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Abstrakt

Využitelnost dat LLS v oblasti příbřežních zón - porovnání výškopisných dat

Identifikace příčných překážek na vodním toku

Letecké laserové skenování (LLS) patří k nejmodernějším technologiím pro pořizování prostorových
geografických dat. Od roku 2009 probíhá výškopisné mapování území České republiky s využitím technologie
LLS. V souvislosti s tímto projektem byly na pracovišti Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G.
Masaryka, v. v. i. (VÚV) zkoumány možnosti využití těchto výrazně přesnějších datových zdrojů k aktualizaci
vodohospodářských dat, zejména Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD).

V roce 2009 byly na testovacích datech řešeny následující úkoly:

1. Analýza přesnosti polohy vodních toků

2. Identifikace příčných překážek v korytě vodního toku v souvislosti se stanovením průběhu vodní hladiny

3. Posouzení vhodnosti použití dat LLS v příbřežních zónách jako vstupu do hydrodynamických modelů pro
stanovení záplavových území.

4. Porovnání dostupných výškopisných dat v území

V roce 2010 výzkum pokračuje s cílem komplexní analýzy „ostrých“ dat na ploše 2x300 km2 v
následujících oblastech:

1. Analýza přesnosti dat pro stanovení záplavových území (různé typy území)

2. Identifikace příčných překážek a porovnání se stávajícími daty (různé typy toků)

3. Vytyčení hranic povodí a porovnání se stávajícími daty

Blok S_030 Jičínsko
- Javorka

Blok S_044 Polabí (Nymburk – Velký Osek)
- Labe, Výrovka, Šembera, Cidlina, Vlkava 

Výzkumný ústav vodohospodářský, T. G. Masaryka, 
veřejná výzkumná instituce Oddělení GIS a kartografie

• Nové výškopisné mapování metodou LLS � kvalitní výškopisná data (využití v mnoha oborech lidské činnosti) 
• Ve vodním hospodářství - přesnost a hustota nových výškopisných dat � rozvoj a aktualizace stávajících 

digitálních vodohospodářských dat (DIBAVOD) + užití automatizovaných metod
• Z dat LLS lze velmi dobře rozpoznat koryta toků (od šířky cca 4 m) a příčné překážky od 0,5 m
• Polohová přesnost současných datasetů toků je nedostatečná � zpřesnění  na základě LLS + aktualizace jejich 

kilometráže
• Vhodné pro zpřesnění polohy dat objektů na tocích
• Vhodné pro určení geometrie inundace i koryta některých drobných vodních toků s malou hloubkou vody �

základní z geodetických podkladů při tvorbě map povodňového nebezpečí a rizika (požadavek Evropské směrnice)
• Vhodné ke zpřesnění rozvodnic a ploch povodí (výsledky na webu)
• Vhodné pro zpracování studií a plánovacích dokumentací pro přípravu retenčních nádrží (např. preventivní 

protipovodňová opatření, akumulace vody, atd.)
• Vhodné pro modelování v oblasti ochrany povrchových i podzemních vod
• Problém při zpracování - obrovské objemy dat, vysoké nároky na výpočetní techniku (pravděpodobně nebude 

možné řešit rozsáhlé oblasti - nutnost optimalizace dat a členění na menší celky)
• Výsledky budou zpracovány do formy mapových výstupů (měřítko 1:10 000 a 1: 25 000)
• Se všemi výsledky se budete moci seznámit na konci roku 2010 na www.dibavod.cz/laserscan
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Poděkování:
Článek vznikl za podpory VZ 0002071101 – „Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, 
orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů“, 2005 – 2011.
Data z testovacího laserového snímání pro výzkumné účely poskytl Zeměměřický úřad, Pardubice. 
Data ke stanovení záplavových území a data ISyPo zapůjčil podnik Povodí Labe s.p. se sídlem v Hradci Králové.

Výsledky:
• dobrá shoda LLS a GEO

Geodeticky zaměřené profily
• Počet 263, průměrná vzdálenost cca 300 m
• Nadmořské výšky vztaženy k jednotlivým geodeticky

zaměřeným bodům
• V mapě barevně vyjádřena odchylka LLS a

geodetických výšek
Popis obrázku:
• Ukázka Cidlina u soutoku s Labem
• 2 charakteristické příčné profily

•včetně sonaru
•most

Labe Ostatní toky
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rozdíl 
LLS-GEO

Inundace Koryto

Průměr 
[m]

Sm. 
odchylka 

[m]
Průměr 

[m]

Sm. 
odchylka 

[m]

Šembera -0.07 0.37 0.11 1.06

Vlkava -0.09 0.34 0.51 1.16

Výrovka -0.10 0.19 0.17 0.98

Cidlina -0.11 0.31 0.50 0.80

Javorka -0.07 0.23 0.36 0.96

Všechny 
toky -0.09 0.29 0.29 1.01

• data leteckého laserového skenování – skenování probíhalo 20.-
21.11.2009- zapůjčeno od Zeměměřického úřadu v Pardubicích, 

• DMR4G - grid 5x5 m (střední chyba výšky 0,30 m)
• DMR5G v okolí toků – TIN (střední chyba výšky 0,18 m –odkrytý 

terén, 0,30 m zalesněný terén) [1]
• fotogrammetrické měření + sonar - Labe –2005 - 2008, zapůjčeno od 

Povodí Labe s.p.,
• geodetické zaměření – zapůjčeno od Povodí Labe s.p.,

• Výrovka 2006, 
• Šembera 2004, 
• Vlkava 2008, 
• Cidlina 1998, 
• Javorka 2004 

• data Technicko-provozní evidence geodatabáze ISyPo (informační 
systém povodí) – aktualizace 2010 - zapůjčeno od Povodí Labe s.p.,

• zdokonalený výškopis ZABAGED (grid 10 x 10 m) – aktualizace 2010 -
zapůjčeno od ČÚZK

• DIBAVOD – VÚV T.G.M., v.v.i.

[2]

B’

B

Rozdíl 
LLS-

FOT(+SON) I. II.

Průměr [m] 0,287 0,151

Sm. odchylka 
[m] 0,878 0,450

Min [m] -9,022 -6,371

Max [m] 12,781 10,554

Porovnány byly nadmořské výšky z:
• geodetického zaměření (GEO)
• laserového leteckého snímání (LLS)
• gridu ZABAGED® 10 x 10 m zdokonalený výškopis

(ZAB)
• fotogrammetrického mapování doplněné o měření

sonaru (FOT+SON)

Fotogrammetrie a sonar
• Rastr 1x1 m
Statistické vyhodnocení a

procentuální rozdělení hodnot (viz
tabulky):

• I. pro celou oblast fotogrammetrie
• II. Celá oblast bez toků, nádrží a

nových silničních komunikací
(nezatížená chybou)
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B
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I. II.

A’

A

Jez Hradištko – 2,9 m

LLS 2,86 m

Jez Kostomlátky – 3,7 m

LLS 3,00 m

Jez Nymburk – 2,7 m 
LLS 2,72 m

Jez Poděbrady – 2,7 m

LLS 2,51 m

Popis obrázku:
Podélný profil úseku Labe

(rozestup bodů cca 10m)
hodnoty výšek z rastru LLS
1x1 m a vyhodnocená minima

Jez Nymburk:
• Příčný řez jezem [2]
• Detail podélného profilu

hladiny toku
• Ortofoto snímek
• Zjednodušený TIN - terén
• Fotogrammetrie + sonar
• Rastr 1x1 m

Popis obrázku:
• Podélné profily dvou úseků Javorky (rozestup bodů cca 5 m) - hodnoty výšek z TIN LLS a vyhodnocená minima
• Situace (ortofoto snímek) + fotografie
• Překážky IsyPo a skutečné rozdíly hladin (terénní průzkum)
• Překážky LLS – body vzniklé analýzou podélného profilu

•Nezbytné podmínky:
• přesná osa toku
• co nejpřesnější model terénu

(DMR5G).


