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Abstrakt 
 
Posouzení vlastností různých metod transformace vlastnických hranic parcel ve 
zjednodušené evidenci do digitální katastrální mapy na příkladě k. ú. Velká Veleň 
 
Teoretická část práce se zabývá postupem digitalizace katastru nemovitostí, popisem 
zdrojů geoprostorových dat pro tvorbu digitální katastrální mapy (DKM) a přehledem 
druhů transformací, kterými byly prováděny zkoušky na rastru mapy bývalého 
pozemkového katastru.  
 
       Praktická část práce se věnuje zkouškám a porovnání afinní, Helmertovy a Jungovy 
transformace bloků rastru bývalého pozemkového katastru s různou konfigurací 
identických bodů, dále tvorbě souvislého zobrazení katastrálního území v S-JTSK 
metodou geometrického plátování a porovnání výsledného rastru s kresbou DKM, 
s rastrem transformovaným po blocích afinní transformací (použitým katastrálním 
pracovištěm Děčín pro začlenění parcel jednoduché evidence do DKM) a s rastry 
vzniklými v první části praktických zkoušek. 
 
       
Summary 
 
The evaluation of quality of the different methods of transformations of property 
boundaries of parcels in the simplified registration into the digital cadastral map, as 
for example in the cadastral unit Velká Veleň 
 
Theoretical part of this thesis deals about the procedure of the digitalization of the 
cadaster, about the sources of geospatial data for creation of a digital cadastral map 
(DCM) as well as about the overview of the transformations, witch were tested on raster 
map of the former land cadaster. 
 

The practical part of the thesis devotes to the tests and comparison of affine, 
Jung’s and Helmert‘s transformations of the blocks of the raster of the former land 
cadaster map with different configuration of identical points. The creation of the 
continuous representatin of the cadastral unit in S-JTSK by the method of geometric 
plates and comparison of resulting raster with the rasters obtained by the affine 
transformation of blocks (applied by the Cadastral office at Děčín) have been also 
described. 

 
  
Klíčová slova    
 
katastr nemovitostí, digitalizace katastrální mapy, zjednodušená evidence parcel, 
transformace rastrových dat   
 
Key words 
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transformation of raster data 
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1. Úvod 
 

Katastrální operát je tvořen souborem popisných informací (dále jen SPI), obsahujícím 

údaje o katastrálním území, parcelách, stavbách, vlastnících (a jiných oprávněných) a o 

právních vztazích, a souborem geodetických informací (dále jen SGI), zahrnujícím 

katastrální mapu, případně její číselné vyjádření. Katastr nemovitostí České Republiky 

(dále jen KN) při svém vzniku převzal operát předchozí evidence nemovitostí (dále jen 

EN), jejíž obsahovou neúplnost bylo třeba překonat. Jednalo se o chybějící soukromé 

pozemky vlastníků sloučené do větších půdních celků zemědělské a lesní půdy, 

obhospodařovaných socialistickými organizacemi (JZD, státní statky, státní lesy). Byla 

proto založena zjednodušená evidence těchto pozemků, která obsahuje parcelní číslo 

podle dřívější evidence, původní nebo zbytkovou výměru (po provedených změnách) a 

údaje o vlastníkovi. Tyto pozemky však nejsou zobrazeny v platných katastrálních 

mapách, proto se pro jejich zobrazení stále využívají mapy bývalého pozemkového 

katastru. Založení zjednodušené evidence (dále jen ZE) bylo provedeno souběžně s 

digitalizací SPI v letech 1994 -1998.  

 

V roce 1998 byla zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním SGI. 

Podle dosud platných předpisů (květen 2004) je výsledkem digitální katastrální mapa 

(dále jen DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná (dále jen KM-D). Katastrální mapa se 

převádí z grafické analogové formy do formy grafického počítačového souboru a výměry 

parcel se vypočtou ze souřadnic grafického počítačového souboru, pokud nebyly dříve 

určeny přesněji z údajů zjištěných měřením v terénu, a zavedou se do katastru (DKM), 

nebo se přebírají výměry původní (KM-D).   

 

Základní metodou přepracování katastrální mapy do digitální podoby je 

vektorizace rastrových podkladů map dřívějších evidencí a katastrálních map. Tyto 

rastrové podklady se získávají skenováním podle "Prozatímních pokynů pro skenování 

katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí, ČÚZK, č.j. 4669/1993-22". 

Před vlastní vektorizací je ještě nutné všechny rastrové soubory transformovat a 

souřadnicově umístit do zvoleného geodetického referenčního systému, kterým je systém 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S–JTSK).  
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Cílem této práce je posoudit vlastnosti různých metod transformace vlastnických 

hranic parcel ve zjednodušené evidenci do digitální katastrální mapy k dosažení co 

nejlepších výsledků. Podkladem k vypracování bakalářské práce jsou teoretické znalosti 

získané během tříletého bakalářského studia, literatura související s předmětem 

bakalářské práce a odborné konzultace, které poskytl Katastrální úřad v Děčíně (od 

1.1.2004 Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín). 

 

Teoretická část práce je rozdělena do čtyř kapitol. První z nich je věnována 

postupu digitalizace katastru nemovitostí dle [1] a jeho plnění, druhá a třetí kapitola se 

zabývají tvorbou a vlastnostmi zdrojů geoprostorových dat pro tvorbu digitální katastrální 

mapy (DKM) – Základní mapy velkého měřítka a mapy bývalého pozemkového katastru, 

čtvrtá kapitola podává přehled o druzích transformací, kterými byly prováděny zkoušky 

transformací rastrů v praktické části. Konkrétně se jedná se o transformaci afinní, 

Helmertovu, Jungovu a metodu geometrického plátování.  

 

Praktická část práce se skládá ze dvou hlavních částí. První jsou zkoušky  

a porovnání afinní, Helmertovy a Jungovy transformace bloků rastru bývalého 

pozemkového katastru s různou konfigurací identických bodů, který byl předtím připojen 

k rastru katastrální mapy afinní transformací 1. stupně po mapových listech, kde 

identickými body byly pouze rohy rámu mapového listu. Druhou částí je transformace 

rastrů mapových listů map bývalého pozemkového katastru geometrickým plátováním, 

tvorba souvislého zobrazení katastrálního území v   S–JTSK a porovnání výsledného 

rastru s kresbou DKM, s rastrem transformovaným po blocích afinní transformací, 

použitým Katastrálním pracovištěm Děčín pro začlenění parcel zjednodušené evidence do 

DKM, a s rastry vzniklými transformacemi v první části praktických zkoušek.   

 

Zkoušky metod transformací byly prováděny v k. ú. Velká Veleň, které se nachází 

v okrese Děčín. Výměra k. ú. je 3 966 047 m2. V tomto katastrálním území bylo po obnově 

SPI evidováno 938 parcel, z toho 606 ve zjednodušené evidenci. Vzhledem k současným 

vlastnickým vztahům však bylo skutečně doplněno mnohem menší množství (184) parcel 

zjednodušené evidence. Je to způsobeno tím, že všechny parcely ZE jednoho vlastníka, 

které spolu sousedily, byly sloučeny do jedné. Zdrojem pro přepracování katastrální mapy 

katastrálního území Velká Veleň na DKM byla Základní mapa velkého měřítka v měřítku 

1 : 2000, zdrojem informací o parcelách ZE byla mapa bývalého pozemkového katastru 

v systému stabilního katastru v měřítku 1 : 2880. 
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2. Přepracování katastrálních map v S-JTSK na digitální 
katastrální mapu podle Koncepce digitalizace katastru 
nemovitostí a spolupráce katastrálních úřadů s dalšími 
správci nově tvořených informačních systémů (1993) 

 

O digitalizaci souboru SGI pojednává část 4 dokumentu [1], která stanovuje následující 

cíle: 

 

1. Zpracování grafického přehledu parcel v půdních celcích (1994 – 1998) 
Vytvoření grafických přehledů parcel doplněných do SPI na kopiích map 

pozemkového katastru, jejich použití jako zdroje informací při digitalizaci map a do 

ukončení digitalizace map i jako zdroje informací z KN [1]. 

 

V letech 1994 – 1997 byly na kopiích map bývalého pozemkového katastru 

vytvořeny grafické přehledy parcel bývalého pozemkového katastru sloučených do 

půdních celků. Byly důležitým podkladem pro zákres průběhu hranic bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a jejich přiřazování k parcelám zemědělské půdy. Jsou využívány 

při digitalizaci katastrálních map. 

 

2. Doplnění bodů polohových polí (1994 – 2000) 

Doplnění sítě bodů na hustotu 1-2 body/km2 zhušťovacími body [1]. 

 

Tento úkol nebyl dosud splněn z důvodu převedení značné části vhodných 

pracovních kapacit katastrálních úřadů na přiřazení bonitovaných půdně ekologických 

jednotek (BPEJ) k parcelám zemědělské půdy (1997 – 1998) a zavádění Informačního 

systému katastru nemovitostí (ISKN) (2000 – 2001), a nemožnosti zapojení subjektů 

podnikatelské sféry do tohoto úkolu z důvodu nedostatečných finančních prostředků na 

spolupráci. Nyní je reálný termín splnění úkolu rok 2005. Jde o doměření stávajících 

vybraných zhušťovacích bodů a zaměření asi 30 000 nových bodů technologií GPS. 

 

3. Postupná obnova KN na základě číselného zaměřování změn (průběžně od 
r. 1995) 

Zaměřování změn v geodetickém referenčním systému S-JTSK a k tomu potřebné 

doplňování podrobného polohového bodového pole (dále jen PPBP). Tyto činnosti budou 

zabezpečovat externí kapacity [1]. 
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Realizace tohoto cíle vede ke zvyšování geometrické kvality, homogennosti  

a přesnosti katastrálních map a vcelku se daří v souladu s původními předpoklady. 

 

4. Přepracování katastrálních map v S-JTSK, tj. map podle instrukce A, 
Technicko-hospodářské mapy (dále jen THM) a Základní mapy velkého měřítka 
(dále jen ZMVM) na DKM (předpoklad 1994 – 2000) 

Jde o digitalizaci katastrálních map s doplněním parcel v půdních celcích a s jejich 

převedením mezi parcely KN. Výsledkem bude grafický počítačový soubor DKM pro 

každé katastrální území (dále jen k. ú.) s úplným obsahem [1]. 

 

Předpokládaný termín nebyl dodržen z toho důvodu, že v letech 1997 - 98 bylo 

nutno značnou část zaměstnanců katastrálních úřadů vyčlenit na práce související 

s doplněním BPEJ do katastru nemovitostí a v letech 2000 - 2001 na zavedení 

Informačního systému katastru nemovitostí. Nyní je reálný termín splnění úkolu rok 2005. 

 

5. Přepracování map 1 : 2880 do digitální formy (předpoklad 1994 – 2006) 
Digitalizace katastrálních map a map bývalého pozemkového katastru bude 

probíhat v těch lokalitách, kde dojde k zavedení postupné obnovy operátu KN. Výsledkem 

bude digitální forma katastrální mapy (grafický počítačový soubor) se všemi parcelami  

v půdních celcích (parcely pozemkového katastru) [1]. 

 

Zde je dosud velkým problémem nevyjasnění optimálního postupu digitalizace 

katastrálních map v sáhových měřítkách. Tyto mapy byly v letech 1998 – 2002 

přepracovávány na KM-D, které jsou ostrovními mapami katastrálních území se 

souřadnicemi bodů v původních systémech stabilního katastru. V r. 2001 skupina 

odborníků z resortu ČÚZK navrhla postup, ve kterém by se sáhové mapy přepracovávaly 

do formy DKM (souvislá bezešvá mapa v systému S–JTSK a Křovákově zobrazení), 

přičemž každý bod by nesl kód kvality původního mapového podkladu. Digitalizace 

sáhových map bude pokračovat až po vydání nového Návodu pro obnovu katastrálního 

operátu v roce 2004. Reálný neoficiální odhad splnění tohoto cíle Koncepce [1] je nyní rok 

2010.  

 

Ke 31.12. 2003 byla dokončena DKM ve 2 197 k. ú., což je 16,9 %  z celkového 

počtu 13 027 k. ú., a KM-D v 1 227 k. ú., což je 9,4 % z celkového počtu 13 027 k. ú.  
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3. Základní mapa velkého měřítka (ZMVM) 

3.1 Tvorba ZMVM 
 

Základní mapy velkého měřítka vznikaly na základě Směrnice pro tvorbu Základní mapy 

ČSSR velkého měřítka - 984210 S/81 , vydané ČÚGK v roce 1981. 

 

Do roku 1992 bylo takto zmapováno 15,7 % území České republiky. Vznikala tak 

státní mapová díla v měřítkách 1 : 1 000 - 1 : 5 000, která se stala technickým podkladem 

měřického operátu EN, podkladem účelových map pro projekční práce ve výstavbě,  

v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a při  ochraně životního prostředí. 

 

ZMVM byla vytvářena přímým měřením, přepracováním původní mapy nebo 

kombinací obou způsobů. Byly zde poprvé zavedeny třídy přesnosti pro tvorbu PPBP i pro 

vlastní podrobné měření. Co se týče obsahu, bylo vynecháno zaměřování některých 

prvků, které by měly být spíše vedeny v dokumentaci příslušných správců sítí (hydranty, 

vstupní šachty podzemního vedení, odvodňovače,...). Výškopis obsahovala pouze "ZMVM 

1 : 5 000 doplněná výškopisem". Územně-technickou jednotkou pro mapování bylo celé 

katastrální území na rozdíl od dnešních předpisů, kdy lze mapovat ucelené části k. ú. 

 

3.1.1 Kartografické a geodetické základy 
 
Kartografickým základem pro tvorbu ZMVM bylo Křovákovo zobrazení (úplný název je 

Křovákovo dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze). Výpočty byly 

prováděny na Besselově elipsoidu. Geodetickým referenčním systémem pro mapování je 

Československá trigonometrická síť (ČSTS), která je vlastně systémem JTSK (I. – IV. 

řád) doplněným podrobnou trigonometrickou sítí V. řádu. Ta vznikla doplněním stávající 

sítě novými body tak, aby byla zajištěna možnost přímého navázání polygonových 

pořadů, jejichž vrcholy pak tvořily síť měřických bodů (stanovisek). Délky stran 

trojúhelníků vložené sítě měly délku kolem 2 km. Trigonometrické body byly stabilizovány 

jednou povrchovou a dvěma podzemními značkami, případně čepem zapuštěným do 

skály. Dalším způsobem stabilizace bylo využití bodů přirozeně stabilizovaných (makovice 

kostelních věží, rozhledny, apod.) Tyto body, nepřístupné pro vlastní měření, mají 

v blízkosti stabilizovány nejméně 2 zajišťovací body označené ZB I. a ZB II.  . 
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Síť byla budována tak, aby z každého bodu bylo možno orientovat na sousední 

trigonometrický nebo zhušťovací bod. Trigonometrické body v lesích byly vybaveny dvojicí 

orientačních bodů označených OB I. a OB II. ve vzdálenosti 80 – 300 m, které měly 

umožnit orientaci v případě, že lesní porost zakryje záměry na sousední trigonometrické 

body. JTSK byla budována v letech 1920 – 1957.  Označování trigonometrických bodů 

tvořilo číslo v rámci evidenční jednotky, číslice označující řád a název bodu.  

 

Případná výšková měření byla počítána ve výškovém systému baltském - po 

vyrovnání (Bpv). 

 

3.1.2 Klad a označení mapových listů 
 
V zobrazovací rovině byl zvolen počátek na zemském poledníku 42°30‘ východně od 

Ferra, ve vzdálenosti 1381,414 km od bodu  ϕ= 47°30’ a λ = 42°30‘.  Osa X je vedena 

poledníkem 42°30‘, její kladný směr směřuje k jihu, osa Y je k ose X vedena kolmo, 

prochází počátkem a kladný směr směřuje k západu. Souřadnice X a Y jsou tedy kladné 

pro celou bývalou Československou republiku. 

 

Vedením rovnoběžek s osami v odlehlosti 50 km vznikají základní triangulační 

listy, které se označují dvojicí římských číslic udávajících pravoúhlé souřadnice v km (viz 

obr. 1). Měřítko  zobrazující mapy je 1 : 100 000, rozměry mapového listu 50 x 50 cm. 

 

 

Obr. 1 Klad základních triangulačních listů 
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Základní triangulační listy se dále dělí na 5 x 5 triangulačních listů. Měřítko jejich 

zobrazení je 1 : 20 000, rozměry mapového listu 50 x 50 cm (viz obr. 2).  

 

 

Obr. 2 Základní triangulační list 

Mapové listy v měřítku 1 : 5000 vznikly dělením triangulačního listu na 4 sloupce a 

5 vrstev. Vznikly obdélníky o rozměrech 2500 m x 2000 m (list 50 x 40 cm) (viz obr. 3).  

 

 

Obr. 3 Triangulační list 

Klad map v měřítkách 1 : 2000 až 1 : 500 byl odvozen postupným čtvrcením 

mapového listu 1 : 5000. Rozměry mapových listů jsou 62,5 x 50 cm (viz obr. 4). 

 

 

Obr. 4 Dělení mapových listů 
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Označování mapových listů je tvořeno názvem bývalé státní mapy 1 : 50 000 

(fiktivní, nikdy nevyhotovená mapa). Název je doplněn označením sloupce, vrstvy  

a  číslem čtvrtiny listu, v nichž mapový list leží. 

 

3.1.3 Měřické metody podrobného měření 
 
Pro tvorbu ZMVM byly použity tyto metody přímého měření: 

 

• fotogrammetrická metoda – převážně využita v prostorech extravilánu, 

v intravilánu pouze minimálně, což je zdůvodněno nákladnou signalizací  

a její údržbou, časovou náročností při zobrazování průniku zdiva s terénem 

a nutností doměřovat větší množství nevyhodnocených bodů v zakrytých 

částech terénu vegetací nebo stavbami. Používala se univerzální 
fotogrammetrická metoda a částečně i metoda diferenciálního 
překreslení leteckých snímků, 

 

• geodetické metody – byly vhodné tam, kde byla požadována vyšší 

přesnost  (v husté zástavbě, v centrech obcí). Základní metodou byla 

metoda polární, doplňujícími metodami byly metoda ortogonální, metoda 

konstrukčních oměrných a metoda hromadného protínání ze směrů 
nebo délek.  

 

3.1.4 Vznik ZMVM přepracováním původních map 
 
V případě, že ZMVM nevznikla přímým měřením, mohla být vytvořena přepracováním 

původních map, a to: 

 

• výpočtem souřadnic podrobných bodů - tam, kde existovaly měřické 

náčrty a zápisníky z předchozího podrobného měření. Kde údaje chyběly, 

provedlo se  doměření. Připravila se dokumentace pro automatizované 

zpracování mapy a písemného operátu, 

 

• kartometrickou digitalizací - pokud byla k dispozici mapa stejného nebo 

většího měřítka číselně vyhotovená a bylo možné z ní odměřovat 

kartometrické souřadnice. K odečítání se používal digitizér s přesností 
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odečtení 0,1 mm. Převod do S-JTSK se prováděl podobnostní 

(Helmertovou) transformací, 

 

• grafickou transformací - pouze pro mapy 4. a 5. třídy přesnosti. 

Prováděla se: 

- přenášením souřadnic pravoúhlým koordinátografem 

- montáží negativů nebo diapozitivů původní mapy 

- přenosem kresby překreslovačem leteckých snímků [3]. 

 

3.2  Báze dat ZMVM 
 

Výstupem tvorby ZMVM nebyly pouze mapy, ale i seznamy souřadnic, přehledy čísel 

bodů a báze dat ZMVM (sloučení alfanumerického vyjádření obsahu mapy s informacemi 

o jejím obsahu). 

 

Báze dat má tyto vlastnosti: 

• obsah mapy je vyjádřen diskrétně tak, aby každý prvek byl nahrazen 

množinou bodů vyjádřených souřadnicemi, 

• informace jsou uloženy na paměťovém médiu ve vhodné struktuře, 

• existuje předpis pro vztah prvků mapy a pro jejich grafické znázornění. 

 

3.3 Originál ZMVM 
 

Originálem ZMVM je rytina kresby na rozměrově stálé fólii a jeho součástí je přehled čísel 

bodů, který obsahuje kopii polohopisné kresby na transparentní fólii doplněnou čísly bodů. 

3.4  Přesnost ZMVM 
 

Pro sjednocení pojetí tvorby ZMVM stanovil tehdejší Český úřad geodetický  

a kartografický, že  prostory, které zahrnují centra obcí a hustou zástavbu, budou 

zaměřovány ve 3. třídě přesnosti, ostatní prostory ve 4. třídě přesnosti. Třídě přesnosti 3 

(resp. 4) odpovídá kritérium základní střední souřadnicové chyby  mxy = 0,14m (resp. 

0,26m) a mezní odchylky µMxy = 0,28m (resp. 0,52m). 
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3.5  ZMVM jako zdroj geoprostorových dat pro DKM 
 

ZMVM společně s mapami vyhotovenými podle instrukce A a THM splňují technické 

požadavky přepracování na DKM. Bohužel, tyto mapy pokrývají jen 26,4 %  z celkového 

počtu k.ú. v České republice. 

 

Pro tvorbu DKM v k. ú. Velká Veleň byla jako hlavní zdroj dat použita právě ZMVM 

v měřítku 1 : 2000. K. ú. Velká Veleň je zobrazeno na 8 mapových listech (viz obr. 5). 

 

 

Obr. 5 Klad listů ZMVM v k. ú. Velká Veleň 

 

Lokalita Lesná, do které patří i k. ú. Velká Veleň, byla mapována geodeticky ve 3. 

třídě přesnosti (intravilány obcí), z větší části fotogrammetricky ve 4. třídě přesnosti 

(extravilán). Mapa byla vytvořena v r. 1989. 
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4. Mapa dřívější pozemkové evidence jako zdroj 
geoprostorových dat o vlastnických hranicích parcel 
ve zjednodušené evidenci v k.ú. Velká  Veleň  

4.1 Pozemky ve zjednodušené evidenci 
 
Při obnově katastrálního operátu přepracováním nastává situace, kdy je nezbytné 

považovat za předmět polohopisu i hranice převzaté z map bývalých pozemkových 

evidencí. Jde o hranice zemědělských a lesních pozemků sloučených do větších půdních 

celků v rámci kolektivizace zemědělství v 50. letech 20. století. Tyto hranice jsou 

zobrazeny v mapách bývalého pozemkového katastru a údaje o nich jsou vedeny ve 

zjednodušené evidenci  v souboru SPI. 

 

Pokud existují v terénu zachované úseky hranic pozemků vedených ve 

zjednodušené evidenci a tyto hranice byly při zjišťování průběhu hranic ověřeny, pak se 

tyto výsledky respektují a hranice jsou určeny přímým měřením v terénu. Pokud hraniční 

znaky neexistují a ani nebyly vytyčeny lomové body hranice do doby podrobného měření, 

doplní se parcely z mapových podkladů dřívějších pozemkových evidencí a tyto hranice 

se vyznačí jako převzaté. 

 

4.2  Tvorba map dřívějších pozemkových evidencí 

4.2.1 Kartografické a geodetické základy map dřívější pozemkové evidence 
 
Bohužel, mapy dřívějších pozemkových evidencí mají vzhledem k ZMVM většinou 

odlišnou přesnost, měřítko, geodetické základy i kartografické zobrazení. To má za 

následek obtížnost rutinního převodu jejich obsahu do obsahu výše zmíněných map 

(ZMVM, THM, mapy podle instrukce A). Mapy dřívějších pozemkových evidencí dosud 

pokrývají asi 70 % území České Republiky. 

 

Tyto mapy byly většinou vyhotovovány v sáhovém měřítku 1 : 2880 a v Cassini -

 Soldnerově transverzálním zobrazení ekvidistantním v kartografických polednících. Naše 

území je pokryto 2 souřadnicovými systémy; pro Čechy je to soustava gusterberská, pro 

Moravu a Slezsko svatoštěpánská. Obecně se těmto systémům říká systémy stabilního 

katastru (S–SK). 
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Bod Gusterberg je trigonometrickým bodem I. řádu, leží v Horním Rakousku. 

Meridián jím procházející byl ztotožněn s osou X a kolmo k ní je počátkem vedena osa Y. 

Kladná osa X směřuje k jihu a záporná k severu, kladná osa Y směřuje na západ  

a záporná na východ od počátku souřadnicového systému. Území Čech se rozkládá 

v severozápadním a severovýchodním kvadrantu. Klad mapových listů je vyznačen na 

obr. 6. Obdobně, trigonometrický bod Svatý Štěpán, který je jednou z věží kostela svatého 

Štěpána ve Vídni, je počátkem další soustavy, v jejíž severní části se rozkládá mimo jiné  

i Morava a Slezsko. Klad mapových listů map stabilního katastru je na obr. 7. 

 

Geodetickým základem pro mapování pro účely stabilního katastru v Rakousku - 

Uhersku byla trigonometrická síť, vybudovaná v letech 1807 – 1858. Celkový počet bodů 

byl asi 12 590. Síť byla napojena na 4 přímo měřené základny u nichž byla provedena 

astronomická orientace a určeny zeměpisné azimuty. Výpočty trigonometrické sítě se 

prováděly na Zachově elipsoidu. Délkovou jednotkou pro měření i výpočty byl vídeňský 

sáh (1 vídeňský sáh = 6 stop = 1.89648m, 1 rakouská míle = 4000 sáhů). 

 

 

Obr. 6 Klad mapových listů map stabilního katastru 
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4.2.2 Měřické práce  
 
Měřické práce a metoda tvorby mapy byly stanoveny instrukcí z r. 1824. Podrobné měření 

probíhalo v letech 1826 – 1830  a 1837 – 1843 v Čechách, v letech 1824 – 1830 a 1833 – 

1836 na Moravě. 

 

Po zaměření a výpočtech triangulace se přistoupilo k podrobnému mapování. 

Předmětem měření byly hranice katastrální obce, hranice pozemkových i stavebních 

parcel, hranice železničních těles, silnice, vodstvo a speciálně vybrané objekty (boží 

muka, křížky, atd.). Nejprve se provádělo šetření, při němž se označovaly hranice 

pozemků dřevěnými kolíky, které se číslovaly, aby nedošlo při měření k záměně. Poloha 

kolíků se vyznačovala do polního náčrtu. 

 

Měření se provádělo metodou měřického stolu, tedy metodou grafickou, 

postupným protínáním ze dvou stanovisek. Vodorovné délky se měřily latí nebo řetězcem. 

Intravilán obcí byl zaměřován tak, že po obvodu byl veden polygonový pořad, který se 

uzavřel a vyrovnal. Z něj se zaměřily důležité lomové body na obvodu intravilánu, 

případně i některé význačné body uvnitř. Ostatní body se určily ortogonální metodou nebo 

křížovými měrami. Přesně se měřily obytné budovy a zděné stáje, ostatní objekty se jen 

odkrokovaly. Pokud byla měřena budova s velkým přesahem střechy, zaměřoval se 

průmět střešního pláště. Bohužel, není známo, odkdy se od tohoto způsobu upustilo  

a začal se zaměřovat průnik zdiva s terénem. 

 

Po dokončení měření následovala revize v terénu za účasti zástupců obce, 

vlastníků pozemků a porovnávaly se výsledky měření se skutečností. Poté byly parcely 

očíslovány. Podle instrukce z roku 1824 byly pozemkové a stavební parcely číslovány ve 

dvou řadách, přičemž pozemkové parcely se označily červeně, stavební černě. Podle 

instrukce z roku 1865 se parcely číslují pouze v jedné řadě, čísla se píší černě a číslům 

stavebních parcel je předřazena tečka. 

 

4.2.3 Vyhotovení mapy 
 
Originál katastrální mapy se vyhotovil na kvalitním papíře. Kresba se rýsovala jemně, 

ostře, tuší, barevně. Druhy pozemků se vyznačily smluvenými značkami a parcely se 

doplnily parcelními čísly. Nedostatkem původních map stabilního katastru bylo, že se do 

nich nevyznačovaly změny, proto se mapy začaly stále více odlišovat od skutečnosti  
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a přestaly být spolehlivým podkladem pro spravedlivé stanovení daňových povinností. 

 

4.3  Reambulace stabilního katastru 
 
V  roce 1869 byla nařízena reambulace katastru, která zahrnovala zjišťování změn, nové 

zaměřování, určování výměr a zjišťování nových vlastníků. Za grafický podklad sloužil 

otisk stávající katastrální mapy. Změny se zakreslovaly rumělkou do otisku mapy, 

neplatná kresba se škrtala dvěma vodorovnými čárkami kolmými k hranici, neplatná 

parcelní čísla a názvy se rovněž škrtaly. Pokud bylo změn  tolik, že mapa byla nečitelná, 

bylo povoleno vyhotovit mapu novou. Tato reambulance byla pouze jednorázová, tudíž 

byla přínosem pouze na krátkou dobu. 

 

Dne 25.6. 1871 byl přijat obecní knihovní zákon a dne 5.12.1874 zákon o založení 

nových pozemkových knih. Bylo stanoveno, že v nových pozemkových knihách mají být 

zaneseny všechny nemovitosti i práva a povinnosti s nimi spojené. Zákon stanovil 

veřejnost pozemkových  knih. Práva zapisovaná do pozemkových knih se nabývala 

vkladem – intabulací. 

 

Reambulace map stabilního katastru ukázala, že katastr může být snadno 

znehodnocen. Zákon ze dne 23.5.1883 č. 83 o evidenci katastru daně pozemkové proto 

nařídil, že katastr se musí udržovat v souladu se skutečným a právním stavem. V roce 

1896 byl katastr daně pozemkové revidován  a od roku 1898 se začaly v katastru používat 

metrické míry. Pro nová zaměřování se přestalo užívat grafické metody a byla zavedena 

metoda číselného měření. Výhodou byla větší přesnost,  síť trvale stabilizovaných bodů  

a  možnost zobrazení zaměřeného území v libovolném měřítku. 

 

4.4  Pozemkový katastr 
 

1. ledna 1928 vstoupil v platnost zákon č. 177/1927 sb., o pozemkovém katastru a jeho 

vedení. Československý pozemkový katastr při svém vzniku převzal veškerý operát 

stabilního katastru tak, jak se dochoval do r. 1927. Byly vydány nové technické normy pro 

podrobné měřické práce (Instrukce A, Instrukce B). Začalo se používat Křovákovo 

zobrazení a geodetický referenční systém S–JTSK. 

 

V případě k.ú Velká Veleň je podkladem pro doplnění parcel ve zjednodušené 
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evidenci katastrální mapa v sáhovém měřítku v systému gusterberském. Její přesnost 

odpovídá třídě přesnosti 8, pro kterou je kritérium základní střední souřadnicové chyby  

µxy = 1 m a mezní odchylky µMxy = 2 m. 

 

Mapu tvoří 3 nestandardní mapové listy s označením kladu mapových listů: 

1. VS - I - 6 - af, VS - I - 6 - ag (velikost ML je 22 x 27 palců) 

2. VS - II - 6 - df, VS - II - 6 - dg (velikost ML je 18 x 27 palců) 

3. VS - I - 6 - ah, VS - II - 6 - dh (velikost ML je 13 x 20 palců) (viz obr. 7). 

 

 

Obr. 7 Klad mapových listů mapy stabilního katastru pro k. ú. Velká Veleň 

4.5  Problematika transformace sáhových map do S - JTSK 
 

Mezi systémy gusterberským a svatoštěpánským a S–JTSK neexistují jednoduché 

převodní rovnice, neboť vycházejí z různých elipsoidů, kartografických zobrazení  

i geodetických základů. Podle  [2] je tento problém řešen zachováním souřadnicových 

systémů původních map (obou systémů map stabilního katastru) a zachováním 

ostrovního typu přepracovaných map, tzn. přepracováním do digitální formy vždy jen 

v rámci jednoho k. ú. Do zobrazení průběhu katastrální hranice se prakticky nezasahuje. 

Výjimku tvoří evidentní nesoulad s průběhem v sousedním k. ú. 
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Druhou možností je transformace sáhových map do S–JTSK prostřednictvím 

trigonometrických bodů sítě stabilního katastru u nichž byly později určeny i souřadnice 

v S-JTSK. Velmi záleží na spolehlivosti testování identických bodů pro transformaci  

a správné vyloučení těch nevhodných. V tomto případě je také možné spojovat sousední 

katastrální území a provádět transformaci na větším území. Oba způsoby přepracování 

do digitální formy jsou jen digitálním vyjádřením obrazu podkladových map, není tedy 

možné získané souřadnice podrobných bodů použít pro měřické účely (vytyčování), 

zejména ne pro polohové určení nemovitosti v k. ú., kde je nařízeno měření v S-JTSK. 

 

Jinou možností transformace sáhových map do S-JTSK je využití tzv. mílových 

tabulek podle Instrukce A. V nich jsou uvedeny souřadnice rohů mapových listů 

souvislého zobrazení v S-JTSK. Tabulky byly počítány ve 30. letech v rámci transformace 

geodetických základů během budování JTSK, kdy na většině bodů původní triangulace 

pro mapování ve stabilním katastru byly určeny souřadnice v S-JTSK. Za výchozí body 

byly zvoleny body I. řádu trigonometrické sítě, jejichž souřadnice v S-JTSK byly vypočteny 

z geografických souřadnic na Besselově elipsoidu. Tyto body se spojily do sítě 

trojúhelníků, které představovaly plochu jednoho transformačního klíče. Koeficienty 

transformačních rovnic se počítaly z těchto bodů podle rovnic Helmertovy podobnostní 

transformace. Při splnění podmínky metody nejmenších čtverců vznikly na identických 

bodech odchylky vx a vy pro každý trojúhelník. Důsledkem toho byly odlišné souřadnice 

bodů na styku trojúhelníků, pokud se pro jejich určení použily sousední transformační 

klíče. Pro splnění účelu se následně použila tzv. deformační transformace (např. Jungova 

metoda dotransformace), která zajistila snížení odchylek z hodnot decimetrových na 

centimetrové, v mnoha případech na téměř nulové. Transformace se realizovala početně 

nebo graficky. Početně získané rovnice byly použity pro výpočet souřadnic rohů 

čtverečních mil (triangulačních listů o rozměrech 4000 x 4000 sáhů), které se ještě dále 

vyrovnávaly. Z těchto souřadnic byly dále vypočteny čtvercové transformační klíče. Každé 

míli odpovídal samostatný transformační klíč. S jejich pomocí se pak přepočítaly 

souřadnice bodů ze systému Cassini – Soldnerova zobrazení do S-JTSK  (viz obr. 8). Pro 

každou čtvereční míli byla vytvořena tabulka, která obsahuje v dolní části čtvercový 

transformační klíč a v horní části interpolované souřadnice rohů mapových listů sáhového 

měřítka 1:2880 v S-JTSK. 

 

Použití mílových tabulek pro přepracování sáhových map do DKM komplikují 

chyby spojené s metodou jejich vzniku a nezaručená identita polohy výchozích 
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trigonometrických bodů, kdy řada bodů původní triangulace byla stabilizována se 

značným odstupem od doby jejich měření, někdy i po více než 20 letech. 

Proto se v některých lokalitách vyskytly odchylky od skutečné polohy v rámci JTSK 

až v desítkách metrů. 

 

 

Obr. 8 Ukázka mílových tabulek 
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5. Metody transformace souřadnic využitelné pro 
začlenění parcel ve zjednodušené evidenci do digitální 
katastrální mapy 

 

Transformace souřadnic je proces, při kterém dochází k převodu jedné soustavy 

souřadnic do druhé. Tento proces lze vyjádřit pomocí transformačních rovnic. Soubor 

transformačních rovnic je označován jako transformační klíč. Při transformaci se tedy 

uvažují dvě soustavy souřadnic, mezi nimiž je hledán matematický vztah. K nalezení 

transformačního klíče slouží body, jejichž poloha je známa v obou souřadnicových 

soustavách. Tyto body se označují jako identické. Zdrojová soustava souřadnic určuje, 

odkud se transformuje a cílová soustava kam se transformuje. 

 

Identické body je vhodné vybírat co nejblíže okrajům transformovaného území 

nebo i vně, aby nebyly způsobeny nežádoucí větší chyby extrapolací mimo obvodový 

polygon identických bodů. Transformované body mají ležet uvnitř pole identických bodů. 

Je vhodné volit více bodů, než je nutný minimální počet pro daný druh transformace, 

protože začlenění dalších bodů do vyrovnání vesměs zpřesňuje výpočet transformačních 

koeficientů a zvyšuje jeho spolehlivost. 

 

5.1  Podobnostní (klasická Helmertova) transformace  
 

Transformace podobnostní je definována čtyřmi parametry (posun ve směru x, posun ve 

směru y, úhel otočení, koeficient zvětšení). Pro výpočet klíče podobnostní transformace 

postačí již zadání dvou identických bodů. Transformační vztah má tvar: 

 
qRxTX +=      (5.1) 

 

,
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ωω
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     (5.2) 

 

kde T je matice posunu (∆x, ∆y jsou posuny počátku souřadnicového systému ve směrech 

příslušných souřadnicových  os), q je koeficient zvětšení (měřítkový faktor) ve směrech 

obou souřadných os, R je matice rotace, ω je úhel otočení mezi původním a novým 

systémem, x, y jsou souřadnice bodu ve zdrojovém systému, ze kterého transformujeme, 

X, Y jsou souřadnice bodu v cílovém systému, do kterého transformujeme.  
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Pozn.: Jestliže q = 1, jde o shodnostní (upravenou Helmertovu) transformaci. 

 

 Jsou-li k dispozici více než dva identické body, lze vypočítat 4 neznámé 

koeficienty transformace (∆x, ∆y, q a ω)  vyrovnáním metodou nejmenších čtverců (dále 

jen MNČ). Získá se tak transformační klíč vypočtený z identických bodů zdrojové (xi, yi)  

a cílové (Xi, Yi) soustavy. Jestliže se pomocí tohoto klíče převedou body (xi, yi)  ze 

zdrojové do cílové soustavy, nezískají se obecně souřadnice (Xi, Yi), ale souřadnice (Xi´, 

Yi´). 

 Označíme-li: 

'XXVx −= , 
'YYVy −=  

pak 
2 2 .X Yd V V= + 2

    (5.3) 

 

 Podmínka MNČ je: 
2 2 2 min.X YV V d+ = =∑ ∑ ∑      (5.4) 

 

 Střední rozdíly souřadnic jsou: 

[ ]
,

n
VV

m XX
vX
=      (5.5) 

[ ]
,

n
VV

m yy
vY
= ,    (5.6) 

 a střední polohová chyba je: 

[ ],d
dd

m
n

=
     (5.7) 

kde n je počet identických bodů. 

 

Často se pro Helmertovu transformaci používá transformační vztah ve tvaru: 

 

xdbyaxX ++=      (5.8) 

ydbxayY +−=      (5.9) 
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kde 
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5.2  Afinní transformace  
 

Afinní transformace je zadána šesti parametry (posun ve směru x, posun ve směru y, 

úhel otočení okolo počátku, koeficient zvětšení ve směru x, koeficient zvětšení ve směru y 

a změna úhlu, který svírají osy x a y). Tato transformace je jednoznačně určena třemi 

identickými body. Speciální případ této transformace, při němž by úhel mezi osami x a y 

zůstal zachován, si lze představit jako obdobu podobnostní transformace, ale s tím 

rozdílem, že  transformací čtverce vznikne obdélník, protože koeficient zvětšení je obvykle 

různý ve směru x a ve směru y. Obecně při afinní transformaci získáme ze čtverce 

kosodélník. 

 

Transformační vztah  má tvar: 

...2
54

2
3210 ++++++= yaxyaxayaxaaX      (5.10) 

...2
54

2
3210 ++++++= ybxybxbybxbbY      (5.11) 

 

Pro 1. stupeň transformace se vztah zjednoduší na: 

yaxaaX 210 ++=      (5.12) 

ybxbbY 210 ++=      (5.13) 

resp. 

xdbyaxX ++=      (5.14) 

yddxcyY +−=      (5.15) 

 

kde 

0≠
dc
ba

, 

x, y jsou souřadnice bodu ve zdrojovém systému, X, Y jsou souřadnice bodu v cílovém 
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systému. 

 

5.3 Jungova transformace 
 

Jungova transformace patří do skupiny nereziduálních transformací, proto odchylky na 

všech identických bodech jsou po provedení transformace nulové a nelze počítat střední 

chyby. Je-li Pi množina identických bodů a Pj (mnohem větší) množina bodů, u kterých 

jsou známé pouze původní souřadnice (xi, yi) a které mají být transformovány do soustavy 

druhé, pak rozdíly odpovídajících souřadnic identických bodů se vypočtou podle vztahů: 

iii xXx −=δ      (5.16) 

iii yYy −=δ      (5.17) 

 

 Pro každý bod plochy, kterou transformujeme, pak platí: 

iii xxX δ+=      (5.18) 

iii yyY δ+=      (5.19) 

 

 Souřadnice transformovaných bodů z množiny Pj (Xj, Yj) se vypočítají tak, že 

k souřadnici xj (resp. yj) se přičte hodnota δxj (resp. δyj) podle vztahů: 

∑

∑

=

== n

i
ij
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n
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δ

δ      (5.20) 

∑
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kde  

2

1 ,ij
ij

p
s

=
 

( ) ( )2 2
,ij i j i js x x y y= − + −
 

n je počet identických bodů a sij je vzdálenost transformovaného bodu od identického 
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bodu. 

 

Jungova transformace se stále více uplatňuje i přes svou relativní náročnost. Pro 

dnešní výpočetní prostředky není problém tuto numericky náročnou úlohu vyřešit. Používá 

se rovněž jako druhý krok po Helmertově transformaci, kdy zbylé odchylky na identických 

bodech se rozdělí transformovaným bodům podle uvedených vzorců. Tomuto druhému 

kroku se říká „dotransformace“. 

 

Pozn. Další z nereziduálních transformací je např. metoda TPS (Thin plate spline). 

 

5.4 Metoda geometrického plátování (bikubický Coonsův plát) 
podle [6] 

 

Transformaci pomocí bikubického Coonsova plátu je vhodné použít pro lokalizaci 

rastru analogové mapy v systému SK namísto afinní transformace na rohy rámu 

mapového listu, které tak neoprávněně získávají rozhodující váhu pro stanovení 

transformačních koeficientů. Je vhodné volit takové metody, které zohlední až 

několikaprocentní srážku mapového listu. 

 

Podmínky využití: 

• hladký a spojitý přechod kresby na rámu mapového listu, 

• popis deformace mapového listu systémem deformačních křivek, 

• definice části mapového listu pro dílčí transformace. 

 

Plátování je metoda, kdy deformace modelu mapového listu je popsána pomocí 

interpolačních ploch určených svým okrajem. Deformovaný průběh rámu mapového listu 

můžeme modelovat pomocí kubických spline křivek, které interpolují zaměřené body na 

okrajích mapového listu a z nich pak lze rekonstruovat průběh povrchu mapového listu. 

Rovnice bikubického Coonsova plátu má tvar: 
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     (5.22) 

 

pro parametr:  
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,1,0,1,0 ∈∈ vu  

kde funkce F0, F1 jsou: 

( ) 132 3
0 +−= tttF , 

( ) 23
1 32 tttF −−=  

matice M je mapovací matice plátu: 

( )
( ) ( ) ( )
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⎢
⎢

⎣
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1,120,1
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1,010,0

,
PvaP

ubvuPub
PvaP

M

, 

a1(v) a a2(v), resp.b1(u) a b2(u) jsou vektorové rovnice křivek protějších stran okraje plátu, 

P0,0, P0,1, P1,0, P1,1 jsou polohové vektory bodů definujících plát v rozích a  P(u,v) je 

polohový vektor proměnného bodu plátu. Rovnici bikubického Coonsova plátu lze 

explicitně vyjádřit vektorovou rovnicí: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( vFuFPuFvauFvavFubvFubvuP ji j iji ) ( )∑ ∑= =
−+++=

1

0

1

0 ,12011201,
  (5.23) 

 

Kubické spline křivky, modelující okraje mapového listu, jsou zkonstruovány  

z významných bodů, jejichž polohu je nutné znát v obou systémech. U map stabilního 

katastru jde o body odpovídající síti palců, zvýrazněných pětipalců a o rohy mapových 

listů. 

 

Zkonstruováním spline křivek, tvořících okraj, je možné vytvořit bikubický Coonsův 

plát, který je matematickým modelem příslušného mapového listu. Druhým plátem, 

potřebným pro transformaci, je ideální mapový list ve zvoleném souřadnicovém systému. 

Transformace probíhá takto: souřadnice každého bodu (x, y, z, kde z = 0) na plátu jsou 

určeny pomocí parametrů u, v. Lze určit polohu bodu v souřadnicích mapového listu (plátu 

matematického modelu mapového listu), poté i polohu odpovídajícího bodu  

v souřadnicích daného zobrazení (plátu ideálního mapového listu), protože jejich u a v 

jsou stejné. Lze tedy získat pro každé u a v pár vlícovacích bodů, které je možné použít 

jako vstupní body pro transformaci deformovaného rastru. Transformace probíhá 

projektivně po částech. Části mapového listu jsou obvykle vymezeny jednotlivými sekcemi 

pětipalcové sítě. 

 

Vztah pro projektivní transformaci má tvar: 
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333231
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=      (5.24) 
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kde 
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Transformace je tedy definována pro body, které neleží na přímce. 

 

( 0333231 ≠++ ayaxa ). 

 

Tato transformace dává jednoznačné a spojité zobrazení návazných oblastí. 

Výsledkem transformace je několik rastrů, které se spojí do jediného rastru celistvého 

mapového listu. Transformace rastru ze systému stabilního katastru do S–JTSK  probíhá 

transformací pomocí globálního transformačního klíče, který tvoří trigonometrické body se 

známými souřadnicemi v S–SK i v S–JTSK. 
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6. Zkoušky jednotlivých metod transformace v k. ú. Velká 
Veleň 

6.1 Podklady 
 

Podkladem pro vytvoření digitálního vektorového formátu katastrální mapy bez 

doplněných vlastnických hranic parcel ve zjednodušené evidenci byl rastrový soubor, 

který vznikl skenováním grafické katastrální mapy v S-JTSK v měřítku 1 : 2 000 (ZMVM). 

Digitální vektorový soubor má formát .dkm (viz příloha č. 17). Pro lokalizaci ZMVM 

do systému S-JTSK byla použita afinní transformace po mapových listech, přičemž za 

identické body byly voleny všechny zobrazené průsečíky souřadnicové sítě. 

 

Podkladem pro doplnění hranic parcel ze zjednodušené evidence je rastrový 

soubor, který byl vytvořen skenováním grafické katastrální mapy bývalého pozemkového 

katastru v systému stabilního katastru (dále jen rastr PK). Digitální rastrový soubor má 

formát .cit. Skenování podkladů bylo provedeno podle Prozatímních pokynů pro 

skenování katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí, ČÚZK č. j. 

4669/1993-22. ČÚZK Praha 1993. Rozměr jednoho pixelu rastru byl 27 x 27 cm. 

 

Před doplněním parcel zjednodušené evidence (dále ZE) došlo k připojení rastru 

mapy bývalého pozemkového katastru k rastru katastrální mapy afinní transformací 

1. stupně po mapových listech, kde identickými body byly pouze rohy rámu mapového 

listu.  

 

Hranice parcel ZE byly do výkresu doplňovány pomocí rastru, který byl postupně 

transformován k vektorové kresbě (DKM) po tzv. blocích (v souladu s ustanovením 

předpisu [2]. 

 

6.2  Výběr identických bodů 
 

Ještě před vlastní transformací byly stanoveny obvody skupin parcel (tzv. bloků), které 

pak byly v rámci každého bloku doplněny pomocí jednoho transformačního klíče. K. ú. 

Velká Veleň bylo takto rozděleno na 9 bloků označených VVEL01 – VVEL09. 

 

V rámci těchto bloků byly zvoleny identické body tak, aby byly pokud možno 
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umístěny na okrajích těchto bloků a co nejvíce rovnoměrně. Pokud byly některé body 

zvoleny uvnitř bloku, tak parametry transformačního klíče zásadně neovlivnily. 

 

Jako nejvhodnější byly voleny body, které byly v obou použitých podkladech 

označeny jako mezníky.  Těch však bylo v dané lokalitě velmi málo, proto byly dále voleny 

body vyznačené jako mezníky alespoň v rastru PK a v DKM jim odpovídaly výrazné 

lomové body hranic parcel. I tak nebyl počet identických bodů uspokujující, aby lemovaly 

celý okraj bloku, proto byly vyhledány a použity další výrazné lomové body parcel 

zobrazených v obou podkladech. V této lokalitě nebyly fotogrammetricky vyhodnocovány 

okraje střech, proto bylo též možné volit za identické body rohy budov. 

 

V rámci této bakalářské práce byly zkoušeny různé metody transformace v blocích 

označených VVEL03, VVEL04 a VVEL08, kde se nalézá větší počet doplňovaných parcel. 

Po volbě identických bodů a zkušebním výpočtu transformačních klíčů byly porovnávány 

výsledné hodnoty střední souřadnicové chyby s kritériem pro 8. třídu přesnosti µxy = 1m.  

Pokud byla výsledná hodnota větší, byl vypuštěn bod, který měl největší odchylku: 

( )225,0 dYdXdXY += ,  (6.1) 

případně bod, který měl  příliš velkou jednu ze složek této chyby (dX  nebo dY). Za 

vypuštěné identické body byly pak zpravidla zvoleny jiné tak, aby opět lemovaly celý 

obvod bloku pokud možno rovnoměrně. 

 

Pro posuzování vlastností různých typů transformací byly dále zvoleny kontrolní 

body (asi 20 v každém bloku). Některé z těchto bodů jsou skutečné lomové body 

doplňovaných hranic parcel (případně trojmezí), ostatní body jsou jinými body rastru 

podobných vlastností volenými tak, aby pokrývaly celou plochu bloku, několik jich 

dokonce leží vně bloku. 

 

Afinní, Helmertova a Jungova transformace byly prováděny v programu 

MicroStation verze 05.07.00.41 Windows x86 nadstavbou MicroGeos 2000 v. 6.0 SR5.  

Geometrické plátování bylo provedeno v programu Kokeš v. 6.15. 
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6.3 Zaměření zkoušek 
 

Podle Prozatímního návodu [2] byl dosud rastr mapy pozemkového katastru 

transformován do S–JTSK (soustavy rastru katastrální mapy) afinní transformací 1. 

stupně, a to pouze na rohy rámu mapového listu. Parcely ZE byly doplňovány po blocích, 

ohraničených vhodně  vybranými identickými body, přičemž se rovněž použila afinní 

transformace 1. stupně. Dalším vývojem programové nadstavby MicroGeos byly 

katastrálním pracovištím poskytnuty možnosti využití jiných transformací (např. 

nereziduální Jungovy transformace). 

 

První část zkoušek byla proto zaměřena na metody transformace bloků 

s parcelami ZE – afinní, Helmertovu a Jungovu, přičemž se sledoval i vliv 

nerovnoměrného rozmístění a celkového počtu identických bodů (viz příloha č. 5). 

 

Druhá část zkoušek vychází ze skutečnosti, že pilotní projekty digitalizace 

katastrálních map v sáhovém měřítku (2003 – 2004) prokázaly, že nejvhodnějším 

způsobem transformace rastru mapy bývalého pozemkového katastru do digitální formy je 

metoda geometrického plátování (viz odst. 5.4). V rámci její realizace je rovněž možné 

transformovat body hranic parcel ZE do soustavy rastru katastrální mapy vedené  

v S-JTSK, což je doporučováno v Dodatku č. 1 k [2], připraveném k vydání Českým 

Úřadem zeměměřickým a katastrálním [7] v době ukončení této bakalářské práce.  

 

Na souboru vybraných kontrolních bodů je ve třech sledovaných blocích ukázáno, 

jaké rozdíly v poloze těchto bodů, určených původním předpisem dle [2] a geometrickým 

plátováním, se objevily při porovnání (viz příloha č. 6). 

 

U různých typů transformací byly ze zbytkových chyb dY a dX na identických 

bodech vypočteny střední souřadnicové chyby: 

[ ]
n

dYmY

2

=      (6.2) 

[ ]
n

dXmX

2

=      (6.3) 

( ),5,0 22
XYXY mmm +⋅=      (6.4) 

které byly dále porovnávány.  
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Obr. 9 Rozložení identických a kontrolních bodů v bloku VVEL03 
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6.4 Zkoušky různých transformací v bloku VVEL03 

6.4.1 Volba identických bodů v bloku VVEL03 
 
Bylo zvoleno 9 identických bodů, z nichž: 

• bod č. 1 je mezník v obou podkladech, 

• body č. 2, 6, 14, 15, 17, 18, 19 jsou lomové body hranic parcel, 

• bod č. 16 je mezník v podkladu bývalého pozemkového katastru a lomový 

bod ve vektorové kresbě. 

 

Konfigurace zvolených identických bodů je znázorněna na obr. 8. Výpočty jsou 

provedeny v příloze č. 5. 

6.4.2 Výsledky afinní, Helmertovy a Jungovy transformace  
 

a) 9  identických bodů (1, 2, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 
transformace mX [m] mY[m] mXY[m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,79 1,46 1,17 -1,46 -3,17
Helmertova 0,95 1,47 1,23 -2,24 -3,76
Jungova 0,12 0,15 0,14 -0,24 -0,27  
 

Pozn. Pro Jungovu transformaci nevychází střední polohová chyba nulová, protože jsou 

transformovány ne jednotlivé body, ale celé pixely o velikosti 0,27m, takže je obtížné po 

transformaci odečíst přesně stejný bod.  

 

b) 8 identických bodů (1, 2, 6, 14, 15, 16, 17, 18) 

transformace mX [m] mY[m] mXY[m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,81 0,51 0,68 -1,53 -1,04
Helmertova 0,77 0,53 0,66 -1,25 -1,00
Jungova 0,11 0,17 0,14 -0,18 -0,25  

6.4.3 Výsledky afinní, Helmertovy a Jungovy transformace při zmenšování 
počtu identických bodů 

 
Počet bodů byl nejprve zmenšen na 6 a dále na 4 identické body tak, aby bylo i tak 

zachováno pokrytí celého území relativně pravidelně. 
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c) Ponechány identické body 2, 6, 15, 16, 17, 18 

transformace mX [m] mY[m] mXY[m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,37 0,28 0,33 -0,66 -0,60
Helmertova 0,41 0,49 0,45 -0,62 -0,86
Jungova 0,13 0,13 0,13 -0,23 -0,20  
 

d) Ponechány identické body 1, 2, 6, 14, 17, 18    

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,82 0,60 0,72 -1,47 -1,47
Helmertova 0,83 0,59 0,72 -1,13 -0,96
Jungova 0,19 0,13 0,16 -0,26 -0,21  
 

e) Ponechány identické body 1, 2, 6, 14, 16, 19    

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,89 1,29 1,11 -1,64 -1,97
Helmertova 1,32 1,50 1,41 -2,67 -3,04
Jungova 0,15 0,18 0,17 -0,22 -0,22  
 

f) Ponechány identické body 1, 2, 15, 18  (tyto body dostatečně obklopují oblast 

změny)  

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,14 0,35 0,27 -0,24 -0,53
Helmertova 0,29 0,42 0,36 -0,44 0,59
Jungova 0,14 0,18 0,16 -0,20 -0,23  
 

g) Ponechány identické body 1, 14, 16, 19    

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,71 1,21 0,99 1,01 1,92
Helmertova 1,14 0,67 1,43 -1,95 -2,07
Jungova 0,19 0,13 0,16 -0,25 -0,16  
 

h) Ponechány identické body  1, 6, 16, 17   

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,69 0,53 0,61 0,89 0,70
Helmertova 0,93 0,61 0,78 -1,56 -0,80
Jungova 0,09 0,16 0,13 -0,14 -0,19  
 

i) Ponechány identické body  1, 2, 6, 18   

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,56 0,47 0,52 -0,74 -0,55
Helmertova 0,72 0,63 0,68 -1,29 0,88
Jungova 0,08 0,12 0,10 -0,13 -0,19  
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V dalším průběhu zkoušek byl redukován počet bodů z původních 8 tak, aby se 

zbylé body nacházely pouze ze dvou stran bloku. 

 

j) Ponechány pouze body na jižní a západní straně bloku (1, 2, 6, 14, 15, 17) 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,65 0,12 0,47 -1,45 0,18
Helmertova 0,54 0,51 0,53 -1,29 -1,01
Jungova 0,14 0,12 0,13 -0,23 0,27  
 

k) Ponechány pouze body na severní a západní straně bloku (1, 6, 14, 15, 16, 18) 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,85 0,31 0,64 -1,24 -0,48
Helmertova 0,94 0,34 0,71 -1,39 -0,72
Jungova 0,19 0,12 0,16 -0,26 -0,25  
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Obr. 10 Rozložení identických a kontrolních bodů v bloku VVEL04 
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6.5  Zkoušky různých transformací v bloku VVEL04 

6.5.1 Volba identických bodů v bloku VVEL04 
 
Bylo zvoleno 14 identických bodů, z nichž: 

• body č. 1, 39, 41,  jsou mezníky v obou podkladech, 

• body č. 25, 34, 35  jsou lomové body hranic parcel, 

• body č. 2, 3, 4 jsou mezníky v podkladu bývalého pozemkového katastru  

a lomové body ve vektorové kresbě, 

• body č. 14, 15, 19, 20, 33, jsou mezníky ve vektorové kresbě a lomové 

body v podkladu bývalého pozemkového katastru. 

 

Konfigurace zvolených identických bodů je znázorněna na obr. 10. Výpočty jsou 

provedeny v příloze č. 5. 

6.5.2 Výsledky afinní, Helmertovy a Jungovy transformace  
 

a) 14  identických bodů (1, 2, 3, 4, 14, 15, 19, 20, 25, 33, 34, 35, 39, 41) 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 1,09 1,01 1,05 -2,17 1,75
Helmertova 1,15 1,06 1,10 -2,46 1,53
Jungova 0,19 0,16 0,17 -0,27 -0,25  
 

6.5.3 Výsledky afinní, Helmertovy a Jungovy transformace při zmenšování 
počtu identických bodů 

 
Počet bodů byl nejprve zmenšen na 9 a dále na 5 identických bodů tak, aby bylo  

i tak zachováno pokrytí celého území relativně pravidelně. 

 

b) Ponechány identické body 2, 3, 4, 14, 15, 19, 20, 35, 39 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,95 1,09 1,02 -1,62 1,34
Helmertova 1,02 1,17 1,10 -1,87 1,90
Jungova 0,15 0,16 0,15 -0,22 0,27  
 

c) Ponechány identické body 1, 2, 3, 4, 14, 19, 20, 25, 34 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,71 1,07 0,91 -1,65 -2,08
Helmertova 0,93 1,17 1,06 -1,92 1,63
Jungova 0,14 0,17 0,15 -0,25 0,27  
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d) Ponechány identické body 2, 4, 14, 20, 39 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,52 0,95 0,76 -0,79 -1,70
Helmertova 0,93 1,17 1,06 -1,12 1,41
Jungova 0,13 0,16 0,14 -0,22 0,27  
 

e) Ponechány identické body 1, 3, 19, 20, 33 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,59 1,24 0,97 -0,87 -1,76
Helmertova 0,78 1,32 1,08 -1,36 1,98
Jungova 0,15 0,17 0,16 -0,19 -0,26  
 

f) Ponechány identické body  2, 4, 19, 20, 35  

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,65 1,01 0,85 -1,25 -1,53
Helmertova 0,70 1,04 0,89 -1,25 -1,43
Jungova 0,13 0,20 0,17 0,21 0,27  
 

g) Ponechány identické body  3, 15, 20, 35, 39 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 1,12 1,05 1,09 -1,42 -1,46
Helmertova 1,18 1,01 1,10 -1,69 1,36
Jungova 0,20 0,15 0,18 -0,27 -0,23  
 

h) Ponechány pouze body na severním a východním okraji bloku - 1, 2, 3, 4, 19, 

25, 39 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,93 0,57 0,77 -1,85 0,94
Helmertova 1,08 1,28 1,18 -1,78 1,95
Jungova 0,12 0,14 0,13 -0,25 -0,24  
 

i) Ponechány pouze body na jižním a západním okraji bloku - 1, 14, 15, 19, 20, 

33, 34, 35 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,85 0,72 0,79 -1,75 -1,50
Helmertova 0,88 0,73 0,81 -1,57 1,11
Jungova 0,12 0,14 0,13 0,22 -0,24  
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Obr. 11 Rozložení identických a kontrolních bodů v bloku VVEL08 
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6.6 Zkoušky různých transformací v bloku VVEL08 

6.6.1 Volba identických bodů v bloku VVEL08 
 

Bylo zvoleno 14 identických bodů, z nichž: 

• body č. 5, 31, 33,  jsou mezníky v obou podkladech, 

• body č. 6, 7, 11, 21, 23, jsou lomové body hranic parcel, 

• bod č. 26 je mezník v podkladu bývalého pozemkového katastru a lomový 

bod ve vektorové kresbě, 

• body č. 1, 8, 10, 32, 33, jsou mezníky ve vektorové kresbě a lomové body 

v podkladu bývalého pozemkového katastru. 

 

Konfigurace zvolených identických bodů je znázorněna na obr. 11. Výpočty jsou 

provedeny v příloze č. 5. 

 

6.6.2 Výsledky afinní, Helmertovy a Jungovy transformace  
 

a) 14 bodů (1, 5, 6, 7, 8 , 10, 11, 21, 23, 26, 30, 31, 32, 33) 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 1,04 1,06 1,05 -1,76 -1,89
Helmertova 1,77 1,29 1,55 3,25 -2,68
Jungova 0,15 0,15 0,15 0,22 -0,26  

6.6.3 Výsledky afinní, Helmertovy a Jungovy transformace při zmenšování 
počtu identických bodů 

 
Počet bodů byl nejprve zmenšen na 9 a dále na 5 identických bodů tak, aby bylo  

i tak zachováno pokrytí celého území relativně pravidelně. 

 

b) Ponechány identické body 1, 7, 8 , 10, 11, 21, 23, 26, 30, 31 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,82 1,04 0,94 -1,63 1,74
Helmertova 1,91 1,49 1,71 2,84 -2,62
Jungova 0,16 0,15 0,16 0,25 -0,24  
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c) Ponechány identické body 5, 6, 7, 8 , 10, 21, 26, 30, 32 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 1,11 1,04 1,08 -1,69 -1,92
Helmertova 1,83 1,22 1,56 -2,28 -2,68
Jungova 0,14 0,18 0,16 -0,21 -0,24  
 

d) Ponechány identické body 1, 7, 10, 26, 31 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,89 0,98 0,94 -1,41 -1,38
Helmertova 2,05 1,83 1,94 2,72 -3,28
Jungova 0,15 0,16 0,15 -0,27 -0,20  
 

e) Ponechány identické body  5,  6,  8,  26 , 30 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,82 0,97 0,90 -1,18 -1,47
Helmertova 1,46 1,36 1,41 2,74 -2,21
Jungova 0,16 0,10 0,14 -0,24 -0,13  
 

f) Ponechány identické body  8, 10, 23, 26, 33 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,27 0,47 0,39 -0,42 -0,70
Helmertova 1,22 1,01 1,12 1,47 -1,37
Jungova 0,15 0,15 0,15 -0,24 -0,26  
 

g) Ponechány pouze body na severním a západním okraji bloku -  1, 5, 8, 10, 21, 

30, 31, 32, 33 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 1,06 1,17 1,12 -1,94 -1,65
Helmertova 1,38 1,33 1,36 2,77 -2,29
Jungova 0,12 0,15 0,14 -0,20 -0,25  
 

h) Ponechány pouze body na severním a východním okraji bloku - 1, 6, 7, 8, 10, 

11 ,21 ,23 ,26 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,81 0,76 0,79 -1,23 -1,15
Helmertova 1,04 1,02 1,03 1,56 -2,42
Jungova 0,16 0,15 0,15 -0,24 -0,27  
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7. Transformace rastru k. ú. Velká Veleň geometrickým 
plátováním 

7.1 Postup transformace 
 
K. ú. Velká Veleň je zobrazeno na třech mapových listech bývalého pozemkového 

katastru. Klad mapových listů je znázorněn na obr. 7. Zdrojové rastry jsou obsahem 

přílohy č. 11. 

 

Byly změřeny rozměry mapových listů v palcích a určen klad mapových listů. 

Nejprve byla provedena transformace mapových listů ze souřadnicového systému 

skeneru do S-SK pomocí geometrického plátování, kdy deformace modelu mapového 

listu je popsána pomocí interpolačních ploch určených svým okrajem. Jako body definující 

průběh spline křivek, které plochy ohraničují, byly voleny rohy mapových listů, značky 

palců a pětipalců. Na jednotlivých listech tak byla odstraněna srážka a zajištěn spojitý 

přechod kresby na styku rámů mapových listů, návaznost původní kresby měla být na 

úrovni grafické přesnosti mapy. Pokud byly po transformaci rastrů všech mapových listů 

zjištěny nespojitosti kresby na styku rámů, jednalo se většinou o chybu zákresu 

polohopisu nebo poškození původního skenovaného podkladu, v ostatních případech se 

jednalo o systematickou chybu způsobenou nesprávnou rekonstrukcí mapového listu a tu 

bylo třeba opravit. Oříznutím rastru byla odstraněna mimorámová kresba a rastry 

mapových listů byly spojeny do jednoho rastru v S-SK (viz přílohy č. 12 a č. 13). 

 

Pro vyrovnání katastrální hranice se sousedními k. ú. (a případnou tvorbu 

souvislého zobrazení) bylo třeba tentýž postup opakovat pro všechny 4 sousední k. ú. 

(Malá Veleň, Lesná u Děčína, Chlum u Děčína a Heřmanov) (viz přílohy č. 12 a č. 13). 

Duplicitní zobrazení katastrální hranice bylo třeba odstranit následujícím způsobem: 

hranice k. ú. Velká Veleň a ostatních k.ú. byly vektorizovány pomocí jednoznačných 

odpovídajících si lomových bodů. Tím vznikly pro k. ú. Velká Veleň dvě katastrální hranice 

s rozdílnými souřadnicemi lomových bodů. Protože se jejich diference neřídí normálním 

rozdělením pravděpodobnosti, musela být pro získání přesnosti využita shluková analýza. 

Byly vypočteny průměrné souřadnice všech nalezených odpovídajících si dvojic a byl 

vytvořen nový vyrovnaný hraniční polygon, který sloužil k analýze odchylek na vyrovnané 

hranici a k získání zadání dotransformace pro vyrovnání katastrální hranice. Metodami 

shlukové analýzy byl proveden rozbor odchylek na bodech na hranici k. ú. Shluky (oblasti 
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s výskytem polohových odchylek přibližně stejné velikosti a směru) s příliš velkou 

výběrovou střední souřadnicovou chybou byly způsobeny rozdílným zákresem hranice 

v obou sousedních k. ú. nebo chybou v plátování. Soubor bodů pro dotransformaci rastru  

(soubor bodů pro dotransformaci.txt) je součástí přílohy č. 14, stejně jako protokol rozboru 

odchylek na hranici k. ú. (protokol shlukové analýzy.txt). 

 

Při rozboru výsledků přesnosti byla zjištěna střední polohová chyba mxy = 0,25°, to 

je méně než 0,4°, Jungovu dotransformaci tedy nebylo nutné provádět [7] . Výsledný rastr 

byl převeden do S-JTSK pomocí globálního transformačního klíče (viz příloha č. 15). 

Nakonec byla provedena zpřesňující Jungova transformace rastru v S–JTSK na identické 

body dle [7] (viz příloha č. 15). Identických bodů mělo být dostatečné množství a měly 

pokrývat celé katastrální území rovnoměrně. Bylo dosaženo přesnosti v souladu 

s ustanovením v odstavci 2.9.3.5 Dodatku č. 1 [7], tj., že střední chyba  transformačního 

klíče nepřesahuje 2 m a absolutní hodnoty na bodě klíče 3 m. Transformace byla 

provedena v programu KOKEŠ verze 6.15.  

 

7.2 Porovnání výsledků geometrického plátování k. ú. Velká 
Veleň a transformací bloků s různým počtem a konfigurací 
identických bodů 

 

Pro různé typy transformací bloků byly z rozdílů dY a dX rastru transformovaného 

geometrickým plátováním a rastru transformovaného po blocích afinní, Helmertovou a 

Jungovou transformací, vypočteny střední chyby na kontrolních bodech. Pro tento případ 

byly souřadnice kontrolních bodů získané geometrickým plátováním celého k. ú. 

považovány za správné. Výpočty jsou uvedeny v příloze č. 6. 

 

7.2.1 Výsledky afinní, Helmertovy a Jungovy transformace pro blok VVEL03 
 

a) 9  identických bodů (1, 2, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 

transformace mX [m] mY[m] mXY[m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,56 1,24 0,96 -1,13 -3,16
Helmertova 0,70 1,19 0,98 -2,11 -3,75
Jungova 0,56 1,00 0,81 -1,31 -2,09  
 

 

 

 45



b) 8 identických bodů (1, 2, 6, 14, 15, 16, 17, 18) 

transformace mX [m] mY[m] mXY[m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,52 1,40 1,06 1,07 -4,57
Helmertova 0,53 1,43 1,08 -1,15 -4,05
Jungova 0,59 1,29 1,00 -1,33 -4,8  
 

c) Ponechány identické body 2, 6, 15, 16, 17, 18 

transformace mX [m] mY[m] mXY[m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,65 1,51 1,16 -2,05 -3,90
Helmertova 0,55 1,42 1,07 -1,85 -3,89
Jungova 0,63 1,07 1,06 -2,07 -3,60  
 

d) Ponechány identické body 1, 2, 6, 14, 17, 18    

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,62 1,41 1,09 1,29 -3,37
Helmertova 0,61 1,44 1,10 1,09 -4,25
Jungova 0,66 1,26 1,01 -1,27 -3,36  
 

e) Ponechány identické body 1, 2, 6, 14, 16, 19    

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,55 1,04 0,83 1,14 -2,32
Helmertova 0,88 0,98 0,93 -2,54 -3,03
Jungova 0,58 0,87 0,74 -1,32 -1,40  
 

f) Ponechány identické body 1, 2, 15, 18  

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,76 1,63 1,27 2,59 -4,84
Helmertova 0,60 1,67 1,25 2,04 -4,96
Jungova 0,52 1,43 1,08 1,59 -3,89  
 

g) Ponechány identické body 1, 14, 16, 19    

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,91 1,25 1,10 2,00 -2,60
Helmertova 1,32 1,04 1,19 2,11 -2,06
Jungova 0,74 0,90 0,82 1,73 -1,46  
 

h) Ponechány identické body  1, 6, 16, 17   

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,75 1,23 1,02 -1,43 -3,59
Helmertova 0,58 1,37 1,05 -1,43 -4,08
Jungova 0,56 1,22 0,95 -1,36 -3,12  
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i) Ponechány identické body  1, 2, 6, 18   

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,65 1,62 1,23 1,67 -4,59
Helmertova 0,53 1,74 1,29 -1,18 -5,05
Jungova 0,55 1,47 1,11 -1,42 -3,84  
 

j) Ponechány pouze body na jižní a západní straně bloku (1, 2, 6, 14, 15, 17) 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,95 0,96 0,96 1,64 -3,18
Helmertova 0,68 1,36 1,08 1,26 -4,31
Jungova 0,65 1,13 0,92 -1,30 -3,20  
 

k) Ponechány pouze body na severní a západní straně bloku (1, 6, 14, 15, 16, 18) 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,53 1,81 1,34 1,27 -5,05
Helmertova 0,62 1,73 1,30 -1,26 -4,80
Jungova 0,63 1,24 0,98 -1,23 -4,02  
 

7.2.2 Výsledky afinní, Helmertovy a Jungovy transformace pro blok VVEL04 
 

a) 14  identických bodů (1, 2, 3, 4, 14, 15, 19, 20, 25, 33, 34, 35, 39, 41) 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,88 0,96 0,92 1,69 -1,72
Helmertova 0,96 1,09 1,03 1,82 -1,81
Jungova 0,80 0,94 0,87 1,63 -1,97  
 

b) Ponechány identické body 2, 3, 4, 14, 15, 19, 20, 35, 39 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,86 1,05 0,96 1,51 -1,94
Helmertova 0,98 1,16 1,07 2,03 -2,01
Jungova 0,77 1,03 0,90 1,77 -1,74  
 

c) Ponechány identické body 1, 2, 3, 4, 14, 19, 20, 25, 34 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 1,11 1,00 1,06 2,01 -2,16
Helmertova 1,25 1,12 1,19 2,58 -2,16
Jungova 1,19 1,04 1,12 2,00 -2,01  
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d) Ponechány identické body 2, 4, 14, 20, 39 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,82 0,87 0,84 1,60 -2,33
Helmertova 0,82 1,01 0,92 1,29 -2,18
Jungova 0,69 0,82 0,76 1,31 -2,45  
 

e) Ponechány identické body 1, 3, 19, 20, 33 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 1,08 1,06 1,07 2,18 -1,85
Helmertova 1,07 1,20 1,14 2,10 -2,14
Jungova 0,95 1,19 1,08 1,84 -2,44  
 

f) Ponechány identické body  2, 4, 19, 20, 35  

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,79 1,20 1,02 1,95 -2,27
Helmertova 0,81 1,22 1,04 1,68 -2,18
Jungova 0,86 1,05 0,96 1,83 -2,80  
 

g) Ponechány identické body  3, 15, 20, 35, 39 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,88 1,45 1,20 1,49 -2,48
Helmertova 0,89 1,52 1,25 -1,57 -2,62
Jungova 0,72 1,55 1,21 1,31 -2,48  
 

h) Ponechány pouze body na severním a východním okraji bloku - 1, 2, 3, 4, 19, 

25, 39 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 1,11 1,18 1,15 2,52 2,85
Helmertova 1,25 1,28 1,27 1,81 -2,42
Jungova 0,95 0,69 0,83 1,84 -1,14  
 

i) Ponechány pouze body na jižním a západním okraji bloku - 1, 14, 15, 19, 20, 

33, 34, 35 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 0,76 0,97 0,87 -1,63 1,89
Helmertova 0,72 0,79 0,76 -1,45 -1,46
Jungova 0,98 1,08 1,03 1,73 -2,09  
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7.2.3 Výsledky afinní, Helmertovy a Jungovy transformace pro blok VVEL08 
 

a) 14 bodů (1, 5, 6, 7, 8 , 10, 11, 21, 23, 26, 30, 31, 32, 33) 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 1,87 1,05 1,52 -4,24 2,16
Helmertova 1,39 1,33 1,36 -4,30 -2,81
Jungova 1,36 0,91 1,15 -3,09 -3,04  
 

b) Ponechány identické body 1, 7, 8 , 10, 11, 21, 23, 26, 30, 31 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 2,01 1,18 1,65 -4,38 3,16
Helmertova 1,63 1,41 1,52 -4,65 -2,57
Jungova 1,75 0,88 1,39 -3,60 2,16  
 

c) Ponechány identické body 5, 6, 7, 8 , 10, 21, 26, 30, 32 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 1,90 1,06 1,54 -3,76 2,27
Helmertova 1,41 1,31 1,36 -4,37 -2,78
Jungova 1,35 0,94 1,17 -3,27 -2,98  
 

d) Ponechány identické body 1, 7, 10, 26, 31 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 2,34 1,10 1,83 5,20 2,59
Helmertova 1,67 1,47 1,57 -4,95 -3,41
Jungova 2,06 0,89 1,59 -4,27 1,80  
 

e) Ponechány identické body  5,  6,  8,  26 , 30 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 1,61 1,16 1,40 4,59 2,59
Helmertova 1,23 1,22 1,22 -3,89 -2,30
Jungova 1,11 0,87 1,00 -3,26 2,22  
 

f) Ponechány identické body  8, 10, 23, 26, 33 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 2,15 1,15 1,72 -5,32 3,06
Helmertova 1,86 1,30 1,61 -5,57 -3,94
Jungova 1,83 0,93 1,45 -4,56 -3,13  
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g) Ponechány pouze body na severním a západním okraji bloku -  1, 5, 8, 10, 21, 

30, 31, 32, 33 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 2,03 1,10 1,63 -4,02 2,91
Helmertova 2,22 2,05 2,14 -4,23 4,24
Jungova 2,42 1,91 2,18 -3,23 -2,97  
 

h) Ponechány pouze body na severním a východním okraji bloku - 1, 6, 7, 8, 10, 

11 ,21 ,23 ,26 

transformace mX [m] mY [m] mXY [m] dYmax[m] dXmax[m]

afinní 2,24 1,01 1,74 -5,49 -3,18
Helmertova 2,33 1,70 2,04 -6,73 -5,42
Jungova 2,03 0,93 1,58 -5,80 -3,14   
 

7.3 Porovnání výsledků geometrického plátování rastru 
s vektorovou kresbou (DKM) a s rastrem použitým pro 
začlenění parcel ZE do DKM podle[2] 

 
 
Přesnost souvislého rastru k. ú. Velká Veleň v S–JTSK, vzniklého spojením 

rekonstruovaných rastrů jednotlivých mapových listů, transformací pomocí globálního 

transformačního klíče a dotransformací na identické body, byla ověřena na identických 

bodech použitých pro transformaci bloků s parcelami zjednodušené evidence VVEL03, 

VVEL04 a VVEL07 a na několika dalších kontrolních bodech, které obsahovala i 

vektorová kresba DKM (viz příloha č. 7).  

 

V tabulce jsou uvedeny střední souřadnicové chyby a maximální zbytkové chyby 

kontrolních bodů rastru transformovaného geometrickým plátováním vzhledem ke kresbě 

DKM považované za správnou a v závorkách jsou uvedeny tytéž chyby pro rastr použitý 

pro začlenění parcel ZE do DKM Katastrálním pracovištěm Děčín. 
 

Blok mX [m] mY[m] mXY[m] dYmax[m] dXmax[m]

VVEL03 0,63 (0,99) 0,64(1,52) 0,64(1,28) -1,44(-2,25) 1,64(3,07)
VVEL04 0,71(1,23) 0,67(1,73) 0,69(1,50) -1,85(2,61) 1,74(-3,44)
VVEL08 1,11(1,52) 0,49(1,98) 0,86(1,76) 3,10(-3,16) -1,76(-3,04)  

 

Z dosažených výsledků je zřejmé, že střední polohová chyba mXY je vždy menší 

(1,6 – 2,2 krát) než střední polohová chyba mXY rastru použitého Katastrálním 

pracovištěm Děčín pro začlenění parcel zjednodušené evidence do DKM, který byl 
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pořízen dosavadním technologickým postupem podle [2]. 

 

 Pro ověření přesnosti na dalších kontrolních bodech (celkem 64 ve 3 blocích) byly 

porovnány souřadnice souvislého rastru v S–JTSK vytvořeného geometrickým plátováním 

(považované zde za „správné“) se souřadnicemi výsledného rastru použitého 

Katastrálním pracovištěm Děčín pro začlenění parcel ZE do DKM a byly zjištěny střední 

souřadnicové chyby mxy= 0,99 m pro blok VVEL03, 1,87 m  pro blok VVEL04 a 1,81 m pro 

blok VVEL08. Odchylky dXY se pohybovaly u většiny bodů do 3 m, výjimečně se v blocích 

VVEL04 a VVEL08 vyskytly hodnoty dXY větší než 3 m (3,36 m; 3,85 m; 3,28 m; 4,10 m; 

4,98 m). 
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8. Závěry z provedených zkoušek 
 
Zkoušky různých druhů transformací bloků s parcelami ZE ukázaly, že střední chyby 

transformačního klíče se výrazně nemění s počtem identických bodů a jejich kombinacemi 

a dokonce ani s jejich méně příznivou konfigurací (umístění jen na 2 stranách bloků). 

Hodnoty mx a my jsou typické pro použitou metodu, vždy největší v případě Helmertovy 

transformace a nejmenší v případě Jungovy transformace. 

 

Za předpokladu, že souřadnice kontrolních bodů, získané z vyrovnaného 

souvislého rastru celého k. ú., vzniklého geometrickým plátováním, jsou považovány za 

„správné“, byly porovnány se souřadnicemi získanými různými transformacemi 

jednotlivých bloků a bylo překvapivě zjištěno, že hodnoty mx a my jsou téměř stejné pro 

všechny použité transformace bloků (afinní, Helmertova, Jungova) a že zřejmě závisí 

především na kvalitě zdrojového rastru v rámci příslušného bloku (zejména na účincích 

nepravidelné místní srážky mapového listu). 

 

Tato bakalářská práce byla zpracována v období, kdy platila ustanovení 

Prozatímního návodu [2], týkající se způsobu doplnění parcel ve zjednodušené evidenci 

do DKM. Programové vybavení MicroGeos 2000 poskytlo možnost vyzkoušení dalších 

druhů transformací než jen doporučenou afinní transformaci podle odstavce 2.6.6 [2], na 

což se zaměřila první část bakalářské práce. 

 

V 1. pololetí roku 2004  vyvrcholily pilotní projekty v resortu ČÚZK k ověření jiného 

postupu přepracování sáhových map do formy DKM v S–JTSK, jehož zásady popisuje 

např. [6]. K vydání byl připraven Návod  [8] a prozatímní návod [2] doplněn Dodatkem č.1 

[7], kterým se nadále upravuje způsob doplnění parcel vedených ve zjednodušené 

evidenci do DKM tak, že za výchozí podklad se použije vyrovnaný souvislý rastr 

katastrálního území v systému stabilního katastru transformovaný do S–JTSK globálním 

transformačním klíčem. Tento postup byl vyzkoušen v druhé části bakalářské práce a byly 

dosaženy velmi příznivé výsledky (viz odst. 7.3). 
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Přehled zkratek 
 
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Bpv Balt po vyrovnání 

ČSTS Československá triangulační síť 

ČÚGK Český úřad geodetický a kartografický 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM Digitální katastrální mapa 

EN Evidence nemovitostí 

GPS Global Position Systém 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí 

JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 

JZD Jednotné zemědělské družstvo 

KM–D Katastrální mapa digitalizovaná 

KN Katastr nemovitostí 

k. ú.  Katastrální území 

ML  Mapový list 

OB Orientační bod 

PPBP Podrobné polohové bodové pole 

PK Pozemkový katastr 

SGI Soubor geodetických informací 

S–JTSK Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SK Stabilní katastr 

SPI Soubor popisných informací 

S–SK  Systém stabilního katastru 

THM Technickohospodářské mapování  

TL Triangulační list 

ZB Zajišťovací bod 

ZBPP Základní bodové polohové pole 

ZE Zjednodušená evidence 

ZMVM Základní mapa velkého měřítka 

ZTL Základní triangulační list
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