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Studiem databáze znaleckých posudků patřících do FEld analyzovat typy znaleckých posudků 

(TZP), u kterých již byla data DPZ použita, nebo TZP u nichž použití DPZ zvýší exaktnost 

řešení, resp. systémové řešení vůbec umožní.  Vytipovat vhodné kategorie obrazových dat pro 
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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. 

  

Klíčová slova 

Forenzní ekotechnika: les a dřeviny; dálkový průzkum země; letecké snímky; družicové 

snímky; archivy; oceňování lesních porostů. 

Key words 

Forensic Ecotechnique: forest and trees; Remote Sensing; Aerial Photography; Satellite 

Images; Archives; Valuation of Forest Stands. 
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1. ÚVOD 

 Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, která byla akreditována jako předmět v rámci 

Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v roce 2007, vznikla na 

základě potřeby zvýšit kvalitu znaleckých posudků v oblasti životního prostředí a především 

znaleckých posudků týkajících se lesního ekosystému a dřevin rostoucích mimo les. Definice 

zní: „Forenzní ekotechnika: les a dřeviny (FEld) „Interdisciplinární nauka o vědeckém, 

systémovém zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu s důrazem na LES  

a DŘEVINY – za účelem jejich ohodnocení pro potřeby soudně-znalecké“.  

FEld je součástí speciálních metod oboru soudní inženýrství. Zabývá se relevantními 

vztahy a kauzalitami reálných znaleckých objektů soustavy LES – DŘEVINY – ČLOVĚK, 

získanými prostřednictvím multidisciplinárního přístupu a mezioborového prolnutí, při 

respektování kvantitativního i kvalitativního ohodnocení (ALEXANDR, P., 2010). 

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

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.   
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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 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.  Ministerstvo zemědělství společně 

s ministerstvem obrany a dalšími subjekty provádí pravidelné snímkování České republiky 

v dvouletých cyklech. Tato data, která mohou být pro znalce velmi významná, by se měla stát 

běžnou součástí znaleckých posudků. Je potřeba nastavit, co nejjednodušší a ekonomicky 

přijatelnou cestu k získání informací o zkoumaném objektu pomocí dat DPZ. Dále je potřeba 

uvážit, zdali je práce s těmito daty v souvislosti s ekonomickými podmínkami řešeného 

problému a časovým limitem efektivní pro vypracování znaleckého posudku.  

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

využívání dat získaných Dálkovým průzkumem Země pro potřeby znalců pracujících ve 

znaleckých oborech FEld. To znamená harmonizovat postupy v rámci vybraných konkrétních 

typů znaleckých posudků. Vytvořením těchto standardů musí být dosaženo stejných výsledků 

– právě prostřednictvím harmonizovaných postupů využívajících dat DPZ – 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.  
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 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. TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK A SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Odkazy na literární zdroje jsou uvedeny u jednotlivých pojmů, resp. všechny jsou obsaženy  

v kap. 12. Seznam použitých zdrojů. 

 

    3.1. Terminologický slovník  

ANALYTICKÉ KAPITOLY (ANÁ) – část znaleckého posudku: NÁLEZ; zvláště popis 

zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrn skutečností, místní šetření na místě samém 

apod (ALEXANDR, P. et al, 2010). 

ANALÝZA PROSTOROVÝCH DAT -  metoda, která zahrnuje u geoinformačních systémů 

(GIS) operace umožňující takové způsoby analýzy a ošetření prostorových dat, které 

zabezpečují jejich homogenitu, integritu a požadovanou strukturu. Jedná se zejména  

o transformace formátů vstupních dat, které mohou pocházet z různých zdrojů a musí být 

transformovány do formátů a tvarů, se kterými GIS vnitřně pracuje, o geometrické 

transformace, které se používají ke korekcím souřadnic datových vrstev GIS nebo k 

transformaci mezi různými kartografickými projekcemi a o různé editační funkce (SIMON, J. 

a S. VACEK, 2008). 

ANTROPOGENNÍ VLIVY – u obrazových dat použitých na zhodnocení zásahu do 

zkoumaného porostu lze usoudit na odbornost zásahu. 

BIOTOP (stanoviště) - DPZ umožní vyhodnocení širších vztahů lokality, které 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. 

BIT - základní a současně nejmenší jednotka dat, používaná především v číslicové  

a výpočetní technice. Značí se malým písmenem b, např. 16 b, ale současně se může také 

objevit i označení bit, např. 16 bit. Bit může nabývat pouze jednu ze dvou hodnot, nejběžnější 

znázornění těchto hodnot jsou 0 a 1 (HALOUNOVÁ, L., 2006a). 

COPERNICUS - evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, 

jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací pro podporu rozhodování v této 

oblasti. Copernicus zajišťuje vlastní evropskou kapacitu pro pozorování Země a je považován 

za evropský příspěvek programu GEOSS (GMES, 2015). 

CZEPOS - síť permanentních stanic GNSS České Republiky, která poskytuje uživatelům 

globálních navigačních satelitních systémů (GNSS) korekční data pro přesné určení pozice na 

území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást 

geodetických základů České republiky (Geoportál ČÚZK, 2015).   
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslicov%C3%A1_technika
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDpo%C4%8Detn%C3%AD_technika
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DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ (DPZ) - sběr dat o území realizovaný z kosmického 

(kosmický průzkum) nebo letadlového nosiče (letecký průzkum) a zpracování těchto dat  

k získání informací o poloze, stavu a druhu objektů a jevů zemského povrchu (VÚGTK 

slovník, 2015). 

EXTRAPOLACE -  přiblížení, přechod z užší na širší oblast pomocí analogie; mat. přibližný 

výpočet hodnot funkce v bodě ležícím vně intervalu z hodnot funkce v krajních, příp.  

i některých vnitřních bodech intervalu (DOBROVOLNÝ, P., 1998). 

EPIPOLÁRNÍ TRANSFORMACE -  konverze obecně skloněných snímků na snímky 

normálního případu stereofotogrammetrie, které vykazují vertikální paralaxu. V praxi lze 

konvertovat oba obecně skloněné snímky stereodvojice na epipolární snímky, které jsou pak 

obdobou normálního případu, nebo epipolární transformaci provádět on-line pouze v malé 

části virtuálně vytvořeného modelu, s využitím původních snímků (DOBROVOLNÝ, P., 

1998) 

EUTROFIZACE - proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor. Rozlišujeme 

přirozenou eutrofizaci (jejímž hlavním zdrojem je výplach těchto živin z půdy a rozklad 

mrtvých organismů) a nepřirozenou, nadměrnou eutrofizaci způsobenou lidskou činností 

(CENIA, 2015). 

FORENZNÍ EKOTECHNIKA: les a dřeviny - interdisciplinární nauka o vědeckém, 

systémovém zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu – s důrazem na LES  

a DŘEVINY – za účelem jejich ohodnocení pro potřeby soudně-znalecké. Forenzní 

ekotechnika je součástí speciálních metod oboru soudní inženýrství. Zabývá se relevantními 

vztahy a kauzalitami reálných znaleckých objektů soustavy LES – DŘEVINY – ČLOVĚK, 

získaných prostřednictvím multidisciplinárního přístupu a mezioborového prolnutí, při 

respektování kvantitativního i kvalitativního ohodnocení (ALEXANDR, P. et al, 2010). 

FRAGMENTACE A KONEKTIVITA -  fragmentace biotopů je proces transformace 

souvislých ploch biotopů do většího počtu malých plošek, oddělených územím jiného 

charakteru. Tento proces může být provázen řadou průvodních jevů (ztráta rozlohy biotopu, 

izolace fragmentů, rozdělení ploch liniemi) s negativním dopadem na biodiverzitu. 

Fragmentace ekosystémů úzce souvisí se ztrátou konektivity krajiny (možností přesunu 

jedinců mezi zdrojovými plochami). Dopady fragmentace biotopů a ztráta jejich konektivity 

jsou druhově specifické. Obecně jsou fragmentací více ohroženy druhy s omezenou 

schopností šíření a úzkou ekologickou valencí. Pro účinnou komplexní ochranu biodiverzity  

v ČR je třeba vyhodnotit reálnou míru fragmentace různých biotopů a dopadů na modelové 

skupiny organismů s různou citlivostí a tím určit problematická území, kam bude směřován 

cílený management (CENIA, 2015). 

FUNKCE LESA -  podle zákona č. 289/1995Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní 

zákon) v platném znění jsou funkcemi lesa přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na 

produkční a mimoprodukční (ALEXANDR, P. et al, 2010). 

GEOMETRICKÉ PRIMITIVUM - objekt reprezentující jediný, spojitý, homogenní prvek 

geometrie (VÚGTK slovník, 2015). 

GEOREFERENCOVÁNÍ -  vyjádření prostorových referencí, proces určení vztahu mezi 

polohou dat v přístrojovém souřadnicovém systému a geografickou, resp. mapovou polohou 

(KAPLAN, V. et al, 2005) 

 

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/analogie
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/funkce
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/interval
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/funkce
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/interval
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dus%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosfor
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HABITUS – v botanice a dendrologii se termínem habitus souhrnně označuje typický 

charakter, vzhled a architektura rostlinného druhu či taxonu - typická vnější podoba druhu. 

Termínem habitus se většinou shrnují fenotypové vlastnosti, které je možné ohodnotit 

prostým pohledem na jedince jako je vzrůst, rozložení koruny a rozvržení hlavních větví  

u stromů, charakter a četnost větvení, olistění, směrovost růstu (poléhavost, popínavost, 

vzpřímenost), řídkost či nahloučenost větví či listů, textura a celkový i estetický dojem, který 

těmito vlastnostmi rostlina na pozorovatele vytváří (VÚGTK slovník, 2015). 

HEXAKOPTER - šesti-rotorový bezpilotní dálkově ovládaný letoun. 

HODNOTA - není skutečně zaplacenou požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to 

ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na 

jedné straně kupujícími a prodávajícími na straně druhé. Jedná se o odhad ceny. Podle 

ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, 

k němuž se odhad provádí (BRADÁČ, A. et al., 2009). 

HORIZONTÁLNÍ PARALAXA - rozdíl snímkových souřadnic téhož bodu na levém  

a pravém snímku stereodvojice ve směru fotogrammetrické základny; využívá se pro určení 

vzdálenosti pozorovaného bodu (VÚGTK slovník, 2015). 

HYPERSPEKTRÁLNÍ SNÍMKY - obsahují více velmi úzkých elektromagnetických 

pásem, menších než 2 mikrometry (KAPLAN, V. et al, 2005).  

INDEX LISTOVÉ PLOCHY (LAI - Leaf Area Index) - vyjadřuje velikost listové plochy 

vegetace normalizovanou jednotkou povrchu půdy. Jednotka je m2/m2 (HALOUNOVÁ, L., 

2006). 
 

INDEX VEGETAČNÍ - míra klasifikace zelené biomasy zemského povrchu na základě 
družicových snímků, Nejčastěji se používá vegetační index normalizovaných diferencí 

(NDVI, normalized difference vegetation index), který využívá informací v červeném  

a infračerveném pásmu spektrální odrazivosti. NDVI je rozdílem mezi údaji v blízkém 

infračerveném a červeném pásmu, dělený součtem údajů v těchto pásmech. Platí tedy, že: 

)(

)(

REDNIR

REDNIR
NDVI




   

Kde NDVI je vegetační index normalizovaných diferencí, R spektrální odrazivost v červeném 

pásmu (600-700 nm), a NIR spektrální odrazivost v blízkém infračerveném pásmu (750-1350 

nm). Vysoká absorpce dopadajícího slunečního záření ve viditelném červeném spektrálním 

pásmu a vysoká odrazivost v blízkém infračerveném pásmu odlišuje fotosynteticky aktivní 

vegetaci od ostatních prvků zemského povrchu, zejména od půdy a vody (SIMON, J.  

 a S. VACEK, 2008). 

INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ (IR, Infrared) - elektromagnetické záření s vlnovou délkou 

větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Název značí „pod červenou“  

(z latiny infra = "pod"). Infračervené záření zabírá ve spektru 3 dekády a má vlnovou délku 

mezi 760 nm a 1 mm, resp. energii fotonů mezi 0,0012 a 1,63 eV (DOBROVOLNÝ, P., 

1998). 

INSPIRE – (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) - iniciativa Evropské komise. 

Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit evropský legislativní 

rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje 

obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Botanika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dendrologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_(biologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Taxon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenotyp
https://www.vugtk.cz/slovnik/6593_horizontalni-paralaxa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlnov%C3%A1_d%C3%A9lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrovlnn%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spektrum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nanometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milimetr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Foton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronvolt
http://inspire.gov.cz/
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environmentálních politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE 

je poskytnout větší množství kvalitních a standardizovaných prostorových informací pro 

vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních členských států (PORTÁL 

INSPIRE, 2015). 

INTERPRETACE DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ - detekce, identifikace, 

popis a určení významu objektů a struktur (pattern) získaných prostřednictvím detektorů  
a záznamových zařízení umístěných na satelitech, v letadlech nebo jiných zařízeních 

umožňujících získávání dat o zemském povrchu (VÚGTK slovník, 2015). 

KORELAČNÍ METODA - IMAGE MATCHING -  princip korelační metody spočívá ve 

vyhledávání identických bodů obrazu ve stereo-dvojici leteckých snímků pořízených s min. 

60% překryvem (HÁJEK, F., 2014). 

KVANTITA A PŮVOD - při použití obrazových dat dostatečného rozlišení je možné 

spočítat počty sazenic, pařezů, jednotlivě stojících stromů. Dále je na snímcích rozpoznatelné, 

zdali se jedná o přirozený původ nebo uměle založený (pravidelnost ve výsadbě, linie ap.). 

LAND USE - VYUŽITÍ KRAJINY - souhrn úprav, činností a vstupů, které člověk 

uskutečňuje v určitém typu krajinného pokryvu (PECHANEC, V., 2009) 

LAND COVER -  KRAJINNÝ POKRYV - fyzický materiál (hmota) na povrchu Země. 

Zahrnuje například trávu, asfalt, stromy, holou zemi, vodu atd (PECHANEC, V., 2009).  

LES podle zákona č. 289/1995Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)  

v platném znění jsou lesem lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění 

funkcí lesa. 

LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ PLÁN (LHP) - výsledné dílo hospodářské úpravy lesů (HÚL). 

Jedná se o nástroj vlastníka lesa jako pomůcka k hospodaření. Vypracovává se obvykle na 

časový horizont deseti let. Obsahovou náplň lesního LHP řeší vyhláška Mze č. 84/1996 Sb., 

 o lesním hospodářském plánování (ALEXANDR, P. et al, 2010). 

LESNÍ HOSPODÁŘSKÁ OSNOVA (LHO) – vypracovává se za účelem zjištění stavu lesa 

a výkon státní správa lesů se pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha (pokud pro ně není 

zpracován LHP). LHO se zpracovává obvykle na deset let a jejich zpracování zadává orgán 

státní správy lesů. LHO obdrží každý vlastník lesa bezplatně (ALEXANDR, P. et al, 2010). 

LESNÍ TYP (LT) – soubor lesních biocenóz (původních, změněných a jejich vývojových 

stádií) včetně prostředí, tj. geobiocenóz se sejnými trvalými ekologickými podmínkami. LT je 

produkčně jednotnou jednotkou se stejnými travními podmínkami (ALEXANDR, P. et al, 

2010). 

LESNÍ VEGETAČNÍ STUPEŇ (lvs) - je daný nadmořskou výškou a (expozičním) 

klimatem - vymezovaný dle vlastností přirozených rostlinných společenstev – determinantní 

dřevinnou složkou stromovitého původu (ALEXANDR, P. et al, 2010). 

LIDAR (Light Detection and Ranging) - laserový skener pracuje na principu 

vysokofrekvenčního laserového dálkoměru. Laserový paprsek měří vzdálenost, kterou urazí 

směrem k povrchu země. Ve stejný okamžik je zaznamenána poloha skeneru 

v souřadnicovém referenčním systému pomocí palubní aparatury GPS. Podélný, příčný sklon 

a pootočení skeneru vůči plánované letové dráze ve stejném okamžiku jsou určeny pomocí 

aparatury IMU (inerciální měřící jednotka), která je připevněna ke skeneru. Vyhodnocením 

všech těchto parametrů získáme informaci o jednom určitém bodu povrchu. Primárním 

výstupem laserového skenování je soubor 3D souřadnic odražených bodů, tzv. mračno bodů. 
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Pomocí automatických, poloautomatických a manuálních postupů je v dalším zpracování 

prováděna klasifikace těchto bodů. Konečným výstupem zpracování dat z laserového 

skenování může být například velmi detailní model terénu. Nosičem celého laserového 

zařízení bývá letadlo nebo vrtulník CIBULKA, M. a T. MIKITA, 2010) 

METODA CFA (Contact Flora Assessment) - metoda kontaktního ohodnocování 

rostlinstva (ALEXANDR, P., F. FÉR a J. ČERMÁK, 2006). 

MULTISPEKTRÁLNÍ SNÍMKY – snímky obsahující více elektromagnetických pásem  

o šířce více jak 2 mikrometry (KAPLAN, V. et al, 2005). 

MULTITEMPORÁLNÍ DATA - obrazová data, pořizována distančními metodami, 

vytvářející časovou řadu (Dobrovolný, 1998). 

NÁRODNÍ INVENTARIZACE LESŮ (NIL) – je zjišťování stavu lesa, prováděné na 

území České republiky. Jejím úkolem je podat přesné souhrnné údaje o stavu lesů a dále při 

opakovaných šetřeních zejména o vývoji lesů v České republice z pohledu životního prostředí 

i z hlediska hospodářského využití (ALEXANDR, P. et al, 2010). 

NIR (Near InfraRed) - blízké infračervené spektrum elektromagnetického vlnění v rozmezí  

0,7-3,0 µm. Je charakteristické zachycením vysoké intenzity odrazivosti elektromagnetického 

záření od vegetace, zejména listnatých stromů a jiných olistěných rostlin. Významnou roli 

v intenzitě odrazivosti hraje vícenásobný odraz uvnitř listu, vyplývající z vlivu buněčné 

struktury listů. Zdravá vegetace se v barevné syntéze v nepravých barvách projevuje výraznou 

červenou, respektive růžovou barvou. Naopak neživé stromy a ostatní objekty (skály, silnice, 

apod.) jsou zobrazeny šedomodře (HÁJEK, F., 2013). 

OBJEKTOVÁ ANALÝZA OBRAZU (OBIA - Object-Based Image Analysis) - při 

objektově orientované analýze je obraz rozdělen do tzv. primitiv – souborů více pixelů. 

Klasifikace pak probíhá nad těmito objekty a nikoliv nad jednotlivými pixely, jako je tomu  

u běžných metod automatické klasifikace. Segmentace originálních dat může být provedena 

do několika úrovní podle požadované velikosti obrazových objektů, např. koruny stromů, 

skupiny stromů, porostní skupiny, typy krajinného krytu. Vzájemné vazby mezi objekty na 

jedné nebo více úrovních jsou vždy zachovány. V rámci následné klasifikace lze definovat 

nejrůznější klasifikační pravidla, založená na spektrální nebo texturální charakteristice 

objektů, jejich geometrickém tvaru, sousedství v rámci jedné úrovně či vzájemném vztahu na 

různých úrovních. (HÁJEK, F., 2006) 

OBRAZOVÁ DATA - jsou tvořena pravidelnou maticí čísel označovaných jako digitální 

hodnoty. Tato data jsou vizualizovaná tak, že každá hodnota je zobrazena obrazovou 

jednotkou – pixelem, jehož tvar je nejčastěji čtverec, případně obdélník. Pixely tedy pokrývají 

celou plochu diskrétními hodnotami – barvami. Plocha území zobrazeného 1 pixelem udává 

prostorovou rozlišovací schopnost dat. Radiometrické rozlišení udává, jaké mohou být 

digitální hodnoty v pixelech.  Je výhodné zapisovat obrazovou informaci, nesenou hodnotou 

pixelu, pomocí 1 byte (= 8 bitů), který udává celkem 256 možných stavů jednoho prvku 

(HALOUNOVÁ, L., 2006). 

OCEŇOVÁNÍ - činnost, kdy je určitému předmětu, souboru předmětů, práv apod. přiřazován 

peněžní ekvivalent. Rozlišuje se při oceňování pojem cena a hodnota. (BRADÁČ, A., M. 

KLEDUS, P. KREJČÍŘ, P. et al, 2010). 

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU -činnost, kdy je určitému majetku přiřazován peněžní ekvivalent 

(BRADÁČ, A., M. KLEDUS, P. KREJČÍŘ et al, 2010). 
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ORTOGONÁLNÍ PROJEKCE - pravoúhlá projekce (VÚGTK slovník, 2015). 

ORTOGRAFICKÝ OBRAZ - obraz, v němž byly ortogonální projekcí na referenční plochu 

odstraněny posuny bodů obrazu způsobené orientací senzoru a zemským reliéfem (VÚGTK 

slovník, 2015). 

ORTOFOTOMAPA - mapa zachovávající fotografický obraz území, tvořená jedním nebo 

montáží více ortofotosnímků (mozaikou) a opatřená dalšími náležitostmi mapy jako je 

souřadnicová sít, rám mapy, popis mapy atd. (VÚGTK slovník, 2015). 

ORTOFOTOSNÍMEK = ORTOGONALIZOVANÝ SNÍMEK - fotogrammetrický 

produkt z měřického snímku vytvořeného středovým promítáním a diferenciálně 

překresleného (ortogonalizovaného) na základě znalosti výškových poměrů georeliéfu, kdy se 

odstraní posuny obrazu, způsobené prostorovým členěním snímaného území a vlastnostmi 

středového promítání (VÚGTK slovník, 2015). 

ORTOREKTIFIKACE (diferenciální překreslení, ortogonalizace) - proces odstranění 

geometrického zkreslení měřického snímku, způsobeného nestejnou předmětovou vzdáleností 

předmětů měření, překreslením po malých plošných prvcích (VÚGTK slovník, 2015). 

PANCHROMATICKÝ SNÍMEK - snímek s jedním pásmem (monospeltrální) tzv. 

černobílý, používá se zkratky PAN. 

PANSHARPENING - ve fázi zpracování snímků se kombinují pásma RGB a pásmo 

panchromatické – dochází k zaostření snímku – lepšímu prostorovému rozlišení (GISAT, 

2015).  

PIXEL (obrazový prvek) - dvojrozměrné geometrické primitivum, které je jednotkou  

v určitém dvojrozměrném rámci. Jedná se o nejmenší prvek zobrazovací plochy, jemuž lze 

nezávisle přiřadit barvu nebo intenzitu šedi (VÚGTK slovník, 2015). 

PORTÁL - termínem portál vpojetí informačních technologií označujeme (webovou) 

aplikaci, která svému uživateli poskytuje jednotným způsobem  centralizovaně informace 

z různých zdrojů, které uživatele zajímají nebo se ho nějakým způsobem týkají. 

POZEMEK - dle katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., v platném znění je pozemek 

přirozená část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní 

jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí držby, hranicí vlastnickou, hranicí druhu 

pozemku popřípadě rozhraním způsobu druhu využití pozemků (ALEXANDR, P. et al, 

2010). 

PRAHOVÁNÍ (thresholding) - proces, kterým se definují parametry pro následnou 

segmentaci barevného obrazu. Pomocí tohoto postupu je možno nastavit dolní a horní 

prahové hodnoty pro R, G, B složky barevného obrazu (celkem 6 hodnot) a dále hodnotu 

tolerance, která specifikuje eventuální rozšíření rozsahu segmentace. Odečteme-li hodnotu 

aktuální tolerance od dolních prahových hodnot R, G, B složek a přičteme-li uvedenou 

hodnotu  

k horním prahovým hodnotám R, G, B složek, obdržíme nové (tj. nižší dolní a vyšší horní) 

prahové hodnoty pro segmentaci (MACHALA, M., 2011) 

PŘÍSTUP NA ZKOUMANOU LOKALITU - DPZ ukazuje možnost příjezdu vozidlem ke 

zkoumané lokalitě (překážky v přístupu, jako mohou být ploty, neprůjezdnost cest apod). 

RADAR (Radio Detection and Ranging) - přístrojové vybavení nesené na palubách družic 

či letounů, které generuje umělé záření na vlnových délkách mikrovlnného záření (1mm až 

1m).  Mikrovlnná energie je vysílaná v pulzech v určitých časových periodách. Odražený 
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signál je opět přijímán anténou a zaznamenává se intenzita přijaté energie a časová prodleva 

od okamžiku vysílání signálu. Tato data mohou být dále v případě zobrazujícího radaru 

použita pro konstruování obrazu (KOLÁŘ, J., 2008) 

RED EDGE - ČERVENÝ OKRAJ - neboli blízké infračervené pásmo (Near Infrared – 

NIR) je možné ho použít při zjišťování zdravotního stavu vegetace. V tomto pásmu NIR 

dochází k výrazné změně odrazivosti živé vegetace. Nejdůležitější úlohu v odrazivosti 

vegetace má stav mezofylových buněk listu, ve kterých probíhá fotosyntéza. U zdravých 

mezofylových buněk jsou chloroplasty zřetelně ohraničené na rozdíl od buněk poškozených, 

kde dochází jejich postupnému rozkladu, což má vliv na odraz elektromagnetického vlnění 

(ALBRECHTOVÁ, J., BARRET, N. R., 2003). 

ROZHODNÝ DEN - den (datum), ke kterému je prováděno ocenění (BRADÁČ, A., M. 

KLEDUS, P. KREJČÍŘ et al, 2010). 

SENZOR (čidlo nebo snímač) - obecně zdroj informací pro nějaký řídící systém, v užším 

slova smyslu technické zařízení (součástka), které měří určitou fyzikální nebo technickou 

veličinu a převádí ji na signál, který lze dálkově přenášet a dále zpracovat v měřicích  

a řídících systémech.  

SNÍMKY SPEKTROZONÁLNÍ (S. S.) - barevné infračervené snímky v nepřirozených 

(nepravých) barvách. Oproti standardním barevným snímkům zde dochází k záměrnému 

posunu barevného podání. Objekty, které odrážejí infračervené záření, se na spektrozonálním 

snímku zobrazují červeně, objekty, které odrážejí především červenou barvu, se zobrazují 

zeleně, objekty, které odrážejí především zelenou barvu, se zobrazují modře (odtud termín 

nepřirozené, resp. nepravé barvy). S. s. se používají zejména při sledování vegetace  

a umožňují nejen dobré rozlišení různých tříd vegetace, ale i detekci příznaků poškození. Při 

analýzách s. s. je třeba jisté obezřetnosti, poněvadž barevná situace na snímcích se výrazně 
liší od běžné skutečnosti (VÚGTK slovník, 2015). 

SNÍMKY TERMOVIZNÍ (tepelné) - snímky termální - analogové či digitální záznamy 

tepelného vyzařování objektů ve vlnových délkách středního a vzdáleného infračerveného 

pásma spektra, nejčastěji získávané v rozmezí 3,5 až 5,5 a 8 až 14 mikrometrů. Při interpretaci 

se výhodně využívá rozdílných charakteristik denních a nočních záznamů povrchové teploty 

objektů. Běžnou aplikací je detekce úniku tepla z objektů nebo detekce tepelného znečištění 

vodních toků (VÚGTK slovník, 2015). 

SPEKTRÁLNÍ CHARAKTERISTIKA každá látka má ve svém okamžitém stavu vlastní 

křivku odrazivosti – spektrální charakteristiku, která nám udává množství odraženého 

elektromagnetického záření v procentech v závislosti na vlnové délce tohoto záření 

(HALOUNOVÁ, L., 2006).  

SPEKTROSKOPIE -fyzikální obor zabývající se vznikem a vlastnostmi spekter. Je to 

metoda založená na interakci elektromagnetického záření se vzorkem. 

SYNERGICKÉ PARTNERSTVÍ - společné působení prvků (složek) systému vedoucí  

k výsledku, který je větší než prostý součet parametrů složek  

SYNTETICKÁ KAPITOLA (SVĚPO) – část znaleckého posudku: POSUDEK= presentace 

komplexní realizace algoritmů řešení s prokazatelným dovozením obsahu zadání posudku, 

vědecké postupy a závěry popisované odbornou terminologií 

SYNTATICKÁ KAPITOLA (SZAPO) - část znaleckého posudku: POSUDEK= výčet otázek 

a jejich odpovědí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8D%C3%A1stka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sign%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spektrum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
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ŠKODY - z obrazových dat lze rozpoznat erozi, stopy těžší techniky, případně další 

poškození pozemků. 

TAXAČNÍ VELIČINY V současné době je možné získat pomocí dat DPZ výšku porostů 

pomocí nDSM. 

TEMPORÁLNÍ ANALÝZA - analýza časové řady obrazových dat.  Využití temporální 

analýzy má u porostů význam mimo jiné při rozhodování, zda v okamžiku těžby tato nebyla 

nutná z důvodu snížení vitality dřevin z různých příčin. 

TYPOLOGIE - zobecňující vědecká metoda, která se pokouší setřídit vybrané jevy podle 

podobných znaků. 

TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - vzdělávání pokračující po maturitní zkoušce, a to nejen na 

vysokých školách, ale např. i na vyšších odborných školách a jazykových školách. 

ÚSES - (Územní systém ekologické stability) – účelně vzájemně propojený soubor přírodních  

a pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu  

a biodiverzitu krajiny. Nosnými segment ÚSES jsou: biocentrum, biokoridor, prvek 

interakční. Tyto segmenty jsou v ÚSES účelně rozmístěny na základě funkčních  

a prostorových kritérií, jež jsou: rozmanitost potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném 

území, prostorové vazby (udávají směry biokoridorů, polohu přírodních migračních bariér), 

prostorové parametry /minimální plochy biocenter, maximální délky a minimální šířky 

biokoridorů), aktuální stav krajiny, společenské limity a záměry určující stav krajiny, 

společenské limity a záměry určující současné a perspektivní možnosti kompletování 

uceleného systému. Rozšiřuje se místní, regionální a nadregionální ÚSES. Jejich vymezení 

stanoví orgány ochrany přírody v plánu ÚSES. Plán ÚSES je podkladem pro projekt ÚSES. 

Tyto projekty jsou souborem přírodovědecké, technické, organizační a majetkoprávní 

dokumentace, jsou podkladem zejména k provádění pozemkových úprav. Plán ÚSES  

a projekt ÚSES schvalují příslušné orgány územního plánování v územně plánovací 

dokumentaci nebo v územním rozhodnutí (VÚGTK slovník, 2015). 

VITALITA - DPZ umožňuje rozpoznat nepřirozenou defoliaci porostů ve vegetačním 

období, která je průvodním znakem snížené vitality.  Lze také odhadnout i příčinu snížené 

vitality podle tvaru změn. (kulovitý tvar změny – kůrovec, podélné pásy podél cest – 

pravděpodobně solení, plošné změny – imise nebo sucho apod.).  

VÝMĚRA - planimetrické měření plochy na podkladu ortoftomapy. 

VZORNÍKY - jedná se o místa nedotčená zásahem, která mohou sloužit k rekonstrukci stavu 

zkoumané lokality/objektu před zásahem. 

ZABAGED Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální 

geografický model území České republiky (ČR). Úroveň podrobnosti a přesnosti zobrazení 

geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy České republiky v 

měřítku 1:10 000 (ZM10). ZABAGED® je součástí informačního systému zeměměřictví  

a patří mezi informační systémy veřejné správy. Je vedena v podobě bezešvé databáze pro 

celé území ČR v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým 

úřadem (VÚGTK slovník, 2015). 

ZAKMENĚNÍ - ukazatel stupně využití růstového prostředí porostu. Vypočítá se jako 

poměr skutečné výčetní základny porostu a výčetní základny tabulkové. Lze je vypočítat také 

jako poměr skutečné a tabulkové porostní zásoby. Vyjadřuje se desetinnými čísly.  

Plné zakmenění odpovídající plnému využití růstového prostředí má hodnotu 1.  



18 

 

a) Z. kritické je takové, při kterém porost produkuje ještě 95% maximálního přírůstku.  

b) Z. maximální odpovídá maximální kruhové základně, kterou může porost určité dřeviny 

daného věku na konkrétním stanovišti dosáhnout. 

c) Z. optimální je takové, při kterém porost dané dřeviny v závislosti na věku a stanovišti 

produkuje maximální objemový přírůst (SIMON, J. a S.VACEK, 2008). 

ZNALEC - osoba, která byla v souladu se zákonem č. 444/2011 Sb. ze dne 6. prosince 2011, 

kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, jmenována znalcem  

v příslušném oboru ministrem spravedlnosti nebo jím pověřeným předsedou krajského soudu 

(v Praze předsedou Městského soudu). Znaleckou činnost může vykonávat pouze jmenovaný 

znalec. 

ZPRACOVÁNÍ DAT ANALOGOVÉ - pracovní postup, kterým jsou data, reprezentovaná 

přímo měřitelnými veličinami (napětí, rezistence, optická hustota) přetvářena analogovými 

prostředky (elektricky, mechanicky, fotograficky) do požadovaného tvaru (VÚGTK slovník, 

2015). 

ZPRACOVÁNÍ DAT DIGITÁLNÍ - pracovní postup, kterým jsou data v digitálním 

(číslicovém) tvaru přetvářena numerickými metodami z jedné podoby (resp. formátu) v jinou 

pomocí elektronické výpočetní techniky (VÚGTK slovník, 2015). 

 

3.2. Seznam použitých zkratek 

ALS (Airborne Laser Scanning) Letecké laserové skenování  

ANÁ Analytické kapitoly – část znaleckého posudku 

Ba Zakmenění 

CENIA  Česká informační agentura životního prostředí  

CIR (Colour Infrared) Blízké infračervené pásmo v nepravých barvách  

Cs Cena surového dříví 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální  

ČZU  Česká zemědělská univerzita  

DMR 5G Digitální model reliéfu České republiky 5. generace  

DN (Digital Number) Digitální hodnoty  

Dp Střední průměr pařezu 

DPZ  Dálkový průzkum Země (Remote Sensing)  

DSM  (Digital Surface Model) Digitální model povrchu  
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DTM  (Digital Terrain Model) Digitální model terénu  

D1,3 Výčetní průměr kmene 130 cm nad zemí 

EM Elektromagnetické vlnění (záření)  

FEld  Forenzní ekotechnika: les a dřeviny  

GEOSS  
(Global Earth Observation System of Systems) Globální pozorovací 

systém Země (Systém systémů pozorování Země) 

GIS  (Geographic Information System) Geografický informační systém   

GMES   
(Global Monitoring of Environment and Safety) Globální 

monitoring životního prostředí a bezpečnosti 

GNSS  

Globální navigační družicový systém - souhrnný termín užívaný k 

obecnému označení globálních družicových systémů, např. 

NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo, Compass  

GPS  (Global Positioning System) Globální navigační systém  

Hlpa Hodnota lesního porostu 

Hm Objem dřevní hmoty 

HR (High Resolution) Vysoké rozlišení  

HS Hospodářský soubor 

CHKO  Chráněná krajinná oblast  

IFN 
(Inventaire forestier national) Ústředí organizace pověřená 

inventarizací lesů pro kontinentální Francii a ostrov Korsika  

IMU Inerciální měřící jednotka  

INS (Inertial Navigation System) Inerciální navigační systém  

IR ( Infrared radiation) Infračervené záření  

Ksk Koeficient srážky kůry 

LHC Lesní hospodářský celek 

LHO  Lesní hospodářská osnova  

LHP  Lesní hospodářský plán 

LAI Indexu listové plochy  
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LMS Letecký měřičský snímek  

Lvs  Lesní vegetační stupeň  

LWIR 
(Long-wavelength infrared) Dlouhá vlnová délka infračerveného 

záření 

Mna Procento mýtní nezralosti ve věku a  

MLS (Mobile Laser Scanning) Mobilní laserové skenování  

MZA Moravský zemský archiv  

Mze  Ministerstvo zemědělství  

MWIR (Mid-wavelength infrared) Střední vlnová délka infračervené záření  

m3 b. k. Objem kmene s odečtením kůry 

m3 b. k. a p. Objem kmene bez kůry a paliva 

NA Národní archiv Praha  

NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) Normalizovaný 

vegetační index 

nDSM 
(Normalized Digital Surface Model) Normalizovaný digitální model 

povrchu 

NIL ČR Národní inventarizace lesů v České republice  

NIR (Near Infrared channel) Pásmo blízkého infračerveného záření  

NP Národní park  

OBIA (Object-Based Image Analysis) Objektově orientovaná analýza  

OL Olše  

P0 -P3 Koeficienty polynomu dle skupin dřevin 

PAN  Panchromatický, černobílý  

RVB Relativní výšková bonita 

RGB (Red, Green and Blue) základní barvy červená, zelená a modrá  

S1- S11,2 Druhy počítaných škod 

SHMU Slovenský hydrometeorologický ústav  



21 

 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SLT Soubor lesních typů  

SVĚPO Syntetická kapitola – část znaleckého posudku  

SZAPO Syntetická kapitola – část znaleckého posudku  

SWIR 
(Short-wavelength infrared) Krátká vlnová délka infračerveného 

záření 

STPZ Soubor typů znaleckých posudků  

SZAPO Syntetická kapitola – část znaleckého posudku  

Thlpa Tabulková hodnota porostu ve věku a  

TLS (Terrestrial Laser Scanning) Pozemní laserové skenování  

Tn Hospodárně vynaložené úplné vlastní náklady 

TPZ Typy znaleckých posudků  

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Bezpilotní letecký prostředek     

ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem  

UNITAR 
 (United Nations Institute for Training and Research) OSN Institut 

pro vzdělání a výzkum  

v Celková výška stromu 

VGHMÚř  Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce  

VHR (Very High Resolution) Velmi vysoké rozlišení  

VR  Vrba  

ZABAGED  Základní báze geografických dat  

ZP Znalecký posudek  

III. A, III. C Označení jakosti sortimentů 
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4. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 

 Legislativa je uvedena k datu 30. 5. 2015 

Znalecká činnost: 

• Zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb.  

a zákona č. 444/2011 Sb. Zákon č. 444/2011 Sb., kterým se mění zákon o znalcích  

a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti k 1. lednu 2012. 

• Prováděcím předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., 

k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, včetně změn a doplnění vyhláškou  

MSp č. 11/1985 Sb., vyhláškou MSp č. 184/1990 Sb., vyhláškou MSp č. 77/1993 Sb.  

a vyhláškou MSp č.432/2002 Sb. 

 Lesní hospodářství: 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

v platném znění. 

 Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 

lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 

lesních dřevin), v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na 

zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 lesích,  

v platném znění. 

 Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení  

a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, v platném znění. 

 Vyhláška MZe č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí,  

v platném znění. 

 Vyhláška MZe č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených 

nákladů, v platném znění. 

 Vyhláška MZe č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 

na lesích, v platném znění. 

 Vyhláška MZe č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen  

a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti  

o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění 

funkcí lesa, v platném znění. 

 Vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů  

a o vymezení hospodářských souborů, v platném znění. 

 Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v platném znění. 

 Vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně 

lesa, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb., v platném znění. 

 Vyhláška MZe č. 275/1998 Sb., o agrotechnickém zkoušení zemědělských půd  

a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky MZe č. 477/2000 Sb.  

a vyhlášky č. 400/2004 Sb., v platném znění. 

 Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu  

s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb., v platném znění. 
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Ochrana přírody a krajiny: 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění. 

 Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 

 Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti  

v ochraně lesa, v platném znění. 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. 

 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů, v platném znění. 

 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečištění (zákon o integrované prevenci), v platném znění. 

 Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí  

a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o 

změně některých zákonů, v platném znění. 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a 

prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování 

životního prostředí, v platném znění. 

 Vyhláška MŽP č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě, v 

platném znění. 

 Vyhláška MŽP č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na 

informace o životním prostředí, v platném znění. 

 Vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších 

otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

 Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

 Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s 

vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb., v platném znění. 

 Vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných 

krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními 

přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, v 

platném znění. 

 Vyhláška MŽP č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění. 

 Vyhláška MŽP č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci území 

chráněných podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

 Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevina, povolování jejich kácení, účinnost od 

15.7. 2013, ve změně vyhlášky č. 222/2014 Sb.účinnost od 1.11. 2014 
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 Metodický pokyn MŽP ČR č.j. 600/760/94- OOP2490/1994 k postupu zadávání, 

zpracování a schvalování dokumentace místního systému ekologické stability. 

 Předpis č. 39/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 

Dálkový průzkum Země v ostatní legislativě: 

 Předpis č. 380/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Předpis č. 82/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o předávání  

a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Předpis č. 83/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu, v platném znění. 

 252/1997 Sb. Zákon o zemědělství, v platném znění. 

 368/2004 Sb. Vyhláška o geologické dokumentaci, v platném znění. 

 108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví, v platném znění. 

 13/2014 Sb. Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav. 

 254/2001 Sb. Vodní zákon, v platném znění. 

 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví, v platném znění. 

 108/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-256
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-368
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-108
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-13
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-49
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-108
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-358
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5. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ V OBLASTI TÉMATU DISERTAČNÍ PRÁCE 

5.1. Pozice dálkového průzkumu země (DPZ) v oboru FEld včetně typologie 

znaleckých posudků a příslušné typy znaleckých posudků (TZP) 

5.1.1.  Pozice DPZ ve Forenzní ekotechnice: les a dřeviny 

Většina zadání znaleckých posudků patřících do oblasti FEld vyžaduje k řešení použití 

kombinace metod systémového inženýrství, kdy lze zkoumaný objekt popsat matematickými 

prostředky a metod patřících do metodologie měkkých systémů, které nemají své zřetelné 

hranice, a existuje u nich vývoj v čase. U živých systémů je typická hierarchie organizačních 

úrovní, ke kterým je nutno přistupovat systémově a zkoumat jejich funkční propojení. Pro 

potřeby FEld byl zaveden systémový přístup „FEld systémová metodologie“ (ALEXANDR, 

P. et al, 2010). Na základě tohoto systémového přístupu se při popisu uspořádání podstatných 

znaků a vlastností zkoumaných objektů FEld dostáváme do sestupu z nejvyšších biologických 

soustav do plošně menších dimenzí ekosystémů, jevící se v tomto směru postupu jako 

autonomní celky-většinou objekty, jimiž se ve znalecké činnosti zabýváme. Jako výchozí  

a nejčastěji zkoumaný znalecký objekt FEld je lesní ekosystém (ALEXANDR, P., 2011).  

DPZ se ve svých aplikacích právě na lesní ekosystémy zaměřuje. Alexandr DPZ uvádí 

v Strukturovaném schématu hlavních subsystémů a posloupnosti přenosu informací ve FEld 

pod subsystémem „7 Další prvky, prvek 7.7. letecké snímky (DPZ)“ viz obr. 1 (označeno 

červeně)  

Jedna z prioritních rolí praktického využití DPZ pro účely FEld se nachází v potřebě 

získávání retrospektivních dat, týkajících se zkoumaných objektů, které se již v době 

vypracování znaleckého posudku ve zkoumané lokalitě nevyskytují. Svoji formou v tomto 

případě obsahově naplňuje subsystém „6. Historický průzkum“ viz obr. 1 (označeno červeně). 

Údaje DPZ budou využívány v některých typech znaleckých posudků (TZP) - v rámci 

subsystému CFA (Contact Flora Assessment - metoda kontaktního ohodnocování rostlinstva) 

viz obr. 1 (označeno žlutě), zvláště pro potřeby vstupního posouzení zdravotního stavu 

trvalých porostů. Půjde o využití údajů získaných vyhodnocením multispektrálních snímků 

s pásmem NIR a hyperspektrálních  snímků. Do této kategorie bude patřit i využívání 

bezpilotních letounů nazývaných také jako UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle 

nebo dron z anglického drone – bzučet.  Bezpilotní letouny jsou zpravidla vybaveny 

pokročilými technologiemi, jako jsou navigační, telemetrické a gyrostabilizační systémy, díky 

kterým dokáží na plochách v řádu desítek hektarů pořizovat kvalitní letecké snímky s velmi 

vysokým rozlišením, které mohou být dále fotogrammetricky zpracovány do podoby 

ortofotomap, nebo digitálních modelů povrchu (INTROVIČOVÁ, S., JANATA, P., 2014).  
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Obr. 1 Systémová analýza (Zdroj: Alexandr, P. et al, 2010) 

 

5.1.2. Typologie znaleckých posudků v relevantních oborech FEld 

V oborech znalecké činnosti, které jsou obsahem FEld (ochrana přírody, lesní 

hospodářství, bezpečnost práce v lesním hospodářství a ekonomika), jsou způsoby a metodiky 

měření odlišné i celkový charakter zkoumání znalce můžeme označit za specifický pro 

jednotlivá zadání. Přesto je ale potřeba vysledovat vybrané jevy s podobnými znaky, 

vymezující určité okruhy posudků. Náznaky těchto shodných rysů lze někdy vysledovat již 

při naplňování prací na úvodním subsystému č. 2 – podkladové materiály. Na základě míry 

složitosti obsahu otázek položených znalci k vyřešení rozlišujeme zadání jednoduchá (JE), 

středně složitá (SS) a složitá (SL). 

Pro označení jednotlivých typů znaleckých posudků (TZP) v rámci FEld Alexandr 

(2010) 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 
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Holušová (2012) navrhla v rámci standardizace a harmonizace znalecké metodiky pro 

potřeby FEld, označení pro soubory TZP zadání jednoduchá (JE) kód 1, zadání středně složitá 

(SS) kód 2 a zadání složitá (SL) kód 3. Jde o TZP vyskytující se v požadavcích zadavatelů 

posudků, zadání jednoduchá (JE): 1B  a 1O, zadání středně složitá (SS): 2L, 2LO, 2EO, 

2LEB a zadání složitá (SL): 3LE, 3LB, 3LEO, 3EBO. V případě zadání SS a SL je potřebné 

znalcovo jmenování pro více oborů znalecké činnosti, resp. práce konzultantů, či spíše 

znaleckých ústavů. 

  V současné době je z rešeršních materiálů patrno, že pro kategorii zadání jednoduchá 

je nejrozšířenější využití dat DPZ v TZP 1O a to ve formě ortofotomap volně dostupných 

z portálu www.cuzk.cz (Český ústav zeměměřičský a katastrální) a ÚHÚL www.uhul.cz.  

Tyto letecké snímky slouží jako podklad pro rastrovou vrstvu znázorňující katastrální mapu 

zkoumané lokality. Takto upravené ortofotomapy jsou poté přílohou znaleckého posudku. 

Ortofotomapami a jejich využitím se autorka dále zabývá v kapitole 8. Je zřejmé, že data DPZ 

budou znalci využívána a to zvláště pro možnost: 

 řešení TZP zadání složitá, týkající se například problematiky ochrany životního prostředí,  

    temporální analýzy 

 bezkontaktního – nedestruktivního zjišťování zdravotního stavu a kondice lesních porostů.  

Autorka v rámci stávající typů znaleckých posudků navrhla využití dat DPZ.  

V typologii znaleckých posudků v rámci FEld navazuje na již navržené standardy.  

 

5.2. Historie dálkového průzkumu země  

Dálkový průzkum Země (DPZ) je mnohdy spojován s lety do vesmíru a snímkováním 

z družic z konce dvacátého století. Historie DPZ v podobě leteckého snímkování je však 

mnohem starší, počátky se datují již od poloviny 19. století. V současné době jsou snímače 

nesené na palubách letounů nebo družic schopné zachytit povrch Země a ukázat nám stále 

lepší detaily díky vzrůstajícímu prostorovému rozlišení. V případě použití snímačů 

pracujících s rozdílnými pásmy elektromagnetického záření jsme také schopni získat mnoho 

informací, které pro nás v minulosti nebyly přístupné. Pohled z výšky nám pomáhá lépe 

porozumět z hlediska topografického spojení mezi různými objekty, pochopit a uvědomit si 

vzájemné vztahy mezi objekty a vidět je jako komplex a umět si lépe představit jejich rozměr. 

Za dobu existence dálkového průzkumu Země je k dispozici množství dat, jejichž potenciál 

nebyl doposud plně využit. S každodenním vzrůstajícím počtem informací získaných DPZ 

vzrůstá také potřeba odpovídajících analýz dat. S dynamickým vývojem nových nástrojů 

zpracování těchto dat se objevují i nové možností jejich aplikací. V českém lesnictví se DPZ 

využívá již od počátku 80. let. Mezi významné aplikace patří analýza zdravotního stavu 

porostů (ŽIHLAVÍK, Š.,  SCHEER, L., 2000). Pro klasifikaci zdravotního stavu smrkových 

porostů Sokolovské pánve byla například využita hyperspektrální obrazová data pořízená 

leteckým senzorem (MIŠUREC, J., 2009).  

 

             5.2.1. Letecké snímky 

Letecké fotografie mají více jak 150letou historii. První letecký snímek byl pořízen 

francouzským fotografem Nadarem v roce 1858 z balónu, který se pohyboval ve výšce  

80 metrů. Později s rozvojem letectví se fotografovalo z letounů za různými účely. Letecké 

snímky sloužily armádám i vědcům především v oblasti archeologie.  

http://www.cuzk.cz/
http://www.uhul.cz/
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Během 1. světové války byly letecké snímky systematicky používány pro navádění 

pozemních a vzdušných jednotek. V poušti a vyprahlých oblastech na východním pobřeží 

Středozemního moře angličtí, němečtí a francouzští vojáci odkrývali během svých misí 

starověké památky. V letech 1925 až 1942 pořídil takto francouzský jezuita Antoine 

Poidebard mimořádné fotografie Sýrie. V Itálii byla v roce 1958 založena Aerofototéka 

(archiv leteckých fotografií) v rámci Ministerstva školství a dodnes je jejím cílem přispět k 

pochopení a ochraně životního prostředí, architektury, archeologického a uměleckého 

národního dědictví. V České republice se archivací leteckých snímků zabýval Vojenský 

topografický ústav dnes Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHÚř)  

v Dobrušce (více kap 5.2.3).  

Historické letecké snímky se používají k analýze a monitoringu vývoje krajiny. Je 

možné sledovat prostorové změny krajiny, případně predikovat její vývoj. S rozvojem nových 

geoinformačních technologií se otevírají další možnosti využití cenných historických 

materiálů. Při zpracování archivních leteckých snímků bez kalibračních protokolů do 

výsledné bezešvé mozaiky ortorektifikovaných kap. 3 snímků studované oblasti se osvědčil 

Software Leica Geosystem. Příkladem vizualizace získaných dat jsou i simulované průlety 

zobrazující s prolínáním krajinou současnou a minulou (SVATOŇOVÁ, H., 2005). Takovéto 

prolínání můžeme spatřit v projektu mapování kontaminovaných míst provedený Českou 

informační agenturou životního prostředí (CENIA). Tento projekt přinesl jako vedlejší efekt 

také zpřístupnění vojenského leteckého mapování ČSR z roku 1954 (INTROVIČOVÁ, S., 

2011). Letecké snímky také mohou sloužit k analýze rozsahu lesa napadeného žírem 

lýkožrouta smrkového.  V Národním parku Bavorský les je v současnosti metoda klasifikace 

leteckých snímků využívána jako standardní nástroj pro vyhodnocení rozsahu a průběhu 

odumírání lesa (HÁJEK, F., SVOBODA, M., 2007). Aby bylo možné historické letecké 

snímky porovnat se současnými ortofoty, je nutné snímky nejprve zpracovat, tzv. 

ortorektifikovat. Letecké fotografie (ani jejich digitální reprezentace) nemohou být použity 

pro měřické účely přímo kvůli zkreslení, způsobenému centrální projekcí a různou výškou 

snímaných objektů (ELZNICOVÁ, J., 2008). 

Nejstarší přístup ke zpracování obrazových dat je založen na jednoduché vizuální 

interpretaci obrazových dat, kde všechny rozdílné prvky jsou klasifikovány manuálně 

použitím kvalifikace a zkušeností operátorů. Výkladový slovník hospodářské úpravy lesů 

(SIMON, V., VACEK, S., 2008) definuje vizuální interpretaci neboli „Čtení leteckých 

snímků“ - cituji: „Vyhodnocování leteckých snímků co nejjednodušším způsobem, jímž 

získáváme ze snímků údaje o předmětech, strukturách a jevech prohlížením snímků pouhým 

okem, respektive za pomoci jednoduchých optických pomůcek, např. Lupy. Čtením leteckých 

snímků nezískáváme měřické hodnoty. Při práci využíváme co nejvíce tzv. interpretačních 

znaků (tvar, velikost, stín, barva nebo tón, struktura, textura, poloha a příčinné souvislosti), ve 

srovnání s mapou je na leteckých snímcích mnohem více podrobností. To je často matoucí, 

poněvadž i když všechny podrobnosti jsou zobrazeny věrně, oko člověka není zvyklé na 

pohled z ptačí perspektivy, a pro nezkušené oko je při čtení obsahu obtížné odlišit důležité 

informace od nepodstatných. Plochy na černobílých snímcích se zobrazují tím tmavěji, čím 

více obsahují zelené a červené barvy (při obvykle používaných panchromatických emulsích), 

nebo čím je jejich povrch drsnější a nerovnoměrnější. Naopak, plochy jsou o to jasnější, čím 

více obsahují bílé a modré barvy, resp. Čím jsou hladší a tak lépe odrážejí světlo. Proto na 

snímcích jasně vynikají cesty a chodníky, poněvadž jsou hladké a často i bílé. Vodní plochy 

naopak pohlcují velkou část světelných paprsků a odrážejí z nich jen velmi malou část,  

a proto se na snímcích jeví jako tmavé plochy. Při čtení leteckých snímků je vhodné je 

postavit tak, aby vržené stíny dopadaly směrem k pozorovateli. V opačném případě může 
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nastat obrácený (pseudoskopický) vjem uspořádání terénu. Šikmé snímky se mají pozorovat 

ve směru osy záběru, tj. od popředí k pozadí. Protože většina leteckých snímků je vyhotovena 

se stereoskopickým překryvem, je účelné pozorovat snímky zrcadlovým stereoskopem. Tak 

se vyloučí chyby plynoucí z nesprávného osvětlení a projeví se i podrobnosti, které by při 

pozorování prostým okem unikly pozornosti,“ konec citace. 

V současné době se provádí vizuální interpretace převážně na upravených leteckých 

snímcích do podob ortofotomap v nepravých barvách, tzv. CIR ortofotomap, na kterých jsme 

schopni rozlišit listnaté porosty od jehličnatých. Zvyšuje se také snaha kombinovat takovéto 

lidské znalosti a zkušenosti s výpočetními schopnosti a výkonem současných počítačů. Proto 

se stále více setkáváme s poloautomatickými nebo plně automatickými přístupy k řešení 

interpretace dat, které použitím speciálního softwaru umožňují extrahovat požadované 

informace obvykle mnohem rychleji a více efektivně než pouhým použitím manuálních 

interpretačních nástrojů. To umožňuje ušetřit čas a minimalizovat lidskou práci a následně 

snížit i náklady na analýzy dat (MACHALA, M., 2011).  

Pro znalce v oblasti FEld má použití leteckých snímků jako metody zjišťování 

existence nebo stavu zkoumaného objektu v mnoha typech znaleckých posudků zásadní 

význam neboť nejsou jiné technické prostředky jak tento (například neexistující) stav 

detekovat.  

 

5.2.2. Družicové snímky 

Současně s rozvojem leteckého snímkování probíhal i rozvoj kosmického výzkumu. 

Velmi rychle byl rozpoznán význam snímkování zemského povrchu z oběžné dráhy a vznikl 

tak nový obor činnosti – družicový dálkový průzkum Země. Jeho historii odstartovalo 

vypuštění ruské družice Sputnik1 na oběžnou dráhu Země v roce 1957.  Zpočátku z důvodů 

malého rozlišení družicových snímků, které se pohybovalo v řádu 1 kilometru, se používala 

tato data pro rozsáhlá zalesněná území především v Kanadě, Norsku a USA. Například  

v osmdesátých letech minulého století bylo zmapováno 75% území Aljašky pomocí dat  

z družice Landsat. (portál NASA, 2014). Startem Sputniku-1 započala kosmická éra lidstva, 

nová družicová technologie se začala velmi rychle rozvíjet a umělé družice Země se staly 

nepostradatelným pomocníkem v různých oborech lidské činnosti. Nejdříve byly využívány 

fotografické a televizní systémy pro klasické snímkování zemského povrchu ve viditelném 

světle. V průběhu II. světové války byl již rozpoznán význam snímkování zejména vegetace  

v blízkém infračerveném světle. Toto se stalo později základem multispektrálního 

snímkování. Tato technologie se prosadila v dálkovém průzkumu Země jako základní. V 80. 

letech se začaly využívat radarové zobrazující systémy a dnes se pro pořizování družicových 

dat využívá mnohem větší část spektra než v letech předcházejících (GISAT, 2012). 

Počátkem roku 2012 působilo na orbitálních drahách 884 aktivních umělých družic. 

Kromě toho, že satelitní data přinášejí synoptický pohled na studovanou oblast, je jejich 

hlavním přínosem i možnost kombinovat prostorovou informaci s tematickou (kvalitativní 

hodnoty zkoumaného objektu) a temporální (systematicky pořizovaná archivní data umožňují 

vyhodnocení časové řady snímků). V současné době jsou družice schopné poskytnout snímky 

v rozlišení až do 25 cm (portál GISAT, 2014), což umožňuje získat představu o aktuálním 

stavu vegetace ve zkoumané lokalitě. 
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Pro práci soudních znalců pracujících v oborech FEld se zdá nejvhodnější využití 

volně přístupných snímků družice Landsat, která pracuje na orbitu nepřetržitě více jak čtyřicet 

let. První družice Landsat-1 se do vesmíru dostala 23. července 1972. Nejnovější typ družice 

Landsat-8 byl dopraven raketou Atlas V na polární oběžnou dráhu dne 11. února 2013 (více  

v kap. 6.2.). 

 

5.2.3. Archivy obrazových dat na území České republiky 

V naší republice se archivací leteckých snímků jako prvý, a jediný oficiálně povolený, 

zabýval Vojenský topografický ústav dnes Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 

(VGHÚř) v Dobrušce. Náplní tohoto úřadu je obecný sběr informací, tvorba a správa 

standardizovaných geodetických, kartografických a geografických primárně vojenských 

podkladů, map a databází sloužících pro potřeby armády České republiky. Archiv v Dobrušce 

disponuje přibližně více jak 740 tisíci původními analogovými leteckými měřícími snímky, 

které byly pořizovány již od roku 1935. V letech 1936 až 1938 a po válce v roce 1946 byly 

letecké snímky pořizovány v malém rozsahu, pouze jako kontrolní doplňující údaj při tvorbě 

map. V letech 1947 až 1956 bylo nasnímáno téměř celé území republiky a bylo využito k 

fotogrammetrickému vyhodnocení při tvorbě mapového díla v měřítku 1 : 25 000. Letecké 

měřické snímkování uskutečňovala zvláštní skupina vojenského letectva letouny typu CA-3 

Siebel, které vyhovovaly kladeným požadavkům na fotogrammetrické nálety. Měřítko 

snímkování bylo voleno podle charakteru terénu a předpokládaných technologií zpracování 

od 1 : 18 000 až 1 : 26 000. Snímkování probíhalo zásadně ve směru východ – západ, přičemž 

na jeden mapový list vycházely tři až čtyři řady snímků s podélným překryvem 60%, mezi 

řadami pak 30%.  Od roku 1960 podstatně vzrůstal rozsah podrobnějšího mapování a tím  

i množství požadavků na snímky velkých měřítek. V současnosti probíhá pravidelné 

snímkování naší republiky a snímky jsou ukládány do archivů VGHÚř Dobruška a Českého 

úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK). Archiv VGHÚř je jedinečným v naší zemi,  

a proto je jeho zachování nejen pro oblast soudního inženýrství velmi důležité. V současné 

době probíhá celková digitalizace původních analogových snímků z důvodů uchování 

datových informací obsažených v těchto snímcích. Historický letecký snímek, který je 

archivován postupem pevně stanoveným, lze použít i jako důkazní materiál při soudních 

řízeních. Archiv VGHÚř tyto požadavky splňuje (INTROVIČOVÁ, S., 2011). 

V rámci projektu „1. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst“ zpracovala 

Česká agentura životního prostředí (CENIA), mapovou aplikaci se snímky z padesátých let – 

první úplné pokrytí naší republiky leteckým snímkováním prováděným vojenskými 

prostředky. Často jsou zdrojem kontaminace zaniklé objekty, jejichž stopy lze nalézt již jen v 

historických pramenech. Proto bylo do úvodní části tohoto projektu zařazeno zpracování 

a využití historické ortofotomapy pro účely časového srovnání sledovaných jevů. Pomocí 

těchto snímků nyní CENIA vyhledává potenciální místa staré ekologické zátěže. Tato 

historická ortofotomapa byla prostřednictvím mapové aplikace v prostředí "ArcGIS API for 

Flex" zpřístupněna  veřejnosti na adrese http://kontaminace.cenia.cz. Je v ní možné zobrazit 

evidovaná kontaminovaná místa a prostřednictvím systému evidence kontaminovaných míst   

i podrobné informace o jejich ekologické zátěži.  Kromě historické ortofotmapy  použila 

CENIA ortofotomapu z podkladů ČÚZK, rok pořízení leteckých snímků je 2009, 2010, 2011.  

 

 

http://kontaminace.cenia.cz/
http://kontaminace.cenia.cz/
http://sekm.cenia.cz/portal/
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Obr. 2 Stáří leteckých snímků použitých při tvorbě historické ortofotomapy pro potřeby 1. etapy 

Národní inventarizace kontaminovaných míst (CENIA) 

Od roku 2003 se Ministerstvo obrany, Ministerstvo zemědělství spolu s Ministerstvem 

pro místní rozvoj zastoupeným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČÚZK) 

podílí na společném projektu pravidelného snímkování České republiky.  Digitální přístroje, 

které snímají Českou republiku v pásmech PAN, R, G, B a NIR (více v kap. 6. 2.) se začaly 

používat od roku 2010. Prostorové rozlišení snímků je 25 cm2 na 1 pixel. Snímkování 

republiky se původně provádělo ve 3 etapách. Poslední část tříletého snímkování proběhla  

v roce 2012.  

Podkladová data © ČÚZK

 

Obr. 3 Tříletý cyklus snímkování (ČÚZK) 
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Od roku 2012 se přešlo na systém snímkování ve dvou časových pásmech. V archivu 

ČÚZK tak vzniká souvislá řada snímků zachycujících území České republiky v dvouletých 

intervalech.   

 

Podkladová data © ČÚZK

 

Obr. 4 Dvouletý cyklus snímkování (ČÚZK) 

 

Státní instituce pracující s aplikacemi DPZ využívají pro své účely databázi vzniklou 

výše zmíněným projektem. Snímky si dále upravují podle svých potřeb a tvoří si vlastní 

databáze. Podle smlouvy mezi jednotlivými ministerstvy, které se podílejí na projektu 

pravidelného snímkování naší republiky je pouze ČÚZK oprávněn komerčně poskytovat 

aktuální data. VGHÚř v Dobrušce je oprávněn poskytnout letecké snímky ze svého archivu, 

jejichž stáří je více než 10 let.   

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem (ÚHÚL) na svém 

specializovaném pracovišti – v rámci pobočky Frýdek-Místek – Dálkový průzkum Země  

a fotogrammetrie, vlastní archiv družicových snímků LANDSAT od roku 1984. Toto 

pracoviště standardizovalo (uspořádání podle data zhotovení, jednotný souřadnicový systém) 

družicové snímky LANDSAT od roku 1997 do roku 2011.  

ÚHÚL také prováděl vyhodnocení zdravotního stavu lesů pomocí snímků družice 

Landsat TM a ETM+ v časové řadě od roku 1984 (STOKLASA, M., 1995). Vznikla tak 

představa o zdravotním stavu lesů v tehdejší ČSR. V této době bylo na snímcích možné 

rozeznat lesy napadené silnými imisemi především v oblasti Krušných hor.  

Kromě výše zmíněných archivů leteckých snímků si společnosti zabývající se 

leteckým snímkováním vytváří vlastní archivy svých produktů. Nejstarší snímky v těchto 

nově vzniklých archivech spadají do roku 1990 (Obr. 5). 
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Obr. 5 Archivy dat DPZ pokrývající území České republiky (Introvičová, S., 2012) 

 

Od roku 1990 bylo v České republice zaregistrováno velké množství společností  

s vlastním leteckým parkem, které mají v nabídce letecké snímkování zemského povrchu pro 

zájemce ze státní a veřejné správy, stavebních, projekčních a poradenských firem, 

výzkumných ústavů, škol, turistiky, reklamy i soukromníků. Kvalita snímků i podmínky, za 

kterých se fotografování provádí, jsou u jednotlivých společností rozdílné. Například 

společnost Geodis, která byla založena v roce 1990 a spolupracovala se státními institucemi 

při tvorbě projektů zabývajících se aplikacemi DPZ, dnes již neexistuje. Firma Gisat nabízí 

zpracování obrazových leteckých i družicových snímků už více než 20 let. V roce 1992 vznikl 

archiv leteckých snímků (ALS) pohřbených i viditelných památek české krajiny. Firma Argus 

Geo Systém s.r.o. byla založena 1994, společnost Letecké fotografie – Airshots.cz vznikla  

v roce 2009 a řada dalších. Mnohé ze společností se neudržely v konkurenčním prostředí  

a zanikly spolu i s archivy obrazových dat, které vlastnily. Většina aeroklubů si přivydělává 

na svou činnost fotografováním ze vzduchu. Také vlastníci ultra-lehkých letounů kromě 

vyhlídkových letů nabízí fotografování ze vzduchu. Málokterý z těchto soukromníků je ale 

schopen provést fotogrammetrické lety s kalibrovanými přístroji, případně provést zpracování 

leteckých snímků. V současné době dochází k dynamickému rozvoji ve využívání 

bezpilotních leteckých prostředků (UAV) nazývaných také drony, jejichž provoz je 

mnohonásobně levnější než provoz klasických letounů (více kap 6.1.).   

Archivy jsou pro práci soudního znalce nepostradatelné. V mnoho případech si znalci 

vyhledávají potřebné podklady ve státních archivech jako je Národní archiv v Praze, 
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Moravský zemský archiv, Zemský archiv v Opavě či další státní oblastní archivy. Z těchto 

zdrojů je pak možné zjistit regionální geografické charakteristiky, klimatické záznamy, stav 

půdy, případně vývoj dalších složek životního prostředí. Archivní materiály mají textovou 

podobu a řada informací je zachycena v mapách. Pro znalce zabývající se problematikou 

lesního hospodářství jsou důležité porostní hospodářské mapy, ze kterých ale nelze vyčíst 

existenci nebo neexistenci zkoumaného objektu. Archivy obrazových dat tuto možnost 

nabízejí.  

Na obr. 5 je uveden přehled archivů na území České republiky těch kategorií 

obrazových dat, které se jeví relevantní pro potřeby FEld. Z přehledu vyplývá, že od roku 

2010 jsou v archivech uloženy letecké i družicové snímky zachycující území celé naší 

republiky různých kategorií obrazových dat včetně dat laserového skenování. V kapitole  

6 (Datové zdroje) je uveden v tabulce 1 přehled elektronických adres zdrojů dat DPZ.     

 

5.3. Současný stav používání dálkového průzkumu Země  

5.3.1. Oblast lesnické praxe a životního prostředí   

Principy letecké fotogrammetrie a dálkového průzkumu země slouží již po mnoho let 

jako účinný nástroj hospodářské úpravy lesa. Využití zahrnuje zejména lesní inventarizace, 

lesní tematické mapování, zjišťováni stromových a porostních charakteristik, zdravotního 

stavu apod. V minulosti byla v praxi uplatněna především vizuální interpretace leteckých 

snímků, které sloužily k zakreslování základních jednotek rozdělení lesa do hospodářských 

map 1:50 000. Aplikací fotogrammetrických postupů lze dále odečítat mnohé atributy, jako 

např. polohu stromů, střední výšku porostu, atd. (HÁJEK, F., 2006) 

Jedním z faktorů, který vedl k nedůvěře používání dat DPZ v lesní hospodářství, byl 

nedostatek přímých vztahů dálkově snímaných hodnot a parametrů, které používají lesní 

hospodáři v praxi (např. zakmenění, výčetní tloušťka a výška stromu, někdy také výška 

nasazení koruny stromu).  V současné době využití techniky fúzí dat získaných leteckým 

snímkováním a použitím LiDARu umožňuje zachytit informace o porostu, které lze využít 

dále v lesnické praxi (SUÁREZ, J. a kol., 2004). 

Satelitní snímky s velmi vysokým rozlišením (VHR) představují nový obzor DPZ  

a oproti leteckým snímkům mají řadu výhod v podobě vyššího spektrálního, radiometrického 

a temporálního rozlišení. Lze je proto lépe použít k tvorbě znalostně orientovaného 

klasifikačního systému pro využití v praktickém lesnictví. Porovnáváme-li snímky Ikonos  

s rozlišením 4 m a 1 m z hlediska možnosti automatické klasifikace druhové skladby, mají 

oba typy dat jisté výhody. Přihlédneme-li k jejich ceně (Ikonos pan-sharpened se prodává za 

dvojnásobek ceny samostatných multispektrálních dat), měly by nalézt uplatnění v rozličných 

úlohách hospodářské úpravy lesů. Zatímco čtyřmetrové snímky umožňují poměrně přesné 

určení procentuálního zastoupení dřevin, jednometrová pan data zobrazují detailní struktury 

na úrovni porostu, ale také v rámci korun jednotlivých stromů. Identifikace dřevin s takovou 

mírou přesnosti může pak v kombinaci s výškovou informací z leteckého laserového měření, 

příp. interpretace stereo páru leteckých snímků, sloužit k vyspělému 3D modelování lesních 

porostů. V oblasti digitální fotogrammetrie jsou pak aktuální zcela nové formáty leteckého 

snímkování na digitální kamery (např. UltraCam firmy Vexcel), které kromě 12bitové 

radiometrie nabízejí infračervené pásmo a spojitý překryv s GPS korekcí snímacích center. 

Také cena za zobrazené území by mohla být nižší než u VHR družicových dat. Reálné 

uplatnění však stále závisí především na existenci znalostně orientovaného analytického 

nástroje, který bude uzpůsoben pro potřeby inventarizací v lesnické praxi (HÁJEK, F., 2006).   
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V současné době ÚHÚL 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 (více kap 6.1.).  

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). Na základě analýzy leteckých snímků byla také zpracována studie výskytu 

kůrovcových souší v Národním parku Šumava. Použité snímky vysokého rozlišení  

1 pixel = 0,2 m2 umožňují identifikaci jednotlivých stromů, resp. kůrovcových souší. 

Digitalizaci provedl ÚHÚL metodou manuální editace, kdy byl každému jednotlivému 

výskytu souše přidán bod v souřadnicové soustavě. Databáze vývoje stavu kůrovcových souší 

byla pořízena za období 2007–2010. V současnosti je dokončena digitalizace ortofotosnímků 

z období 2007–2010 pro oblast celého národního parku Šumava a části území sousedních 

vlastníků lesa. Vzhledem k požadované analýze historického rozpadu lesa pokračuje další 

práce rozborem historického období 1994–2007 v „notoricky známých lokalitách“, kterými 

jsou Luzenské údolí, Plešné jezero, Trojmezná atd. (KLEWAR, M., 2011).  Na tuto studii 

navazuje autor článkem „Vybrané aspekty kůrovcové kalamity“, ve kterém popisuje metodiku 

optické analýzy ortofotosnímků. K digitalizaci leteckých snímků používá ÚHÚL 

geoinformační software Topol, k analytickým pracím software IDRISI. Polohu každé souše 

zaznamenává bodem v souřadnicovém systému. Databáze bodů je dále rozšiřována průnikem 

GIS vrstev nebo prostým charakterizujícím popisem při editaci. První velmi kvalitní snímky s 

rozlišením 0,2 m2/pixel byly pořízeny v roce 2007. V případě, že jsou kvalitní letecké snímky 

zobrazeny v potřebném měřítku, je možné rozeznat jednotlivé stromy, jejich habitus  

a zabarvení jehličí (KLEWAR, M., NEHYBOVÁ, A., 2012). 

Sledování časových změn rozsahu zalesněného území pomocí družicových snímků se 

provádí téměř po celém světě. Severozápadní lesy USA (HESSBURG P.F. et al., 2000), 

centrální pohoří Sikhote- alin na dálném východě Ruska (CUSHMAN, S. A. a WALLIN, 

D.O., 2000) nebo the Changbai Mountain v Číně a Severní Korei (ZHENG, D.L., 1997). 

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

další vývoj.  Obrazová data, pořizována distančními metodami, vytvářející časovou řadu 

bývají označována jako multitemporálni (DOBROVOLNÝ, P., 1998). Předpokladem 

identifikace změn objektů v krajině pomoci údajů DPZ je existence změny v chování objektů 

či změny jejich vlastností (SINGH, A., 1989).   

V publikaci České agentury životního prostředí „Metody DPZ v projektu Národní 

inventarizace kontaminovaných míst “ (2011) se uvádí, že stávající stav rozvoje metodiky 

interpretace dat z DPZ pro sledování jevů, upozorňujících na hrozící ekologické havárie, 

v čase a prostoru bohužel ještě neodpovídá potřebám Evropské Unie (CENIA, 2011). EU  

a s ní i Česká republika má snahu vytvořit systematické pozemní i satelitní sledování v rámci 

programu Globálního monitoringu pro životní prostředí a bezpečnost GMES, více kapitola 

5.3.3.  

Krčmář (2010) zjišťoval, jaké možnosti nabízejí multispektrální snímky pro analýzu 

vodní bilance povodí. Také bylo zvažováno dalších možností použití snímků v malém 

horském povodí. Tato práce vznikla na základě uvolnění satelitních snímků LANDSAT  

k volnému stažení. Cílem studie bylo stanovení hodnot Indexu listové plochy (LAI)  
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v horském povodí pomocí normalizovaného diferenčního indexu vegetace NDVI, na základě 

metod dálkového průzkumu Země. LAI je významným vstupem do hydrologických 

bilančních modelů a vztahů pro výpočet evapotranspirace. Hodnoty indexu NDVI byly 

odvozeny analýzou satelitních snímků programu LANDSAT pro oblast Jizerských hor. 

Výsledkem studie je zjištění, že pomocí snímků satelitního programu LANDSAT je možné se 

dopracovat k hodnotám LAI a následně k odhadu evapotranspirační složky.  Nicméně pro 

vyhodnocení vodní bilance povodí je nutno snímkovat pravidelně, s časovým odstupem dvou 

maximálně jednoho měsíce. Takto četné a pravidelné pozorování volně dostupné satelitní 

snímky v této chvíli neumožňují. Využití satelitních snímků je však vhodné pro větší oblasti  

s kontinuálním pokryvem, toto je limitováno rozlišením senzoru. Satelitní snímky také 

umožňují snížit náklady na sledování oblasti (KRČMÁŘ, V., 2010).  

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. Stav a změny 

základních krajinných charakteristik jsou sledovány v trvalé síti ploch na základě 

kvantifikovatelných údajů (indikátorů). Informace odvozené, tj. informace o konektivitě  

a fragmentaci krajiny, údaje o produkci a podobně se vypočítávají standardními matematicko-

statistickými postupy.  Klasifikace leteckých snímku byla v tomto projektu prováděna pomocí 

čtvercové sítě (pro účely projektu 10x10 m), kdy každému ze čtverců byl přidělen atribut 

převládající třídy.  Klasifikace umožnila další zpracování leteckých snímků cestou analýz 

v prostředí GIS. Metodika klasifikace je navržena tak, aby v možné míře eliminovala vliv 

subjektivního vnímání operátora (IFER, 2014).  

V současné době by měla být ukončena práce na společném projektu „Technologie  

a systém určující fyzikální a prostorové charakteristiky pro ochranu a tvorbu životního 

prostředí a pro zvýšení potenciálu energetických zdrojů“.  Řešitelem projektu je Stavební 

fakulta ČVUT Spoluřešitel: ENKI, o.p.s., Control System International, s.r.o. Cílem projektu 

je vytvořit univerzální zařízení pro získávání fyzikálních a prostorových charakteristik 

rozsáhlých územních celků. Zařízení se bude skládat z řady senzorů (obsahující 

termometrickou kameru a skenovací systém spolu s INS/GNSS) umístěných na měřické 

platformě. Tato měřická platforma je doplněna digitální kamerou a tento celek je připevněn na 

bezpilotní nosič, kterým je automaticky řízená vzducholoď. Bude vyvinuta technologie 

získání a zpracování dat z tohoto měřícího zařízení. Tento celek umožní hodnocení změn 

teplotních poměrů a ekologických funkcí příměstských oblastí, hodnocení významu zeleně 

pro lokální klima ve městech, modelové hodnocení funkce různých ekosystémů v krajině, 

optimalizaci umístění solárních kolektorů na stavebních objektech, nebo určit skutečný stav, 

objemy a kapacity skládek. Výstupem bude funkční vzorek, specializované mapy s odborným 

obsahem, užitný vzor a autorizovaný software. Zkoušky funkčnosti systému termovizního  

a VIZ snímání a vytváření georeferencovaných mapových podkladů byly provedeny na 

lokalitě Domanín u Třeboně. Pomocí IR a VIZ kamer, umístěných na přístrojové gondole 

vzducholodi byly identifikovány a mapovány meliorační systémy v okolí Domanína. Pro 

úspěšné zvládnutí úkolu bylo na ploše umístěno a zaměřeno 15 lícovacích bodů a před 

náletem byla provedena geometrická kalibrace kamery na k tomuto účelu vyrobeném testu. 

Při náletu proběhla teplotní kalibrace s použitím měřicího stožáru ENKI, o.p.s., umístěném na 

lokalitě Domanín –Vrt, která byla součástí nalétnuté plochy. Pracovníky ČVUT byla 

rozpracována metodika tvorby georeferencovaných mapových podkladů ze získaných snímků 

a hodnot z INS/GNSS jednotky (ENKI, 2013). 

Další významný projekt zabývající se problematikou využívání dat DPZ je projekt  

s názvem „ Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, 
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vzdělávání a aplikací pro rozvoj regionů (HYDAP) “. Hlavním řešitelem je Centrum 

výzkumu globální změny AVČR, v.v.i. Cílem projektu je synergické partnerství na bázi 

spolupráce institucí terciárního vzdělávání a výzkumných institucí za účelem prohloubení 

spolupráce a zvýšení znalostního potenciálu pro aplikace nejmodernějších technologií 

dálkového průzkumu Země zaměřených zejména na hodnocení stavů vegetace, eutrofizace 

vodních nádrží, půdních vlastností a teplotních režimů území (ENKI, 2013). 

Z výše uvedených rešerší 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 (Light Detection and Ranging) je možné získat i některé 

kvalitativní znaky vegetace.  

 

    5.3.2.  Zjišťování skutečného používání dat DPZ v praxi znalců vybraných  

                            znaleckých oborů 

Šváb (2007) uvádí, že letecké snímky jsou také možným dokladem při řešení 

znaleckých posudků. Prokazují existenci určitých potřebných prvků v jistých letech. Např. 

budova, která je předmětem sporu, byla postavená v roce 1950 na cizím pozemku apod. Tyto 

letecké snímky lze získat z Vojenského geografického a hydrometeorologického ústavu  

v Dobrušce, kde jsou uloženy v archivu podle roků, ve kterých bylo snímkování provedeno. 

Soutiskem s jakoukoliv verzí katastrální mapy nám pak poskytuje obrázek o stavu situace  

v uvedeném roku snímkování (ŠVÁB, T., 2007).  

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

průzkum dotazníkovou metodou (INTROVIČOVÁ, S., 2014b). Dotazníky byly distribuovány 

dvěma způsoby. Prvním způsobem distribuce byla osobní žádost autorky o vyplnění 

dotazníku na semináři znalců. Druhým způsobem, méně účinným, bylo rozeslání dotazníků na 

vybrané elektronické adresy. Takto se podařilo získat dílčí přehled o současném využívání dat 

DPZ v praktické činnosti znalců jmenovaných ve vybraných oborech. Mezi oslovenými 

respondenty byly pro srovnání i znalci jiných oborů, které nepatří do oblasti FEld. 

Sběr dat byl realizován prostřednictvím dotazníků obsahujících šest otázek týkajících 

se používání vybraných kategorií dat DPZ při zpracování znaleckých posudků. Z celkového 

počtu 200 oslovených odpovědělo 92 respondentů. Osobní žádost o vyplnění dotazníku měla 

82% účinnost oproti 28% účinnosti při použití elektronických adres. Adresy relevantních 

respondentů byly vyhledány v databázi soudních znalců Ministerstva spravedlnosti České 

republiky na adrese: www.justice.cz. Analýza odpovědí byla provedena kvantitativní 

metodou. 

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 počtu 92 vyplněných dotazníků bylo  

47 znalců pracujících v jiných specializacích, než zahrnuje oblast FEld. 

 

http://www.justice.cz/
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Graf 1 Počty respondentů podle znaleckých oborů. FEld zahrnuje v tomto průzkumu  

tři znalecké obory (lesní hospodářství, ochrana přírody a ekonomika). (Introvičová, S. 2014) 

 

Bylo vybráno celkem devět kategorií dat DPZ nebo produktů vytvořených z dat DPZ, 

které jsou nejčastěji používány státními i vědeckými institucemi  v praxi nebo v rámci 

výzkumu. Respondenti označili, že používají šest kategorií dat DPZ (graf 2). Zbývající tři 

kategorie dat DPZ - letecké snímky s blízkým pásmem infračerveným (NIR), lidarová data  

a družicové snímky v nepravých barvách nebyly oslovenými soudními znalci používány 

vůbec. Osm respondentů z celkového počtu označilo v dotazníku, že data DPZ při zpracování 

znaleckých posudků nepoužívají. 14 respondentů použilo ve své znalecké praxi data DPZ 

jako důkazní materiál.  

Používání dat DPZ ve znaleckých posudcích

ortofotomapy

černobílé snímky

barevné snímky

mapy zdravotního
stavu lesa
družicové snímky v
pravých barvách
termosnímky

Nepoužívají data DPZ

 
Graf 2 Četnost využití různých kategorií dat nebo produktů DPZ soudními znalci vybraných oborů.  

(Introvičová, S. 2014) 
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Z analýzy dotazníků vyplývá, že nejčastěji jsou znalci používány ortofotomapy volně 

přístupné na internetu. Nejvhodnější pro práci znalců se jeví geoportál Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) http://geoportal.cuzk.cz , na kterém je možné zjistit 

přesné datum snímkování zkoumané lokality. V technické zprávě ČÚZK  

k ortofotografickému zobrazení území ČR se uvádí, cituji: „Technická zpráva je určena pro 

uživatele produktu Ortofoto České republiky, který představuje periodicky aktualizovanou 

sadu barevných ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 

km). Ortofoto České republiky (dále jen Ortofoto ČR) vzniká diferenciálním překreslením 

(ortogonalizací) leteckých měřických snímků zemského povrchu, při kterém jsou odstraněny 

posuny obrazu vznikající perspektivním zobrazením území s výraznější výškovou členitostí. 

Ortofoto ČR je v celém rozsahu barevně vyrovnané a zdánlivě bezešvé. Švy mezi 

jednotlivými ortogonalizovanými snímky jsou vedeny po přirozených liniích, plochami  

s homogenní texturou nebo mimo stavby. Důležitým aspektem ortofota je, že i jednotlivé 

soubory jsou zpravidla složeny z více ortogonalizovaných leteckých měřických snímků. 

Aktuálnost i jednotlivého ortofota není tedy vztažena k jedinému datu a času snímkování. Při 

aplikacích, kdy je čas pořízení významný, např. v soudních řízeních, je nutné vyžádat od 

Zeměměřičského úřadu tzv. švy, které vymezují oblasti zobrazené na jednotlivých snímcích  

a ke kterým lze získat přesné datum a čas pořízení snímku, respektive oblastí ortofota, “ 

Konec citace (Geoportál ČÚZK, 2014).  

Znalecké posudky, které měly souvislost s problematikou FEld a byly přístupné na 

internetu, neobsahovaly žádné využívání dat DPZ. Jednalo se převážně o posudky patřící do 

oblasti oceňování nemovitostí. Složitost publikování i obecných skutečností ze znaleckých 

posudků vyplývá ze zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících, ve změnách. Jeho v tuto 

chvíli poslední novela č. 444/2011 Sb., a sice konkrétně § 10a, tuto situaci poněkud 

usnadňuje, cituji: „Znalec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se 

dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké (tlumočnické) činnosti, a to i po jejím 

skončení, to neplatí, použije-li informace o těchto skutečnostech přiměřeným způsobem pro 

vědecké nebo vzdělávací účely. Mlčenlivosti jej může zprostit orgán veřejné moci, který jej 

ustanovil, nebo ten, pro nějž znaleckou činnost, na základě smlouvy vykonal,“ konec citace 

(ALEXANDR, P., VOKURKA, J., 2013).  

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. Alexandr (2010) shrnuje své 

poznatky s používáním leteckých snímků pro účely vypracování znaleckých posudků 

v kapitole 2 monografie Forenzní ekotechnika: les a dřeviny. Alexandr ve své praxi soudního 

znalce využíval archivní letecké snímky i letecké snímky zpracované do formy ortofotomap 

již od roku 2002. Data DPZ jsou také hojně využívána ve formě ortofotomap jako podkladový 

materiál pro určení polohy zkoumané lokality.   

 

5.3.3 Stav v šetřené oblasti v některých evropských státech  

Slovensko: 

Na Slovensku se dálkový průzkum Země využívá již po mnoho let pro lesní 

inventarizace, lesní tematické mapování, zjišťováni stromových a porostních charakteristik, 

zdravotního stavu lesa apod. V minulosti byla v praxi uplatněna především vizuální 

interpretace leteckých snímků, které sloužily k zakreslování základních jednotek rozdělení 

http://geoportal.cuzk.cz/
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lesa do hospodářských map 1:50 000. Právě na Slovensku se z důvodu racionalizace 

mapování na rozsáhlých územích a v horských podmínkách obtížných pro terestrické měření 

stala interpretace leteckých snímků převažující metodou pro získávání porostních údajů 

(ŽÍHLAVNÍK, Š., 1998). V roce 1991 bylo zřízeno pracoviště DPZ při SHMU (Slovenský 

hydrometeorologický ústav) Malý Javorník a docházelo k postupné orientaci na digitální 

metody, zapojování do mezinárodních projektů a snaha o implementaci metod DPZ v oblasti 

monitoringu a tvorby informačních systémů na bázi údajů ze satelitů.  

Za posledních deset let vzniklo na Slovensku vícero odborných pracovišť DPZ, které 

se postupně zapojují do mezinárodní spolupráce. V rezortu životního prostředí došlo 

k začlenění pracoviště DPZ do odboru informatiky a monitoringu, kde probíhají školení 

UNITARu  (United Nations Institute for Training and Research) o GIS a DPZ spolu 

s grantem St. Clark Univerzity v Massachusetts ve formě vícenásobné licence softwaru  

IDRISI. Slovensko získalo grant vlády Kanady ve formě kompletního technického zázemí na 

zpracování údajů DPZ. Pro celé území Slovenska byly zakoupeny záznamy ze satelitů, které 

byly již georeferencované. Byla vytvořena mapa dřevinné skladby lesa na základě údajů 

satelitu LANDSAT Thematic Mapper  v měřítku 1: 100 000.  Dále byly spuštěny projekty 

CORINE a LANDCOVER a umožněn přístup do Sítě Slovenské akademie SANET 

(NOCIAROVÁ, P., 2013).  Ke své práci hojně využívá data DPZ „Národně lesnické centrum 

- Lesnický výzkumný ústav Zvolen“. Na základě leteckých snímků byla provedena studie 

vyhodnocení zdravotního stavu lesních společenstev lužních lesů v okolí vodní nádrže 

Gabčíkovo (BUCHTA, T. a kol., 2013). Tematické mapování souborů porostních typů 

horských lesů bylo provedeno pomocí ortorektifikovaných digitálních multispektrálních 

leteckých snímků a současně i s využitím družicových scén družice SPOT. Pro srovnání byly 

dále použity historické letecké panchromatické snímky z let 1949, 1971 a 1992. Byl také 

zaveden systém multimediálních záznamů interiéru a exteriéru typických struktur a textury 

lesních porostů (VLADOVIČ, J., BUCHTA, T., 2013).  

Rakousko:  

V Rakousku už v roce 1924 provedl J. Czech von Czehenherz letecké snímkování 

okolí Vídně. O pár let později převzal jako první od armády fotogrammetrické snímky a podle 

nich vytvořil první plán archeologických památek v Rakousku. Jednalo se o valy hradiště 

Braunsberk u Hainburgu. Když v polovině třicátých let vítězné mocnosti povolili poraženému 

a rozpadlému Rakousku obnovit vojenské letectvo, tak i zde se do snímkování krajiny ve 

prospěch archeologie zapojila armáda.  

 Rakousko je jedním z členských států Evropské kosmické agentury (ESA). Na 

sympóziu Sentinel-2 Preparatory v roce 2014 vystoupil ředitel vědeckých a strategických 

programů v rakouské Národní skupině pro dálkový průzkum Země Medhavy Thankappan. 

Představil národní mapu zemského pokryvu založenou na datech získaných během osmi let 

sběru. Data se stanou základem pro monitorování rakouských vodních zdrojů, zemědělských 

postupů, eroze půdy a stupně zalesnění. Dalším krokem bude aktualizace informací  

o zemském pokryvu skrze konzistentní zdroj dat, bude se jednat o posun od mapování k 

monitorování. Družice  Sentinel-2 s plánovaným datem startu v příštím roce je první z pěti 

zamýšlených misí Sentinel, které ESA vyvíjí pro program GMES.  Díky vysokému rozlišení 

desetimetrových detailů a šíři záběru 290 km budou moci být globální produkty z mise 

Sentinel-2 aplikované také lokálně. Projekt se bude řídit politikou DSP (Sentinel Data Policy), 

která zajišťuje plný a otevřený přístup ke všem datům získaným pěti nadcházejícími misemi 

Sentinel (www.21století.cz, 2012).  

 

 

http://www.21století.cz/
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Německo: 

V Německu byly pořizovány letecké fotografie metodicky od roku 1928. Prováděla je 

firma Hansa Luftbilt a zaměřila se na pobřežní mělčiny. Od roku 1935 tento úkol převzala 

Luftwafe. V současné době je Německo plně zapojeno do evropských programů zahrnujících 

DPZ. V rámci výzkumného projektu zabývajícího se biodiverzitou korunového patra lesního 

porostu bylo použito Laserové skenování LiDAR (Light Detection and Ranging), skenování 

termální kamerou a 3D radiační modelování. Část výzkumného úkolu byla řešena na oddělení 

Forest Inventory and Remote Sensing, Georg-August-Universität Göttingen. Studie 

prokázala, že využití termálních snímačů je v tomto případě výhodnější než použití 

standardních optických přístrojů (NÖLKE, N. a kol., 2014).  Také pro německé instituce 

využívající data DPZ je vypuštění nové družice Sentinel-2A významným mezníkem. Markus 

Probeck z německé geoinformační služby GAF-AG vyzdvihuje zlepšené pokrytí Sentinelu-2, 

což je zvláště užitečné v případech vyšší oblačnosti.  

Polsko:  

V Polsku  byla první lokalita fotografovaná ze vzduchu v roce 1929. Jednalo se  

o sídliště Rzucewo. Velký význam  měly letecké snímky pořízené z balónu, které pilotoval  

Z. Rajewský  a W. Kočka v letech 1935 až 1939. Na snímcích je zachycena proslulá opevněná 

osada Biskupin (MUZEUM ARCHEOLOGICZNE, 2014). Polsko má více než 75 letou 

tradici ve využívání technologií fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země pro mapování  

a další aplikace. V 90-tých letech došlo k privatizaci společností, které se zabývaly touto 

problermatikou. Výzkumná činnost v oblasti digitální fotogrammetrie, dálkového průzkumu 

Země a GIS probíhá v rámci různých projektů sponzorovaných Národním výborem pro 

výzkum. Mezi klíčové projekty lze zařadit vytvoření Národní digitální topografické databáze 

s přesností a obsahem map 1:10 000, zavedení systému identifikace zemědělských pozemků, 

v rámci Integrovaného administrativního a kontrolního systému,  vytvoření moderního 

digitálního katastrálního systému a projektu na odstranění povodňových škod v údolích řek 

Visla a Warta a Odra.  

Francie: 

Ve Francii používají letecké snímkování pro inventarizaci lesů od roku 1959. Ústředí 

organizace Inventaire forestier national (IFN) pověřené inventarizací lesů pro kontinentální 

Francii a ostrov Korsika sídlí v Nogent-sur-Vernisson jižně od Paříže. Řídí pět poboček,  

z nichž každá má dvě hlavní oddělení: Oddělení interpretace leteckých snímků a Oddělení 

kontroly a verifikace dat. Pobočku v Nancy navštívili pracovníci ÚHÚL v červnu 2005.  

 V časopisu Lesnická práce publikovali poznatky ze své návštěvy. Při inventarizaci lesů ve 

Francii je velká pozornost věnována přípravě terénního měření a výběru ploch. Před 

výjezdem do terénu se vyhodnocují letecké snímky. Dále jsou do leteckých snímků 

zakreslovány porostní typy. Celý cyklus inventarizace probíhá ve třech fázích. První fází je 

vzorková metoda, druhou je stratifikace a třetí je sběr dat při pozorování a měření v terénu. 

Systém inventarizace je nastaven tak, že se na příslušný departement inventarizační skupiny 

vracejí přibližně po deseti letech. IFN vydává odborné tematické studie a mapy. Ze získaných 

údajů je v rámci francouzské inventarizace udržována a spravována databáze dendrometrická 

(data o 2,4 mil. stromů), databáze ekologie a botaniky a databáze kartografická (digitální 

mapy vytvořené na podkladech výsledků z venkovního sběru dat). Kromě toho ještě existuje 

databáze asi 350 tisíc leteckých snímků černobílých, barevných i infra-snímků (VYSLYŠEL, 

K., J. HOLICKÝ a P. ŠTĚRBA, 2006). 
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Evropská Unie:  
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. K základním principům INSPIRE patří možnost bezešvě kombinovat 

prostorová data z různých zdrojů a sdílet je mezi mnoha uživateli a aplikacemi, vytváření 

prostorových dat na jedné úrovni státní správy a sdílení jejími dalšími úrovněmi, dostupnost 

těchto dat za podmínek, které nebudou omezovat jejich rozsáhlé využití, snadnější 

vyhledávání dostupných prostorových dat, vyhodnocení vhodnosti jejich využití pro daný 

účel a zpřístupnění informace, za jakých podmínek je možné tato data využít 

www.inspire.gov.cz . Směrnice INSPIRE byla transponována do národní legislativy novelou 

(zákon č. 380/2009 Sb.) 

Je velmi pravděpodobné, že data DPZ se v blízké budoucnosti stanou přístupná  

i znalců jmenovaným krajskými soudy. Potom bude možné pracovat například s informacemi 

získanými pomocí družice Sentinel-2A (Obr. 6). 

 

Obr. 6 Družice Sentinel- 2A (zdroj portál 21 století) 

 

Na Obr. 6 je družice Sentinel-2A před odesláním do Francouzské Guayany na start 

plánovaný na 12. června 2015. Díky záběru širokému 290 km a častým opakovaným přeletům 

nabídne Sentinel-2A pohled na proměny zemského pokryvu s bezprecedentním detailem a 

přesností. Informace z této mise pomohou zlepšit zemědělské praktiky, monitorování lesů, 

detekovat znečištění jezer nebo pobřežních vod, budou se podílet na mapování katastrof a celé 

řadě dalších aplikací. Družici Sentinel-2A nyní čekají závěrečné ověřovací testy před tím, že 

ji revize QARB (Qualification and Acceptance Review Board) doporučí k odeslání na 

evropský kosmodrom v Kourou (stát Francouzská Guayana). Stát se tak má 19. dubna, a na 

12. června 2015 se připravuje start (ČESKÝ KOSMICKÝ PORTÁL, 2015) 

 

http://www.inspire.gov.cz/
http://inspire.gov.cz/sites/default/files/documents/380_2009.pdf
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6. 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 

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

základních charakteristik.  

 

6.1. Letecké snímkování 

Letecká fotografie poskytuje úplný a bezchybný pohled shora na zemský povrch; 

podává informaci o okamžitém stavu různě dynamických procesů. Jde o trvalý záznam, který 

lze opakovaně porovnávat s jinými zdroji informací. Může postihnout jevy či vlastnosti 

nepostižitelné pouhým okem. Oproti lidskému zraku se vyznačuje rozšířenou spektrální 

citlivostí (přibližně od 0,3 do 0,9 mikrometrů). 

Letecké snímky jsou pořizovány z palub letadel s co nejvyšším dostupem a relativně 

nízkou rychlostí (L-410 FG, CESSNA C-172, Zlín Z-143, Brigadýr L-60S s rychlostí 150 až 

360 km/hod). Pro detailní snímky z malých výšek se využívá dálkově řízených bezpilotních 

prostředků. Parametry snímkování se nastavují dle účelu využití informací DPZ na základě 

požadavků zadavatele snímkování. Snímky mohou být buď kolmé (úhel od svislice je menší 

jak 3°) nebo šikmé s horizontem a bez horizontu. Snímky jsou pořizovány s podélným  

a příčným překrytem v tzv. blocích. Letecké fotografie jsou pořizovány středovým 

promítáním, pro něž je typické kolísání měřítka a radiální posuny, což způsobuje zkreslování 

obrazu. Transformací původního snímku ze středového na ortogonální promítání, získáme 

konstantní měřítko v celé ploše snímku. Po takovémto zpracování (ortorektifikaci) lze přesně 

měřit vzdálenosti, plochy či úhly. Touto problematikou se zabývá vědní obor Fotogrammetrie.  

Výhodou leteckých snímků je možnost pořídit snímky s vysokým prostorovým 

rozlišením, které může být menší než 1 m. Nevýhodou je závislost na počasí a možná 

komplikace z důvodů oblačnosti. Také poloha slunce nad obzorem ovlivňuje vizuální 

interpretaci snímků vzhledem k stínům vrhaným různými objekty. U leteckých snímků 

pořizovaných do začátku 21. století je potřeba počítat pouze s jedním spektrálním pásmem, 

což může komplikovat proces klasifikace. Na rozdíl od družicových snímků skládajících se 

z několika spektrálních pásem, takže je možné provádět některé analýzy přispívající 

k exaktnosti klasifikace jednotlivých objektů zobrazených na snímku. Letecké snímky, které 

jsou v České republice pořizovány zhruba od začátku 21. století, obsahují minimálně tři 

pásma elektromagnetického záření. Proto je možné použít procesu automatické klasifikace 

s výsledky mnohem kvalitnějšími než v případě použití snímků archivních s jedním 

spektrálním pásmem (VOSTRACKÁ, B., 2008 in INTROVIČOVÁ, S., 2012a). 

Různá specializovaná pracoviště DPZ v České republice získávají aktuální obrazová 

data našeho území z družic, nebo pravidelného leteckého snímkování naší republiky. 

Například specializované pracoviště DPZ ÚHÚL, www.uhul.cz, ve Frýdku-Místku viz 

kapitola 5.3.  Případně mají tato pracoviště DPZ k dispozici dostatek finančních prostředků na 

zaplacení subjektu s letovým parkem, který nafotografuje vyžádané objekty a dodá aktuální 

obrazová data. Specializované pracoviště DPZ www.geology.cz  České geologické služby se 

v současné době soustředí na aplikaci metod obrazové spektroskopie s využitím optických 

hyperspektrálních dat. Jednou z jeho stěžejních výzkumných aktivit je studium vztahu 

zdravotního stavu vegetace a geochemického složení půdního substrátu. Využívají se při tom 

hyperspektrální data senzoru Hymap. Tento výzkum je financován jak na národní (GAČR 

205/09/1989), tak i mezinárodní úrovni (FP7, EO-MINERS, grant 244242). V blízké 

budoucnosti je plánováno rozšíření aktivit tohoto pracoviště DPZ do oblasti hyperspektrálního 

http://www.uhul.cz/
http://www.geology.cz/
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termálního snímkování, které doplní poznatky získané při práci s hyperspektrálními daty v 

oblasti viditelného, blízkého a středního infračerveného záření.  

Prozatím nejsou všechny výstupy z těchto pracovišť veřejně přístupné. Znalci jsou 

v případě zájmu o aktuální data ze snímkování naší republiky odkázáni na ČÚZK, 

www.cuzk.cz, který jediný ze zapojených subjektů do projektu periodického snímkování ČR 

je oprávněn poskytovat tato data, jsou-li k dispozici.   

 Ortofotomapy 

Ortofotomapy jsou znalci nejvíce využívaným produktem dat DPZ. (viz kapitola 

5.3.2.) 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. Oblast blízkého infračerveného záření tvoří pokračování 

atmosférického okna (vlnové délky propouštěné atmosférou, neovlivněné rozptylem  

a pohlcováním) z viditelné části spektra, přičemž se chová podobně. Je méně pohlcováno  

a rozptylováno atmosférou, v důsledku toho jsou snímky ostré s dobrým kontrastem. Hodí se 

k topografickým účelům, důležité jsou ke studiu vegetace v lesnictví a zemědělství. Voda se 

v těchto vlnových délkách chová téměř jako absolutně černé těleso (MACHALA, M., 2011) 

Při použití CIR ortofotomapy lze snadněji vizuálně odlišit listnaté porosty od 

jehličnatých (obr. 7).   

 

NIR CIR 

 

Obr. 7 NIR a CIR ortofotomapa (Podkladová data poskytl ČÚZK © 2011) 

http://www.cuzk.cz/
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Na snímku lesního porostu u obce Čistá na Karlovarsku (obr. 7) byla převedena 

původní spektrální pásma NIR na nová CIR, na kterých lépe vyniknou určité charakteristiky 

obrazu. Listnaté stromy mají výrazně světlejší červený odstín barvy, vynikne také jejich 

kopulovitý habitus.   

Ortofotomapy volně přístupné na internetu lze nalézt kromě portálu 

www.geoportal.cuzk.cz, www.uhul.cz  také na www.cenia.cz,  nebo obecně nejvíce 

používaném www.maps.google.cz. V případě používání ortofotomap z jiného zdroje dat DPZ 

než poskytuje portál ČUZK je potřeba počítat s tím, že data aktualizací map uvedená 

zpravidla na spodní straně mapy neodpovídají datu snímkování. Mapy Google používají 

stejná satelitní data jako aplikace Google Earth. Většina těchto snímků je stará od jednoho do 

tří let. Provozovatelé map Google uvádějí na svých stránkách, že nejsou schopní poskytnout 

přesné informace o tom, kdy bude aktualizovaná určitá oblast.  

Při zpracování znaleckých posudků je vhodné zvážit použití volně přístupných zdrojů 

dat DPZ. V případě využívání jiných aplikací než nabízí ČÚZK, je nutné počítat s faktem, že 

podklady pro tvorbu těchto produktů nemusí být aktuální. (INTROVIČOVÁ, S., 2014b) 

 

 Bezpilotní letecké prostředky 

Možnosti získat aktuální letecké snímky zkoumané lokality pro potřeby soudního 

znalectví byly doposud omezeny finančními prostředky nutnými na provoz letounů nesoucích 

příslušnou aparaturu potřebnou pro letecké snímkování. V současné době se nabízí mnohem 

levnější řešení při použití dálkově ovládaných bezpilotních prostředků nazývaných také jako 

UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle. V posledních letech byl v této oblasti 

zaznamenán významný technologický pokrok, který přináší do oblasti dálkového průzkumu 

Země levnější a operativnější variantu maloplošného sběru dat oproti konvenčním leteckým 

prostředkům. Bezpilotní letouny jsou zpravidla vybaveny pokročilými technologiemi jako 

jsou navigační, telemetrické a gyrostabilizační systémy, díky kterým dokáží na plochách 

v řádu desítek hektarů pořizovat kvalitní letecké snímky s velmi vysokým rozlišením, které 

mohou být dále fotogrammetricky zpracovány do podoby ortofotomap, nebo digitálních 

modelů povrchu. Nespornou výhodou UAV je díky nízkým provozním nákladům a velké 

operativnosti mimo jiné i možnost jejich nasazení několikrát za sebou v relativně krátkém 

časovém horizontu (řádově desítky minut), čímž mohou lehce zachytit dynamiku vývoje 

určitého jevu v čase. Tato technologie je rovněž ideální pro zachycení okamžitého stavu po 

přírodních kalamitách jako jsou např. polomy či povodně, požáry, sesuvy svahů a další.  

Ústav geoinformačních technologií fakulty lesnické a dřevařské Mendelovy univerzity 

v Brně disponuje multirotorovým bezpilotním letounem – hexakopterem DJI S800 (Obr. 8)  

o nosnosti užitečné zátěže 2,5 kg, který podporuje kolmé starty a je přizpůsoben k získávání 

dat DPZ ve viditelném a blízkém infračerveném elektromagnetickém spektru. Získaná data 

DPZ jsou dále fotogrammetricky zpracována například do podoby digitálních 3D modelů 

povrchu  

a ortofotografií, jejichž interpretací jsou získávány informace o chování a stavu jednotlivých 

stromů nebo celých porostů v prostoru a uvedeném rozsahu elektromanetického spektra. 

Spektrální chování vegetace může být dále analyzováno v souvislosti s různými 

fyziologickými, biotickými a abiotickými vlivy, které ho mohou do jisté míry ovlivnit. 

Vzájemné vztahy spektrálního chování vegetace a uvedených vlivů ve výsledku slouží  

k odvození její výše v lokálním i krajinném měřítku. 

 

http://www.geoportal.cuzk.cz/
http://www.uhul.cz/
http://www.cenia.cz/
http://www.maps.google.cz/
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Obr. 8 Hexakopter DJI S800 (Janata, P., 2014) 

 

Data z výše uvedeného UAV mohou nalézt praktické uplatnění např. při identifikaci 

různých zájmových objektů od korun stromů, až po například jednotlivé sazenice na 

obnovených plochách po obnovní či nahodilé těžbě dřeva. Další praktické využití těchto dat 

spočívá v multitemporálním dálkovém průzkumu jednotlivých stromů nebo celých lesních 

porostů, které mohou být současně podrobeny pozemnímu šetření. Touto kombinací přístupů, 

DPZ plně zachycujícího prostor a pozemních šetření, které vzhledem k obvyklým 

kontinuálním záznamům dat nemají problém se zachycením času, vznikají zcela unikátní 

možnosti sledování závislostí spektrálního projevu vegetace vůči působení fyziologických 

procesů a stresových faktorů v čase. Ze stresových faktorů působících na lesní porosty 

případně na jednotlivé stromy jsou to především biotičtí, abiotičtí a antropogenní činitelé, 

které je možné takto nepřímo identifikovat a kvantifikovat (INTROVIČOVÁ, S.,  

a P. JANATA, 2014). 

Zde se nabízí možnost spolupráce mezi znalci pracujícími v oboru FEld a Ústavem 

geoinformačních technologií Mendelovi univerzity v Brně, který vlastní hexakoptéru  

s patřičným vybavením pro snímání zemského povrchu.  

 

6.2. Družicové snímky 

Výhody družicových snímků plynou především z toho, že jsou pořizovány nepřetržitě  

a digitálně, což usnadňuje jejich zpracování. V dnešní době lze získat satelitní snímky s velmi 

vysokým rozlišením. Tato data představují nový obzor DPZ a oproti leteckým snímkům mají 
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řadu výhod v podobě vyššího spektrálního, radiometrického a temporálního rozlišení. Zcela 

nová éra v přístupu k satelitním datům nastala s počátkem nového tisíciletí, kdy byly 

vypuštěny družice IKONOS (1999) a QuickBird (2001) – QB. Senzory obou družic disponují 

11bitovou radiometrií (rozsahem stupňů šedi) a snímají ve třech viditelných a jednom pásmu 

blízkém infračerveném v rozlišení 4 metry (QB 2,5 m) na pixel. Navíc nabízejí jednobarevné 

tzv. panchromatické pásmo v rozlišení 1 m/pixel (0,6 m pro QB). Fůzí všech těchto pásem lze 

získat barevný obraz zostřený panchromatickým kanálem na rozlišení 1m. Umožňují 

nastavení úhlu snímání, promítání ze dvou center (epipolární projekce) a tvorbu 

stereoskopického obrazu. Takové parametry přímo určují data k digitálnímu mapování  

a modelování 3D objektů pomocí automatické obrazové analýzy (HÁJEK, F., 2006). 

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 – 5 m  

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).  

V roce 2000 vypustil NASA satelit s hyperspektrálním skenerem Hyperion, který má 

dosud nejlepší hyperspektrální vlastnosti, umožňující vztahovat pozorování z mikroskopu 

k takto získaným datům. Hyperspektrální satelitní metody dálkového průzkumu by tedy již 

mohly rozlišovat i jemné změny zdravotního stavu lesa, což multispektrální metody 

neumožňují (ALBRECHTOVÁ, A., ROCK, N. R., 2003).  

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).  

Družice Landsat-8, která se jeví jako nejvhodnější pro práci soudních znalců oboru 

FEld, nese na palubě dva přístroje OLI (Operational Land Imager) a TIRS (Thermal InfraRed 

Sensor). OLI snímá zemský povrch v pásu širokém 185 km v devíti pásmech viditelného  

a infračerveného spektra.  Snímky jsou v rozlišení 15 až 30 metrů. Přístroj TIRS pracuje  

v infračerveném spektru v rozlišení 100 m (ČESKÝ KOSMICKÝ PORTÁL, 2014).  
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Družicové nebo letecké snímky lze rozdělit podle elektromagnetických (EM) pásem 

na monospektrální (u viditelného záření používáme výraz panchromatické PAN) v případě 

snímků s jedním pásmem, multispektrální – obsahující více pásem o šířce více než  

2 mikrometry a hyperspektrální, která obsahují více velmi úzkých pásem menších než  

2 mikrometry.  

Pro určování objektů z dat DPZ je velmi důležitá vlastnost látek týkající se schopnosti, 

přijímat, emitovat či odrážet EM vlnění. 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 (obr 9). 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. Nejdůležitější úlohu v odrazivosti vegetace má stav mezofylových buněk listu, ve 

kterých probíhá fotosyntéza. U zdravých mezofylových buněk jsou chloroplasty zřetelně 

ohraničené na rozdíl od buněk poškozených, kde dochází jejich postupnému rozkladu, což má 

vliv na odraz EM vlnění (ALBRECHTOVÁ, J. a N. R. BARRET, 2003).  

 

 

Obr. 9 Srovnání spektrálních charakteristik zelené vegetace, suché vegetace a půdy s vyznačeným červeným 

okrajem NIR.(Machala, P., 2011) 
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6.3. Laserové skenování  

Laserové skenování LiDAR (Light Detection and Ranging) patří k nejmodernějším 

technologiím pro pořizování prostorových dat o území (zkoumaném objektu). Dle způsobu 

sběru dat je rozděleno na Letecké laserové skenování – Airborne Laser Scanning (ALS), 

skenery jsou umístěny na letadle, družici, vrtulníku či jiném létajícím nosiči, Pozemní 

laserové skenování – Terrestrial Laser Scanning (TLS), skenery umístěny stacionárně na 

stativu a Mobilní laserové skenování – Mobile Laser Scanning (MLS), skenery umístěny na 

dopravním prostředku (nejčastěji automobil). Pro ALS se používá laserový paprsek o vlnové 

délce 1000 – 1500 nm. Jedná se tedy o infračervené spektrum. Pro skenování vodních ploch 

(měření hloubky) se využívá modrozelená část spektra světelného záření. Výhodou LiDARu 

je velká hustota naměřených dat v krátkém časovém intervalu, možnost použití i za 

zhoršených viditelných podmínek nebo úplné tmy. Laserový skener pracuje na principu 

vysokofrekvenčního laserového dálkoměru. Laserový paprsek měří vzdálenost, kterou urazí 

směrem k povrchu země. Ve stejný okamžik je zaznamenána poloha skeneru 

v souřadnicovém referenčním systému pomocí palubní aparatury GPS. Podélný, příčný sklon 

a pootočení skeneru vůči plánované letové dráze ve stejném okamžiku jsou určeny pomocí 

aparatury IMU (inerciální měřící jednotka), která je připevněna ke skeneru. Vyhodnocením 

všech těchto parametrů získáme informaci o jednom určitém bodu povrchu. Primárním 

výstupem laserového skenování je soubor 3D souřadnic odražených bodů, tzv. mračno bodů. 

Pomocí automatických, poloautomatických a manuálních postupů je v dalším zpracování 

prováděna klasifikace těchto bodů. 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). 

 

 Obr. 10 Digitální model povrchu řeky Svitavy (zdroj Geodis) 
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Podle Klimánka „mezi klasické aplikace precizního lesnictví1 dnes patří klasifikace 

barevných infračervených snímků, na kterých můžeme rozlišit jehličnaté a listnaté dřeviny  

a jejich zdravotní stav nebo plochu korun a zakmenění. Pomocí objektové klasifikace  

a hyperspektrálních dat lze do určité míry identifikovat také druhy dřevin a pokud tato 

obrazová data doplníme o data laserového skenování, je možné zjišťovat některé 

dendrometrické parametry, primárně výšku. Pomocí korelačních vztahů můžeme dále 

dopočítat výčetní tloušťky a následně zásoby dřevin. Dosahovaná přesnost však závisí na 

mnoha parametrech a je nutné aplikace optimalizovat podle způsobu uplatnění získaných 

informací “ (KLIMÁNEK, M., 2013 in INTROVIČOVÁ, S., 2014a).  

V současné době existuje další možnost, jak získat výšku porostů z dat DPZ a to 

pomocí „Normalizovaného digitálního modelu povrchu“ (více v kap. 8.4). Spolu s nárůstem 

výpočetního výkonu se v posledních letech do praxe prosazují postupy modelování povrchu 

objektů z leteckých snímků tzv. korelační metodou - image matching (HÁJEK, F., 2014).  

 

6.4. 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.  

Například Alexandr (2011) použil termografickou metodu jako jednu z možných 

metod na identifikaci poškozených stromů v rámci znaleckého posudku, jehož zadáním bylo 

určit příčinu pádu stromu. V oblasti distančních metod o Zemi bývá povrchová radiační 

teplota, získaná na základě termálních družicových dat, považována za identifikátor 

zdravotního stavu vegetace, často je vztahována k vlhkostnímu stresu a vlhkosti vegetace.  

V rámci projektu „Využití leteckého snímkování pro stanovení úspěšnosti zajištění 

lesních kultur na velkoplošných holinách po nahodilých kalamitách“ bylo použito letecké 

termografie. Snímky byly pořízeny dne 25. 5. 2011 cca v 12.30 z letounu CESSNA TU206F, 

z výšky cca 400 m nad terénem termovizní kamerou FLIR P65 SH na lokalitě Prameny 

Vltavy - Šumava.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Definice precizního lesnictví 

Precizní lesnictví je definováno jako využívání moderních (precizních) technologií a analytických nástrojů pro 

podporu lokálně specifických ekonomických, ekologických a trvale udržitelných rozhodovacích procesů v 

lesnickém sektoru (Klimánek, M., 2013) 
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Obr. 11 Dvojice snímků 25. 5. 2011 z lokality Pramenů Vltavy, kde termovizní kamera znázorňuje teplotní 

rozdíly nad různým stupněm zakmenění na jednotlivých plochách (zdroj Mendelova Univerzita, 2011)   

 

 

 

Graf 3 Rozložení teplot na kůrovcem napadeném porostu, (zdroj Mendelova Univerzita, 2011) 
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Graf 4 Rozložení teplot v zapojeném lesním porostu, (zdroj Mendelova Univerzita, 2011) 

 

 

 

Graf 5 Rozložení teplot na zalesněném porostu,(zdroj Mendelova Univerzita, 2011) 

Na snímku jsou vidět zřetelné teplotní rozdíly. Nejvyšší teploty s maximy kolem 40°C 

vykazuje půda se suchými mrtvými stromy po napadení kůrovcem – tzv. bezzásahové plochy 

NP Šumava, na snímku označena Ar1. Na plochách, kde byly napadené stromy odstraněny a 

plocha byla následně zalesněna  Ar3, se teploty pohybují v rozmezí od 15 do 25 °C. Na 

kontrolní ploše s plně zapojeným lesním porostem Ar2 byla naměřena teplota v rozmezí  

14 – 19 °C.  
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6.5. 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 

zde pod názvem letecká 

mapa 

volná 

produkt vzniká kombinací 

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  

viz níže b) 

družicové snímky mapová 

kompozice z družicových 

snímků 

volná 

mapy zdravotního   stavu 

lesů  

viz níže 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  

 

 

 

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/
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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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 je 30 m. 

Landsat ETM+ 321 (RGB pravé barvy- červená, zelená, modrá). Prostorové rozlišení je 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. 
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7. NÁVRH HLAVNÍCH BODŮ STANDARDIZACE VYUŽITÍ DPZ PRO POTŘEBY 

FORENZNÍ EKOTECHNIKY 

Vytvoření postupů využívání informací získaných z dat DPZ v rámci prací na 

znaleckém posudku zvýší exaktnost výsledků. Soubory typů znaleckých posudků navržené 

Alexandrem (2010) vykazující podobné znaky, usnadní třídění konkrétních TZP dle 

systémového posuzování stavů a vazeb při přenosu informací v průběhu práce na znaleckém 

posudku. Toto třídění umožňuje postupnou standardizaci jednotlivých typů znaleckých 

posudků jako prostředek zvýšení jejich exaktnosti (vč. eliminace subjektivních přístupů) ve 

znalecké činnosti. V rámci „vědeckého, systémového zjišťování a posuzování stavů a vazeb  

v řešených znaleckých objektech“ (ALEXANDR, P., 2010) byly navrženy hlavní body 

standardizace použití DPZ s ohledem na skutečnost, že se technologie zpracování dat DPZ  

a následného využití v praxi dynamicky mění.  

Návrh standardizace využití DPZ zobrazuje strukturované blokové schéma na Obr. 12. 

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. 12 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 (kap 5.2.3). Jedná-li se o zjištění aktuálního stavu zkoumaného objektu nebo 

lokality, bude požadováno použití aktuálních dat DPZ (kap. 6).  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) více v kapitole 

5.1.1.  

 

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

 

SOUBOR TZP:  TYP ZNALECKÉHO POSUDKU (TZP):  
1: zadání jednoduchá (JE)  1B, 1E2, 1O  

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

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

 

 

 

 

                                                      

2 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. 12 Zjednodušené blokové schéma použití DPZ pro TZP dle jednotlivých zadání (Introvičová, S., 2015) 

OTÁZKY                      

zadavatele posudku 

 ČASOVÝ CHARAKTER 

obrazových dat 

obrazových dat 

 

TYPOLOGIE 

znaleckých posudků 

 

Zadání jednoduchá  

 

Zadání středně složitá  

 

Zadání složitá  

 

OD 1.1   

Retrospektivní data 

 

Prognózování 

 

OD 1.2 

Aktuální data 

 

OD 3                                 

Zpracování dat 

 

OD 2                                

Kategorie dat 

 

OD 1                                     

Způsob získávání dat 

 

 

STANDARDY POUŽITÍ DAT DPZ 

 

ODPOVĚDI NA OTÁZKY 

zadavatele posudku 

 

FORENZNÍ EKOTECHNIKA: LES A DŘEVINY  

 Blokové schéma standardizace použití DPZ 

do roku 1989          

pouze archiv 

VGHMÚř 

  

 

od roku 1990        

ostatní archivy 

 

OD 2.1          

Letecké snímky 

 

OD 2.2           

Družicové snímky 

 
OD 2.3                            

Termografie 

 

OD 2.4                               

LiDaR 

 

Souběžná činnost v rámci 

HLAVNÍCH SUBSYSTÉMŮ FEld 

(Obr. č. 1, kap. 5.1) 
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7.1. Způsob získávání dat OD 1 

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 6.5. 

 

      

Obr. 13 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 (kap. 5.2.3). 

ČÚZK vlastní archivní černobílé ortofoto (pásmo PAN) České republiky od roku 1998 do 

2001, jehož prostorové rozlišení činí 50 cm2 na 1 pixel. Od roku 2003 do 2008 obsahuje 

archiv ČÚZK barevné ortofoto (pásma PAN a RGB) taktéž v rozlišení 50 cm2 na 1 pixel. 

Prostorové rozlišení ortofota České republiky bylo zvýšeno na 25 cm2 na 1 pixel od roku 

2008. Pro znalce pracující v oblasti FEld je významné používání pásma NIR (kap. 6) 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.   

 

7.2. Kategorie dat OD 2 

V kategorii dat (kap. 6) se jeví logické základní rozlišení podle druhu nosiče aparatury 

snímající zemský povrch a to na letecké a družicové snímky. 

Obě kategorie OD 2.1 letecké snímky a OD 2.2 družicové snímky 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. Termografie. Kategorie OD 2.3 a OD 2.4 mohou 

být vytvářeny přístroji nesenými na palubách letounů nebo družic. 
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Obr. 14 Blokové schéma kategorií dat vhodných pro FEld (Introvičová, S.,2015) 

 

7.3. Zpracování dat OD 3 - 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 



60 

 

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, kap 6).  

Bod standardizace OD 3 Zpracování dat zahrnuje jejich použití znalci při zjišťování 

lokalizace zkoumaného objektu, určení přístupu, zjištění existence vzorníků, zjištění výměry 

parcel/holin, determinaci biotopu, případných škod, zjištění vitality, kvantity, původu, 

antropogenních vlivů, vlivů biotických i abiotických činitelů, provedení temporální analýzy 

apod. Podrobněji vysvětleno v rámci modelového příkladu v Kap. 8.2. V tabulce č. 6 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
rc

h
iv

n
í 

letec
k

é sn
ím

k
y

 

M
u

ltisp
ek

tr
á

ln
í 

letec
k

é sn
ím

k
y

  

H
y

p
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ek
trá

ln
í 

letec
k

é sn
ím

k
y

 

n
D

S
M

 

T
er

m
o

v
izn

í 

sn
ím

k
y

 

D
ru

žic
o

v
é 

sn
ím

k
y

 H
R

 

D
ru

žic
o

v
é 

sn
ím

k
y

 V
H

R
 

L
iD

a
R

 

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 
 

7.4. Karta standardu 

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

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

Alexandra a Vokurky (2013), týkající se posudku 2LO, který je také použit v případové studii 

v modelovém příkladu (kap 8.2.). 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, a je již také vyžadována některými zadavateli znaleckých posudků. Využívání dat DPZ 

se bude na základě stavu poznání měnit v souvislosti s možnostmi, které budou obrazová data 

nabízet.  
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Obr. 15 znázorňuje návrh karty standardu pro TZP 2LO se zvýrazněním práce  

s obrazovými daty.  

 

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 1.13 nebo OD 1.24.  

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 A5, aktuální ortofotomapy (ČÚZK nebo ÚHÚL).    

4. 3.  „Venkovní konzultace“ (spec. rozšíření podkladových materiálů); OD 26 a  

           OD37        

4. 4.  „Místní šetření“- „Metoda CFA“ subsystém B8 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 OD9. 

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. 15 Návrh karty standardu pro 2LO 

(zpracováno podle Holušová, K., 2012, Alexandr, P., Vokurka, J., 2013) 

 

                                                      
3 Obrazová data retrospektivní 
4 Obrazová data aktuální 
5 Metoda Contact Flora Assessment, subsystém A lokalizace (Alexandr, P. a kol, 2010), pouze část, kterou lze 

   připravit před vlastním šetřením na místě  
6 Kategorie obrazových dat, vhodné poradit se s odborníky, kteří budou data zpracovávat 
7 Zpracování obrazových dat 
8 Metoda Contact Flora Assessment, subsystém B vizuální diagnostika (Alexandr, P. a kol, 2010) 
9 Obrazová data 
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8. PŘÍKLADY VYUŽITÍ DPZ PŘI ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 
 

Příklady využití dat DPZ ve znaleckých posudcích:  

a) imise 

Využití ortofotomapy ve znaleckém posudku (ALEXANDR, P., 2005), který náleží 

k typu posudku s označením 3LEO. Jedna z otázek zadavatele posudku zněla: „Zdali případný 

únik chlóru způsobil poškození okrasných dřevin na konkrétních lokalitách.“ Znalec v tomto 

posudku použil ortofotomapu zkoumané lokality, do které byly zakresleny naměřené 

koncentrace chlóru po údajné havárii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 koncentrace chlóru na zkoumané lokalitě (Alexandr, P., 2005) 

 

 

V tomto případě byly do ortofotomapy zakresleny naměřené koncentrace chlóru pro 

lepší orientaci při šetření na konkrétních lokalitách po možném úniku.  
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Diskuze:  

V roce 2005 probíhalo pravidelné snímkování České republiky v tříletých periodách  

s digitálními přístroji pracujícími pouze v pásmech RGB. Obecně pro identifikaci negativních 

dopadů imisí na vegetaci je výhodnější požívat pásmo NIR ve kterém vyniknou změny na 

vegetaci (Kap. 6.1). Pásmo NIR se začalo používat v rámci snímkování České republiky 

teprve od roku 2010. V současné době má znalec možnost v případě zadání týkajících se 

úniku škodlivých látek do ovzduší po roce 2010 vyžádat u ČÚZK multispektrální snímky  

s pásmem NIR a nechat si provést analýzu změny vitality zkoumané vegetace. V případě, že 

se bude jednat o škody způsobené imisemi na vegetaci v době minulé, je temporální analýza 

obrazových dat nutná.  

 

b) pokácení stromových jedinců  

Využití historických leteckých měřičských snímků (LMS) ve znaleckém posudku 

(ALEXANDR, P., 2008), který náleží k typu posudku s označením 3LEO. Jedna z otázek 

zadavatele posudku se týkala přezkoumání cenového ohodnocení stromových jedinců, které 

bylo provedeno v roce 1974. V době zadání znaleckého posudku byly tyto stromy již 

vykáceny.  

V tomto posudku znalec použil historické letecké měřící snímky (LMS) z roku 1959  

a 1973 poskytnuté VGHMÚř. 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 26  LMS zkoumané lokality březen 1973 (Alexandr, P., 2008)  
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Na Obr. 26 je možné rozeznat stromové jedince neexistující v době zadání znaleckého 

posudku. Zkoumané objekty se nacházely na lokalitě, která byla v době zadání posudku pod 

hladinou rybníka. Snímek z března 1973 zobrazuje zkoumanou lokalitu v době vegetačního 

klidu – před olistěním. 

Znalec v tomto případě požádal ÚHÚL, Brandýs nad Labem o určení počtu a výšky 

stromů na zkoumané lokalitě z dodaných LMS. Pomocí stereo dvojice snímků z období 

březen 1973 (stromy bez listí) a srpen 1973 (stromy s listy) byl určen počet stromů ve 

stromoví a jejich výška. Relativní výšky stromů byly získány pomocí softwarového programu 

PhoTopoL. Přepočet na skutečnou výšku stromů byl proveden pomocí koeficientu přepočtu, 

který byl získán změřením relativní výšky budovy nalézající se ve zkoumané lokalitě a její 

známé skutečné výšky. 

Diskuse: 

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. 
 

 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., 

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

 Stanovením škod na porostu, případně na pozemku, se zabývají znalci z výše 

zmíněných znaleckých oborů, které spadají do problematiky FEld. V mnoha případech jsou 

totiž žádáni, aby ohodnotili újmu na porostu, který se na zkoumané lokalitě nenachází, 

protože byl vykácen. Existují metody, kterými lze zrekonstruovat podobu vykáceného 

porostu. Například pomocí modelů lokálních tvarů kmene, zjišťováním vztahu mezi pařezem 

a výčetní tloušťkou, modelací tloušťkového rozložení a konstrukcí výškového grafikonu 

(IFER, 2014). V těchto případech je nutné využít k výpočtům sousední porosty tzv. vzorníky 

nebo porosty podobné kvality na obdobných stanovištích k zjištění dalších veličin, jako je 

například výška stromů v závislosti na rozložení výčetních tlouštěk, sbíhavost kmenů, 

sukatost, hniloba spodní části, vrcholové zlomy a hniloba korun, nutných pro výpočet škody 

na základě zjištěného objemu surového dříví a jeho zařazení do obchodovatelných sortimentů.  

Modelový příklad demonstruje zvýšení exaktnosti na konkrétním znaleckém posudku 

prostřednictvím využití různých kategorií dat DPZ.  

 

STANDARDIZACE VYUŽITÍ DPZ 

Modelový příklad je proveden v souladu se standardizací navrženou v prostředí 

strukturovaného schématu hlavních subsystémů oboru FEld (Obr. 1) a v souladu s Kartou 

standardu 2LO. 

Znalec v závislosti na charakteru zadání nejprve zpracovává 
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typologicky jednotnou část posudku, 

část „A. NÁLEZ“, kapitoly 1-5. 

Nacházíme se v úvodním bloku Standardizace:  

 

A. NÁLEZ 

8.1. 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, 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. 12). 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 obrazovými daty pokračují 

činnosti v rámci hlavních subsystémů FEld (Obr. 1) 

 

 

8.2. Podklady pro vypracování posudku:  
Obsahují informace poskytnuté zadavatelem, údaje z KN, tabulky potřebné pro 

výpočet škody, výsledky vlastního měření, fotodokumentaci a odbornou literaturu.   

 

Následují jednotlivé výstupy DPZ, relevantní pro tento 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  

 konzultace, pracoviště DPZ ÚHÚL pobočka Frýdek -Místek 

 

8.3. 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 m2  
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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.  

 

 

 

8.4. 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 

 

Dle standardizace proběhlo studium podkladových materiálů a dat DPZ v rámci přípravy 

před vlastním místním šetřením -  „subsystém 2: Otázky zadavatele posudku a podkladové 

materiály“ (Obr. 1).  

Nyní se nacházíme ve fázi, kdy je určen ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ DAT - OD1 (Obr.13), byly 

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

budou použita retrospektivní data OD 1.1, získaná ve spolupráci s pobočkou ÚHÚL, Frýdek-

Místek.  

V rámci blokového schéma standardizace bod OD2 – KATEGORIE DAT (Obr. 14) byly 

vybrány:  

OD 2.1 letecké snímky multispektrální s pásmem NIR zpracované do formy ortofotomapy v 

pravých barvách a CIR ortofotomapy (nepravé barvy), rastrový nDSM pro určení výšky 

porostů vytvořený na základě pravidelného leteckého snímkování ČR.  

OD 2.2 družicové snímky multispektrální s pásmem NIR 

-  

 

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, je možné digitální planimetráží 

změřit plochu zkoumané lokality. V našem případě plochu porostu, který byl neoprávněně 

vykácen (Obr 16). Měření plochy zkoumané lokality na podkladu ortofotomapy je v mnohdy 

přesnější než měření plochy v terénu. V některých případech ve zvlněném terénu, nebo terénu  

s překážkami není možno pomocí laserového dálkoměru a GPS dosáhnout takovýchto 
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výsledků. Plochu naměříme v rámci místního šetření a poté v rámci verifikace provedeme 

planimetrické měření plochy na podkladu ortofotomapy (ČÚZK, ÚHÚL). 

 

 

 Obr. 16 Planimetrické naměření plochy porostu na zkoumané parcele před zásahem (Introvičová, S., 2014) 

 

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

OD3 – ZPRACOVÁNÍ DAT 

viz Tab. 3 Použití dat DPZ v rámci FEld   
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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 – biotopu 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 (vícekmenný jedinec) 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.  
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 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.  

 V rastru normalizovaného digitálního modelu povrchu lze odečíst taxační veličinu - výšku 

porostů (Obr. 21). Hodnoty výšky porostu se v místech těžby v roce 2013 pohybovaly od 

16 do 20m, z čehož znalec spočítá průměrnou výšku porostu: 18m.  

 Při zpracování údajů o porostu na konci platného 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 snímku 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 zakrytí pařezů těžebními zbytky a korunami ponechaných dřevin.  

 

Následuje poslední kapitola patřící do části A. NÁLEZ znaleckého posudku. 

Dle zjednodušeného blokového schématu standardizace v prostředí  

Strukturovaného schéma hlavních subsystémů a posloupnosti přenosu informací v oboru 

Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, 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.                    

 

 

8.5. Venkovní zjišťování 

8.5.1. Místní šetření na předmětné lokalitě 

Šetření 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.  
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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. Planimetricky zjištěná plocha těžby 37 763,73 m2, tj. 

3,78 ha. Ortofotomapa s výsledkem planimetrického zjištění plochy (Obr. 16). 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 LHC X platnost 1. 1. 2005 – 31. 12. 2014 byl typologicky 

zařazen do 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. 

Po vyhodnocení erozních rýh přibližovacími traktory je teoreticky možné určit původ 

skládek dříví z neoprávněné těžby. V řadě případů se dříví v době zjištění neoprávněné těžby 

ještě nachází v blízkosti místa těžby. U modelového příkladu bylo dříví odvezeno.  

 

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 m2 

určené pomocí dat DPZ. Zjištěné údaje byly dopočteny na celou těžební plochu stejného 

charakteru 37 764 m2 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. 

Venkovní šetření poskytlo další informace o způsobu provedení zásahu – výška 

pařezů, směrové kácení, přibližování dříví. Profesionální provedení méně poškozuje pozemek 

a okolní stojící porost a je efektivnější. V daném případě nebyl zásah profesionální. 

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. 
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Dle zjednodušeného blokového schématu standardizace (Obr. 12), 

nyní pokračují práce na posudku v rámci subsystému 5. venkovní konzultace (Obr. 1.) 

 

 8.5.2. Venkovní konzultace:   

Pro práci na dizertaci byl požádán ÚHÚL o poskytnutí CIR ortofotomapy10 s vrstvou 

katastrálního znázornění zkoumané parcely, na obr. 17 je parcela vyznačena šipkou.  

Na CIR ortofotomapě vytvořené z leteckého snímkování ČR v červnu 2013 je dobře 

vidět lesní porost na parcele „A“ tvořený listnatými stromy11, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 CIR ortofoto části zkoumané parcely před zásahem, červen 2013 (zdroj ÚHÚL, 2014) 

 

                                                      
10 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. 

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

parcele.    

 pracoviště DPZ Frýdek-Místek ÚHÚL 
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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 

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. Zkoumaná 

parcela se nachází ve čtverci. Na snímku je patrný lesní porost (Obr. 18). Při výběru 

srovnávacího snímku je nutné brát v úvahu sezónní chování vegetace. U listnatých porostů 

není možné srovnávat snímky pořízené ve vegetačním období se snímky po opadu listu. Také 

sněhová pokrývka vykazuje zcela odlišné hodnoty od hodnot porostů ve vegetačním období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Snímek družice Landsat-8 ze srpna 2013 (Earth Explorer, 2014) 
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Obr. 19 Snímek družice Landsat-8 z června 2014 (Earth Explorer, 2014) 

 

Na snímku z června 2014 (Obr. 19) je roztroušená těžba jasně patrná. 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 (Obr. 20).   

 

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 

 

©pracoviště DPZ Frýdek-Místek ÚHÚL 
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Obr. 20 Srovnání obou snímků Landsat-8 ve více-kanálovém rastru (ÚHÚL, 2014) 

 

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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Obr. 21 Rastry NDVI (ÚHÚL, 2014) 

 

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 

 

Na Obr. 21 jsou rastry NDVI s hodnotami v dynamickém rozsahu 8bit (pouze kladné). 

Nejsou to tedy typické hodnoty podílů rozdílu a součtu NIR a RED, ale pro ilustraci úbytku 

hodnot je to pravděpodobně lepší varianta.  
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 Využití automatické extrakce výškové informace o porostech z digitálních 

leteckých snímků  

Dále je možné pomocí dat DPZ získat výšku porostů. V praxi se dnes používají ke 

zjišťování výšek stromů mechanické výškoměry nebo modernější využívající kombinace 

spolehlivého laserového dálkoměru s přesným elektronickým sklonoměrem. Jedná-li se  

o lokalitu, kde došlo k vykácení porostu, měří se nejbližší sousedící stromy stejného druhu  

a stejného stáří – tzv. vzorníky. Pokud se na zkoumané lokalitě přímo porovnatelné stromy 

nenacházejí, je nutné vyhledat lokalitu s obdobnou bonitou stanoviště stejného lesního typu  

a stejné dřeviny a provést měření vzorníků tam. Po změření výšek stromů v náhradní lokalitě 

se přenesou naměřené veličiny do vykáceného porostu. V současné době je ale již možné 

informaci o výšce porostu získat z normalizovaného digitálního modelu povrchu (Normalized 

Digital Surface Model - nDSM). 

Informaci o výšce porostů získáme, pokud odečteme nadmořskou výšku získanou  

z Digitálního modelu terénu (DMT) od digitálního modelu povrchu (DSM). DMT České 

republiky je jednou z referenčních vrstev uložených v základní bázi geografických dat 

(ZABAGED). Správcem a poskytovatelem dat ZABAGED je Český zeměměřičský úřad 

(ČÚZK). DMS lze získat pomocí laserového skenování (CIBULKA, M., MIKITA, T. 2010) 

nebo radarovým měřením pomocí družicových senzorů (HANSSEN, R., 2001). Obě metody 

jsou finančně velmi náročné. Nejvýhodnější z hlediska časového rozlišení se jeví modelování 

povrchu objektů z leteckých snímků tzv. korelační metodou (image matching). Princip 

korelační metody spočívá ve vyhledávání identických bodů obrazu ve stereo-dvojici leteckých 

snímků pořízených s min. 60% překryvem. Výhodou využití digitálních leteckých snímků je 

také fakt, že je zajištěna dvouletá periodicita snímání České republiky. Je tedy možné 

provádět temporální analýzu porostních veličin.  

Odečtením nadmořské výšky z DMT od 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Rastr povrchového modelu nDSM 2013 (ÚHÚL, 2014) 
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B. POSUDEK – výsledky šetření 

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

rozdělena na 2 kapitol (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 

V tomto příkladu se jednalo o Trvalé porosty: Část porostní skupiny 810 C 3 – převážně 

listnatá netvárná tyčkovina značně diferencovaná druhově, věkově a vzrůstově byla dotčena 

v severní části neoprávněnou těžbou. Taxační údaje byly pomocí dat DPZ a měření pařezů 

aktualizovány na dotčenou plochu k datu těžby takto: 

 Tab. 4 Aktualizované taxační údaje pro část vykáceného porostu k datu ocenění (Scheuer, P., 2014): 

parcela  

číslo 

označení 

 porostu 

zaujatá 

výměra m2 

věk HS SLT Ba dřevina 

druh 

zastoupení bonita 

RVB 

obmýtí 

u 

 

úprava  

ceny 

vlastník 

„A“ 810 C 3 
část 

37 764 38 297 5 L 0,9 OL 
VR 

 

55 
45 

4 
8 

70/20 bez úprav 

celkem  37 764      100    

 

Porost byl hodnocen jako lesní na lesním pozemku. 

Posuzované funkce trvalého porostu jsou výnosové, porost je začleněn jako lesní porost na 

lesním pozemku. 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)  
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Obr. 23 Měření pařezů na zkoumané parcele, 16. dubna 2014 (Foto Scheuer, P.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Erozní rýhy a neodborně provedená těžba na parcele A, 16. dubna 2014 (foto Introvičová, S.) 
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Jednotlivě – stromovou metodou – bylo změřeno na pozemku „A“ 424 ks 

stromových jedinců s celkovým počtem 716 kmenů, na ploše 11 493 m2 v severní části 

pozemku, po linii která je v terénu patrna sousedících porostních skupinách – rozhraní 

porostních skupin 810 A 15 – 810 A 3. Změřené pařezy byly označeny červenou barvou. 

Zbývající stromy byly dopočteny na celou plochu 37 764 m2. 

Vykáceny byly konkrétní stromy – stopy. Z dřevin se dochovaly pařezy. Z nich lze 

určit druh dřeviny, dobu a způsob těžby, věk, hnilobu spodní části kmene a především průměr 

měřený u každého pařezu dvakrát „do kříže“. Průměr ze dvou měření je Dp – průměr pařezu. 

Na šetřené lokalitě byly změřeny výšky okolních stojících stromů (vzorníky) výškoměrem 

Haglöf Laser 400. Výšky byly v rozsahu 16,5 m  - 20,8 m, s průměrným údajem 18 m. Věk 

zjištěný z pařezů v rozsahu 15 – 45 let, průměrný údaj 38 let. Při terénním šetření byla 

zjišťována výška stromu, výška kmene, velikost a tvar koruny, rovnost kmene, sbíhavost, 

sukatost, což jsou údaje nutné pro následnou rekonstrukci sortimentů surového dříví, 

vytěženého z porostů. V daném případě se jednalo o netvárné jedince, křivé, sukaté, sbíhavé, 

tloušťkově značně diferencované, s častými vícekmennými jedinci. Je evidentní, že jejich 

pokácením bylo možno získat pouze dříví VI. třídy jakosti – palivové dříví. Palivo listnaté 

měkké, směs olše a vrby. 

 

POSTUP OCENĚNÍ  
 

 Škoda S5 z předčasného smýcení lesního porostu: 

S5 = Hlpa × Mn/100  § 7 vyhl. č. 55/1999 Sb. příl. č. 1,2 a 5 

Hlpa dřeviny = Thlpa dřeviny Kč × zakmenění × úprava % srážek (přirážek) × redukovaná výměra m2 

Thlpa = P0 + P1 × a + P2 × a2 + P3 × a3
           tabulková hodnota lesního porostu ve věku a, 

                                                                         vypočtená na 4 desetinná místa.    

Mna =   M0 + M1 × a + M2 × a2 + M3 × a    procenta mýtní nezralosti porostu ve věku a 

 
Tab 5 Škoda z předčasného smýcení lesního porostu (Scheuer, P. 2014) 

LHC  
porost. 

skup. 

výměra 

m2  
věk  

skup. 

dřevin  

zastoupení 

dřevin v %  

úprava 

ceny v %  

hodnota skup. 

dřevin Hlpa  

v Kč  

% mýtní 

nezralosti 

Mna  

škoda  

S5 v Kč  

X  XXX 37 764 38 OL 55 bez úprav 122 939,44 62 76 222,45 

TP 45 122 789,72 0 0,00 

celkem  37 764    245 729,16  76 222,45 

  

 Škoda z předčasného smýcení lesního porostu činí  76 222 Kč. 

 

 Škoda S10 způsobená krádeží dřevní hmoty na pni S10  = Aa: 

hodnota mýtní výtěže odcizené dřevní hmoty, vypočtená způsobem uvedeným v § 8 odst. 1, 

kde  Aa = Hm × (Cs – Tn), z důvodu větší přesnosti byla využita kombinovaná metoda 

měření jednotlivých stromů na části plochy zjištěné digitální planimetráží, rozšířená na celou 

plochu těžby zjištěné pomocí DPZ. 

Hm = objem dřevní hmoty podle jednotlivých dřevin a sortimentů v m3:  
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Objem surového dříví, použitý postup:  

Pokácením trvalého porostu se z neoddělitelné součásti nemovitosti, trvalého porostu, stává 

věc movitá - dřevní hmota - surové dříví. Ta se obchoduje a statisticky eviduje v databázi 

komodity sledované ČSÚ - indexy cen v lesnictví (surové dříví) www.czso.cz . Tyto ceny lze 

korektně porovnávat. Jedná se tedy o metodu porovnání s cenami sjednanými a dosaženými 

na reálném trhu. 

Pro porovnání je třeba hmotu vypočítat přechodem z dp (průměru pařezu) na průměr d1,3 (tzv. 

výčetní tloušťku) v cm a doměřením výšky v m a vyjádřit objem podle hmotových tabulek 

v m3.  

Obchodovatelnou veličinou jsou m3 b. k. (tzv. kubíky bez kůry). U sortimentu paliva s kůrou 

je třeba hmotu rozdělit na zužitkovatelnou a nezužitkovatelnou. Zužitkovatelná hmota  

o průměru nad 7 cm rovných kmenů se, podle jakostních znaků, přiřadí k tzv. sortimentům, 

pro které existují statisticky porovnatelné údaje. Nezužitkovatelnou hmotu lze použít jako 

štěpku, která je obchodovatelná od hmotnostních objemů, které pro posuzovaný případ 

nepřipadají v úvahu.  

U pozemku „A“ byla hmota odvozena z přepočtených vytěžených kusů stromů (a kmenů). 

Stromovou metodou bylo měřeno na části plochy. Získané údaje byly využity pro upřesnění 

porostní metody využité pro celou plochu. Výpočet zásoby byl ověřen z taxačních tabulek 

ÚHÚL, která zásoby v m3 rovněž uvádí. Vzhledem k velkému rozsahu těžby 1 115 ks 

stromových jedinců byla využita porostní metoda. 

1 880 kmenů × 0,34 m3 = 639,20 m3 

Kontrola podle taxačních tabulek ÚHÚL dřevina OL 22/18 (0,34 m3) = 185 m3/ ha × 3,78 ha 

= 699,30 m3 × 0,9 zakmenění = 629,37 m3 

 

Celková vytěžená hmota kombinací stromové a porostní metody: Hm = 639,20 m3 

 

Cs = cena surového dříví na odvozním místě v Kč/m3, použitý postup:  

Sortimentace – ze změřených parametrů stojících stromů je zřejmé, že z kácených dřevin 

nebylo reálné vyrobit výřezy zužitkovatelné v pilařské výrobě s ohledem na zjištěné 

parametry kmenů. Křivé, sbíhavé, sukaté kmeny, četné vícekmeny, velká diferencovanost 

tlouštěk. Na základě uvedeného zjištění byl celý objem zařazen do VI. třídy jakosti - palivové 

dříví listnaté měkké, směs olše + vrba. Z uvedeného důvodu ztratil význam rozlišovat ve 

výpočtech dřeviny OL a VR. Ceny byly převzaty ze statistického průměru ČSÚ pro 4.Q 2013, 

z dostupných ceníků. Přímo v okolí zkoumané parcely nebyly nalezeny porovnatelné údaje. 

Přehled použitých cen pro porovnávací výpočet: v Kč/m3. Přesnější specifikace: palivo měkké 

listnaté – polena 1m volně loženo. Přepočet listnaté dříví – 1 prm (prostorový metr) = 0,54 m3 

(kubíku). 

 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/
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Tab 6 Přehled použitých cen (Scheuer, P., 2014) 

 VI. třída palivo listnaté 

zdroj údajů Kč/prm Kč/m3 

Český statistický úřad 4. Q 2013  - 1 072 

Ceník x 560 1 037 

Ceník y - 1 080 

Ceník z 600 1 111 

aritmetický Ø  1 075 

 

Potvrdil se předpoklad stoupající ceny paliva.  

Jednotková cena vytěžené dřevní hmoty Cs = 1 075 Kč/m3. 

Tn = hospodárně vynaložené úplné vlastní náklady na těžbu a soustřeďování dříví po 

 odvozní  místo v Kč/m3, použité ceny: 

Odečtení nákladů na těžbu a soustřeďování na odvozní místo. Od ceny dříví je nutné odečíst 

v čase a místě obvyklé náklady na těžbu a přibližování. Jedná se o náklady, které by musel 

vynaložit každý, tedy i vlastník, kdo by surovinu chtěl získat. Předmětem statisticky 

sledované ceny dříví je cena dříví na odvozním místě. U krádeže dřeva na pni se odečítají 

náklady na těžbu a přiblížení.  U krádeže na pařezu pouze náklady na přiblížení. U krádeže na 

odvozním místě se náklady neodečítají.  

Pro dané místo je náklad v čase a místě obvyklý na těžbu MÚ listnatá JMP Ø hmotnatost OL  

0,34 m3 - 110 Kč/m3. Náklad na přibližování rovina, neúnosný, do 300 m = 130 Kč/m3.  

Tn = celkem náklady 240 Kč/m3.  

 

Porovnávací výpočet škody S10 způsobené krádeží dřevní hmoty na pni - výpočet: 

S10 = Aa; Aa = Hm × (Cs – Tn) 

Po dosazení do vzorce: Aa = 639,20 m3 × ( 1 075 – 240) 

     Aa = 533 732 Kč. 

Škoda způsobená vlastníku krádeží dřevní hmoty činí 533 732 Kč. 

 

Škoda S11.1 z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření:   S11,1 = Km 

Km = ekonomicky oprávněné úplné vlastní náklady na mimořádná opatření. 

Sem patří odstranění erozních rýh na pozemku. Náleží sem také náklady na zjištění výše 

škody  – jízdy a čas personálu vlastníka, geodetické zaměření hranice, znalecké posudky 

V rámci terénního šetření bylo zjištěno poškození pozemku erozními rýhami od traktorů  

a dříví při přibližování dřevní hmoty. Jednotlivé rýhy jsou až 65 cm hluboké, svědčí o využití 

nevhodné techniky na mokrém stanovišti. Při vyprošťování byly do rýh položeny krátké 

výřezy dříví.  
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Sanace škody bude spočívat v uvedení pozemku do původního stavu zahrnutím erozních rýh 

zeminou v místě. Část dřevní hmoty může být zahrnuta. Škoda se tedy bude rovnat účelně 

vynaloženým nákladům na práci stroje s rampou, který poškozený povrch opraví. 

V zásadě se dá postupovat dvěma způsoby: 

1) Rozpočtovým. Vyjádřit objemové jednotky erozních rýh a kubaturu zeminy měřením, 

kvalifikovaným odhadem nebo kombinací obou postupů. Následně CS ÚRS (cenové 

soustavy ústředního rozpočtového systému) z katalogů směrných cen stavebních prací 

HSV, PSV (hlavní stavební výroba, pomocná stavební výroba) rozpočtovat přesuny hmot 

a vyrovnání terénu včetně VRN (vedlejších rozpočtových nákladů) např. dopravy 

mechanizmů. Uvedený způsob je pro posuzovaný případ příliš pracný a vzhledem 

k povaze škody, spočívající v pokácení a krádeži dřevin, méně vhodný. 

 

2) Výběrem cenové nabídky v čase a místě. Na základě cenové nabídky byly poptány tři 

subjekty vlastnící potřebnou techniku se zadáním, aby vyjádřily časovou náročnost 

uvedení pozemku do původního stavu a dodaly cenovou nabídku komplexní služby za 

jednotku, aby byla porovnatelnost. 

 

Jednotkou byla 1 mh – motohodina (práce stroje včetně posádky dopravy atp.) Oslovené 

subjekty se shodly, že na uvedení do původního stavu jsou zapotřebí cca 3 dny tj. 25,50 mh. 

Předložily nabídky. Nejvýhodnější nabídka byla s 650 Kč/mh + DPH. 

650 Kč/ mh × 1,21 (DPH) × 25,50 mh (časová potřeba = 20 055,75 Kč = 20 000 Kč. 

Protierozní opatření:    20 000 Kč podle nákladů obvyklých opatření  

Znalecký posudek:      7 500 Kč 

Celkem:     27 500 Kč 

 

Škoda z mimořádných opatření činí 27 500 Kč.  

 

Celková škoda: Škoda ze zničení lesního porostu + S10 + S11,1 = 

 
Tab 7 Celková škoda (Scheuer, P., 2014) 

druh škody S5 

v Kč 
S10 

v Kč 
S11.1 

v Kč 

celková 

škoda Kč 
vlastník 

ČR XXX 76 222 533 732 27 500 637 454 

celkem 76 222 533 732 27 500 637 454 

 

Celková škoda, způsobená neoprávněnou těžbou na parcele „A“ v k. ú. X vlastníku ČR X  

činí 637 454 Kč. 
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C. REKAPITULACE a ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Na základě podkladů a šetření stanovuji škodu, způsobenou neoprávněným pokácením 

lesních porostů a  krádeží dřevní hmoty na majetku ČR XXX v k. ú. XXX, obci XXX, okresu 

XXX, kraji XXX, podle vyhlášky Mze ČR č. 55/1999 Sb. a dále podle postupů popsaných v 

posudku takto: 

Na části parcely „A“ uvedené v posudku bylo vytěženo celkem minimálně 1115 ks 

stromových jedinců druhů olše lepkavá (Alnus glutinosa, L.) a vrba bílá (Salix alba, 

L.)/, vzhledem k vícekmenným jedincům bylo celkem 1 880 kmenů, zjištěný objem 

surového dříví s kůrou kombinací stromové a porostní metody činí: 

………………………………………………………………………           639 m3 

     slovy: šestsettřicetdevět metrů kubických 

 

Škoda způsobená předčasným smýcením porostů na ploše 37 764 m2 činí: 

………………………………………………………………………      76 222 Kč 

    slovy: sedmdesátšesttisícdvěstědvacetdva korun českých 

 

Škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni činí: 

………………………………………………………………………    533 732 Kč 

     slovy: pětsettřicettřitisícsedmsettřicetdva korun českých 

 

Škoda z mimořádných a nákladově náročnějších opatření činí: 

………………………………………………………………………     27 500 Kč 

             slovy: dvacetsedmtisícpětset korun českých 

 

Celková škoda způsobená vlastníku činí: 

………………………………………………………………………    637 454 Kč 

           slovy: šestsettřicetsedmtisícčtyřistapadesátčtyři koruny české 

 

Nacházíme se v závěrečné fázi 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 
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Diskuze:   

Použití ortofotomapy v pravých barvách je volně přístupné na geoportálech ČÚZK  

a ÚHÚL. Pro znalce pracující v oblasti FEld je tento produkt dat DPZ velmi výhodný, zvláště 

pak s dalšími funkcemi, které oba portály nabízejí.  

Na CIR ortofotomapě z června 2013 je lesní porost, který byl vykácen, dobře 

identifikovatelný. Prozatím není CIR ortofotomapa volně přístupná. V případě zájmu o její 

použití je nutno si tuto službu objednat u ÚHÚL Brandýs nad Labem. Vzhledem k tomu, že 

ÚHÚL si pro vlastní potřeby CIR ortofotomapy vytváří, není cena za tuto službu příliš 

vysoká. Hodina práce odborníka se pohybuje od 350 do 500 Kč (platné pro rok 2015).  

Na snímcích družice Landsat-8 na obr. 18 a 19 je vidět rozdíl v barvách na 

zkoumaném parcelním čísle. Tento rozdíl je také patrný v digitálních hodnotách pixelů obou 

snímků stejné lokality v rozdílném čase tabulka 4 a 5, což svědčí o radikálních změnách na 

předmětné lokalitě. Při výběru snímku je nutné brát v úvahu sezónní chování vegetace 

(listnáče, jehličnany). Pro tyto účely je relevantní srovnávat snímky pořízené ve vegetačním 

období. Data DPZ v tomto případě mohou sloužit jako další objektivní nástroj pro posouzení, 

zdali došlo k takovéto těžbě ve zkoumané lokalitě a případně k určení doby těžby. 

Výška stojících okolních stromů, která byla použita pro výpočet škody způsobené 

vlastníku pozemku (průměrná výška porostu = 18m) odpovídá naměřené hodnotě z nDSM 

(Obr. 22). V případě, že by se v okolí vykáceného porostu (zkoumané lokality) nenalézaly 

stromoví jedinci stejného druhu, bylo by nutné odhadovat výšku neexistujícího porostu jiným 

způsobem. Například vyhledáním stanoviště s podobnými podmínkami a odhadováním 

možné výšky porostu. Tato metoda by byla zdlouhavější a s větší chybou než bylo použití 

výškové informace o porostu z nDSM.   

Na portálu www.researchgate.net12 byla iniciována diskuze týkající se vhodného 

nástroje na zpracování dat DPZ k získání výšky stromů, které byly vykáceny, tudíž v době 

zadání posudku na zkoumané lokalitě již neexistují.  Výzkumný pracovník z nizozemské 

University Twente, Enschede, a výzkumný pracovník z indické firmy HCL Technologies 

doporučují změřit na retrospektivních snímcích stíny solitérních stromů s ohledem na datum  

a čas provedení snímků, a pomocí sluneční elevace provést výpočet výšky stromů. Vědci ze 

Centro de Estudios Cientificos, Valdivia, Chile, Salisburské University a Washingtonské 

University, USA, doporučují použití stereo dvojic retrospektivních snímků. Použití Lidaru 

doporučují vědci z Conservatoire National des Arts et Métiers, Francie, Stuttgart University  

a Geospatial Research Limited. K dalším metodám získání výšky porostu, který byl vykácen, 

můžeme zařadit doporučení, z výše zmíněné Chile, výpočtu výšky pomocí jiného objektu na 

snímku, jehož výšku známe a stereo dvojice snímků. Pouze jediný diskutující z National 

Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture ve Francii se 

zmínil o metodě využití normalizovaného digitálního modelu povrchu, kterou v současné 

době používá ÚHÚL pro měření výšek porostů (Obr. č. 22).  Diskuze potvrdila skutečnost, že 

neexistuje jednotný postup využití dat DPZ k získání výšky porostů.   

 

 

 

                                                      
12 Research Gate je portál založený Dr. Ijad Madisch, Dr. Sören Hofmayer a počítačovým expertem Horst 

Fickenscher v roce 2008. Umožňuje 6 miliónům vědeckým a výzkumným pracovníkům sdílet informace při 

řešení výzkumných úkolů.  

http://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/institution/National_Research_Institute_of_Science_and_Technology_for_Environment_and_Agriculture
https://www.researchgate.net/institution/National_Research_Institute_of_Science_and_Technology_for_Environment_and_Agriculture
http://www.researchgate.net/profile/Ijad_Madisch
http://www.researchgate.net/profile/Soeren_Hofmayer
http://www.researchgate.net/profile/Horst_Fickenscher
http://www.researchgate.net/profile/Horst_Fickenscher
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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. 

 

9. 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, 

tak jak je uvedeno v kapitole 8. 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 (kap. 7), 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. 12) 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 (Obr. 1). 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.   

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 (kap 5.2.3).  

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.  
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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 u nás 

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

se řeší nějaký výzkumný projekt. Například Česká geologická služba (ČGS) má taková 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. Vstupem tohoto modelu jsou 

produkty odvozené z hyperspektrálních obrazových dat pořízených v roce 2009 leteckým 

senzorem HyMap, které byly validovány pomocí laboratorních rozborů odebraných vzorků 

vegetace (Mišurec, J., 2009). Pro studii v Krušných horách v r. 1998 byl použit 

hyperspektrální skener ASAS umístěný v letadle. Díky tomu měly snímky lepší rozlišení než 

z družicových skenerů. Tehdy byl vůbec poprvé použit hyperspektrální skener pro sledování 

zdravotního stavu lesa (Albrechtová, J., Barret, N. R., 2003).  

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 (kap. 6). 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-JTSK13", 

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 (kap 8.2), 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 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.   

Letecké snímky jsou stavebním kamenem pro tvorbu ortofotomap (kap. 6.1) stejně tak, 

jako snímky družicové. Použití ortofotomap jako produktu dat DPZ je rozebráno v kap. 8.2. 

                                                      

13 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.mendelu.cz/
http://www.czechglobe.cz/
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 Družicové snímky. V rámci systému GMES/Copernicus  a směrnice INSPIRE 

(kap. 5.3) 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. 6). 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 (kap. 6.2).  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 (Kap. 6.3). 

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).  

Firma Geodis, která prováděla laserové skenování České republiky, již neexistuje. 

Lidarová data používá celá řada dalších firem, např. Blom. Pro znalce je z ekonomického 

hlediska mnohem výhodnější vyhledat mezi znaleckými ústavy ten, který disponuje leteckým 

skenerem. Například na České zemědělské universitě v Praze, na fakultě lesnické a dřevařské, 

pracovali v roce 2012 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 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.   

 

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.  

http://landsatlook.usgs.gov/
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 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 6.  

 

PŘÍNOS 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 (kap. 8.2.) 

 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  

(kap. 8.2.).  

 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 multitemporálními14 daty.  

 
                                                      

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

multitemporálni (Dobrovolný, 1998). 
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10. 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 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 8 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 

(kap. 8.2.) 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 (Kap. 7). Přičemž jednotný postup práce s daty DPZ je 

využitelný i pro ostatní znalecké obory. V tabulce č. 6 je shrnutí využití relevantních kategorií 

dat DPZ pro jednotlivé úkony v rámci vypracování znaleckého posudku (podrobněji v kap. 

8.2.)  

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 (kap. 8. 2.) 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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11. SUMMARY 

Image data usage contributes towards the exactness of expert opinion conclusions. It is 

obvious that the image data cannot replace an expert on-site examined area performing his 

investigation. According to Law no. 444/2011 amending Law no. 36/1967 Coll., On Experts 

and Interpreters, it is the duty of an expert carry out inspections on the examined localities. 

Still, there are assignments in which an expert is asked to evaluate an object that at the time 

being no longer exists or is changed in its original condition. Remote sensing data become an 

irreplaceable material for answering questions in these cases. Remote sensing data identify 

the real status, which does not necessarily correspond to the status documented for example 

on Stand or Cadastral Maps.  

The submitted dissertation solves a problem situation where the expert has to assess 

the damage to the stand, which at the time of placing the expertise opinion was illegally cut 

down. Chapter 8 shows the possibility of using remote sensing data that can provide 

information on the surveyed area in the past.  It is possible to reconstruct the appearance of 

missing vegetation and quantify damage caused by its removal with the new tools, as it is 

shown in the model example (Sec. 8.2).  

 The advantage of using remote sensing data is the fact that results are more accurate 

than results obtained from field measurement in the case of larger areas. Processing of 

expertise with remote sensing data usage is less time consuming. Low interest of experts on 

the image data lies in their lack of awareness about contemporary possibilities of the remote 

sensing data usage. This thesis brings the standardization of the remote sensing data usage 

relevant to the needs of FEft (Chap. 7). Taking a unified approach to work with remote 

sensing data is also useful for other expert fields. Table 6 is a summary of the relevant 

categories of remote sensing data for individual acts within an expertise (for more details see 

chapter 8.2.). 

Novelty of the thesis consists in creating a single procedure for the remote sensing 

data usage for the purpose of developing expertise opinions within FEft. Such a uniform 

procedure for obtaining information by means of remote sensing until now did not exist. 

Furthermore, the categorization of remote sensing data and products relevant to the needs of 

experts was formulated. The model example  shows the use of remote sensing data products 

which were not used in the past, whether due to lack of information about these options or 

because of their earlier absence as in the case of normalized digital surface model (NDSM). 

Remote sensing is developing very dynamically. During the thesis uphold, it can be 

obtained much more information from image data than it is shown in this dissertation. It is 

very likely that access to this information will be allowed not only to specialists but the 

general public in a much wider scale than is allowed currently. On the other hand, there is  

a possibility that in turn will be access to this information limited for reasons of security, 

privacy rights, or other in the future. 

It is recommended to include the issue of remote sensing and its application in the 

form of seminars at least once a year in a unified educational system for experts. Then, 

experts could be familiar with the current state of scientific knowledge in the field of remote 

sensing and the possibilities of practical use of information obtained from remote sensing data 

for the purpose of forensic expertise. 
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