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Abstrakt 

V disertační práci jsou uvedeny hlavní body standardizace použití dat dálkového průzkumu 

země (DPZ) pro potřeby Forenzní ekotechniky: les a dřeviny (FEld). Na základě studia 

databáze znaleckých posudků patřících do FEld byly analyzovány typy znaleckých 

posudků (TZP), u kterých již byla data DPZ použita a TZP u nichž použití DPZ zvýší 

exaktnost řešení, resp. systémové řešení vůbec umožní. Problémovou situací je skutečnost, 

že k vypracování některých typů znaleckých posudků v rámci FEld jsou údaje získané 

DPZ nezbytné. Jedná se především o situace, kdy zkoumaný objekt již v době zadání 

posudku neexistuje nebo byl pozměněn. Řešení je možné získáním informací  

o zkoumaném objektu pomocí retrospektivních obrazových dat, tak jak je ukázáno  

v modelovém příkladu. V práci jsou uvedeny kategorie obrazových dat relevantní pro 

potřeby znalců. Tyto kategorie dat DPZ a jejich produkty jsou blíže popsány i s uvedením 

jejich možného použití v rámci zpracování znaleckých posudků včetně volně dostupných  

i chráněných (placených) zdrojů a archivů obrazových dat.  

 

Abstract 
The thesis presents the main points of standardization of remote sensing (RS) usage for 

Forensic Ecotechnique: forest and trees (FEft). Based on the study FEft expertise database, 

the types of expertise, which remote sensing data have already been used and the types 

where the use of remote sensing increases the exactness of solutions, were analyzed. RS 

data are essential in a problematic situation when an examined object does not exist or has 

been changed at the time of the assignment. This situation may be solved by obtaining 

information about the investigated object via retrospective image data, as described in the 

model example. There are chosen categories of image data relevant to the needs of experts 

in this thesis. These categories of RS data and their products are described with an 

indication of their possible use in the expertise processing, including freely available or 

paid resources and archives of image data. 
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1  ÚVOD 

V rámci studia doktorského studijního programu P3917 „Soudní inženýrství“ se autorka 

zaměřila na standardizaci použití dat dálkového průzkumu Země (DPZ) pro potřeby 

soudních znalců pracujících ve znaleckých oborech, které spadají do oblasti FEld. 

Práce znalce zahrnuje systémové využití všech relevantních metod ke zjišťování stavu 

zkoumaného znaleckého objektu. Dálkový průzkum Země (DPZ) je moderní bezkontaktní 

metoda získávání informací o objektech a jevech na povrchu planety Země. Díky novým 

vesmírným programům a dynamicky se rozvíjejícím technologiím je DPZ nejrozšířenější 

metodou získávání prostorových dat popisujících jednotlivé objekty či zemský povrch jako 

celek. Kromě toho, že data získaná z družic a leteckého snímkování přinášejí synoptický 

pohled na zkoumanou oblast je jejich hlavním přínosem i možnost kombinovat 

prostorovou informaci s temporální i s kvalitativními hodnotami zkoumaného objektu. 
DPZ poskytuje velké množství dat, které lze využít v mnoha vědeckých disciplinách 

různými způsoby, které záleží na technologii zpracování dat, na zdrojích dat a v neposlední 

řadě na jejich dostupnosti. 

Znalci pracující v oblasti (FEld) v některých případech používají data DPZ v rámci 

vědeckého a systémového zjišťování stavů a vazeb v řešených znaleckých objektech, 

přičemž doposud nejsou využity všechny možnosti, které současné technologie zpracování 

dat nabízejí.  

Navrhovaná standardizace, která je řešena předkládanou disertační prací obsahově 

náleží do těchto oborů znalecké činnosti (stav k 30. 5. 2015): 

 Lesní hospodářství, odvětví: Dříví těžba; Myslivost 

 Ochrana přírody 

 Ekonomika, odvětví: Ceny a odhady, specializace: Oceňování lesních pozemků, 
lesních porostů, dřevin a škod na nich 

 Bezpečnost práce, specializace: Bezpečnost práce v lesním hospodářství 

Skutečnosti, datové zdroje a navržené systémové postupy mohou být využity nejen  

v rámci výše uvedených znaleckých oborů, ale i soudními znalci pracujícími v jiných 

oborech.   

2  ZAMĚŘENÍ A CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Téma disertační práce autorky je „Standardizace využití dálkového průzkumu Země pro 

potřeby Forenzní Ekotechniky: les a dřeviny“.  

Formulace zadání vychází ze skutečnosti neřešitelnosti některých typů znaleckých 

posudků v oblasti FEld bez informací získaných dálkovým průzkumem Země (DPZ). Data 

DPZ jsou ve většině případů jediný objektivní důkaz existence či neexistence, respektive 

stavu znaleckého objektu v daném čase, popřípadě je možné z těchto dat získat další 

informace o kvantitativních a kvalitativních veličinách zkoumaného objektu. 

Problémovou situací je skutečnost, že vypracování některých typů znaleckých posudků 

není možné bez informací získaných z DPZ. Znalci ale potenciál, který v sobě obsahují 

obrazová data, nevyužívají. V současné době neexistuje žádný jednotný způsob použití dat 

DPT v rámci vypracování odpovědí na otázky zadání. Jsou-li pak tato data využívána, tvoří 
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většinou nestandardní vstupy do řešení znaleckých posudků, které mají za následek 

nepřiblížení se exaktnosti výsledků. 

Prvotně formulovaným problémem je zjištění, který druh informací z DPZ je 

relevantní pro znalce z oboru FEld, a zdali je použití DPZ efektivní v souvislosti  

s časovým limitem a ekonomickými podmínkami řešeného problému.  Je potřeba nastavit, 

co nejjednodušší a ekonomicky přijatelnou cestu k získání informací o zkoumaném objektu 

pomocí dat DPZ.   

Hlavním cílem disertační práce je navrhnout jednotné postupy - standardizaci - při 

využívání dat získaných Dálkovým průzkumem Země pro potřeby znalců pracujících ve 

znaleckých oborech FEld. Vytvořením těchto standardů musí být dosaženo stejných 

výsledků blížících se exaktnosti a i po čase přezkoumatelných.  Standardizace musí také 

splňovat podmínku dostatečné přesnosti a provozní použitelnosti. 

Dílčími cíly disertační práce jsou: 

a) vytipovat na základě analytických šetření z jednotlivých kategorií obrazových dat 

vhodné druhy a navrhnout jejich používání pro potřeby znalců v relevantních znaleckých 

oborech.  

b) vytvořit přehled významných volně dostupných i chráněných (placených) zdrojů 

 obrazových dat 

c) vytvořit přehled archivů obrazových dat na území České republiky.  

 

Novost výsledků disertační práce spočívá:  

 ve vytvoření hlavních bodů standardizace použití dat DPZ pro potřeby FEld jako 
prostředek zvýšení jejich exaktnosti (vč. eliminace subjektivních přístupů) ve znalecké 

činnosti.  Informace získané DPZ se stávají nedílnou součástí znaleckých posudků  

a doposud nebyly vytvořeny žádné standardní postupy této činnosti.  

 v návrhu použití produktů dat DPZ, které v minulosti použity nebyly (CIR 
ortofotomapy) a mohly být využity.  

 v ukázce použití nejnovějšího produktu dat DPZ, který v minulosti použit nebyl  
a ani nemohl být, vzhledem k jeho novosti (nDSM).  

 v navržení způsobu získání obtížně přístupných obrazových dat jako je LiDaR  

a hyperspektrální snímky v rámci spolupráce s týmy pracujícími na výzkumných 

projektech. Takovéto propojení využití experimentu a praxe je přínosem pro obě 

strany.  

3  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V oblasti lesnické praxe byl nedostatek přímých vztahů dálkově snímaných hodnot  

a parametrů, které používají lesní hospodáři v praxi jedním z faktorů, který vedl  

k nedůvěře používání dat DPZ v lesní hospodářství. Nyní využití techniky fúzí dat 

získaných leteckým snímkováním a použitím LiDARu umožňuje zachytit informace  

o porostu, které lze využít lépe v lesnické praxi (SUÁREZ, J. a kol., 2004). 

Principy letecké fotogrammetrie a dálkového průzkumu země slouží jako účinný nástroj 

hospodářské úpravy lesa. Využití zahrnuje zejména lesní inventarizace, lesní tematické 

mapování, zjišťováni stromových a porostních charakteristik, zdravotního stavu apod. 

Aplikací fotogrammetrických postupů lze dále odečítat mnohé atributy, jako např. polohu 

stromů, střední výšku porostu, atd. (HÁJEK, F., 2006b) 
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V současné době Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) v Brandýse nad Labem 

na své pobočce ve Frýdku-Místku připravuje letecké snímky pro stereo-vyhodnocení, 

provádí fotogrammetrickou interpretaci sítě bodů Národní inventarizace lesů (NIL-2), 

zpracovává stereo-modely pro tvorbu digitálního modelu povrchu (Digital Surface Model – 

DSM) a vytváří ortofotomapy s využitím blízkého infračerveného pásma NIR, tzv. CIR 

(Colour Infrared) ortofoto.  

Data DPZ jsou dále využívána pro vyhodnocení rozsahu odumírání lesa v důsledku žíru 

lýkožrouta smrkového (Ips typographus, L.). V NP Šumava byly použity snímky družice 

Landsat (ZEMEK at al., 2003). Oproti tomu při analýze rozsahu lesa napadeného žírem 

lýkožrouta smrkového v sousedním NP Bavorský les byly využity snímky letecké 

(HÁJEK, F., SVOBODA, M., 2013).  

Pomocí dat DPZ je možné sledovat prostorové změny krajiny případně predikovat její 

další vývoj. V rámci projektu inventarizace krajiny IFER (Ústav pro výzkum lesních 

ekosystémů, s.r.o.) vytvořil metodiku Czech Terra, která je multizdrojovým  

celorepublikovým statistickým šetřením kombinujícím analýzu leteckých snímků  

a pozemního šetření. (IFER, 2014).  

V rámci řešení problematiky míry využívání dat DPZ v praxi znalců byl proveden 

průzkum dotazníkovou metodou (INTROVIČOVÁ, S., 2014b). Osloveni byli znalci 

jmenovaní pro obory: Lesní hospodářství, Ochrana přírody a Ekonomika, odvětví: Ceny  
a odhady, specializace: Oceňování lesních pozemků, porostů, dřevin a škod na nich. Pro 

srovnání autorka oslovila i znalce jmenované pro obor Ekonomika, odvětví: Ceny  

a odhady, specializace: Nemovitosti. Z analýzy dotazníků vyplynulo, že nejsou využívány 

letecké a družicové snímky s pásmem NIR a lidarová data. Znalci nejčastěji používají 

ortofotomapy volně přístupné na internetu.   

Při zjišťování míry využívání dat DPZ při vypracování znaleckých posudků patřících do 

problematiky FEld měla autorka možnost nahlédnout do některých významných revizních 

posudků za období let 2002-2012. Z tohoto vyplynula skutečnost, že jsou data DPZ 

využívána znalci prioritně jako důkazní materiál v případě prokázání existence 

zkoumaných objektů v době zadání posudku již neexistujících na zkoumané lokalitě.  

Hlavním problémem využívání dat DPZ v praxi nejenom znalecké je jejich dostupnost. 

Z těchto důvodů se státy Evropské Unie rozhodly vyvinout vlastní provozní kapacitu pro 

pozorování Země „Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti“ (GMES). 

Programu GMES se Česká republika účastní od roku 2009. Systém GMES/Copernicus byl 

navržen proto, aby zajistil provozní pozorování Země v oblasti životního prostředí  

a bezpečnosti nad rámec provozní meteorologie. Součástí tohoto systému je směrnice 

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe), která si klade za cíl vytvořit 

evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových 

informací. Směrnice INSPIRE byla transponována do národní legislativy novelou zákona 

č. 380/2009 Sb. 

Z rešeršních studií vyplývá, že v současné době jde vývoj nových technologií  

v oblasti DPZ rychleji, než jsme schopni tyto nové možnosti uplatnit v praxi. Prozatím se 

daří postupně zavádět používání multifunkčních digitálních skenerů, které mají schopnost 

snímat zemský povrch ve mnoha pásmech elektromagnetického vlnění. V kombinaci  

s přístroji na Laserové skenování LiDar je možné získat i některé kvalitativní znaky 

vegetace, které mohou být významnou hodnotu pro znalce pracujícího v oblasti FEld.  

 

http://inspire.gov.cz/sites/default/files/documents/380_2009.pdf
http://inspire.gov.cz/sites/default/files/documents/380_2009.pdf
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4  DATOVÉ ZDROJE 

Formou analýzy informací, které lze získat v současné době z různých kategorií 

obrazových dat, byly vybrány čtyři kategorie dat DPZ relevantní pro potřeby FEld: letecké 

snímky, družicové snímky, data laserového skenování a termovizní snímky s uvedením 

základních charakteristik.  

4.1 Letecké Snímky 

Letecké snímky jsou nejčastěji využívány ve formě ortofotomap. Ve fotogrammetrii je 

pojem ortofotomapa chápán jako mapa zhotovená z jednoho snímku nebo z mozaiky 

snímků, která je obvykle doplněna o rovinnou pravoúhlou souřadnicovou síť nebo 

zeměpisnou síť, a kartograficky upravena pro potřeby interpretace. Od roku 2010 je možné 

získat u ČÚZK ortofotomapu CIR (Coloured InfraRed) zkoumané lokality. Jedná se  

o ortofotomapu v nepravých barvách s použitím blízkého infračerveného pásma NIR. Při 

použití CIR ortofotomapy lze snadněji vizuálně odlišit listnaté porosty od jehličnatých.  

V současné době lze získat informaci o výšce porostů využitím Normalizovaného 

digitálního modelu povrchu (nDSM). Jedná se o nový produkt získaný modelováním 

povrchu objektů z leteckých snímků tzv. korelační metodou (HÁJEK, F.et al, 2014).   

4.2  Družicové Snímky 

Podle prostorového rozlišení se družicové snímky dělí do čtyř kategorií – data nízkého 

rozlišení v řádu 1 km, data středního rozlišení v řádu 100 m, data vysokého a data velmi 

vysokého rozlišení. Pro potřeby FEld jsou vhodné poslední dvě kategorie satelitních 

snímků: 

 Družicové snímky vysokého rozlišení (HR) 

 Mezi družicová data vysokého rozlišení (HR, High Resolution) patří snímky 

s prostorovým rozlišením v řádu desítek metrů. Tyto snímky jsou pořizovány jak 

v panchromatickém tak multispektrálním režimu. Příkladem možných aplikací 

využívajících data vysokého rozlišení může být mapování stavu a změn krajiny (land 

use/land cover), mapování vegetace, lesních a zemědělských ploch, geologické  

a geomorfologické mapování a mnoho dalších. Družicemi, které pořizují snímky vysokého 

rozlišení, jsou například LANDSAT 1–5 (30–80 m), SPOT 1–4 (rozlišení 10 a 20 m), 

SPOT 5 (rozlišení 2,5 – 5m a 10 m).  

 Družicové snímky velmi vysokého rozlišení (VHR) 

Satelitní snímky, jejichž rozlišení je označováno jako velmi vysoké, mají prostorovou 

rozlišovací schopnost řádu jednoho metru a nižší. Jsou pořizovány buď 

v panchromatickém režimu, nebo v kombinaci panchromatického a multispektrálního 

režimu. Vzhledem k velkému rozvoji těchto dat v současné době přibývá také aplikací, 

v nichž nacházejí uplatnění. Data velmi vysokého rozlišení (VHR, Very High Resolution) 

jsou pořizována družicemi IKONOS, Orb View 3 a KOMPSAT 2 (všechny mají rozlišení 

v panchromatickém režimu 4 m, v multispektrálním 1 m), dále družicí QuickBird (rozlišení 

0,6 a 2,4 m), NigeriaSat 2 (rozlišení 5 m).  

Provozovatelé družic nabízejí družicová data v různých úrovních zpracování: úroveň 

Basic, Standard a Ortho, které se liší především polohovou přesností a cenou. Cena dat 

úrovně Ortho je vyšší než cena dat úrovně Standard nebo Basic. Objednání dat nižší 

úrovně a jejich zpracování dodavatelskou firmou bývá zpravidla levnější (Gisat, 2012 in 

INTROVIČOVÁ, S., 2012a).  
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Pro určování objektů z dat DPZ je velmi důležitá vlastnost látek týkající se schopnosti, 

přijímat, emitovat či odrážet elektromagnetické vlnění (EM). Každá látka má ve svém 

okamžitém stavu vlastní křivku odrazivosti – spektrální charakteristiku, která nám udává 

množství odraženého EM v procentech v závislosti na vlnové délce tohoto záření. 

Nejvýraznější rozdíl v odrazivosti EM prokazuje vegetace ve vlnových délkách 

odpovídajících okraji červeného a blízkého infračerveného záření. Toto pásmo se nazývá 

Červený okraj (Red Edge) nebo blízké infračervené pásmo (Near Infrared – NIR) a je 

možné ho použít při zjišťování zdravotního stavu vegetace. Vzhledem k jeho vlastnostem 

jsou nejnovější senzory upraveny na snímání optických pásem RGB (červená, zelená, 

modrá) a současně pásma NIR. Také družice Landsat-8 používá ke snímání NIR, ve 

kterém dochází k výrazné změně odrazivosti živé vegetace.  

4.3  Laserové Skenování  

Konečným výstupem zpracování dat z laserového skenování může být například velmi 

detailní model terénu. Použití dat leteckého laserového skenování přináší oproti datům 

ZABAGED (Základní báze geografických dat) několikanásobně vyšší přesnost ve 

výškopisu a zároveň zachycuje relativně podrobně detaily terénu i v místech pod lesním 

porostem. Vlivem zapojení lesních porostů však přesto zůstává množství odražených bodů 

reliéfu nedostatečné pro zachycení malých detailů, jako jsou pařezy či skalní výchozy 

(CIBULKA, M. a T. MIKITA, 2010 in INTROVIČOVÁ, S., 2012 ExFoS) 

4.4  Termografie  

Rozložení teplot a jejich dynamika patří mezi snadno identifikovatelný vnější projev 

procesů a změn, které na povrchu Země a v atmosféře probíhají. Z povrchové teploty lze 

usuzovat, jaké fyzikální a fyziologické děje probíhají v živých i neživých systémech, 

teplotní anomálie upozorní na místo, kde lze potenciálně očekávat rizika a odlišnosti.  

4.5 Datové Zdroje – přehled 

V tab. 1 jsou uvedeny zdroje dat DPZ s upřesněním kategorií dat nebo jejich produktů, 

které je možné na uvedených adresách získat volně nebo za úplatu u zdrojů vázaných.  

V případě Lidarových dat a termovizních snímků je nutné objednat jejich provedení  

u firem vlastnících odpovídající senzory nebo využít možnosti některých znaleckých 

ústavů, které disponují těmito senzory i nosiči senzorů.  

 

Tab. 1 Seznam zdrojů dat DPZ (Zdroj internet – vlastní zpracování) 

adresa - zdroj kategorie dat - produkty přístupnost  poznámky 

www.landcover.org. 

www.earthexplorer.usgs.gov

 www.landsatlook.usgs.gov 

družicové snímky         

archiv družic LANDSAT         

 HR data 

volná  

www.google.com/earth/ družicové snímky  

archiv LANDSAT  HR data 
volná 

možnost zobrazení 

retrospektivních snímků i s 

udáním času snímkování 

www.maps.google.cz 

družicové snímky 

ortofotomapa zde pod 

názvem satelitní 

volná 

datum aktualizace mapy 

neodpovídá datu 

snímkování 

www.mapy.cz letecké snímky ortofotomapa volná produkt vzniká kombinací 

http://www.landcover.org/index.shtml
http://www.earthexplorer.usgs.gov/
http://www.earthexplorer.usgs.gov/
http://www.landsatlook.usgs.gov/
http://www.google.com/earth/
http://www.maps.google.cz/
http://www.maps.google.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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zde pod názvem letecká 

mapa 

družicového a leteckého 

snímkování (zdroj ČÚZK) 

www.kontaminace.cenia.cz 

 

historická a současná 

ortofotomapa v pravých i 

nepravých barvách 

volná 
Obsah portálu  

viz níže a) 

www.uhul.cz 

 

letecké snímky 

ortofotomapa 
volná 

totožná s ortofotomapou 

ČÚZK, možnost 

kombinace s různými 

vrstvami z katalogu 

mapových informací b) 

družicové snímky mapová 

kompozice z družicových 

snímků 

volná 

mapy zdravotního 

 stavu lesů c) 

 

www.geoservice.army.cz  
Archiv historických 

leteckých snímků 
vázaná 

možnost poskytnout 

snímky pouze starší 10 let 

www.cuzk.cz 

 

Aktuální letecké snímky vázaná 
dvouletá periodicita 

snímkování ČR 

letecké snímky 

ortofotomapa 
volná 

lze přesně určit datum 

snímkování 

www.gisat.cz 

 

Archiv družicových snímků, 

aktuální družicové snímky 
vázaná  

Doplnění k poznámkám v Tab. 1: 

 a) Obsah portálu kontaminace CENIA 

Černobílá historická ortofotomapa celého území České republiky s prostorovým rozlišením 

50 cm. Snímkování proběhlo v letech 1949 – 1955.  

Současná barevná ortofotomapa celého území s prostorovým rozlišením 50 cm. 

Snímkování proběhlo v letech 2009-2011. 

Landsat ETM+635 (nepravé barvy- pásmo termální, červené, střední infračervené). 

Prostorové rozlišení 30 m. 

Landsat ETM+321 (RGB pravé barvy- červená, zelená, modrá). Prostorové rozlišení 30 m.  

b) ÚHÚL – katalog mapových informací  

uvádí veřejně přístupné mapové kompozice, jako jsou „ Druhová skladba, Smíšenost, 

Vlastnické poměry, Národní inventarizace lesů, Honitby“ apod. Pro znalce působící  

v oblasti FEld jsou nejvýznamnější mapové vrstvy zobrazující „Lesní hospodářské 

osnovy“ a „Oblastní plány rozvoje lesů“. 

c) ÚHÚL - Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků 

Mapová kompozice zobrazuje hodnocení zdravotního stavu. Projekt obsahuje následující 

druhy map: A - mapa poškození a mortality lesních porostů, B - mapa defoliace  

a mortality jehličnatých porostů, C - mapa vývoje poškození a mortality jehličnatých 

porostů, D - mapa ohrožení jehličnatých porostů, E - mapa trendu zhoršování zdravotního 

stavu jehličnatých porostů. Družicové snímky pocházejí z let 1984-2010. 

http://www.kontaminace.cenia.cz/
http://www.kontaminace.cenia.cz/
http://www.uhul.cz/
http://www.geoservice.army.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.gisat.cz/
http://www.gisat.cz/
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5  NÁVRH HLAVNÍCH BODŮ STANDARDIZACE VYUŽITÍ DPZ PRO 

POTŘEBY FORENZNÍ EKOTECHNIKY 

Návrh standardizace využití DPZ zobrazuje strukturované blokové schéma na Obr. 1. 

Pro celkovou chronologii prací jsou důležité 3 body standardizace, které jsou označeny 

kódy:  OD (obrazová data) 1 – 3. Jedná se o způsob získávání obrazových dat, jejich 

kategorie a zpracování. Na Obr. 1 je znázorněna vzájemná souvislost mezi jednotlivými 

kroky při zpracování znaleckého posudku z oblasti FEld a použitím obrazových dat 

získaných DPZ.  

 Podle otázek zadavatele posudku lze specifikovat časový charakter obrazových dat  

a typ znaleckého posudku (TZP). Rozlišujeme tři základní časové roviny ve vztahu ke 

zkoumaným objektům. V případě, že se bude jednat o zjišťování existence, respektive 

stavu zkoumaného objektu v době minulé, bude nutné použít retrospektivních 

obrazových dat - dat archivních. Jedná-li se o zjištění aktuálního stavu zkoumaného 

objektu nebo lokality, bude požadováno použití aktuálních dat DPZ.  Poslední časová 

rovina se týká stavu objektů v době budoucí, tedy prognózování. K prognózování budeme 

potřebovat data aktuální i archivní seřazená v časové sérii tak, aby bylo možné odhadnout 

vývoj situace do budoucnosti – temporální analýza.  

 

V typologii znaleckých posudků vycházím z práce Alexandra (2010). Pro označení 

jednotlivých typů znaleckých posudků (TZP) v rámci FEld Alexandr navrhl kódy 

odpovídající příslušným oborům znalecké činnosti.  

L – lesnictví: označuje stávající znalecký obor: Lesní hospodářství, odvětví: Dříví těžba; 

       Myslivost 

E – ekologie: označuje stávající znalecký obor: Ochrana přírody 

B – bezpečnostní diagnostika: označuje stávající znalecký obor: Bezpečnost práce, 

       specializace: Bezpečnost práce v lesním hospodářství 

O – ohodnocování dřevin: označuje stávající znalecký obor Ekonomika, odvětví: Ceny 

       a odhady, specializace: Oceňování lesních pozemků, lesních porostů, dřevin a škod  

       na nich. 

 

 

 Tab. 2 Soubory TZP dle složitosti zadání,(Alexandr, P. et al, 2010, Holušová. K. 2012) 

SOUBOR TZP:  TYP ZNALECKÉHO POSUDKU (TZP):  
1: zadání jednoduchá (JE)  1B, 1E

1
, 1O  

2: zadání středně složitá (SS)  2BO, 2EB, 2EO, 2L, 2LEB, 2LO,  

3: zadání složitá (SL)  3EBO, 3LB, 3LBO, 3LE, 3LEBO, 3LEO,  

 

 

 

 

                                                 

1
 Typy znaleckých posudků (TZP)1E, 2BO, 2EB, 3LBO a 3LEBO nemají vypracovaný 

standard z důvodu malého výskytu tohoto TZP (Alexandr, P., 2010) 
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Obr. 1 Zjednodušené blokové schéma použití DPZ pro TZP dle jednotlivých zadání (Introvičová, S., 2015) 
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OD 1 Způsob získávání dat 

U způsobu získávání dat DPZ bude rozhodující, zdali se bude jednat o subsystém  

OD 1.1 retrospektivní data nebo půjde o získání aktuálních dat OD 1.2. Přehled 

současných zdrojů obrazových dat je uveden v Tab. 1 v kapitole 4. 

 

 
 

Obr. 2  Blokové schéma způsobu získávání obrazových dat s vyznačením prostorového rozlišení  

a pásem, ve kterých bylo provedeno snímání zemského povrchu. (Introvičová, S., 2015) 

 

 

OD 1.1 Retrospektivní data 

 V případě retrospektivních dat bude důležitým krokem specifikace stáří požadovaných 

snímků a s tím bude souviset výběr vhodných archivů. Je zřejmé, že letecké snímky ČR do 

roku 1989 je možné získat pouze v archivu VGHMÚř v Dobrušce. ČÚZK vlastní archivní 

černobílé ortofoto (pásmo PAN) České republiky od roku 1998 do 2001, jehož prostorové 

rozlišení činí 50 cm
2
 na 1 pixel. Od roku 2003 do 2008 obsahuje archiv ČÚZK barevné 

ortofoto (pásma PAN a RGB) taktéž v rozlišení 50 cm
2
 na 1 pixel. Prostorové rozlišení 

ortofota České republiky bylo zvýšeno na 25 cm
2
 na 1 pixel od roku 2008. Pro znalce 

pracující v oblasti FEld je významné používání pásma NIR při pravidelném snímkování 

ČR od roku 2010.  
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OD 1.2 Aktuální data 

Bude-li se jednat o obrazová data aktuální, je nutné specifikovat pojem aktuálnost 

snímků. Pro některé TZP bude postačovat aktuální ortofoto získané pravidelným 

snímkováním ČR, kde se datum vzniku jednotlivých snímků pohybuje v rozmezí do dvou 

let v závislosti na geografické poloze zkoumané lokality. V případě potřeby obrazových 

dat zkoumané lokality v kratším časovém rozmezí, bude vhodné použít UAV ve spolupráci 

se znaleckými ústavy nebo zaplatit firmu, která snímkování provede.   

 

OD 2 Kategorie dat 

V kategorii dat se jeví logické základní rozlišení podle druhu nosiče aparatury snímající 

zemský povrch a to na letecké OD 2.1 a družicové snímky OD 2.2 (Obr. 3). 

Obě kategorie OD 2.1 a OD 2.2 mohou poskytnout snímky s různým počtem 

elektromagnetických (EM) pásem. U družicových snímků se běžně používá snímání 

povrchu v jednom pásmu – panchromatické snímky, vzhledem k lepším možnostem 

prostorového rozlišení snímků, a současně v pásmech RGB a infračerveném termálním 

pásmu. Ve fázi zpracování snímků se kombinují pásma RGB a pásmo panchromatické – 

tzv. pansharpening – dochází k zaostření snímku – lepšímu prostorovému rozlišení.  

Dále je možné definovat kategorie dat podle typu přístrojů na aktivní a pasivní. Aktivní 

vysílají signál, který po odrazu přijímají a vyhodnocují – takto vznikají radarová  

a lidarová data OD 2.4. Pasivní senzory přijímají pouze odraz EM záření, jehož zdrojem je 

Slunce nebo zemský povrch – tak získáváme černobílé nebo barevné snímky  

a termografické znázornění zkoumaných objektů OD 2.3. Kategorie OD 2.3 a OD 2.4 

mohou být vytvářeny přístroji nesenými na palubách letounů nebo družic. 

OD 3 Zpracování dat za účelem jejich použití k zodpovězení otázek zadavatele 

Cílem zpracování obrazových dat je zvýraznit jevy, které nejsou na první pohled dobře 

nebo vůbec rozpoznatelné, případně získat informace bez zpracovatelského kroku 

nerozpoznatelné. Zpracování obrazových dat využívá řadu matematických nástrojů, 

výsledkem tedy mohou být textové výstupy, číselná hodnocení i grafy (HALOUNOVÁ, 

L., 2009). Zvolení správné metodiky závisí na zpracovateli a zadání problémového úkolu. 

Neustále probíhá vývoj nových pokročilých softwarových nástrojů, které umožňují 

poloautomatické, respektive automatické zpracování obrazových dat pomocí široké škály 

úprav. Velmi záleží na zkušenosti zpracovatele, aby zvolil vhodný postup prací.  Obecně 

probíhá zpracování obrazových dat ve 4 fázích:  

1.   Předzpracování- radiometrické a geometrické korekce- odstranění šumu a zkreslení 

2.  Zvýšení kvality obrazu- vylepšení vzhledu pro vizuální interpretaci a analýzu – změna  

      kontrastu či filtrace dat 

3. Transformace obrazu- převod původních spektrálních pásem na nová, na kterých lépe  

     vyniknou určité charakteristiky obrazu 

4.  Klasifikace a analýza- digitální identifikace a klasifikace zkoumaných objektů 
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Obr. 3  Blokové schéma kategorií dat vhodných pro FEld (Introvičová, S., 2015) 

 

Ke zpracování obrazových dat je potřebné speciální softwarové vybavení a nutná 

odborná znalost a zkušenost, proto je vhodné při práci na znaleckých posudcích si 

zpracování obrazových dat vyžádat u odborníků.  

Znalci mají možnost využívat hotových produktů vzniklých zpracováním dat DPZ, jako 

jsou ortofotomapy v pravých i nepravých barvách, mapy zdravotního stavu lesů, digitální 

modely povrchu apod. (Tab. 1).  

Bod standardizace OD 3 Zpracování dat zahrnuje jejich použití znalci (Tab. 3) při 

práci na znaleckém posudku. Jedná se například o zjišťování lokalizace zkoumaného 

objektu, určení přístupu, zjištění existence vzorníků, zjištění výměry parcel/holin, 

determinaci biotopu, případných škod, zjištění vitality, kvantity, antropogenních vlivů, 

provedení temporální analýzy apod. Podrobněji vysvětleno v rámci modelového příkladu  

v kapitole č. 6. V tabulce č. 3 je uvedeno použití dat DPZ znalci podle jednotlivých 

kategorií dat DPZ.  
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Tab. 3 Použití dat DPZ v rámci FEld (INTROVIČOVÁ, S., 2015) 

 

kategorie dat DPZ 

A
rch

iv
n

í  
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 H
R

 

D
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é 

sn
ím

k
y

 V
H

R
 

L
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Poloha 

lokality 
X X X   X X  

Přístup  X  X X  X X 

Biotop X X    X X  

Vzorníky  X    X X  

Existence 

objektu 
X X   X X X  

Výměra X X    X X  

 Škody X X X  X X X X 

Vitalita  X X  X X X  

Taxační 

veličiny 
X X X X   X X 

Temporální 

analýza 
X X X X X X X X 

Kvantita         X X   X  X  

Antropogenní 

vlivy 
X X X  X X X X 

ÚSES X X X  X X X X 

Prognózování X X X  X X X  

 

 Pro praktické využití standardizace metodiky práce znalců v rámci FEld, jejíž 

součástí je i standardizace použití dat DPZ, je vypracována „Karta standardu 2LO“  

(Obr. 4) podle Alexandra a Vokurky (2013), týkající se posudku 2LO, který je také použit 

v modelovém příkladu (Kap. 6). V budoucnu budou vypracovány další karty standardů 

vybraných TZP.  Standardizace využití dat DPZ spočívá mimo jiné ve skutečnosti, že se 

stává běžným požadavkem (standardem) vizualizace zkoumaných objektu a lokalit pomoci 

dat DPZ. Využívání dat DPZ se bude na základě stavu poznání měnit v souvislosti 

s možnostmi, které budou obrazová data nabízet. Obr. 4 znázorňuje návrh karty standardu 

pro TZP 2LO se zvýrazněním práce s obrazovými daty.  
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Karta standardu 2LO 

 

1. STANDARD - TZP 

(charakter zadání) 

 

2LO  
(SS- středně složitá) 

2. POPIS PŘEDMĚTU 

standardu 

řešení zasahuje oblasti znaleckých oborů:  

Lesní hospodářství, odvětví: Dříví, těžba; Myslivost  

Ekonomika, odvětví: Ceny a odhady, specializace: Oceňování lesních pozemků, 

lesních porostů, dřevin a škod na nich. 
Jde o řešení otázek týkajících se současně lesnictví a oceňování zaměřené např. na 

ocenění lesního majetku, odhadu škod způsobených biotickými, abiotickými nebo 

antropogenními činiteli včetně jejich ocenění.    

3. PŘÍKLADY OTÁZEK 

ZADAVATELE POSUDKU 
 

Oceňte cenou obvyklou majetek na LS xy a zhodnoťte celkový stav lesních porostů 

na tomto majetku; 

Navrhněte celkovou výši mýtních těžeb na pozemku parc. č. xy, LV č. x v k. ú. 

Kolín, okres Kutná Hora, kraj Středočeský a vypočtěte cenu zjištěnou (úřední) a cenu 
obvyklou této nemovitosti před a po provedení mýtní těžby; 

Kvantifikujte míru poškození trvalých porostů na pozemku parc. č. xy, LV č. x v k. 

ú. Kolín, okres Kutná Hora, kraj Středočeský a vyjádřete výši škody (v Kč) na těchto 

porostech 
Oceňte hodnotu pokácených stromů, vyjádřete množství a hodnotu odcizeného 

dříví, Uveďte další okolnosti, které vyjdou znaleckým zkoumáním najevo a 

mohou přispět k objasnění věci. Popište postup, kterým jste došel k uvedeným 

závěrům. 

4. DOPORUČENÉ PRACOVNÍ 

POSTUPY 

(etapy 4. 1. – 4. 7.) 

4. 1.  Studium podkladových materiálů; s ohledem na otázky zadavatele posudku   

         určení časové roviny, tj. k jakému datu objekt oceňujeme; rozhodnutí zdali 
         bude potřeba OD 1.12 nebo OD 1.23.  

4. 2.  Zpracování typologicky jednotné části znaleckého posudku a příprava před  

          provedením místního šetření: opatření podkladů územně plánovací  

          dokumentace, zjištění stavu věcných břemen, lokalizace viz „Metoda CFA“  
          subsystém A4, aktuální ortofotomapy (ČÚZK nebo ÚHÚL).    

4. 3.  „Venkovní konzultace“ (spec. rozšíření podkladových materiálů); OD 25 a  

           OD36        

4. 4.  „Místní šetření“- „Metoda CFA“ subsystém B7 nejlépe ve vegetačním 
          období. 

4. 5.  Zpracování typologicky originální části znaleckého posudku;  

4. 6.  Verifikace poznatků, detekovatelných na znaleckém objektu, ze všech 

          poznatelných „úhlů pohledů“. Porovnání skutečnosti s OD8. 
4. 7.  Vysvětlení, odpovědi na otázky zadavatele posudku, závěr; v příloze: 

         ortofotomapa se zákresem situace, jiná obrazová data (byla-li použita), 

         fotodokumentace místního šetření.    

5. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ 

 

Základní kancelářské vybavení a terénní vybavení: fotoaparát, dřevorubecké 

pásmo min. délky 15 m, posuvné měřítko (měření pařezů), obvodové pásmo textilní 

(cca 200 cm), sklonoměr, úhloměr, dálkoměr, výškoměr, sprej a kartičky s čísly na 
stojánku pro označení jednotlivých segmentů (při fotografování), dendrometrická 

průměrka, GPS, diktafon, přírůstový nebozez, relaskopické sklíčko. 

Obr. 4 Návrh karty standardu pro 2LO (zpracováno podle Holušová, K., 2012, Alexandr, P., Vokurka, J.,2013) 

                                                 

2
 Obrazová data retrospektivní 

3
 Obrazová data aktuální 

4
 Metoda Contact Flora Assessment, subsystém A lokalizace (Alexandr, P. a kol, 2010), pouze část, kterou 

lze připravit před vlastním šetřením na místě  
5
 Kategorie obrazových dat 

6
 Zpracování obrazových dat 

7
 Metoda Contact Flora Assessment, subsystém B vizuální diagnostika (Alexandr, P. a kol, 2010) 

8
 Obrazová data 
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6  MODELOVÝ PŘÍKLAD 

Pro názornou ukázku využití dat DPZ byl vybrán znalecký posudek (SCHEUER, P., 

2014) z oboru Ekonomika, odvětví: Ceny a odhady, specializace: Oceňování lesních 

pozemků, lesních porostů, dřevin a škod na nich a z oboru Lesní hospodářství; odvětví: 

Dříví těžba; Myslivost. Jedná se o výši škody na parcele „A“ o rozloze 11 ha, kde došlo 

k neoprávněné těžbě dříví. Tento posudek lze zařadit podle typologie ZP (ALEXANDR, P. 

et al, 2010) do souboru TZP zadání středně složitá 2LO (HOLUŠOVÁ, K., 2012). 

STANDARDIZACE VYUŽITÍ DPZ 

Modelový příklad je proveden v souladu se standardizací navrženou v prostředí 

Strukturovaného schématu hlavních subsystémů oboru FEld (Alexandr, P., 2010, s. 60) 

 a v souladu s Kartou standardu 2LO. 

Znalec v závislosti na charakteru zadání nejprve zpracovává  

typologicky jednotnou část posudku, část „A. NÁLEZ“, kapitoly 1-5. 

Nacházíme se v úvodním bloku Standardizace: 

A. NÁLEZ 

6.1. Otázky zadavatele posudku – znalecký problém.  

V tomto případě požadavky zadavatele zněly: „ Vyjádřete množství a hodnotu odcizeného 

dříví. Uveďte, zda vznikla vlastníku vytěžením dříví škoda na majetku a určete dobu 

pokácení porostu. Uveďte další okolnosti, které vyjdou znaleckým zkoumáním najevo  

a mohou přispět k objasnění věci.“ 

Nacházíme se ve fázi ČASOVÝ CHARAKTER obrazových dat (Obr. 2). S ohledem na 
otázky zadavatele posudku byla určena časová rovina, tj. k jakému datu škodu na parcele 

oceňujeme. S tím souvisí i rozhodnutí, zdali bude potřeba:  

obrazová data retrospektivní OD 1.1 nebo aktuální OD 1.2. Pro tento případ bude vhodné 

získat data DPZ před vykácením porostu a po vykácení porostu. Souběžně s prací  

s daty DPZ pokračují činnosti v rámci hlavních subsystémů FEld. 

6.2. Podklady pro vypracování posudku  
Obsahují informace poskytnuté zadavatelem, údaje z katastru nemovitostí (KN), tabulky 

potřebné pro výpočet škody, výsledky vlastního měření, fotodokumentaci, odbornou 

literaturu, venkovní konzultace a data DPZ relevantní pro modelový příklad. 

 družicové snímky LANDSAT-8 ze dne 3. 8. 2013, 22. 5. 2014  

 ortofotomapa z června 2013 z geoportálu ÚHÚL 

 CIR ortofotomapa, pracoviště DPZ ÚHÚL pobočka Frýdek-Místek 

 rastrový nDSM pro získání výšky porostů  

 

6.3. Vlastnické a evidenční údaje 

Podklady z Katastru nemovitosti a listu vlastnictví. V tomto modelovém příkladě se 

jednalo o lesní pozemek, parcelu „A“, o výměře 110 749 m
2
.  
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V případě charakteru zadání složitá by následovala – v rámci typologicky jednotné části 
posudku -  kapitola 4. Chronologie událostí dle materiálů zadavatele. 

V tomto modelovém příkladě, který náleží v rámci TZP 2LO do charakteru zadání středně 

složitá, není tato kapitola nezbytně nutná z důvodů krátkého časového intervalu mezi 

pokácením a místním šetřením znalce. 

6.4. Zákonné předpisy, normy a nařízení 

 zákon parlamentu ČR č. 151/1197 S., o oceňování majetku v platném znění a vyhl. 

č. 3/2008 Sb., ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb., vyhl. č. 460/2009 Sb., vyhl. č. 
364/2010 Sb., vyhl. č. 87/2011 Sb. a vyhl. č. 450/2012 Sb 

 Vyhláška Mze ČR č. 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 

způsobené na lesích 

 Zákon parlamentu ČR č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů, (lesní zákon) v platném znění a prováděcí vyhlášky k lesnímu zákonu 

Letecké snímky 

Na Geoportálu ČÚZK lze nalézt, že naposledy bylo příslušné katastrální území, na 

kterém se nachází parcela „A“, letecky snímkováno v červnu 2013. Tedy před 

neoprávněným zásahem. Produktem tohoto snímkování je ortofotomapa volně přístupná na 

geoportálu ČÚZK a ÚHÚL.  

Použití ortofotomapy  

Funkcemi, které nabízí oba veřejně přístupné portály www.uhul.cz  a www.cuzk.cz je 

možné digitální planimetráží změřit plochu zkoumané lokality. V našem případě plochu 

porostu, který byl neoprávněně vykácen.  

 

 

V této fázi zpracování posudku se dostáváme k dalšímu hlavnímu bodu standardizace 

OD3 Zpracování Dat 

viz Tab. 3 Použití dat DPZ v rámci FEld  

  

 

Nyní se nacházíme ve fázi, kdy je určen bod OD 1 Způsob Získávání - byly použity 

aktuální snímky – blok  OD1.2 Aktuální data, dostupné na geoportálu ČÚZK. 

 Dále budou použita OD 1.1 Retrospektivní data, získaná ve spolupráci s pobočkou 

ÚHÚL, Frýdek-Místek.  

V rámci blokového schéma standardizace bod OD2 Kategorie Dat byly vybrány: 

 letecké snímky s pásmem NIR zpracované do formy ortofotomapy v pravých barvách  

a CIR ortofotomapy (nepravé barvy) 

 HR družicové archivní snímky 

 rastrový nDSM pro určení výšky porostů vytvořený na základě pravidelného leteckého 
snímkování ČR.  

 

http://www.uhul.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
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Použití dat DPZ u pozemku při přípravě před místním šetřením: 

 K vyhledání a určení polohy pozemku, která byla využita pro navigaci ze vzdáleného 
místa.  

 K vyhodnocení přístupu na pozemek. Při přípravě se pracovalo se leteckými snímky 
zpracovanými do podoby ortofotomapy většího měřítka s přechodem na detail menšího 

měřítka. Z ortofotomapy lze zjistit konfiguraci terénu a existenci překážek přírodních 

(prudké svahy, skály, vodoteče, mokřady, souvislé neprostupné porosty) i umělých 

(oplocení, dobývací prostory, uzavřené areály apod.). Předběžný průzkum potvrdí 

aktuální existenci a stav příjezdových cest pro dopravu znalce a přístrojového vybavení. 

Předběžný průzkum dále umožní vyhodnocení širších vztahů lokality.  

 Širší vztahy jsou nutné pro determinaci stanoviště – lesního, nelesního, nelesního 

s lesními porosty. Určení stanoviště je zásadní pro určení druhu porostu a funkcí, které 

porost na stanovišti plní v nejvyšší míře.  

 Předběžný průzkum širších vztahů dále potvrdí nebo vyloučí možnost využití vzorníků 

 tj. porostů stejných parametrů, jako byly ty pokácené.  

 Při porovnání stavu pozemku před zásahem a po zásahu - Temporální analýza. Dále 
pro určení místa těžby v daném časovém horizontu a vyloučení ploch vzniklých v jiném 

časovém úseku.  

 Zjištění výměry těžební plochy.  

 Zjištění škod - stopy těžší techniky použité pro těžbu budou patrné v tomto případě na 

snímcích získaných při pravidelném snímkování, které proběhne na lokalitě „A“ v roce 

2015. 

 

Použití dat DPZ u trvalých porostů při přípravě před místním šetřením: 

 K potvrzení existence porostu na lokalitě. Porosty zapojené, nezapojené, jednotlivé 
dřeviny. Podle úrovně znalostí posuzovatele porosty listnaté – jehličnaté až po určení 

konkrétních rodů a druhů dřevin.  

 Podle leteckého snímku lokality „A“ z června 2013 bylo možné odhadnout, že na těžené 
ploše budou taxační parametry odlišné od popisu celé porostní skupiny. V daném 

případě se jednalo o 480 m. n. m., biotop – potoční niva, SLT 5 L, listnatý porost 

zapojený, v popisu skupiny bylo uvedeno sedm druhů dřevin. Snímek ukazoval na vyšší 

zakmenění, 2 – 3 druhy dřevin. Zjištěný detail habitu korun: pravidelná koruna tmavší 

odstín kopulovitá zploštělá – předpoklad rodu olše (OL), nejčastější druh v oblasti olše 

lepkavá (Alnus glutinosa, L.); pravidelná i nepravidelná koruna (vícekmeny) světlejší 

výrazně kulovitý habitus - předpoklad rod vrba (VR) patrně stromový typ dřeviny.  

U vrb by bylo určování druhu z leteckého snímku nepřesné. Lze odhadnout i zastoupení 

dřevin. Odhad byl OL 50 % a skupina dřevin pro VR 50 %. Zakmenění v místě těžby 

plné, nebo jen mírně snížené.  

 Temporální analýza pro porost. Využití temporální analýzy má u porostů význam při 

rozhodování, zda v okamžiku těžby tato těžba byla nutná z důvodu snížení vitality 

dřevin z různých příčin. Při přípravě se pracovalo s multispektrálními snímky 

s pásmem NIR a VH družicovými snímky.  Bylo zjištěno, že porost nevykazoval 

vývraty, vrcholové zlomy, přísušky, defoliaci. V pravých i nepravých barvách se porost 

jevil před pokácením jako vitální.  
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 V rastru normalizovaného digitálního modelu povrchu nDSM lze odečíst taxační 

veličinu - výšku porostů pomocí prohlížeče snímků QGIS. Hodnoty výšky porostu  

se v místech těžby v roce 2013 pohybovaly od 16 do 20 m, z čehož znalec spočítá 

průměrnou výšku porostu: 18m.  

 Při zpracování údajů o porostu na konci platného lesního hospodářského plánu (LHP) 
byly aktualizovány taxační veličiny v čase a místě neoprávněného zásahu výška 

porostu pomocí nDSM (normalizovaný digitální model povrchu). Zakmenění pomocí 

leteckého snímku.  

 Při dobré interpretaci a rozlišení aktuálních snímků by bylo možné zjistit počet  

a průměr pařezů, a odbornost – profesionalitu provedení zásahu. U modelového 

příkladu uvedené údaje nebyly zjišťovány z důvodu nedostupnosti aktuálního snímku 

s vyšším rozlišením. Předpokládalo se také zakrytí pařezů těžebními zbytky a korunami 

ponechaných dřevin.  

Následuje poslední kapitola patřící do části A. NÁLEZ znaleckého posudku. Dle 
zjednodušeného blokového schématu standardizace (Obr. 1) v prostředí Strukturovaného 

schéma hlavních subsystémů a posloupnosti přenosu informací v oboru FEld     

(ALEXANDR, P., 2010, s. 60) jde o činnosti náležející do subsystému:  

4. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ. 

V tomto TZP 2LO a charakteru otázek zadavatele posudku v sobě tato poslední kapitola 

zahrnuje místní šetření a také venkovní konzultace. 

 

6.5. Venkovní zjišťování 

6.5.1. Místní šetření na předmětné lokalitě proběhlo 16. dubna 2014 

    a byly zjištěny tyto skutečnosti týkající se:  

a) pozemků - venkovní šetření potvrdilo platnost informací získaných DPZ: 

 Na lokalitu bylo možné přijet po vyhledané trase. Lokalita byla přístupná bez překážek. 
Bylo možné přivést potřebné přístroje pro znaleckou činnost bez nutnosti přenášení.  

 Potvrdilo těžbu na předpokládaném místě v zadaném časovém úseku.  

 Potvrdilo tvar a rozsah těžební plochy.  

 Potvrdilo existenci vzorníků přímo na lokalitě.  

 Vzhledem k většímu rozsahu těžby a složitějšímu tvaru těžební plochy poskytl DPZ 

celkový pohled, který by nebylo možné při venkovním šetření bez časově náročných 

měření získat.  

Parcela se nachází v potoční nivě XY potoka, který tvoří její západní hranici. Při východní 

hranici vede cesta a je zde markantní ohraničení komplexem sousedícího lesa.  Parcela  

č. XY v k. ú. XY má kopinatý tvar. Neoprávněnou těžbou byla dotčena SZ část na ploše 

nepravidelného členitého tvaru. Kácení bylo provedeno neodborně s ponecháním vysokých 

pařezů. Těžební zbytky byly ponechány na ploše. Pozemek byl poškozen erozí způsobenou 

při přibližování dříví na neúnosném terénu zhruba na 1/3 těžební plochy. Pozemek je 

veden v katastru nemovitostí v druhu lesní pozemek. Ve vrstvě lesnických informací 

platného LHP pro lesní hospodářský celek (LHC) X platnost 1. 1. 2005 – 31. 12. 2014 byl 

typologicky zařazen do souboru lesních typů (SLT) 5 L – lužního stanoviště vyšších poloh. 

Pro účely výpočtu škod na pozemku je splněna podmínka vyhlášky č. 55/1999 Sb. uvedená 

v § 1 odst. 1 písm. c. Výše škody se určí nákladovým způsobem – tj. stanovením nákladů 

na uvedení pozemku do původního stavu odstraněním erozních rýh po těžbě. 
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b) trvalých porostů - venkovní šetření potvrdilo platnost informací získaných DPZ: 

 Dřevinná skladba odpovídala předpokladu olše lepkavá (Alnus glutinosa, L.) a vrba – 
doplněno vrba bílá (Salix alba, L.). Zastoupení OL 55 % a pro VR 45 % je blízko 

odhadu zastoupení podle DPZ. Zjištění výšky porostu pomocí nDMS, který vykazoval 

průměrnou hodnotu výšky porostu 18 m, bylo potvrzeno měřením sdruženým 

výškoměrem a dálkoměrem Haglöf Laser 400 ve zbytku porostu „vzorník“ se stejným 

výsledkem18 m.  

 Zbývající taxační veličiny – průměr pařezu Dp a z něj odvozený průměr ve výčetní 
výšce 1,30 m D1.3 bylo nutné doměřit na místě. Pro určení zakmenění bylo využito 

měření 424 ks pařezů (716 kmenů) nahrazující svěrkování „na plno“ na parciální ploše 

11 493 m
2
 určené pomocí dat DPZ. Zjištěné údaje byly dopočteny na celou těžební 

plochu stejného charakteru 37 764 m
2
 1 115 pařezů (1 880 kmenů) rovněž změřenou 

pomocí dat DPZ. Výsledné zjištěné zakmenění bylo 0,9. Potvrdil se předpoklad zakrytí 

některých pařezů těžebními zbytky. Stejně tak sortimentační údaje – křivost kmenů, 

sbíhavost, sukatost nasazení korun, přítomnost hnilob ověření věku z letokruhů pařezů 

byly doměřeny na místě. 

Vlastník pozemků je vlastníkem trvalých porostů na něm rostoucích. V daném případě se 

jednalo o zapojené porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa L.) a vrby bílé (Salix alba, L.), 

které jsou patrné na leteckém snímku snímkovaném v květnu 2013. Z pohledu zařazení se 

jedná o lesní porosty na lesním pozemku. Ve vrstvě lesnických informací platného LHP 

pro LHC X platnost 1. 1. 2005 – 31. 12. 2014 byly označeny jako porostní skupina 810 C 

3. Na ten se vztahuje vyhl. č. 55/1999 Sb. a výpočet škody, který spočívá v předčasném 

smýcení části porostu a jeho krádeže. 

Dle zjednodušeného blokového schématu standardizace (Obr. 1) nyní pokračují práce na 

posudku v rámci subsystému 5. venkovní konzultace (Alexandr, P., 2010, s. 60). 

 

6.5.2. Venkovní konzultace   

Pro práci na dizertaci byl požádán ÚHÚL o poskytnutí CIR ortofotomapy
9
 s vrstvou 

katastrálního znázornění zkoumané parcely. Na CIR ortofotomapě vytvořené z leteckého 

snímkování ČR v červnu 2013 je dobře vidět lesní porost na parcele „A“ tvořený listnatými 

stromy
10

, situace před neoprávněným vykácením dříví. ČÚZK nám mohl nabídnout pouze 

letecké snímky z června 2013, následující snímkování této lokality proběhne až v první 

polovině roku 2015. 

Použití družicových snímků 

ÚHÚL provedl analýzu družicových snímků Landsat-8 zachycujících zkoumanou lokalitu 

s parcelou „A“. Byly vybrány snímky družice Landsat-8 ze srpna 2013 a z června 2014. 

Pro srovnání dvou snímků v různých časových rovinách a to před vykácením porostu  

a po vykácení porostu na lokalitě „A“ bylo možné použít data družicová. Ne vždy je toto 

                                                 

9
 CIR ortofotomapa je vytvořena z multispektrálních leteckých snímků s pásmy RGB a NIR, kde pravé barvy 

byly přetransformovány do barev nepravých, ve kterých lépe vynikne vegetace. 

10
 Na CIR ortofotomapě mají listnaté stromy výrazně světlejší červenou barvu než jehličnany na sousední 

parcele.    
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použití možné. Záleží na tom, jestli se zkoumaná lokalita nachází v oblasti a v čase, kde 

družicové snímky neobsahují příliš rozsáhlou oblačnost.  

 Porovnání odstínů barev 
Použitá barevná kompozice Landsat-8 využívá blízké a střední Infračervené pásmo, které 

nejlépe rozlišuje území s vegetací a bez vegetace. Holá půda a nepropustné povrchy mají 

v této kompozici typicky modrou, modrozelenou barvu, zatímco listnatá vegetace je 

oranžová, žluto-oranžová až červená. Jehličnany jsou pak fialové,  tmavě hnědé. Na 

snímku ze srpna 2014 je patrný lesní porost. Na snímku z června 2014 je jasně patrná 

roztroušená těžba. Barvy mají jiný odstín s nádechem modré, což značí holou půdu 

(INTROVIČOVÁ, S., HÁJEK, F., 2015).  

 Porovnání digitálních čísel pixelů 

Výraznou změnu lesního porostu na této zkoumané parcele lze také vyjádřit pomocí 

zobrazení více-kanálového rastru Landsat-8. Ve volně přístupném prohlížeči snímků QGIS 

je možné srovnat hodnoty spektrální odrazivosti u obou družicových snímků (srpen 2013  

a červen 2014). Pro tento případ se používá kombinace pásem 4,5,3. Ve výsledném 

náhledu je potom možné odečíst hodnoty v těchto pásmech.   

 

Tab. 4 Srovnání digitálních čísel pixelů snímků Landsat-8 (Introvičová, S., 2015) 

  

Snímky Landsat-8 kanál 3 kanál 4 kanál 5 

ze dne 03. 08. 2013 7.0 125.0 58.0 

ze dne 10. 06. 2014 11.0 75.0 43.0 

 

V tabulce 4 je možné vyčíst, že se hodnoty digitálních čísel pixelů (DN) v obou rastrech 

liší. Významný pokles hodnot DN je pak vidět především ve 4. a 5. kanálu Landsat. Jedná 

se o infračervená pásma u Landsat-8, pásmo NIR s vlnovou délkou 0,85 – 0,88 mikrometrů 

a SWIR1 s vlnovou délkou 1,57 – 1,65 mikrometrů. V praxi se tato pásma běžně využívají 

pro popis kvalitativních a kvantitativních znaků vegetace.  

 Porovnání hodnot vegetačního indexu  

Další možností číselně vyjádřit změnu v porostu je výpočet Normalizovaného vegetačního 

indexu (Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) z původních kanálů Landsat dle 

rovnice: 

RED)(NIR

RED)(NIR
NDVI




  (1) 

     

Nízké hodnoty digitálních čísel pixelů v rastrech NDVI značí území bez vegetace, 

porovnáním odpovídajících pixelů v datech z obou let lze proto jasně detekovat odlesnění.  
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Tab. 5 Srovnání hodnot NDVI (Introvičová, S., 2014) 

Snímek Landsat-8 
NDVI 

ze dne 03. 08. 2013 241.0 

ze dne 10. 06. 2014 222.0 

 

 Využití automatické extrakce výškové informace o porostech z digitálních 

leteckých snímků  

Dále je možné pomocí dat DPZ získat informaci o výšce porostu použitím 

normalizovaného digitálního modelu povrchu (Normalized Digital Surface Model - 

nDSM). Odečtením nadmořské výšky z Digitálního modelu terénu (DMT) od Digitálního 

modelu povrchu (DSM) vznikne normalizovaný nDSM, který reprezentuje výškovou 

informaci o porostech. Rastrový nDSM poskytuje unikátní vrstvu spojitého měření, která 

slouží k modelování dendrometrických veličin, detekci a lokalizaci holin, k odhadům řady 

lesnicky atraktivních proměnných jako jsou celkové zásoby, zásoby po dřevinách, výše 

těžeb atp. (HÁJEK, F. 2014). 

B. POSUDEK – výsledky šetření 

Dostáváme se do fáze syntézy, která je z hlediska typologicky jednotné části posudku ve 

FEld rozdělena na 2 kapitoly (ALEXANDR, P. et  al, 2010): 

ZP = ANÁ + (SVĚPO + SZAPO) 

SVĚPO  - SYNTÉZA - v ě d e c k á  část posudku 

SZAPO  - ODPOVĚDI - z a d a v a t e l s k á  část posudku. 

Datum, k němuž se výpočet provádí: 4. čtvrtletí 2013, období těžby ve výše uvedených 

porostech 

Porost byl hodnocen jako lesní na lesním pozemku. Posuzované funkce trvalého porostu 

jsou výnosové. Pro lesní porosty je stanoven postup dle vyhlášky Mze ČR č. 55/1999 Sb., 

o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Jednalo se tyto škody:  

 škoda z předčasného smýcení lesního porostu  

 škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni 

 škoda z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření (erozní rýhy). 

 

Následují vlastní výpočty výše uvedených škod.  
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Závěrečná fáze zpracování posudku, následuje Znalecká doložka a poslední část  
D. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Zadávací listina ( např.  Usnesení soudu, Opatření policie ČR, objednávka...) 

Příloha č. 2: List vlastnictví 

Příloha č. 3: Data DPZ 

 

Vyhodnocení využití DPZ u modelového příkladu 

 Využití DPZ u pozemku a trvalého porostu značně urychlilo a zpřesnilo řešení zadání 

modelového příkladu. Při absenci navigačních zobrazovacích a hodnotících prvků DPZ 

popsaných v předchozích kapitolách by bylo zpracování modelového příkladu na stejné 

úrovni přibližně dvojnásobně časově náročné a některé úkony např. temporální analýza by 

nebyly možné vůbec. DPZ se stává standardním nástrojem znalců a je v jejich zájmu 

maximálně využít obrovský potenciál tohoto dynamicky se rozvíjejícího oboru. Využití 

kombinace DPZ a výsledků venkovního šetření se ukázalo z hlediska nároků na přesnost  

a efektivitu (časovou a finanční) jako optimální. 

 

7  VÝSLEDKY A PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 

Problémovou situací je skutečnost, že k vypracování některých typů znaleckých 

posudků v rámci FEld jsou nutné údaje získané DPZ. Jedná se především o situace, kdy 

znalecký objekt v době zadání posudku neexistuje nebo byl pozměněn. Řešení této situace 

je možné získáním informací o zkoumaném objektu pomocí retrospektivních obrazových 

dat. Existují případy, kdy není možné získat informace o zkoumaném objektu jiným 

způsobem, zůstává tak pouze možnost použití historických obrazových dat. Použitím dat 

DPZ, která byla pořízena nezávisle na zadaném úkolu (např. v rámci pravidelného 

snímkování České republiky nebo výzkumných projektů) je zajištěna objektivita těchto 

informací.  

V průběhu práce na této dizertaci se potvrdila skutečnost, že v současné době neexistuje 

jednotný způsob zpracování obrazových dat pro účely získání specifických informací. 

Zpracování obrazových dat probíhá ve čtyřech fázích, přičemž ne všechny fáze zpracování 

jsou potřebné pro jednotlivá zadání znaleckých posudků. 

 

VÝSLEDKY 

Výsledkem dizertační práce je standardizace použití dat DPZ pro potřeby FEld, jejíž 

hlavní body jsou označené v blokovém schématu (Obr. 1) jako obrazová data OD 1 – 

způsob získávání dat, OD2 – kategorie dat a OD 3 – zpracování dat.  Tyto body 

standardizace jsou součástí schématu hlavních subsystémů a posloupnosti přenosu 

informací ve FEld. Jedná se o rozpracování subsystému 7. 7. letecké snímky a DPZ 

(ALEXANDR, P. et al, 2010, s. 60). Standardizace používání dat DPZ umožní získání 

výsledků blížících se exaktnosti i po čase přezkoumatelných.  

Dílčím výsledkem je kategorizace dat DPZ relevantních pro potřeby znalců. Shrnutí 

potenciálu obrazových dat a způsob jejich získání je uveden níže.   
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Kategorie dat DPZ a jejich využití: 

 Letecké snímky jsou jediným zdrojem informací týkajících se zemského povrchu  
v České republice před rokem 1989. Archiv, který tyto letecké měřičské snímky obsahuje, 

je unikátní a je uložen ve VGHMÚř v Dobrušce.  

Ačkoliv historické analogové monospektrální (panchromatické) snímky nedosahují 

takové kvality, jako mají modernější digitální data, přesto je možné i z těchto snímků 

vyčíst informace, které nikde jinde neexistují, a mohou nám pomoci při řešení odpovědí na 

otázky zadavatele. Kromě zjištění, zdali zkoumaný objekt v zadané době existoval, lze 

zjistit i některé taxační veličiny.  

Multispektrální snímky s pásmem NIR nám umožní rozlišit živou vegetaci od neživé, 

listnaté stromy od jehličnanů. Jsou navíc dostupné v archivu ČÚZK v pravidelných 

dvouletých intervalech, což umožňuje sestavit temporální analýzu zkoumané lokality, na 

základě které jsme schopni predikovat i budoucí vývoj.  

Hyperspektrální snímky nejsou volně dostupné. Letecká hyperspektrální data se v České 

republice zatím pořizují na výzkumné úrovni, snímkují se většinou ad hoc určitá území, na 

nichž se řeší nějaký výzkumný projekt. Například Česká geologická služba (ČGS) má 

hyperspektrální data z oblasti hnědouhelných dolů na Sokolovsku z roku 2009. V rámci 

studia zdravotního stavu smrkových porostů Sokolovské hnědouhelné pánve byl 

zkonstruován statistický model, řešící klasifikaci smrkových porostů do rozdílných tříd 

poškození. Znalec, pokud by se rozhodnul použít ke své práci hyperspektrální snímky, má 

dvě možnosti. Objednat si snímkování zkoumané lokality od subjektu, který vlastní 

hyperspektrální senzor a letecký park. Tady by bylo finančně výhodnější použití 

bezpilotních leteckých prostředků. Druhou možností je vyhledat mezi výzkumnými 

projekty takový, který používá hyperspektrální snímky a spojit se s řešiteli projektu.  

Potom je možné, že v rámci projektu byla nebo bude snímkována i lokalita předmětného 

zájmu. V současné době například probíhá projekt " Využití digitálních technologií 

zpracování archivních leteckých měřických snímků pro skutečné zaměření staveb 

odvodnění v systému S-JTSK
11

", který bude využívat hyperspektrální snímky. Další 

probíhající projekt, v jehož programu je mimo jiné i rozvoj využití leteckých 

hyperspektrálních, termálních a LiDARových dat pro výzkumnou a aplikační sféru, lze 

nalézt pod názvem " Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách 

výzkumu, vzdělání a aplikací pro rozvoj regionů." Společným řešitelem těchto projektů je 

kromě dalších subjektů, mezi které patří i Mendelova univerzita v Brně, 

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.  

Normalizovaný digitální model povrchu - nDSM, který reprezentuje výškovou 

informaci o porostech, se dá zařadit mezi produkty vzniklé využitím digitálních leteckých 

snímků. Výhodou využití digitálních leteckých snímků je fakt, že je zajištěna dvouletá 

periodicita snímání České republiky. Je tedy možné provádět temporální analýzu 

porostních veličin. Rastrový nDSM poskytuje unikátní vrstvu spojitého měření, která 

                                                 

11
 Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). V České Republice se v součastné době 

používají dvě základní kartografická zobrazení. Systém S-JTSK určený pro civilní sféru a systém S-42 

určený pro vojenské použití. Vojenské mapy po vstupu do NATO přecházejí na zobrazení UTM (Universal 

Transverse Mercator). V civilní oblasti se asi ještě nějakou dobu bude používat S-JTSK, případně novější S-

JTSK/95.  

http://www.mendelu.cz/
http://www.czechglobe.cz/
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slouží k modelování dendrometrických veličin, detekci a lokalizaci holin, k odhadům řady 

lesnicky atraktivních proměnných jako jsou celkové zásoby, zásoby po dřevinách, výše 

těžeb atp. Model povrchu nDSM, který vytváří a aktualizuje pracoviště DPZ ÚHÚL, 

Frýdek Místek, může pomoci znalci určit výšku porostů, které již byly vykáceny.   

 Družicové snímky. V rámci systému GMES/Copernicus  a směrnice INSPIRE se 
státní instituce, jako jsou Lesy ČR, Správa CHKO, ČÚZK, AV ČR a další, stávají uživateli 

družicových dat. Produkty vzniklé z těchto dat dále nabízejí dalším uživatelům na svých 

geoportálech (Tab. 1, kap. 4). Do budoucnosti se pravděpodobně budou tyto služby nadále 

rozšiřovat, což umožní využití obrazových dat bezplatně dálkovým přístupem.  

V současné době hojně užívaný zdroj Google Earth bezplatně nabízí zobrazení celé 

Zeměkoule upravené z družic Landsat. Snímky nemají vysoké rozlišení, nicméně jako 

orientační pohled na zkoumanou lokalitu jsou pro znalce výhodné, obzvláště když  

v nabídce jsou i snímky s uvedením staršího data snímkování pro srovnání.  

Dále existují bezplatné prohlížečky družicových snímků  LandsatLook Viewer  nebo 

QGIS, které nám umožní prohlížení archivu snímků družice Landsat.  Přesto je vhodné 

přenechat vyhledávání a zpracování družicových snímků odborníkům.      

 Lidarová data. Laserové skenování LiDAR (Light Detection and Ranging) patří k 
nejmodernějším technologiím pro pořizování prostorových dat o území. Letecké laserové 

skenování – Airborne Laser Scanning (ALS) je využíváno při získávání digitálního modelu 

terénu větších území, mapování břehů vodních toků, záplavových území a zejména pak při 

dokumentaci liniových staveb, jako jsou silnice, produktovody, a elektrická vedení 

vysokého napětí. Tato metoda je vhodná při posuzování vlivu zkoumané lokality  

z hlediska zapojení do celkové sítě Územního systému ekologické stability (ÚSES) 

v krajině.  

Pokud data laserového skenování jsou kombinována s klasifikací barevných 

infračervených snímků a hyperspektrálních dat, je možné zjišťovat některé dendrometrické 

parametry, primárně výšku. Pomocí korelačních vztahů můžeme dále dopočítat výčetní 

tloušťky a následně zásoby dřevin (KLIMÁNEK, M., 2013).  

Pro znalce je z ekonomického hlediska efektivní vyhledat mezi znaleckými ústavy ten, 

který disponuje leteckým skenerem. Například na České zemědělské universitě v Praze, na 

fakultě lesnické a dřevařské, pracovali v rámci výzkumného úkolu na vývoji bezpilotních 

prostředků pro DPZ v lesním hospodářství. Na palubu takového prostředku počítali  

s umístěním LiDaR skeneru a RGB kamery na zjišťování zásoby lesních porostů.   

 Termovizní snímky se využívají ke zjišťování úniku tepla ze staveb, dále je běžné 
použití termovizních kamer v policejních složkách nebo u vojska. V oblasti životního 

prostředí se termovize používá v rámci jednotlivých výzkumných úkolů, stále ještě není 

běžnou součástí praxe, tak jako je tomu ve stavebnictví. Na Lesnické a dřevařské fakultě 

Mendelovi university v Brně prováděli výzkum po ukončení těžebních prací po vichřici 

Kyrill v roce 2008 pomocí termovizních snímků s velmi slibnými výsledky. Na snímcích 

znázorňující dvě plochy, které byly stejně poškozeny, lze zřetelně odlišit strojní odtěžení 

polomů od ruční těžby a odklízení pomocí koňských spřežení. Pro znalce pracující  

v oblasti FEld je významná skutečnost signifikantního rozdílu teplot mezi holou půdou  

a zalesněným porostem, dále souvislost mezi změnami teplot vegetace a jejich zdravotním 

stavem.   

 

http://landsatlook.usgs.gov/
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Dalšími dílčími cíly disertační práce bylo vytvořit přehled významných volně 

dostupných i chráněných (placených) zdrojů obrazových dat a vytvořit přehled archivů 

obrazových dat na území České republiky.  

 V současné době je možné volně využívat některých produktů DPZ. Na geoportálech 

ČÚZK, ÚHÚL jsou přístupné mapové aplikace, z nichž nejvíce používaná je ortofotomapa 

v pravých barvách, která je pravidelně aktualizována v souladu s dvouletým cyklem 

leteckého snímkování České republiky. Tato aplikace je relevantní pro potřeby znalců  

z důvodů možnosti ověření vzniku leteckých snímků. Takto je možné si okamžitě 

prohlédnout zkoumanou lokalitu v rozlišení 25 cm na 1 pixel. Také se nabízí možnost 

objednat si z archivu ČÚZK sérii snímků zkoumaného lokality v časové řadě, případně 

snímky s pásmem NIR v nepravých barvách (od roku 2010). Dále velmi usnadňují práci 

znalce mapové kompozice zobrazující „Lesní hospodářské osnovy“, „Oblastní plány 

rozvoje lesů“, „Honitby“ a jiné, které nabízí na svém geoportálu ÚHÚL.  Dalším zdrojem 

informací může být Geoportál Earth, nicméně rozlišení snímků je malé. Tato aplikace je 

vhodná pro rychlou orientaci o situaci na zkoumané lokalitě, před vlastním šetření na 

místě. Zdroje dat DPZ včetně archivů dat jsou uvedené v Tab. 1 v kapitole 4.  

 

PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE: 

 Vytvoření jednotného postupu (standardizace) použití dat DPZ pro účely vypracování 
znaleckých posudku v rámci FEld jako prostředek zvýšení jejich exaktnosti (vč. eliminace 

subjektivních přístupů) ve znalecké činnosti.  Informace získané DPZ se stávají nedílnou 

součástí znaleckých posudků a doposud nebyly vytvořeny žádné standardní postupy této 

činnosti. (Kap. 7).  

 Součástí standardizace je uspořádání současných různorodých poznatků o používání dat 
DPZ do jedné práce, která je relevantní potřebám znalců. Pro vypracování znaleckých 

posudků, ve kterých budou využita obrazová data, není potřeba být odborníkem  

v informačních technologiích. V současné době lze využívat již hotové produkty, které je 

možné nalézt na portálech uvedených v seznamu zdrojů dat DPZ v tab. 1.  

 Na modelovém příkladu vysvětlení použití produktů dat DPZ, které v minulosti použity 
nebyly (CIR ortofotomapa) a mohly být využity. 

 Na modelovém příkladu ukázka použití nejnovějších produktů dat DPZ, které  

v minulosti použity nebyly a ani nemohly být, vzhledem k jejich novosti jako je nDSM.  

 Navržení způsobu získání obtížně přístupných obrazových dat jako je LiDaR  
a hyperspektrální snímky v rámci spolupráce s týmy pracujícími na výzkumných 

projektech. Takovéto propojení využití experimentu a praxe je přínosem pro obě strany. 

 Důležitý faktor vidí autorka v odstranění nezájmu o potenciál dat DPZ z důvodů 
nedostatečných informací týkajících se této problematiky. Tato disertační práce může být 

použita jako podklad pro terciární vzdělávání znalců v oblasti používání dat DPZ.  

 Oblast DPZ je natolik dynamický obor, že v době vydání a obhajoby této dizertační 

práce budou známé již nové nástroje na získávání informací z obrazových dat. Pozitivní 

skutečností je fakt, že existencí archivů dat DPZ se uchovávají informace z dob minulých  

a dávají tak možnost výzkumu pracujícímu s multitemporálními
12

 daty.  

                                                 

12
 Obrazová data, pořizována distančními metodami, vytvářející časovou řadu bývají označována jako 

multitemporálni (Dobrovolný, 1998). 
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8  ZÁVĚR 

Použití obrazových dat přispívá k exaktnosti závěrů při řešení znaleckých posudků. Je 

zřejmé, že obrazová data nemohou nahradit šetření znalce na místě zkoumané lokality 

(objektu). Podle zákona č. 444/2011, kterým se mění a zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích  

a tlumočnících je povinností znalce provést místní šetření. Přesto existují zadání, při 

kterých je znalec žádán, aby zhodnotil lokalitu, respektive objekt, který v době zadání 

znaleckého posudku již neexistuje nebo je oproti původnímu stavu pozměněn. Právě  

v těchto případech se stávají data DPZ nenahraditelným materiálem pro zodpovězení 

otázek zadavatele. Data dálkového průzkumu identifikují faktický stav, který se nemusí 

nutně shodovat se stavem dokumentovaným např. na porostních či katastrálních mapách. 

Předkládaná práce řeší problémovou situaci, kdy znalec má ohodnotit škodu na porostu, 

který v době zadání znaleckého posudku byl neoprávněně vykácen. V kapitole 6 se ukazují 

možnosti využití dat DPZ, které mohou poskytnout informace o zkoumané lokalitě  

v době minulé. Pomocí nových nástrojů je možné zrekonstruovat podobu chybějícího 

porostu a vyčíslit tak škodu způsobenou jeho odstraněním, tak je uvedeno v modelovém 

příkladu. Výhodou použití dat dálkového průzkumu je skutečnost, že v případě měření 

rozsáhlejším ploch jsou výsledky z podkladů DPZ přesnější než výsledky získané terénním 

měřením. Zpracování znaleckého posudku s využitím dat DPZ je méně časově náročné.  

Malý zájem znalců o obrazová data spočívá v jejich nedostatečné informovanosti  

o současných možnostech využití dat DPZ. Tato práce přináší standardizaci použití dat 

DPZ relevantních pro potřeby FEld. Přičemž jednotný postup práce s daty DPZ je 

využitelný i pro ostatní znalecké obory. V tabulce č. 3 je shrnutí využití relevantních 

kategorií dat DPZ pro jednotlivé úkony v rámci vypracování znaleckého posudku. 

Novost práce spočívá ve vytvoření jednotného postupu používání dat DPZ pro účely 

vypracování znaleckých posudků v rámci FEld. Takovýto jednotný postup týkající se 

získávání informací pomocí DPZ do současné doby neexistoval. Dále byla provedena 

kategorizace dat DPZ a jejich produktů relevantních pro potřeby znalců. Na modelovém 

příkladu je ukázáno použití produktů dat DPZ, které nebyly znalci v minulosti využívány, 

ať už z důvodů nedostatečných informací o těchto možnostech nebo z důvodů jejich 

dřívější neexistence jako je tomu v případě normalizovaného digitálního modelu povrchu 

(nDSM).  

Oblast DPZ se vyvíjí velmi dynamicky. V době obhajoby této práce bude možné získat 

z obrazových dat mnohem více informací, než je v práci uvedeno. Je velmi 

pravděpodobné, že přístup k těmto informacím bude umožněn nejen odborníkům, ale 

široké veřejnost v mnohem širším měřítku než je tomu doposud.  Na druhé straně existuje 

možnost, že naopak bude přístup k těmto informacím v budoucnu omezen z důvodů 

bezpečnosti, práva na soukromí, případně jiných příčin.  

V rámci jednotné vzdělávací soustavy pro znalce doporučuji zařadit problematiku DPZ 

a jeho použití ve formě seminářů minimálně jednou ročně, tak aby znalci mohli být 

seznámeni se současným stavem vědeckého poznání v oblasti DPZ a možnostmi 

praktického použití informací získaných z dat DPZ pro účely soudně-znalecké.   
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