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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá zhodnocením možností využití katastrální mapy v digitální

podob�  jako jednoho z podklad�  pro tvorbu topografických map generalizací. Zam��� uje se

zejména na analýzu hlavních typ�  objekt�  topografických map, které lze z dat katastru

nemovitostí získat. U t � chto objekt �  byly popsány základní problémy, se kterými se

setkáme p� i jejich automatizovaném zpracování.

Klí � ová slova: generalizace, GIS, ISKN, katastrální mapa, topografická mapa

Abstract
Name: The possibilities of utilization cadastral map in the digital form as one of the

sources for creation topographical maps by generalization

Thesis deals with evaluation of the possibilities of utilization cadastral map in the digital

form as one of the sources for creation topographical maps by generalization. It focuses

mainly to the analysis of main types of topographical map objects, which could be gained

from the real estate cadastre. There were described essential problems we could meet

during automated processing of these objects.

Keywords: generalization, GIS, ISKN, cadastral map, topographical map
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Použité zkratky
�

STS
�

eskoslovenská trigonometrická sí ��
ÚZK

�
eský ú� ad zem� m� � ický a katastrální

DKM digitální katastrální mapa
DKM25 digitální kartografický model 1 : 25 000
DMR digitální model reliéfu
ETRS-89 Evropský terestrický referen� ní systém 1989
GIS geografický informa� ní systém
GPS globální pozi � ní systém
ISKN informa� ní systém katastru nemovitostí
KM-D katastrální mapa digitalizovaná
KN katastr nemovitostí
KPÚ komplexní pozemkové úpravy
MG2000 MicroGeos 2000
PPBP podrobné polohové bodové pole
SGI soubor geodetických informací
SPI soubor popisných informací
SQL strukturovaný dotazovací jazyk (Structured Query Language)
S-JTSK sou� adnicový systém Jednotné trigonometrické sít �  katastrální
VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
ZABAGED Základní báze geografických dat
ZM základní mapa
ZÚ Zem� m� � ický ú� ad
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1 Úvod
V posledních letech dochází k prudkému rozvoji informa� ních technologií, které

podmi � ují zm� ny v celé � ad�  lidských � inností. Ani tvorba kartografických produkt �
nez� stala t � mito zm� nami nedot � ena. Na našem trhu se objevila � ada specializovaných

kartografických program� , které umož� ují automatizaci n� kterých díl � ích krok �  p� i
vytvá� ení map (viz kap. 4).

V nedávné dob�  byla v resortu 
�

eského ú� adu zem� m��� ického a katastrálního (dále�
ÚZK) zahájena po� íta� ová tvorba Základních map 

�
R v m� � ítku 1 : 10 000. Zdrojová

data jsou � erpána  ze Základní báze geografických dat (ZABAGED). Jedním ze zdroj �  pro

aktualizaci této báze geografických dat mohou být i katastrální mapy v digitální podob�
[Šíma, 2002]. Otázkou z� stává, do jaké míry je tento díl � í podklad v praxi použitelný a zda

by nemohl být zpracován automatizovan�  dostupnými kartografickými programy.

Cílem této práce je ov � � ení použitelnosti katastrálních map v digitální podob�  pro

tvorbu topografických map generalizací. Práce se zam� � uje na analýzu dat hlavních typ�
objekt �  topografických map, které lze z dat katastru nemovitostí získat. U t � chto typ�
objekt �  byly zmapovány nejd� ležit � jší problémy a anomálie, se kterými se p� i jejich

automatizovaném zpracování setkáme. Zárove�  pro n�  byly navrženy vhodné postupy

výb� ru a generalizace, které byly následn�  ov � � eny na reálných datech. Na základ�
získaných zkušeností byl vytvo� en soubor doporu� ení obsahující návrhy � ešení hlavních

typ�  nalezených problém� .
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2  Generalizace map
Okolní sv � t, který nás obklopuje, je plný r � znorodých objekt �  a jev�  s bohatou škálou

detail � . Pokud chceme vytvo� it zmenšený obraz tohoto prostoru ve form�  mapy, tak nám

nezbývá nic jiného, než vybrat z celého bohatého okolí jen ty objekty a jevy, které jsou pro

daný ú� el mapy d� ležité a lze je p� ehledn�  zobrazit. Musíme tedy provést jejich

generalizaci.

2.1 Co je to generalizace?
Generalizace v obecn� jším významu reprezentuje proces zevšeobec� ování jinak

r � znorodých údaj � , který vede k získání d� ležitých informací, pravidel a vztah�
[Morgenstern, 2002]. P� i tvorb�  map se budeme setkávat s pon� kud vyhran� n� jším
termínem – kartografická generalizace. Uve� me si n� kolik jejich definicí

[Lauermann, 1974; 
�

SN 73 046]:

• Dle Sališ� eva

Kartografická generalizace je proces výb� ru a zevšeobec� ování obsahu mapy mající na

z� eteli zobrazení skute� ností v jejich hlavních rysech a zvláštnostech podle ú� elu a m��� ítka

mapy.

• Dle Suchova

Kartografická generalizace je specifická metoda znázor � ování, výb� ru a zevšeobec� ování

konkrétních (ve skute� nosti existujících) objekt�  a vztah� , používanou p� i sestavování

map.

• Dle 
�

SN 73 046

Kartografická generalizace spo� ívá ve výb� ru, geometrickém zjednodušení a

zevšeobecn� ní objekt� , jev �  a jejich vzájemných vztah�  pro jejich grafické vyjád� ení

v map� , ovlivn� né ú� elem, m� � ítkem mapy a vlastním p� edm� tem kartografického

zobrazování.

Z uvedených definicí vyplývá, že hlavním úkolem generalizace map je vystižení a

zobrazení charakteristických rys�  zájmového území, � ímž je vytvo� en jeho objektivní a

p� ehledný obraz.
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2.2 Kvantitativní a kvalitativní charakter  generalizace
S postupnou zm� nou m��� ítek dochází v pr� b� hu generalizace map ke zm� nám jejího

p� evládajícího charakteru [Lauermann, 1974]. M � žeme tak rozlišit charakter generalizace

kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní charakter generalizace je typický p� edevším

zmenšováním po� tu objekt �  a redukcí velikosti jejich zna� ek. Používá se v ur � itých

krocích až do okamžiku, ve kterém je nezbytné provést zm� nu výrazových prost � edk� . Pak

nastupuje kvalitativní generalizace, p� i které dochází k p� ehodnocení zobrazovaných

objekt �  a jev�  z širšího hlediska na základ�  znalosti charakteristických rys�  zájmového

území. Kvalitativní charakter generalizace je rovn� ž typický pro mapování, p� i kterém jsou

reálné objekty p� evád� ny do podoby primárního datového modelu (viz obr. 2.1).

2.3 Základní činitelé generalizace
Základní � initelé generalizace zásadním zp� sobem ovliv� ují rozsah a zp� sob generalizace

map. Pat � í mezi n�  [Veverka, 2001]:

• ú� el mapy,
• m��� ítko mapy,
• charakteristiky vyjad� ovaného prostoru,
• kartografické vyjad� ovací prost � edky,
• schopnosti uživatel �  map.

• Ú � el mapy

Ú � el mapy je nejd� ležit � jším � initelem generalizace. Podmi � uje obsah mapy a podrobnost

objekt �  a jev�  v ní zobrazených. Ur � uje jaké objekty a jevy jsou d� ležité a co je možné

potla� it. Na jeho základ�  se stanoví vhodné m� � ítko mapy.

reálný objekt
(nap� . kostel)

pr imární datový
model

kvalitativní
generalizace

Obr . 2.1 Použití kvalitativní generalizace p � i mapování (kostel v Dubí okr . Teplice)
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• M ��� ítko mapy

M � � ítko ovliv� uje velikost mapy, její p� esnost a množství objekt � , které lze zobrazit p� i
zachování její p� ehlednosti a � itelnosti. Zvolené m��� ítko siln�  ovliv � uje volbu vhodných

kartografických vyjad� ovacích prost � edk � .

• Charakter istiky vyjad � ovaného prostoru

Význam jednotlivých objekt �  v map�  je závislý na jejich okolí. Zatímco menší potok

v oblasti s bohatou � í � ní sítí je zcela bezvýznamný, tak jeho výskyt v suchých oblastech

m� že být velmi d� ležitou informací. Kartografové se proto snaží zobrazované území

roz� lenit do celk� , v nichž jsou objekty a jevy z hlediska generalizace dostate� n�
homogenní. P� i této � innosti se vychází z matematicko-statistického rozboru zájmové

oblasti formou rajonizace území. Získávají se tak oblasti r � zného charakteru, které se p� i
generalizaci zpracovávají nezávisle.

• Kar tografické vyjad � ovací prost � edky

Kartografické vyjad� ovací prost � edky ovliv � ují p� ehlednost a � itelnost mapy. Vše záleží na

velikosti zna� ek a text � , síle � ar a schopnosti o� í rozeznat v map�  detaily. Hrubší

kartografické vyjad� ovací prost � edky podmi � ují vyšší stupe�  generalizace mapy.

• Schopnosti uživatel �  map

Schopnost uživatel �  rozhoduje o tom, jak rychle mohou z map získat pot � ebné informace.

Podle cílové skupiny uživatel �  map se tak upravují jejich výrazové prost � edky, zapln� ní a

tím i stupe�  jejich generalizace.

2.4 Metody generalizace
Kartografická generalizace zahrnuje n� kolik metod, které samy o sob�  nedokáží vy� ešit

celý proces generalizace map. Tento problém se � eší jejich pom� rn�  silným provázáním do

formy generaliza� ních schémat, podle kterých je generalizace map realizována.

Škála rozd� lení generaliza� ních metod je pom� rn�  široká. Zp� sobuje to silné

provázání jednotlivých elementárních metod, které znesnad� uje jejich jednozna� né

vy � len� ní. Uve� me si n� kolik p� íklad�  rozd� lení generaliza� ních metod:

• dle Lauermanna [1974]:

• metoda výb� ru,

• metoda zevšeobec� ování tvar � ,

• metoda zevšeobec� ování kvantitativních a kvalitativních charakteristik,

• nahrazení obraz�  jednotlivých p� edm� t �  jejich hromadným ozna� ením.
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• dle Hake [Morgenstern, 2002]:

        � ist �  geometrické metody:

• zjednodušování (p� ípadn�  vyhlazování),

• zv � tšení (p� ípadn�  rozší � ení),

• potla� ení,

        geometrii zohled� ující metody:

• slu� ování,

• výb� r (p� ípadn�  eliminace),

• klasifikace (p� ípadn�  typizace),

• zhodnocení (p� ípadn�  zvýrazn� ní).

• dle Veverky [2001]:

• výb� r vyjad� ovaných skute� ností,

• geometrická generalizace,

• generalizace kvantitativních charakteristik,

• generalizace kvalitativních charakteristik,

• kartografická abstrakce.

• dle Robinsona [1995]:

• výb� r,
• klasifikace,

• zjednodušení,

• zvýraz� ování,

• symbolizace,

• indukce.

• dle ESRI [1996]:

• výb� r,
• eliminace,

• zjednodušení,

• slu� ování,

• prostorová redukce,

• typifikace,

• zvýrazn� ní,

• klasifikace a symbolizace,

• � ešení konflikt� ,

• zjem� ování.
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Z výše uvedených p� íklad�  je z� ejmé, jak pestré rozd� lení generaliza� ních metod se

m� že v literatu� e vyskytovat. V této práci bylo použito rozd� lení metod do skupin velmi

blízkých rozd� lení dle ESRI [1996]. D � vodem je následné zpracování dat v prost � edí

geografického informa� ního systému (dále jen GIS), který tyto metody podporuje a

využívá.

2.4.1 Výb � r  (selekce)

Výb� r je jednou z nejd� ležit � jších metod generalizace. Hodnotí se p� i n� m, jaké objekty

jsou z pohledu nov �  vytvá� ené mapy d� ležité, a jaké objekty je naopak možné vypustit.

Kartograf si p� i výb� ru musí zodpov � d� t dv �  základní otázky [Töpfer, 1979]:

• Kolik objekt�  m� že vybrat?
• Které jsou ty nejd� ležit � jší objekty?

Odpov � dí na tyto otázky se pak dostaneme i ke zp� sobu, jak vlastn�  máme tyto objekty

vybrat. V první � ad�  dojde k výb� r �  objekt �  a jev � , které mají být do mapy jednozna� n�
zahrnuty. To je v � tšinou pom� rn�  snadná operace. Problém nastává u objekt �  a jev �  mén�
d� ležitých. Zde je velmi t � žké jednozna� n�  rozhodnout, který z nich má být zachován, a

který potla� en. Situace je obtížná hlavn�  v tom, aby námi zvolený výb� r odrážel charakter

zobrazovaného jevu. P� i výb� ru se tak pohybujeme mezi dv � ma extrémy

[Lauermann, 1974]. K prvnímu dojde p� i snaze do mapy dostat co nejvíce informací, � ímž

m� že dojít k jejímu grafickému p� etížení. Druhý extrém naopak vznikne snahou graficky

nep� et � žovat mapu, kdy nejsou vybrány ani objekty, které by zobrazeny být mohly. 
�

ešení

správné míry výb� ru spo� ívá v jeho pod� ízení ur � itým pravidl � m a normám omezujícím

subjektivní vlivy. Tento proces ozna� ujeme jako reglementaci kartografického výb� ru.

Reglementace se � eší dv � ma základními zp� soby. Ozna� ujeme je jako censální zp� sob

výb� ru a normativní zp� sob výb� ru.

• Censální zp � sob výb � ru

Censální zp� sob výb� ru t � ídí objekty podle jejich kvantitativních nebo kvalitativních

vlastností. P� i výb� ru je stanovena mezní podmínka (census), od které budou objekty

v map�  zobrazeny v plném rozsahu. Postup výb� ru je relativn�  rychlý a snadný. Velká

nevýhoda tohoto zp� sobu výb� ru se projeví u rozsáhlejších r � znorodých oblastí, kde výb� r
prvk �  jednou podmínkou vede ke grafickému p� etížení n� kterých � ástí mapy, zatímco jiné

� ásti mohou zobrazení daných jev �  úpln�  postrádat. Tento nedostatek m� že být

kompenzován stanovením jednotlivých mezních podmínek pro každý konkrétní typ

zobrazovaného území. 
�

ešení tohoto problému tedy spo� ívá v provedení rajonizace území.

V praxi se v � tšinou nepoužívá pouze jedna podmínka [Veverka, 2001]. Velmi � asto

se celá množina objekt�  rozd� lení do t � í skupin. V první z nich jsou objekty, které se
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jednozna� n�  zachovají, druhá obsahuje objekty, které budou jednozna� n�  vypušt � ny, a t � etí

skupina obsahuje objekty k dalšímu posouzení.

• Normativní zp � sob výb � ru

Normativní zp� sob výb� ru vychází z rozboru zákonitostí a vztah�  mezi objekty

zobrazovanými na podkladových mapách a mapách z nich odvozených. Stanovuje

optimální po� et objekt� , které mají být zakresleny v nové map� . To se d� je na základ�
normativ � , které jsou vytvo� eny matematicko-statistickým rozborem.

Princip výb� ru na základ�  po� etní normy [Töpfer, 1979] je založen na stanovení

pom� ru po� tu zachovaných prvk�  ku po� tu prvk �  p� vodních. Vzniká tím výb� rový pom� r
typu n : m, který zna� í, že z p� vodního po� tu m objekt �  bude zachováno n objekt � .

Výb� r pomocí hustotní normy udává maximální po� et objekt �  na plošnou jednotku

mapy (nap� . 1 cm2). Tento princip zabra� uje grafickému p� etížení mapy. Zatímco po� etní

výb� rové normy jsou relativní a vztahují se k ur � itému m��� ítku výchozí mapy, tak hustotní

normy jsou vyjád� eny absolutním � íslem platným pro jakákoliv m��� ítka výchozích map.

Velikost hustotní normy se stanovuje v � tšinou empiricky. Její nej � ast � jší použití

nalezneme u textových popis� , které pom� rn�  siln�  zat � žují mapy. Tato metoda se rovn� ž
používá p� i tvorb�  prvotních map. Je velmi výhodná pro objekty, které jsou pom� rn�
rovnom� rn�  zastoupeny v zájmové oblasti. Použití konstantní hustotní normy pro objekty

s nepravidelnou hustotou výskytu, m� že naopak vést až ke zkreslení zobrazovaných jev� .

V tomto p� ípad�  se op� t zavádí stanovení jednotlivých hustotních norem pro r� zné typy

zobrazovaných oblastí tak, aby odráželo jejich charakteristické rysy.

Princip výb� ru v souborech objekt �  spo� ívá v prvotním výb� ru nejvýznamn� jších

objekt � , po kterém se zbytek objekt �  rozd� lí do díl � ích skupin – soubor �  objekt� . Ty jsou

pak následn�  generalizovány každý zvláš� . Velikost soubor�  objekt�  se volí taková, aby

bylo možné vystihnout jednotlivé detaily, aby byl soubor dostate� n�  p� ehledný, a aby

umož� oval vhodný výb� r jednotlivých objekt � . Každý takto vytvo� ený soubor by m� l mít

sv � j charakter a relativn�  rovnom� rn�  rozmíst � né objekty. Na obrázku 2.2 je zobrazen

zp� sob generalizace dvaceti výchozích objekt �  (viz � ást a), které mají být generalizací

Obr. 2.2 P� íklad výb � ru v souboru objekt �  (p � evzato Töpfer  1979)

a/ podklad pro výb� r                 b/ chybná generalizace             c/ správná generalizace
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redukovány v pom� ru 1 : 2. P� i chybné generalizaci (viz � ást b) je proveden výb� r
poloviny bod�  bez ohledu na rozdílnou hustotu p� vodních bod� . Výsledek tím neodráží

charakter zpracovávané oblasti. Pokud si oblast rozd� líme a hust � jší severozápadní � ást

zpracujeme zvláš� , tak generalizací této oblasti získáme p� t bod�  a ve zbylé � ásti rovn� ž
dalších p� t bod�  (viz � ást c). Tímto postupem je charakter oblasti zachován.

• Jednoduchý zákon odmocniny

Mezi dnes již klasické prost � edky reglementace výb� ru pat � í zákon odmocniny, který

navrhl n� mecký kartograf Töpfer v roce 1961. Jeho jednoduchý zákon odmocniny

[Töpfer, 1979] má následující tvar (2.1):

                                                                                                                                  (2.1)

kde je:    nF … po� et prvk�  na map�  odvozené,

nA … po� et prvk�  na map�  podkladové,

MF… m� � ítkové � íslo mapy odvozené,

MA… m��� ítkové � íslo mapy podkladové.

Tento pom� rn�  jednoduchý vztah je hojn�  používán p� i generalizaci kvantitativního

charakteru, p� i níž nedochází ke zm� n�  zna� kového klí � e. Jeho použitím vytvo� íme po� etní

normu pro generalizaci objekt � .

• Rozší � ený zákon odmocniny

Rozší � ený zákon odmocniny získáme z jednoduchého p� idáním konstant vyjad� ujících

význam prvku a pom� r velikosti smluvené zna� ky mezi podkladovou a odvozenou mapou.

Tvar zákona je pak následující:

                                                                                                                    (2.2)

kde je:    CB …  konstanta významu prvku,

CZ …  konstanta pom� ru velikosti zna� kových klí � �  na podkladové a odvozené

map� .

Konstanta významu prvku CB je stanovena podle ú� elu mapy a zp� sobu jejího

zobrazování. Její volba je zna� n�  subjektivní. Zm� na konstanty je typická p� i p� echodu ze

základních map na p� ehledné. Konstanta m� že nabývat následujících hodnot:

a) p� i zvláštním významu prvku:

                                                                                                                                 (2.3)
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b) p� i normálním významu prvku:

                                                                                                                                  (2.4)

c) p� i malém významu prvku:

                                                                                                                                  (2.5)

Z výše popsaných hodnot koeficientu CB nám za p� edpokladu CZ = 1 vyjdou

následující zákonitosti výb� ru: Pokud je prvk � m p� isouzen zvláštní význam, tak do výb� ru
vstupují všechny bez redukce jejich po� tu. P� i normálním významu prvk �  dochází k jejich

redukci podle jednoduchého zákonu odmocniny. U prvk �  s malým významem je redukce

provedena dokonce s kvadrátem tohoto zákona.

Konstanta pom� ru velikosti zna� kových klí � �  CZ je definována následujícími vztahy:

a) p� i generalizaci � árových prvk �  (sm� rodatná ší � ka):

                                                                                                                                    (2.6)

kde je:  sA …ší � ka signatury na map�  podkladové,

 sF …ší � ka signatury na map�  odvozené.

b) p� i generalizaci plošných prvk�  (sm� rodatná plocha):

                                                                                                                                    (2.7)

kde je:  fA …plocha zna� ky na map�  podkladové,

 fF …plocha zna� ky na map�  odvozené.

c) p� i generalizaci � árových a plošných prvk� , jejichž rozm� r zna� ek byl odvozen

dle zákona odmocniny:

                                                                                                                      (2.8)

P� i odvozování map m��� ítka 1 : 100 000 z map 1 : 50 000 dochází � asto k zachování

zna� kového klí � e. Dojde tím ke zvláštnímu p� ípadu, kdy platí:

                                                                                                                  (2.9 a 2.10)

Jednotlivé výsledné varianty rozší � eného zákona odmocniny (2.2) jsou uvedeny

v následující tabulce (viz tab. 2.1).
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  Tab. 2.1 Var ianty rozší � eného zákona odmocniny

P� i generalizaci
� árových prvk�

(sm� rodatná ší � ka)

P� i generalizaci
plošných prvk�

(sm� rodatná plocha)

P� i generalizaci
� árových a plošných
prvk �  (rozm� r dle

zákona odmocniny)

P� i zvláštním
významu

prvku

P� i normálním
významu

prvku

P� i malém
významu

prvku

2.4.2 Zjednodušení

Tato metoda pracuje na principu zjednodušování linií a obvodových hranic polygon� .

Jejím hlavním úkolem je výb� r charakteristických tvar �  objekt�  a potla� ení podružných

detail �  (zanedbatelní výb� žk �  a záhyb� ). P� i jejím použití je nezbytné rozlišit o jaký typ

objekt �  se jedná. Jiný p� ístup musí být zvolen nap� íklad u budov, kde je nezbytné zachovat

jejich charakteristickou pravoúhlost, a jiný u plynulých k � ivek vodních tok� , kde se až na

výjimky s pravými úhly tém� �  nesetkáme. U plošných objekt �  se dbá na to, aby plocha

objektu p� ed a po jeho zjednodušení byla zhruba stejná.

Metoda zjednodušení je velmi � asto propojena s metodou vyhlazování. To

umož� uje vrátit plynulost objekt � m, u nichž p� i zjednodušení došlo ke vzniku

nep� irozených hran a lom� . P� i procesu zjednodušování se v praxi používá � ada algoritm� ,

které jsou blíže popsány v kapitole 3.

2.4.3 Vyhlazování (zjem � ování)

Princip metody vyhlazování je založen na úprav �  geometrie objekt � , jehož cílem je

odstran� ní nep� irozených hran a lom� . Použití této metody je pom� rn�  široké. Jak již bylo

uvedeno v odstavci 2.4.2, bývá metoda vyhlazování velmi � asto kombinována s metodou

zjednodušení. Pro vyhlazování se v praxi používá � ada algoritm� , jejichž výb� r je uveden

v podkapitole 3.2.
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2.4.4 Slu � ování (agregace)

Princip metody agregace je založen na vzájemném spojení objekt �  stejného typu, které leží

v t � sném sousedství nebo do ur � ité vzdálenosti od sebe. Agregace se používá v p� ípad� ,
kdy objekty není již možné v daném m� � ítku zobrazovat samostatn� . V procesu agregace

se dbá na to, aby sou� et ploch všech objekt �  po generalizaci zhruba odpovídal sou� tu

ploch p� ed jejím zahájením. Jedním z kritérií pro posuzování, zda mají být objekty

slou� eny, je jejich vzájemná vzdálenost. Ke slou� ení objekt �  nedochází v p� ípad� , kdy se

mezi nimi nalézá další d� ležitý objekt, který musí být zachován. Ukázkou takového

p� ípadu mohou být vybrané komunikace ve starých zástavbách m� st, které mají sice

pom� rn�  malé rozm� ry, ale jsou d� ležité pro zachování charakteru generalizovaného

území. P� i slu� ování objekt �  se používají dv �  základní metody agregace (viz obr. 2.3).

Ortogonální agregace se v � tšinou používá u objekt �  budov, u nichž je d� ležité zachovat

jejich charakteristickou pravoúhlost. Neortogonální agregace se používá u objekt �
s plynulými hranicemi jako jsou lesní komplexy a vodní plochy.

2.4.5 Prostorová redukce (kolapse)

Metoda prostorové redukce spo� ívá v redukci dimenze objekt � . V � tšina objekt �  v reálném

sv � t �  má n� jaký plošný rozm� r. P� i zobrazování t � chto objekt�  ve zmenšujících se

ortogonální agregace neortogonální agregace

Obr. 2.3 Základní typy agregace

Obr . 2.4 P� íklad prostorové redukce komunikací (polygon � linie) a budov (polygon � bod)
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m� � ítkách map nestává okamžik, kdy plošný prvek p� irozen�  p� echází v prvek liniový nebo

bodový. Dochází tak k jeho prostorové redukci. Metoda prostorové redukce je velmi � asto

používána k náhrad�  plošných objekt �  pozemních komunikací a vodních tok �  jejich osami

nebo budov jejich bodovými zna� kami (viz obr. 2.4).

2.4.6 Zvýrazn � ní (exagerace)

Metoda zvýrazn� ní spo� ívá ve zv � tšení zobrazovaných objekt� . Uplat � uje se zejména u

map malých a st � edních m� � ítek. D� vod použití této metody je prostý. P� i zmenšujícím se

m� � ítku map již není možné � adu objekt �  zobrazit v reálné velikosti a musí dojít k jejich

zvýrazn� ní. Nap� íklad liniový prvek, reprezentující silnici o ší � ce deset metr � , má v map�
m� � ítka 1 : 10 000 ší � ku 1 mm. V m� � ítku mapy 1 : 200 000 by nezvýrazn� ná silnice

musela mít ší � ku jen nezobrazitelných 0,05 mm (viz tab. 2.2). Musí proto dojít k jejímu

zvýrazn� ní.

  Tab. 2.2 Porovnání reálné velikosti objekt �  v r � zných m � � ítkách map

M ��� ítko
mapy

Mapová velikost objektu
o rozm� ru 10 m v realit �

Reálná velikost objektu
o rozm� ru 1 mm v map�

1: 10 000 1 mm 10 m
1: 25 000 0,4 mm 25 m
1: 50 000 0,2 mm 50 m
1: 100 000 0,1 mm 100 m
1 : 200 000 0,05 mm 200 m

Metoda zvýrazn� ní je siln�  provázána s metodou � ešení konflikt � . P� i zvýrazn� ní

objekt �  dochází velmi � asto k jejich vzájemným p� ekryt � m. Tyto p� ekryty musí být

následn�  � ešeny.

2.4.7 Typifikace

Metoda typifikace redukuje hustotu zobrazovaných objekt �  tak, aby z� stal zachován

charakter zobrazovaných objekt �  a jev �  (viz obr. 2.5). Uplatn� ní nachází zejména u

vyššího stupn�  generalizace map.

                                    Obr . 2.5 P� íklad použití metody typifikace
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2.4.8 Klasifikace

Metoda klasifikace je založena na principu za� azení objekt �  podle jejich kvalitativních

nebo kvantitativních charakteristik do vhodn�  zvolených kategorií (viz obr. 2.6). P� i
stanovení jednotlivých kvantitativních skupin se vychází z rozboru sou� tových a

frekven� ních k � ivek, které umož� ují optimální kategorizaci jev �  a objekt �

[Lauermann, 1974]. Tato metoda umož� uje vytvo� it hierarchické � len� ní objekt�  pro

jednotlivá m��� ítka map. Jako p� íklad m� že posloužit kategorizace sídel dle po� tu obyvatel,

které u podrobn� jších map bude rozlišovat více interval �  než u map mén�  podrobných.

2.4.9 
�

ešení konflikt �
Metoda � ešení konflikt �  se zabývá odstran� ním problém�  s p� ekrytem nebo p� íliš malou

vzdáleností mezi zobrazovanými objekty. K této situaci dochází p� i použití n� kterých

generaliza� ních metod (nej � ast � ji u metody zvýrazn� ní). 
�

ešení konflikt �  spo� ívá

v posunu mén�  významných objekt � , zatímco poloha ostatních objekt �  z� stává

nezm� n� na.

                            Obr. 2.6 P� íklad klasifikace plošných objekt �

                                 Obr . 2.7 P� íklad � ešení konflikt �  silnic a budov
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2.5 Analýza využitelnosti jednotlivých generalizačních
metod

Analýzou využitelnosti jednotlivých generaliza� ních metod se již zabývala � ada autor�
[Cecconi, 2003]. Výsledky ukazují, že použití jednotlivých metod ovliv� ují všechny

základní � initelé generalizace a typ objektu, který je generalizován. Obecn�  lze � íci, že

jednotlivé generaliza� ní metody by bylo možné rozd� lit do dvou základních skupin. První

skupina by obsahovala metody, které se používají tém� �  v každém p� ípad� . Lze sem

nap� íklad zahrnout metodu výb� ru, zjednodušení a vyhlazení. Druhou skupinou jsou

metody, které se používají jen v n� kterých p� ípadech. Pat � í sem nap� íklad metoda

prostorové redukce, zvýrazn� ní a typifikace.
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3  Popis vybraných generalizačních algor itmů
3.1 Algor itmy pro zjednodušení linií
Pro zpracování této kapitoly byly využity publikované informace [Weibel, 1997], dopln� né

o vlastní praktické zkušenosti. Proces zjednodušování liniových element �  je jednou

z nej � ast � ji využívaných operací. Její použití nalezneme jak p� i zjednodušování liniových

objekt �  (nap� . silnic, železnic a vodní tok � ), tak i u hranic polygon�  (nap� . les�  a vodních

ploch). Hlavním cílem t � chto algoritm�  je redukce po� tu vrcholových bod�  p� i zachování

všech d� ležitých geometrických informací v objektech obsažených. Koncové body

zjednodušovaných linií v � tšinou z� stávají nezm� n� ny, aby nedošlo k narušení vzájemných

topologických vazeb s ostatními objekty. Algoritmy používají následující geometrická

kritéria:

• mezní délka,

• mezní úhlová zm� na,

• mezní kolmá vzdálenost,

• mezní plocha.

Posouzení jednotlivých zjednodušujících algoritm�  vychází p� edevším z hodnocení

zachování struktury p� vodních informací. Z tohoto hlediska byl dnes již opušt � n � ist �
geometrický p� ístup, který nerozlišoval o jaký typ objektu se jedná.

3.1.1 Algor itmy nezávislé na geometr ii

Tato skupina algoritm�  pracuje nezávisle na tvaru zjednodušovaného prvku. Dochází zde

k velmi � asté destrukci d� ležitých informací podmín� né jen výjime� ným výb� rem

charakteristických vrchol �  zjednodušované linie. Dnes se již prakticky nepoužívají. Pat � í
sem nap� íklad:

• Algor itmus zachování každého n-tého bodu

Princip algoritmu spo� ívá v prostém zachování každého n-tého vrcholu zjednodušované

linie (viz obr. 3.1). Ostatní body jsou eliminovány.
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Obr. 3.1 P� íklad zachování každého t � etího bodu zjednodušované linie
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3.1.2 Lokáln �  pracuj ící algor itmy

P� i rozhodování o zachování � i eliminaci lomového bodu jsou u této skupiny algoritm�
použity údaje jen z nejbližších sousedních vrchol � . Vzhledem k tomu, že vycházejí

z lokálního tvaru zjednodušované linie, jsou ve svých výsledcích mén�  destruktivní než

algoritmy nezávislé na geometrii. Dnes se využívají pro jemné zjednodušení linií

kreslených v reálném � ase. V následujících odstavcích je uvedeno n� kolik základních

metod, které lze r � zn�  modifikovat a vzájemn�  kombinovat.

• Eliminace blízkých bod �
Algoritmus eliminace blízkých bod�  (viz obr. 3.2) je založen na výpo� tu Euklidovské

vzdálenosti dvou sousedních vrchol � . Jeho relativní výhodou je skute� nost, že p� i
vhodném nastavení minimální vzdálenosti je zachován tvar zjednodušovaných prvk � . Jeho

nevýhoda spo� ívá ve zbyte� ném zachování bod� , které leží v p� ímé linii ve v � tší
vzdálenosti než nastavené minimum. Existuje n� kolik modifikací tohoto algoritmu.

N � které eliminují první bod z krátkého úseku, n� které druhý a n� které vytvá� í z obou bod�
jeden s jejich pr � m� rnou polohou.

• Eliminace bod �  s malým rozdílovým úhlem

Princip algoritmu spo� ívá v postupném vyhodnocení trojice sousedních bod� , pro které je

vypo� ten vrcholový úhel mezi jejich spojnicemi. V p� ípad� , že se vrcholový úhel liší od

úhlu p� ímého jen v mezích minimálního rozdílového úhlu (viz obr. 3.3), bude bod
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Obr. 3.2 P� íklad eliminace blízkých bod �  (druhého bodu z krátkého úseku linie)
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vynechán. Takto se postupn�  vyhodnotí celá zjednodušovaná linie. Nevýhoda této metody

se projeví u bod�  s vrcholovým úhlem, který jej ur � uje ke zrušení v p� ípad� , že jejich

ramena jsou velmi dlouhá. Tím m� že dojít k deformaci zjednodušované linie.

• Eliminace bod �  o malé kolmé vzdálenosti od základní linie

Algoritmus této metody je založen na vyhodnocení trojice sousedních bod� . Krajní body

jsou spojeny p� ímou spojnicí, od níž je vypo� tena kolmá vzdálenost k prost � ednímu bodu.

Jestliže bod má od spojnice vzdálenost menší než je zadaná minimální kolmá vzdálenost ε,

bude vynechán (viz obr. 3.4). Obdobn�  je postupováno až do zjednodušení celé linie. Tato

metoda odstra� uje problémy, které se vyskytují u p� edešlých dvou typ�  algoritm� .

3.1.3 Lokáln �  pracuj ící algor itmy s � áste� n �  rozší
�
eným okolím

Algoritmy této skupiny hodnotí delší úsek zjednodušované linie než jen mezi nejbližšími

sousedními vrcholy. Velikost vyhodnocovaného úseku je však omezena a je závislá na

vzdálenosti, úhlu nebo po� tu bod� . Pat � í sem nap� íklad:

•  Lang� v algor itmus

Princip algoritmu byl publikován již roce 1969. Stupe�  filtrace bod�  je � ízen zadáním

minimální kolmé vzdálenosti ε. 
�

asto se � adí k tzv. „ tolerancí vázaným algoritm� m“.

Princip � innosti Langova algoritmu pro zpracování p� ti následných úsek�  linie (n=5) bude

vysv � tlen za pomoci následujícího obrázku (viz obr. 3.5). Algoritmus vypo� te kolmé

vzdálenosti jednotlivých mezibod�  od p� ímé spojnice prvního a šestého bodu. Pokud

kolmá vzdálenost jakéhokoliv bodu p� ekro� í zadanou hodnotu ε, dojde k opakování

výpo� tu pro p� ímou spojnici prvního a pátého bodu. Tímto zp� sobem se pokra� uje dále až

do spln� ní hodnoty ε pro všechny mezibody nebo do ukon� ení test �  na druhém bod�
testované � ásti linie. Jestliže test je ukon� en spln� ním hodnoty ε, budou všechny mezibody

tohoto úseku eliminovány. Koncový bod zjednodušeného úseku se pak stává prvním

bodem dalšího testovaného úseku. Obdobn�  se pokra� uje až do konce linie. Po ukon� ení
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Obr. 3.4 P� íklad eliminace bod �  o malé kolmé vzdálenosti od základní linie
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zjednodušujícího procesu leží všechny eliminované body v okolí do maximální vzdálenosti

ε od zjednodušeného elementu.

3.1.4 Lokáln �  pracuj ící algor itmy s neomezen �  rozší
�
eným

okolím

Algoritmy této skupiny používají hodnocení rozší � eného úseku zjednodušované linie bez

dalšího omezení. Pat � í sem nap� íklad:

• Reumann-Witkam � v algor itmus

Algoritmus vytvá� í vyhledávací koridor tvo� ený dv � mi rovnob� žnými liniemi ve

vzdálenosti ε na ob�  strany od prvního úseku zjednodušované linie (viz obr. 3.6). Koridor

V16

V1

V2

V3
V4

V5

V6

V7
V8

V9
V10

V11 V12
V13

V14

V15

V1
V2

V3
V4

V5

V6

V7
V8

V9
V10

V11 V12
V13

V14

V15
V16

V1
V2

V3
V4

V5

V6

V7
V8

V9
V10

V11 V12
V13

V14

V15
V16

V1

V2

V3
V4

V5

V6

V7
V8

V9
V10

V11 V12
V13

V14

V15
V16

V1

V2

V3
V4

V5

V6

V7
V8

V9
V10

V11 V12
V13

V14

V15
V16

Obr. 3.5 P� íklad eliminace bod �  Langovým algoritmem pro n=5

min.kolmá vzdálenost ε

V1 V2

V3V4

V5

V6

V7
V8

V9
V10

V11 V12
V13

V14

V15
V16 V16

V1 V2

V3V4

V5

V6

V7
V8

V9
V10

V11 V12
V13

V14

V15

                      Obr . 3.6 P� íklad použití Reumann-Witkamova algoritmu

2ε



Kapitola 3                                                                                         Popis vybraných generaliza� ních algoritm�

28

je pak následn�  prodloužen vp� ed, dokud jedna z jeho hranic neprotne zjednodušovanou

linii. Všechny vrcholové body ležící v koridoru s výjimkou prvního a posledního bodu

budou eliminovány. Z posledního bodu zjednodušeného úseku se vytvo� í další vyhledávací

koridor. Tato � innost se opakuje až do konce linie.

3.1.5 Globální algor itmy

Globální algoritmy zpracovávají celou zjednodušovanou linii najednou. Pat � í sem

nap� íklad:

• Douglas-Peucker � v algor itmus

Tento algoritmus pat � í mezi nejznám� jší a nejvíce používané [Tu� ek, 1998]. Stupe�
filtrace bod�  je stejn�  jako u Langova algoritmu � ízen zadáním minimální kolmé

vzdálenosti ε. Princip algoritmu spo� ívá ve výpo� tu kolmých vzdáleností všech mezibod�
od p� ímé spojnice prvního a posledního bodu (viz obr. 3.7). Pokud je p� ekro� ena hodnota

ε, tak je z mezibod�  vybrán ten, který ji p� ekro� il nejvíce. Vybraný bod tak umožní

vytvo� it dv �  nové spojnice, ke kterým se op� t vypo� tou kolmé vzdálenosti mezibod� .

Tento postup se rekurzivn�  opakuje až do okamžiku, kdy pro žádný mezibod díl � í linie

není hodnota ε p� ekro� ena. Mezibody spl � ující hodnotu ε budou eliminovány.
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• Visvalingam-Whyatt � v algor itmus

Visvalingam-Whyatt � v algoritmus pracuje na principu m� � ení efektivní plochy E, která je

vypo� tena jako plocha trojúhelníku t � í sousedních bod�  linie. Vypo� tená plocha

reprezentuje zm� nu, ke které by došlo p� i vypušt � ní prost � edního vrcholu. Princip

algoritmu je jednoduchý. Pro všechny lomové body linie (mimo prvního a posledního) je

vypo� tena hodnota efektivní plochy E (viz tab. 3.1). Zjednodušování linie spo� ívá v

postupném vynechání vrchol �  s nejmenší efektivní plochou (viz obr. 3.8). Po eliminaci

každého vrcholu musí dojít k p� epo� tu efektivních ploch obou sousedních bod� . Proces

zjednodušování kon� í v okamžiku, kdy efektivní plocha E každého z vrchol �  je v � tší než

na po� átku zadaná hodnota.

  Tab. 3.1 Výpis zm � n efektivní plochy E v pr � b � hu zjednodušování linie (viz obr. 3.8)

Hodnoty efektivní plochy E jednotlivých vrchol �
Krok

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15
1 67 13 7 9 32 18 28 40 27 14 8 19 25 19
2 67 4 - 17 32 18 28 40 27 14 8 19 25 19
3 111 - - 41 32 18 28 40 27 14 8 19 25 19
4 111 - - 41 32 18 28 40 27 42 - 36 25 19
5 111 - - 41 55 - 29 40 27 42 - 36 25 19
6 111 - - 41 55 - 29 40 27 42 - 36 24 -
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3.2 Algor itmy pro vyhlazování linií
Vyhlazovací algoritmy pracují na principu posunu jednotlivých vrchol �  linií tak, aby došlo

k odstran� ní nep� irozených lom�  a hran. Vyhlazování je používáno jako prost � edek pro

zlepšení vzhledu. 
�

ada objekt�  v topografických mapách má p� irozen�  plynulý a hladký

pr � b� h, ale vyskytují se i p� ípady, kdy ostré hrany musí z� stat na liniích zachovány.

Nevhodné by nap� íklad bylo vyhlazení lom�  vrstevnic na terénních hranách. Podobných

p� ípad�  lze v mapách najít více. Tento problém je možné � ešit rozd� lením linií na hranách

na dva samostatn�  vyhlazované elementy nebo pomocí atribut �  lomových bod� , které by

ur � ovaly jaké úseky linií mají být vyhlazeny samostatn� .

V literatu� e [Weibel, 1997] jsou uvád� ny t � i základní skupiny vyhlazovacích

algoritm� . Jsou to:

• technika váženého pr � m� ru,

• technika epsilon filtrace,

• matematická aproximace.

Technika váženého pr � m� ru je založena na pr� m� rování sou� adnic vrchol � . Technika

epsilon filtrace využívá redukci prostorového rozlišení, kdy nejsou zobrazovány detaily

menší než post � ehnutelná velikost ε a matematické aproximace využívají metod jako je

nap� íklad Gaussova filtrace.

• Metoda klouzavého pr � m � ru

Vyhlazení linií metodou klouzavého pr� m� ru [Töpfer, 1979] pracuje na principu p� epo� tu

sou� adnic st � edního ze t � í sousedních bod�  dle vztah�  (3.1) a (3.2).

                                                                                                                   (3.1)

                                                                                                                                                                                                                                                        (3.2)

Sou� adnice prvního a posledního bodu linie z� stanou nezm� n� ny. Tato metoda

m� že být použita i n� kolikrát za sebou. Jejím výsledkem je sice zmenšení velikosti záhyb�
(viz obr. 3.9), ale jejich délka z� stane zachována. To je vhodné zejména pro nižší stupe�
generalizace map. P� i pot � eb�  siln� jší generalizace je vhodné metodu kombinovat

s výb� rem vrcholových bod� .
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• Li-Openshaw � v algor itmus

Li-Openshaw� v algoritmus pracuje podobn�  jako epsilon filtrace [Weibel, 1997].

Vyskytují se t � i rozdílné varianty algoritmu. Rozlišujeme algoritmus ve vektorovém,

v rastrovém a v kombinovaném rastrov � -vektorovém módu. Princip algoritmu v rastrov � -
vektorovém módu spo� ívá ve vytvo� ení � tvercové sít �  o velikosti hrany odpovídající

nejmenšímu zobrazitelnému detailu. Sí�  je umíst � na p� es zjednodušovaný liniový element

tak, aby po� átek linie byl totožný se st � edem jednoho z jejich � tverc� . Následn�  jsou

spo� teny pr� se� íky vyhlazované linie se � tvercovou sítí a na jejich spojnici je v každém

� tverci vytvo� en st � edový bod. Takto vytvo� ené body spolu s koncovými vrcholy linie jsou

novými body vyhlazené linie (viz obr. 3.10).

Obr. 3.9  Vyhlazování linií metodou klouzavého pr � m � ru

p� vodní linie

vyhlazeno 5x

vyhlazeno 10x

p� vodní linie pomocná spojnice výsledná linie

                            Obr. 3.10 Pr incip L i-Openshawova algoritmu
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3.3 Algor itmy pro výpočet os plošných objektů
Využití algoritm�  pro výpo� et os nalezneme p� i p� evodu plošných objekt�  na objekty

liniové. Používají se zejména pro výpo� et os pozemních komunikací nebo vodních tok � .

Princip algoritmu je založen na triangulaci výchozího plošného objektu. Velmi � asto je

k tomu používána Delaunay triangulace [Tu� ek, 1998],

která vytvá� í trojúhelníky tak, aby uvnit �  kružnice jimi

opsané již neležely žádné další body (viz obr. 3.11).

Vytvo� ené trojúhelníky se rozd� lí podle po� tu hrani � ních

linií polygonu do t � í skupin [Wilschut, 1998].

V trojúhelnících s žádnou hrani � ní linií polygonu se

spojí st � edy kratších stran se st � edem strany delší

(viz obr. 3.12). Tato skupina trojúhelník�  reprezentuje ve v � tšin�  p� ípad�  místa, kde se osa

polygonu bude rozd� lovat do dvou � i více samostatných v � tví. V trojúhelnících s jednou

hrani � ní linií polygonu se spojí st � edy obou jejich vnit � ních stran. Trojúhelníky s dv � ma

hrani � ními liniemi polygonu obsahují pouze ukon� ovací bod, který je umíst � n ve st � edu

jejich vnit � ní strany. V p� evážné v � tšin�  p� ípad�  se jedná o místa, kde bude osa polygonu

ukon� ena.

3.4 Algor itmy pro zjednodušování budov
Algoritmy pro zjednodušování budov pracují na � ad�  princip� . Jejich spole� ným rysem je

zachování pravoúhlého p� dorysu budov. Jednou z velmi � asto používaných metod je

postupné zjednodušování hran budov s délkou menší než zadaná minimální hodnota

[Sester, 2001]. Prvním krokem algoritmu je výpo� et délek a orientací jednotlivých hran

budovy. Následn�  je vyhledána první hrana budovy, která je kratší než zadané minimum.

Obr. 3.11 Delaunay tr iangulace

trojúhelníky s bez hrani � ní linií polygonu

trojúhelníky s jednou hrani � ní linií polygonu

trojúhelníky s dv � mi hrani � ními liniemi polygonu

hrubý návrh osy polygonu (prochází dalším zpracováním)

Obr. 3.12 Pr incip výpo
�
tu osy polygon �
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Na základ�  orientací a délek s ní sousedících stran (viz obr. 3.13) dojde k rozlišení

následujících p� ípad� :

• Sousedící strany (sn-1 a sn+1) maj í protich � dnou or ientaci

Tento p� ípad indikuje úzký výklenek nebo výstupek. Zjednodušení pak spo� ívá v jeho

zarovnání. Ze sousedících hran sn-1 a sn+1 je vybrána ta kratší. S ní sousedící hrana sn-2 nebo

sn+2 je pak prodloužena zhruba o délku sn, až dojde k protnutí linií.

• Sousedící strany (sn-1 a sn+1) jsou na sebe zhruba kolmé

S tímto p� ípadem se m� žeme setkat u budov se zarovnaným rohem. Zjednodušení spo� ívá

v prodloužení sousedních stran sn-1 a sn+1, � ímž se zarovnaný roh obnoví.

• Sousedící strany (sn-1 a sn+1) maj í stejnou or ientaci

Do této skupiny pat � í n� kolik samostatných p� ípad� . Nejsložit � jším z nich je víceschodový

tvar, který se zjednodušuje v závislosti na po� tu a rozm� rech jednotlivých schod� . Pokud

se jedná o jednoschodový tvar, je na základ�  délek sousedních stran sn-1 a sn+1 rozhodnuto,

jak bude vy� ešen. Krátký schod bude zarovnán, zatímco schod dlouhý bude proložen tak,

aby plocha budovy p� ed a po jejím zjednodušení byla zhruba stejná.

sn-1

sn+1

s n
-2

sn

s n
+1s n

-1

sn

s n
+1s n
-1

úzký výklenek

dlouhý schod

sn

s n
+1

sn-1

zarovnaný roh

sn-2
sn+2

sn-2
sn+2

sn-1

s n

sn+1

s n
-2

krátký schod

s n

úzký výstupek

Obr. 3.13 Pr incip zjednodušování budov
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4 Ukázka generalizačních programů
Cílem automatické generalizace je formalizovat � asto intuitivní a subjektivní generaliza� ní

kroky tak, aby v budoucnu mohl po� íta� ový systém plnohodnotn�  nahradit práci

kartografa. Problematika automatické generalizace je velmi složitá. P� es prudký vývoj

informa� ních technologií nelze v blízkém období p� edpokládat její úplné do� ešení.

V sou� asné dob�  je možné algoritmizaci použít jen v díl � ích oblastech, zam� � ených

v � tšinou odd� len�  na atributovou a geometrickou � ást informací. Uživatel pak musí celý

proces kontrolovat, usm� r � ovat a � ešit p� ípadné konflikty mezi objekty.

V následujících podkapitolách se velmi stru� n�  zmíníme o n� kterých zajímavých

programech pro generalizaci map. Uvedené programy reprezentují typické spektrum

generaliza� ních nástroj � , které jsou v praxi v sou� asné dob�  používány.

4.1 DynaGEN (Intergraph)
Program DynaGen pat � í do skupiny kartografických produkt�  firmy Intergraph. Svým

uživatel � m poskytuje celou � adu užite� ných nástroj �  nezbytných pro generalizaci map

(viz obr. 4.1). Nechybí zde ani nástroje pro zjednodušování a vyhlazování linií a polygon� ,

agregaci bod�  a ploch, zm� nu dimenze objekt�  (plocha �  linie �  bod), nápravu

nepravoúhlosti objekt �  a zjednodušování budov. Ze všech uvedených nástroj �  si ukažme

Obr. 4.1 Ukázka generaliza
�
ních nástroj �  DynaGEN (p� evzato Dynagen, 2002)
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alespo�  dva. Na následujících obrázcích je ukázka p� evodu polygonu vodního toku na

liniový objekt (viz obr. 4.2) a ukázka zjednodušování budov (viz obr. 4.3).

4.2 CHANGE (Univerzita Hannover)
Program CHANGE byl vyvinut v Institutu pro kartografii a geoinformatiku Univerzity

v Hannoveru [IKG, 2004]. Je ur � en pro generalizaci silnic (CHANGE-Roads) a budov

(CHANGE-Buildings). Tyto dva typy objekt�  jsou zpracovány odd� len� . Vlastní proces

generalizace je � ízen pomocí zadání vstupních parametr � . Program je dnes hojn�  využíván

jak v N � mecku, tak v zahrani � í pro generalizaci zástavby v topografických mapách m� � ítek

1 : 10 000 až 1 : 25 000. Geometrická generalizace silnic v modulu CHANGE-Roads

zahrnuje výpo� et osy komunikace, tvorbu topologické sít �  a zjednodušování pr � b� hu linií

Obr. 4.2 DynaGEN – p � evod polygonu vodního toku na liniový objekt
               (p� evzato DynaGEN, 2002)

Obr . 4.3 DynaGEN – zjednodušování budov (p � evzato DynaGEN, 2002)
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pomocí � ady metod. Další funkcí modulu CHANGE-Roads je automatická konstrukce

kontur ulic a vytvo� ení jejich barevné výpln� . Modul CHANGE-Buildings umož� uje

automatickou generalizaci obvod�  budov v rozsahu m� � ítek  1 : 1 000 až 1 : 25 000.

Obsahuje kontrolu vstupních dat, slou� ení sousedících budov a zjednodušení geometrie

objekt � . Dále umož� uje nápravu nepravoúhlosti budov, opravu orientace budov v � � i

silnicím a další operace.

4.3 ArcINFO (ESRI)
Produkt ArcINFO firmy ESRI [2000] obsahuje n� které funkce pro generalizaci map

(viz obr. 4.5). Nalezneme zde moduly pro zjednodušování linií,  zjednodušování geometrie

budov (BUILDINGSIMPLIFY), výpo� et os plošných objekt �  (CENTERLINE), agregaci

ploch (AREAAGGREGATE), vyhledávání konflikt�  mezi objekty budov

(FINDCONFLICTS) a n� kolik dalších.

Vysv � tlivky:
DKM 25… digitální kartografický model 1 : 25 000
ALK  ……. automatizovaná pozemková mapa (Automatisierte Liegenschaftskarte)

Obr. 4.4 Generalizace se systémem CHANGE (p � evzato IKG, 2004)

vyhledávací buffer

oblasti s konflikty

zjednodušené budovy
(vstup)

Obr. 4.5 Princip vyhledávání konflikt �  mezi objekty budov (p � evzato ESRI , 2000)
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5 Zpracování jednotlivých typů objektů
Obsahem této kapitoly je návrh zpracování hlavních typ�  objekt �  topografických map,

které lze získat z dat katastru nemovitostí. Data katastru nemovitostí jsou v sou� asné dob�
uložena v databázovém systému Oracle. Databáze obsahuje jak soubor popisných

informací (dále jen SPI), tak soubor geodetických informací (dále jen SGI), pokud již byla

dokon� ena jeho digitalizace v sou� adnicovém systému Jednotné trigonometrické sít �
katastrální (S-JTSK). Správa dat je realizována prost � ednictvím Informa� ního systému

katastru nemovitostí (dále jen ISKN). Data lze zpracovat bu�  p� ímo v systému Oracle (za

p� edpokladu vytvo� ení samostatné databáze propojené s databází ISKN pouze pro � tení)

nebo v externích programech, do nichž se data katastru nemovitostí importují pomocí

vým� nného formátu ISKN (soubor * .VFK). Nevýhodou externího zpracování dat je

nutnost p� evod�  dat, která by v systému Oracle odpadla. Naopak p� i zpracování dat

v Oracle bychom se navíc museli zabývat otázkou bezpe� nosti a zatížení systému dalšími

� innostmi. Struktura dat uložených

v Oracle a ve vým� nném formátu ISKN

[
�

ÚZK, 2002] je velmi podobná. Postupy

zpracování dat jsou proto tém���  shodné.

Pro vypracování této diplomové práce

bylo využito externího zpracování dat

ISKN v prost � edí GIS.

Zpracování dat je navrženo tak,

aby na jejich základ�  bylo možné vytvo� it
hrubý geoprostorový model [

�
erba –

Jedli � ka, 2005] pro tvorbu topografických

map od m� � ítka 1 : 5 000. Toto m��� ítko

bylo zvoleno s ohledem na možnou

tvorbu Státní mapy 1 : 5 000. Proces

generalizace dat ISKN lze rozd� lit do

n� kolika krok �   (viz obr. 5.1). V prvním kroku dochází k automatizované tvorb�  hrubého

geoprostorového modelu. Na základ�  dat z dalších zdroj �  jsou následn�  dopln� ny objekty,

které nebylo možné z dat ISKN získat (nap� . vrstva výškopisu), � ímž je vtvo� en vlastní

geoprostorový model. Na záv � r je pomocí kartografické generalizace vytvo� en

kartografický model.

Následující podkapitoly se zabývají návrhem vhodných postup�  výb� ru a

generalizace dat katastru nemovitostí do podoby hrubého geoprostorového modelu. P� i
zpracování jednotlivých typ�  objekt�  jsou zmapovány hlavní typy problém�  a r � zné

data ISKN
hrubý

geoprostorový
model

další zdroje
(ortofoto,

výškopis…)

geoprostorový
model

manuální
geoprostorová
generalizace

automatizovaná
geoprostorová
generalizace

kartografická
generalizace

kartografický
model

Obr. 5.1 Postup generalizace dat ISKN
               (p � evzato � erba – Jedli

�
ka, 2005)
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anomálie, které se v datech ISKN nacházejí. Na záv � r je zhodnocena aktuálnost dat se

zam��� ením na jejich charakteristické slabiny.

5.1 Budovy

5.1.1 Výb � r  budov

Budovy pat � í mezi plošné objekty. Jejich selekce z dat SGI katastru nemovitostí není dnes

bohužel p� íliš jednoduchá. Do p� echodu na ISKN, který prob� hl v roce 2001, byl

nejrozší � en� jším prost � edkem pro digitalizaci a vedení SGI v resortu 
�

eského ú� adu

zem� m� � ického a katastrálního MicroGeos 2000. Tento produkt, vytvo� ený na

Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech, umož� oval

zvýrazn� ní budov pomocí p� epnutí symbologie (viz obr. 5.2). Vše bylo založeno na

datovém modelu, který obsahoval informace o tom, zda zobrazený liniový prvek je � i není

hranicí budovy. Budovy pak bylo možné z výkresu získat prostou selekcí vrstev 2, 3 a 14.

V pr � b� hu testování programu migrace dat digitálních katastrálních map (dále jen DKM)

do ISKN bylo upozor � ováno na skute� nost, že p� i p� evodu dojde ke ztrát �  t � chto

informací. Problém bylo možno vy� ešit rozší � ením popisu vým� nného formátu katastru

nemovitostí [
�

ÚZK, 1999]. Bohužel, vzhledem k tomu, že se datový model se

zvýrazn� ním budov nepoužíval jednotn�  v celé 
�

eské republice, tak se nepoda� ilo
zmín� nou úpravu prosadit a v roce 2001 došlo migrací DKM do ISKN ke zcela zbyte� né

likvidaci t � chto dopl � kových údaj � .

Obr. 5.2 Odlišení budov v MicroGeosu 2000
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V sou� asné dob�  existuje jediný zp� sob identifikace budov v datech SGI. Jeho

princip je založen na vyhledání polygon�  tvo� ených hranicemi parcel a vnit � ní kresbou,

v nichž se nachází zna� ka 4.02 – budova zd� ná, betonová nebo kovová nebo 4.03 – budova

d� ev � ná (viz tab. 5.1). Výsledek výb� ru je tak siln�  závislý na d� sledném umis� ování

zmín� ných zna� ek do každé � ásti budovy. 
�

ást budovy, v níž se zna� ka nenachází,

vybrána nebude. Program ISKN tento zp� sob identifikace budov využívá k vybudování

vrstvy obvod�  budov. Každá budova

s vazbou na SPI musí být v katastrálním

území s DKM polohov �  reprezentována

umíst � ním zna� ky 4.02 nebo 4.03 s vazbou

na SPI. V datech ISKN jsou tyto zna� ky

vedeny pod kódem 404 a 405 (viz

p� íloha A). Zna� ka je ve v � tšin�  p� ípad�
umíst � na do hlavní � ásti budovy nad

parcelní � íslo. Obvod budovy ISKN pak

odpovídá nejmenšímu uzav � enému

polygonu, ve kterém se zna� ka s vazbou na SPI nachází. Od skute� ného obvodu budovy se

m� že pom� rn�  radikáln�  lišit (viz obr. 5.3).

Pro ú� ely tvorby topografických map je nezbytné zpracovat všechny budovy a

jejich � ásti, které se v datech SGI nalézají. Celá situace je mírn�  komplikována

v katastrálních územích s dv � ma � íselnými � adami, kde se mohou vyskytovat t � i p� ípady

použití zna� ky 4.02, aniž by šlo o budovu � i její � ást. Jsou to:

• zbo� eništ � ,
• spole� né dvory,

• � ísla stavebních parcel se šipkou umíst � ná mimo parcelu.

Zna� ka se v t � chto p� ípadech umis� uje p� ed

parcelní � íslo, aby došlo k odlišení stavební a

pozemkové parcely stejného � ísla. Tyto zna� ky musí

být v pr � b� hu identifikace budov z vybraných dat

odstran� ny. Princip algoritmu by mohl být pom� rn�
jednoduchý. Na základ�  dat ISKN by došlo

Obr. 5.3 Obvody budov v ISKN a ve skute
�
nosti

  Obr. 5.4 Pr incip hledání zna
�
ky 4.02

Po� . � íslo P� edm� t       Zna� ka        P� íklad použití

4.02
budova zd� ná, betonová
nebo kovová

4.03 budova d� ev � ná

0,35

1,0

Tab. 5.1 Zna� ky budov [dle Vyhlášky � .190/1996 Sb. ]
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k vyhledání parcelních � ísel zbo� eniš�  a spole� ných dvor �  (pokud nebylo parcelní � íslo

umíst � no mimo parcelu) a všech parcelních � ísel stavebních parcel umíst � ných mimo

parcelu. Z velikosti fontu, umis� ovacího bodu, délky a nato� ení textu by byl vygenerován

� tverec, ve kterém by se m� la zna� ka nacházet (viz obr. 5.4). Zna� ky by byly v t � chto

oblastech z vybraných dat zrušeny. Pokud by byly zna� ky umíst � ny do jiných míst, muselo

by dojít k oprav �  dat zásahem operátora. Výhledov �  by bylo rozumné problém rozlišení

stavebních a pozemkových parcel vy� ešit v datovém modelu ISKN jiným zp� sobem.

Rovn� ž by bylo vhodné zm� nit algoritmus tvorby obvod�  budov v ISKN tak, aby obvody

budov vedené v ISKN byly totožné s obvody budov v realit � .

Pon� kud zvláštním p� ípadem, se kterým se v katastru nemovitostí m� žeme setkat,

je budova vedená v rámci druhu pozemku „10 – lesní pozemek“ se zp� sobem využití „5 –

lesní pozemek, na kterém je budova“. Tento p� ípad je možné v datech najít zejména

v rozsáhlejších lesních komplexech.

Na základ�  dat SGI je možné p� ímo identifikovat dva typy budov. Jedná se o

synagogy a kostely, kaple nebo modlitebny. D � je se tak na základ�  umíst � ní zna� ek 4.09

nebo 4.10 do polygon�  budov (viz tab. 5.2).

Celkový postup výb� ru � ástí budov z dat katastru nemovitostí je schematicky

zobrazen na následujícím obrázku (viz obr. 5.5). Jak je ze schématu patrné, není p� íliš
jednoduchý. Odd� len�  jsou vytvo� eny polygony budov na lesních pozemcích, polygony

� ástí budov bez vazby na SPI a polygony � ástí budov s vazbou na SPI. K polygon� m � ástí

budov s vazbou na SPI je navíc dopln� na atributová informace o tom, zda se jedná o

kostel, kapli nebo synagogu. Na záv � r jsou jednotlivé vrstvy výb� ru spojeny v jeden celek.

V takto p� edzpracovaných datech je ješt �  p� evážná � ást budov rozd� lena do n� kolika

samostatných polygon� . Hlavní � ást budovy je v � tšinou tvo� ena polygonem s vazbou na

SPI, zatímco další � ásti budovy polygony bez vazby na SPI.

5.1.2 Postup generalizace budov

Mapy m� � ítka 1 : 5 000 zobrazují jednotlivé budovy bez jakýchkoli vnit � ních linií. Ve

m� stské nebo venkovské zástavb� , kde jednotlivé budovy spolu t � sn�  sousedí, je v mapách

zachována jejich d� lící hranice. P� i tvorb�  hrubého geoprostorového modelu musí proto

dojít ke slou� ení jednotlivých � ástí budov do polygon�  samostatných budov. Aby nedošlo

Po� . � íslo P� edm� t Zna� ka

4.09
kostel, kaple nebo
modlitebna

4.10 synagoga

3,0

Tab. 5.2 Zna� ky církevních staveb [dle Vyhlášky � .190/1996 Sb. ]

4,0

2,0

1,5
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k nežádoucímu slou� ení sousedních budov, které jsou ve skute� nosti samostatné, musí

slu� ování prob� hnout vždy uvnit �  jedné parcely.

Jiný p� ístup je nutné zvolit u budov vedených na více parcelách. Tento p� ípad, se

kterým se m� žeme setkat u vlastnicky nevypo� ádaných budov nebo u r� zné kombinace

vlastnictví pozemk �  pod budovou (nap� . v rámci jedné rodiny), je nezbytné � ešit odd� len� .

výmaz zna� ek
4.02 u dvor� ,
zbo� eniš�  …

data ISKN

selekce selekce selekce selekce selekce

zna� ky
4.02 a 4.03 bez
vazby na SPI

zna� ky
4.02 a 4.03 s

vazbou na SPI
hranice parcel a
vnit � ní kresba

zna� ky 4.09 a
4.10 (kostely, kaple

a synagogy)

dv �
� ady?

ANO

NE

tvorba polygon� tvorba polygon�

polygony � ástí
budov bez vazby

na SPI

polygony � ástí
budov s vazbou

na SPI

hranice budov na
lesních pozemcích

tvorba polygon�

polygony budov na
lesních pozemcích

dopln� ní atribut �   o
kostelech a synagogách

polygony � ástí
budov s atributy
a vazbou na SPI

slou� ení vrstev

polygony � ástí budov
s atributy a možnou

vazbou na SPI

       Obr . 5.5 Schematické zobrazení výb � ru 
�
ástí budov
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Budovy zapsané v katastru nemovitostí na více parcelách lze najít v datech SPI relativn�
velmi jednoduše. Pokud je budova vedena na více parcelách, tak tyto parcely mají

v položce BUD_ID stejný identifikátor budovy. Lze je tedy najít prostým výb� rem parcel,

u nichž se vyskytují duplicity v položce BUD_ID. Slou� ení jednotlivých � ástí budov pak

prob� hne uvnit �  všech parcel, na nichž je budova vedena.

Zvláštním p� ípadem jsou budovy, které jsou ozna� eny samostatnými popisnými

� ísly a byly slou� eny do jedné budovy „Prohlášením vlastníka“. Tento p� ípad se nej � ast � ji
vyskytuje na sídlištích, kde � ásti bytových jednotek stavebn�  zasahují do vedlejší budovy

s jiným � íslem popisným. Pro vymezení bytových jednotek v katastru nemovitostí pak bylo

nutné tyto � ásti stavebn�  se prolínajících budov slou� it do jednoho celku. Nalezení t � chto

p� ípad�  v datech katastru nemovitostí je rovn� ž velmi jednoduché, protože jsou uloženy ve

speciální databázové tabulce s názvem AK_CASTI_BUDOV. V datech vým� nného

formátu ISKN [
�

ÚZK, 2002] je lze nalézti v bloku dat ozna� enému klí � ovým slovem

„&DCABU“. Bohužel, tento p� ípad nebyl v ISKN p� íliš domyšlen. Zapomn� lo se na

provázání s SGI. Vzniklý problém lze nejlépe objasnit na obr. 5.6. V p� vodním stavu p� ed

slou� ením budov (viz � ást a/) je každá budova vedena samostatn�  v � etn�  svého popisného

� ísla. Po slou� ení budov (viz � ást b/) je vytvo� en jeden spole� ný odkaz na SPI obsahující

všechna t � i popisná � ísla, aniž by se dalo v SGI zjistit, kde má jaké z nich být. Tento

nedostatek by bylo vhodné v datovém modelu ISKN opravit, aby nedocházelo ke zcela

zbyte� né ztrát �  informací. Zmín� ný problém ovlivní i slu� ování � ástí budov v jeden celek.

P� i správném slou� ení � ástí budov zobrazených na p� edcházejícím obrázku (viz obr. 5.6),

by m� ly zaniknout pouze vnit � ní hranice, které se nacházejí ve spodní � ásti budov.

Hranice, které odd� lují budovy se samostatnými popisnými � ísly, by m� ly být zachovány.

   Obr . 5.6 Budovy slou
�
ené na základ �  „ Prohlášení vlastníka“

           a/ stav p� ed slou� ením budov

           b/ stav po slou� ení budov
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Sou� asný model dat v ISKN tento krok zna� n�  komplikuje. Možným postupem je

vyhledání nejv � tších polygon�  � ástí budov, jejichž po� et by se m� l shodovat s po� tem � ísel

popisných. Menší sousedící polygony se pak k nim p� ipojí. Problém nastává v p� ípad� , že

velikost polygon�  je relativn�  velmi podobná a jejich po� et neodpovídá po� tu � ísel

popisných. V t � chto p� ípadech je nutný zásah operátora. Bohužel automatizované dopln� ní

atributu � ísel popisných k jednotlivým budovám není ve stávajícím datovém modelu ISKN

již možné.

Celkové schéma generalizace budov v hrubém geoprostorovém modelu je uvedeno

na následujícím obrázku (viz obr. 5.7). Z dat ISKN jsou vybrány linie hranic parcel a body

parcelních � ísel, z nichž jsou vytvo� eny polygony parcel. Z takto p� ipravených polygon�
parcel jsou vytvo� eny dv �  do� asné vrstvy. Pro správné slou� ení budov zapsaných na více

parcelách je vytvo� ena vrstva parcel slou� ených dle BUD_ID. Parcely, které nemají

položku BUD_ID vypln� nou, se p� i zpracování neslu� ují. Druhá vrstva � eší problém

slu� ování � ástí budov, které byly slou� eny na základ�  „Prohlášení vlastníka“. Pomocí této

vrstvy, zahrnující všechny parcely na nichž se takto zapsané budovy nalézají, se polygony

� ástí budov rozd� lí do dvou samostatn�  zpracovávaných skupin. Ve skupin�  � ástí budov,

které se nenachází na t � chto parcelách, dojde ke slou� ení všech sousedících � ástí budov

v jeden celek. P� i této operaci dojde i ke slou� ení všech p� ímo sousedících budov. Aby

bylo možné samostatné budovy v hrubém geoprostorovém modelu reprezentovat

samostatnými objekty, dojde k následnému vyst � ižení polygon�  parcel slou� ených dle

BUD_ID vrstvou polygon�  slou� ených � ástí budov. Výsledkem je pak vrstva polygon�
budov vzniklá slou� ením � ástí budov uvnit �  parcel slou� ených dle BUD_ID. K takto

vytvo� eným polygon� m budov je dopln� na vazba na SPI a atributy o kostelech, kaplích a

synagogách. Ve skupin�  � ástí budov, které se nacházejí na parcelách s budovami

slou� enými dle „Prohlášení vlastníka“, dojde k jejich slou� ení dle velikosti polygonu a

� ísel popisných. V p� ípad� , že konfigurace polygon�  neumož� uje automatizované

zpracování, musí do procesu zasáhnout operátor. P� i slu� ování dochází k zachování vazby

na SPI. Ob�  takto vytvo� ené vrstvy polygon�  budov jsou následn�  slou� eny v jeden celek.

Záv � re� nou operací je zjednodušení polygon�  budov (viz podkapitola 3.4), p� i níž dojde

k zanedbání jejich pod� adných detail � .

5.1.3 Klasifikace budov

V topografických mapách se b� žn�  používá rozd� lení budov do celé škály kategorií. Velmi

� asto bývají jiným zna� kovým klí � em nebo textovou zkratkou ozna� eny kostely, kaple,

synagogy, pr � myslové a zem� d� lské podniky, sklady, � erpací stanice, nádraží, nemocnice,

trafostanice, školy, pošty a hájovny (viz p� íloha B). N � které zmín� né typy budov je možné
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data ISKN

selekce

parcelní � ísla hranice parcel

polygony parcel

selekce

tvorba polygon�

polygony � ástí budov
s atributy a možnou

vazbou na SPI

(viz obr.5.5)

polohová selekce

ostatní
polygony � ástí

budov

polygony � ástí
budov na parcelách 

s prohláš.vlast.

slou� ení parcel se
stejným BUD_ID

(NULL neslu� ovat)

slou� ení � ástí budov
dle � ísel popisných a
velikostí polygon�

slou� ení p� ímo
sousedících � ástí

budov

polygony
slou� ených � ástí

budov

polygony budov
se samostatným � .p.

(prohláš.vlast.)

polygony parcel
slou� ené dle

BUD_ID

vyst � ižení polygon�
parcel polygony
slou� .� ástí budov

ostatní
polygony budov

polygony parcel
s budov. slou� . dle

prohláš.vlast.

výb� r parcel s
 budov. slou� enými
dle prohláš.vlast.

dopln� ní atribut �
a vazby na SPI

ostatní
polygony budov
s možným SPI

slou� ení vrstev

polygony budov
s možnou vazbou

na SPI

zjednodušení
polygon�  budov

zjednodušené polygony
budov s atributy a možnou

 vazbou na SPI

                                                    Obr . 5.7 Schéma generalizace budov
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p� ímo identifikovat na základ�  dat ISKN pomocí kódu zp� sobu využití budov (viz

tab. 5.3).

Tab. 5.3 Zp � soby využití budov [dle Vyhlášky � .190/1996 Sb. ]
Kód Název Význam

6 bytový d� m
Stavba pro bydlení, ve které p� evažuje funkce bydlení
[§ 3 písm. b) vyhlášky � . 137/1998 Sb.].

7 rodinný d� m

Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspo� ádáním
odpovídá požadavk� m na rodinné bydlení a v níž je více
než polovina podlahové plochy místností a prostor �  ur � ena
k bydlení; rodinný d� m m� že mít nejvýše t � i samostatné byty,
nejvýše dv �  nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a
podkroví [§ 3 písm. c) vyhlášky � . 137/1998 Sb.].

8
stavba pro

individuální
rekreaci

Jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry,
vzhledem a stavebním uspo� ádáním odpovídá požadavk� m na
rodinnou rekreaci, nap� íklad rekrea� ní domek, chata, rekrea� ní
chalupa, zahrádká� ská chata [§ 3 písm. d) vyhlášky

� . 137/1998 Sb.].

9

stavba pro
shromaž� ování
v � tšího po� tu

osob

Stavba s alespo�  jedním prostorem ur � eným pro shromážd� ní
nejmén�  200 osob, v n� mž na jednu osobu p� ipadá p� dorysná
plocha menší než 4 m2 (konferen� ní sály, divadla, kina,
koncertní sín� , tane� ní sály, sportovní haly, tribuny apod. [§ 3
písm. E) vyhlášky � . 137/1998 Sb.].

10
stavba pro

obchod
Stavba s prodejnami a jinými obchodními prostory,
velkoprodejny, nákupní st � ediska, obchodní domy apod.

11
stavba

ubytovacího
za� ízení

Stavba nebo její � ást, kde je ve� ejnosti poskytováno p� echodné
ubytování a služby s tím spojené (hotel, motel, penzion,
turistická ubytovna, kemp a skupina chat-bungalov� , kulturní
nebo památkové objekty využívané pro p� echodné ubytování
apod.); ubytovacím za� ízením není bytový a rodinný d� m a
stavba pro individuální rekreaci [§ 3 písm. g) vyhlášky

� . 137/1998 Sb.].

12
stavba pro
výrobu a

skladování

Stavba ur � ená pro pr � myslovou, � emeslnou a jinou výrobu,
pop� ípad�  služby mající charakter výroby, a dále pro
skladování výrobk � , hmot a materiál � , krom�  staveb pro
skladování spadajících do zem� d� lských staveb [§ 3 písm. i)
vyhlášky � . 137/1998 Sb.].

13
zem� d� lská

stavba

Stavba pro chov hospodá� ských zví � at, p� ípravu, skladování
produkt �  živo� išné výroby, p� ípravu a skladování krmiv a
steliva, p� stování rostlin, skladování a poskliz� ovou úpravu
produkt �  rostlinné výroby, skladování a p� ípravu prost � edk �
výživy, p� ípravk �  na ochranu rostlin a rostlinných produkt �  a
pro zem� d� lské služby [§ 3 písm. j) vyhlášky � . 137/1998 Sb.].

14
stavba pro

administrativu

Stavba pro správní a � ídící složky podnik�  a organizací,
víceú� elová stavba pro administrativní ú� ely, budova orgánu
státní správy a územní samosprávy apod.
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Tab. 5.3 – pokra� ování
Kód Název Význam

15
stavba

ob� anského
vybavení

Stavba pro služby, t � lesnou výchovu a rekreaci, kulturu,
zdravotnictví a sociální pé� i, p� edškolní za� ízení, školství a
u� ilišt �  v � etn�  internát �  a kolejí, v � du a výzkum apod.

16
stavba

technického
vybavení

Stavba, která je sou� ástí sít �  technického vybavení [§ 3
písm. k) vyhlášky � . 137/1998 Sb.], tj. sít �  energetické
(elektrické silové vedení, plynovod a teplovod), vodovodní,
stokové a telekomunika� ní, pop� ípad�  jiného vedení
(nap� íklad produktovodu).

17
stavba pro
dopravu

Stavba pro zabezpe� ení dopravy (automobilové, kolejové,
hromadné, podzemní, letecké, lodní apod.).

18 garáž
Objekt pop� ípad�  prostor, který slouží odstavování nebo
parkování silni � ních vozidel (jednotlivá, � adová nebo
hromadná garáž ve smyslu 

�
SN 736057 a 

�
SN 736058).

19 jiná stavba Stavba jiného než výše uvedeného zp� sobu využití.

Bohužel v � tšinu z nich jako nap� íklad pošty, školy a nádraží nelze na základ�  dat

katastru nemovitostí jednozna� n�  ur � it. Výjimku tvo� í kostely, kaple a synagogy, které lze

najít pomocí zna� ky 4.09 respektive 4.10 v SGI (viz tab. 5.2). Rozlišení kostel �  a kaplí, už

ale možné není. Pokud bychom cht � li realizovat automatizovanou tvorbu topografických

podklad�  z dat katastru nemovitostí, tak by bylo vhodné vytvo� it databázovou tabulku

provázanou s tabulkou budov, v níž by byly tyto dopl � ující informace uvedeny.

Navrhovaná tabulka by mohla obsahovat ID budovy, kód charakterizující vybrané typy

budov a p� ípadn�  další údaje.

V souvislosti s kódy zp� sobu využití budov je nutné upozornit ješt �  na jeden fakt.

Jak je patrné z tab. 5.3, za� ínají kódy zp� sobu využití budov až od � ísla šest. Není to však

chyba. Prvních p� t pozic je obsazeno do� asnými kódy p� vodních dat migrovaných v roce

2001 do ISKN (viz tab. 5.4). Tato data se postupn�  opravují na kódy stanovené v novele

� .113/2000 Sb. vyhlášky � .190/1996 Sb. V sou� asné dob�  se do� asné kódy vyskytují ješt �
u zhruba poloviny budov zapsaných v katastru nemovitostí. P� i provád� ní revizí je možná

náprava tohoto stavu.

                 Tab. 5.4 Zp � soby využití budov – do� asné kódy v ISKN

Kód Název
1 pr � myslový objekt
2 zem� d� lská usedlost
3 objekt k bydlení
4 objekt lesního hospodá� ství
5 objekt ob� anské vybavenosti
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5.1.4 Aktuálnost dat budov

Aktuálnost dat budov bývá velmi rozdílná v závislosti na dob�  mapování, množství zm� n
v území a dob� , která uplynula od poslední revize. V katastrálních územích mapovaných

v dekadickém m� � ítku bývá relativn�  dobrá. V oblastech vedených v sáhovém m��� ítku

s v � tším množstvím zm� n je už pon� kud

problemati � t � jší. P� i porovnání dat ISKN

s realitou je možné najít budovy nebo p� ístavby,

které nebyly jejich vlastníky � ádn�  nahlášeny do

evidence katastru nemovitostí. Nemalou � ást

z t � chto neevidovaných budov tvo� í stavby, které

byly postaveny již p� ed rokem 1989. Bohužel i

dnes dochází ke vzniku rozdíl �  mezi skute� ností

v terénu a evidencí katastru nemovitostí.

V terénu se lze setkat s novými stavbami

nezapsanými do katastru nemovitostí, s � adou let rozestav � nými budovami, které nebyly

doposud dokon� eny (viz obr. 5.8) nebo s nedoloženou likvidací starých staveb. 
�

asto se

lze setkat i postupným rozpadem budov, o které se vlastník nestará (viz obr. 5.9), a které

mohou v budoucnu prakticky samovoln�  zaniknout.

Aktuálnost budov v datech ISKN má ješt �  jeden aspekt. Na rozdíl od ortofota, kde

je každá zm� na patrná okamžit �  po jejím provedení, jsou zm� ny v evidenci katastru

nemovitostí provedeny až po dodání všech

p� íslušných listin. Mnohdy se lze setkat se situací,

kdy prakticky dokon� ená stavba není v katastru

nemovitostí ješt �  pom� rn�  dlouho evidována.

Jednou z možností, jak se pokusit tento handicap

p� i tvorb�  topografických map zmírnit, je využití

dosud nezapsaných geometrických plán�  budov,

které jsou uloženy v ISKN ve stavu

„budoucnost“ . V každém p� ípad�  bude aktuálnost

dat katastru nemovitostí ve srovnání s aktuálním

ortofotem vždy mírn�  zaostávat, již z toho prostého d� vodu, že se v katastru nemovitostí

jedná o evidenci právních vztah�  a nikoliv o evidenci skute� ného stavu v terénu.

Rozdíly mezi realitou a evidencí katastru nemovitostí mohou být z velké � ásti

vy� ešeny obnovením pravidelného cyklu revizí katastru nemovitostí. Revize by m� ly být

rovn� ž využity na opravu do� asných kód�  zp� sobu využití budov (viz odst. 5.1.3),

kontrolu umíst � ní zna� ek budov do všech jejich � ástí a opravu chybn�  umíst � ných zna� ek

4.02 a 4.03 s vazbou na SPI. Za úvahu by rovn� ž stálo správné na� asování revizí katastru

Obr. 5.8 Dlouhodob �  rozestavená budova
               v k.ú.Hrob

�
ice na st. parcele 3/3

Obr . 5.9 Samovoln�  se rozpadaj ící budova
               M � stských lázní v Teplicích
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nemovitostí, které by p� edcházelo využití dat ISKN pro tvorbu topografických map nebo

aktualizaci ZABAGED tak, aby se do aktuálních dat ISKN dostalo co nejvíce zm� n bez

dalšího nároku na dopln� ní údaj �  z jiných zdroj � .

5.2 Komunikace silničního typu
V této kapitole jsou popsány objekty komunikací silni � ního typu (dále jen komunikace).

5.2.1 Výb � r  komunikací

Komunikace pat � í mezi liniové objekty. V katastrálních mapách jsou reprezentovány

parcelami se zp� sobem využití pozemk �  „15 – dálnice“, „16 – silnice“ a „17 – ostatní

komunikace“ (viz tab. 5.4).

Tab. 5.4 Zp � sobu využití pozemk �  komunikací [dle Vyhlášky � .190/1996 Sb. ]

Kód Název Význam
15 dálnice Dálnice a její sou� ásti (§ 11 až 13 zákona � .13/1997 Sb.).
16 silnice Silnice I. až III. t � ídy a její sou� ásti.

17
ostatní

komunikace
Místní nebo ú� elová komunikace (v � etn�  zpevn� né lesní
komunikace) a její sou� ásti.

Zatímco zp� sob využití pozemk �  „15 – dálnice“ a „16 – silnice“ je p� ípustný pouze

u druhu pozemku „14 – ostatní plocha“, tak zp� sob využití „17 – ostatní komunikace“ je

navíc možný i u druhu pozemku  „10 – lesní pozemek“.

P� i výb� ru dat komunikací by se nem� lo zapomenut na vnit � ní kresbu, která se

v t � chto parcelách nachází. Její hlavní použití nalezneme p� i tvorb�  vrstvy koruny

data ISKN

selekce

linie vnit � ní
kresby

(viz obr.5.7)

polohová selekce polygony parcel
komunikací

linie vnit � ní
kresby

komunikací

polygony parcel

selekce

                                  Obr . 5.10 Schéma výb � ru komunikací
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vozovky. Tato vrstva nám m� že pomoci vy� ešit celou � adu problém�  p� i zpracování dat

komunikací. Bohužel ne vždy je pr � b� h koruny vozovky k dispozici. To se týká zejména

katastrálních map digitalizovaných (dále KM-D), kde zobrazování koruny vozovky bývá

velmi vzácné. Celkové schéma výb� ru komunikací je uvedeno na obr. 5.10.

5.2.2 Postup generalizace komunikací

Prvním krokem generalizace komunikací je p� evod jejich plošných objekt �  na objekty

liniové. Proces p� evodu spo� ívá ve výpo� tu pr� b� hu osy parcel komunikací

(viz podkapitola 3.3). Správný výpo� et os komunikací je siln�  závislý na tvaru parcel.

V praxi se m� žeme setkat s � adou p� ípad� , v nichž zm� na tvaru parcel komunikací m� že

výpo� et osy negativn�  ovlivnit. Nej � ast � ji
k tomu dochází v morfologicky � lenitém

terénu, kde jsou komunikace vedeny

v zá� ezech a po náspech nebo naopak

v oblastech relativn�  rovných s pr� myslovou,

zem� d� lskou nebo bytovou zástavbou, kde se

sou� ástí komunikací stávají i p� ilehlé plochy

a nám� stí. Na obrázku 5.11 je zobrazen

rozdíl mezi osou parcely komunikace a

pr � b� hem koruny vozovky v oblastech, kde

je silnice vedena v asymetrickém zá� ezu. V t � chto p� ípadech by bylo výhodné pro výpo� et

použít i vrstvu koruny vozovky, je-li k dispozici. Zpracování vrstvy koruny vozovky není

p� íliš jednoduché. P� í � inou bývá další vnit � ní kresba, � ty� proudé komunikace s dv � ma

korunami, vlastnické hranice totožné s hranicí koruny vozovky a celá � ada dalších p� ípad� ,

které se v reálných datech mohou vyskytnout. Situaci by � ešilo vy � len� ní koruny vozovky

jako samostatného prvku vnit � ní kresby digitálních map v ISKN. Bohužel tato varianta

není p� íliš reálná.

V � tšina program�  pro výpo� et os polygon�  provádí jejich následné zjednodušení a

vyhlazení. Pokud by došlo ke zpracování dat v programu, který tyto � innosti ned� lá
automatizovan� , bylo by vhodné je za� lenit do postupu jako samostatné operace.

Záv � re� nou fází p� ípravy dat komunikací je navázání p� íslušných databázových informací,

které up� es� ují jejich vlastnosti. Zdrojem informací mohou být jak data ISKN, tak externí

data od správc�  silni � ních komunikací.

V topografických mapách se m� žeme setkat ješt �  s jedním problémem. Pokud

prochází komunikace intravilánem obce, kde je p� irozen�  ohrani � ena budovami, tak se

v mapách její hrani � ní linie vynechává. Tyto p� ípady je nezbytné v datech najít a p� idat

Obr. 5.11 Vychýlení osy komunikace v zá� ezu
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k osám komunikací ve form�  atribut � . Ve schématu na obr. 5.12 je p� ehlednou formou

zobrazen postup generalizace komunikací.

5.2.3 Klasifikace komunikací

V topografických mapách bývají � asto komunikace rozd� leny do � ady skupin. Nej � ast � ji se
setkáme s rozd� lením na (viz p� íloha B):

• dálnice
• rychlostní silnice
• silnice I.t � ídy
• silnice II.t � ídy
• silnice III.t � ídy a neevidované silnice
• polní a lesní udržované cesty
• polní a lesní neudržované cesty
• p� šiny

Na základ�  dat katastru nemovitostí není možné tak podrobné � len� ní komunikací

vytvo� it (viz tab. 5.4). 
�

ešení tohoto problému by mohlo spo� ívat v provázání parcel

komunikací s tabulkami jejich správc� . Tím by bylo možné p� ímo z dat vy � íst � adu

dopl � kových informací (nap� íklad po� et jízdních pruh� , kvalitu povrchu � i ší � ku

komunikace).

polygony
vozovky

výpo� et os
komunikací v � etn�

zjednodušení a
vyhlazení

linie vnit � ní
kresby

komunikací

polygony parcel
komunikací

                          Obr . 5.12 Schéma generalizace komunikací

rekonstrukce
koruny vozovky

osy komunikací

p� i � azení atribut �
k osám komunikací

polygony
komunikací

slou� ení
polygon�

zjednodušené polygony
budov s atributy a možnou

 vazbou na SPI

osy komunikací
s atributy

data ISKN

data správc�
komunikací
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5.2.4 Aktuálnost dat komunikací

Aktuálnost dat komunikací evidovaných v katastru nemovitostí op� t pon� kud zaostává za

realitou. Do katastru nemovitostí se dodnes nedostala � ada silnic vybudovaných živeln�
p� ed rokem 1989. T � mto stavbám � asto chybí p� íslušná dokumentace a náprava situace je

velmi zdlouhavá. Ukázku takového p� ípadu lze najít v katastrálním území Old� ichov, kde

p� es soukromé pozemky byla vybudovaná kvalitní asfaltová cesta. Vlastníci pozemk �  se

pokoušeli na tento problém � adu let upozornit. Na asfaltové cest �  bylo možné nalézt bílou

barvou zvýrazn� né vlastnické hranice, pozd� ji se u vjezdu na tuto komunikaci objevila

dopravní zna� ka zákaz vjezdu s dopl � kovým textem „Vjezd pouze se souhlasem vlastníka

pozemku“. P� es pom� rn�  úpornou snahu vlastník�  se tuto situaci dodnes nepoda� ilo
vy� ešit. Chyb� l zájem ze strany státní správy.

Zvláštní epizodou jsou lesní zpevn� né komunikace. V katastrálních mapách

(zejména v m��� ítku 1 : 2 880) lze nalézt staré úvozové cesty, které se dnes využívají jen

pro p� ší turistiku, ale nové, široké cesty s p� íkopy a n� kdy i s kvalitním asfaltovým

povrchem tu � asto chybí. P� íkladem m� že být lesní

asfaltová cesta vedoucí od vlakového nádraží Dubí

v Krušných horách až k chat �  Vitiška (viz obr. 5.13).

Zpevn� ných št � rkových cest, které nejsou v katastru

nemovitostí, lze v tomto úseku Krušných hor najít

desítky. Tuto situaci by bylo t � eba v dohledné dob�
zm� nit.

P� evážná v � tšina nesoulad� , s kterými se

v praxi m� žeme setkat, vznikla již p� ed rokem 1989.

Pomocí revizí katastru nemovitostí by bylo možné tyto

p� ípady postupn�  vy� ešit. Nebude to ale p� íliš
jednoduché. V sou� asné dob�  se v n� kterých � ástech�

eské republiky m� žeme setkat se situací, kdy jsou

provozovány zcela nové rychlostí komunikace, aniž by

byly zapsány do evidence katastru nemovitostí. K této situaci dochází p� i nevy � ešených

sporech p� vodních vlastník �  pozemk �  s organizacemi provád� jícími výstavbu komunikací.

Spor je pak � ešen pom� rn�  zdlouhavou soudní cestou a tím je blokován zápis komunikace

do evidence katastru nemovitostí. Soulad evidence katastru nemovitostí se stavem v terénu

není v t � chto p� ípadech dosažitelný ani za pomocí d� sledné revize.

Dalším faktorem ovliv� ujícím možnosti použití dat ISKN je správné za� len� ní

pozemk �  do jejich druh�  a zp� sob�  využití. Bohužel i zde je možné objevit � adu problém� .

Nejlépe to lze demonstrovat na zkušebních datech. V katastrálním území Duchcov a

      Obr . 5.13 Neevidovaná lesní
      asfaltová cesta Dubí – Vitiška
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Lahoš�  byly � erven�  podbarveny pozemky se zp� sobem využití „16 – silnice“ (viz

obr. 5.14). Tato kategorie zahrnuje silnice I. až III. t � ídy. Pozorným prostudováním

obrázku lze objevit � adu chyb. Setkáme se zde s úseky komunikací, kde zp� sob využití

pozemku „16 – silnice“ chybí nebo naopak je použit nesprávn�  místo zp� sobu využití

pozemku „17 – ostatní komunikace“. V n� kolika málo p� ípadech lze objevit podbarvené

parcely, které mezi komunikace v� bec nepat � í. Náprav �  této situace by m� la být v � nována

dostate� ná pozornost. Vhodné by bylo vytvo� it pro revize soubor map s barevnými

výpln� mi, z nichž by tyto nedostatky byly na první pohled patrné.

5.3 Dráhy

5.3.1 Výb � r  drah

Dráhy pat � í mezi typické liniové objekty. V datech vým� nného formátu ISKN jsou osy

drah uloženy v bloku dalších prvk �  mapy. Podle kódu (TYPPPD_KOD)  je možné

rozeznat osy železni � ních kolejí (50100), osy visutých lanových drah (52100) nebo osy

podzemních lanových drah (52200). V KM-D se v � tšinou osy drah nevyskytují. Jejich

p� ibližný pr � b� h lze získat na základ�  výpo� tu os parcel s druhem pozemku „14 – ostatní

plocha“ a zp� sobem využití pozemku „14 – dráha“ (viz tab. 5.5).

Obr. 5.14 Vý � ez s barevnou výplní pozemk �  se zp � sobem využití „ 16 – silnice“   v k.ú.Duchcov a k.ú.Lahošt

500 m0 250
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Tab. 5.5 Zp � sobu využití pozemk �  drah [dle Vyhlášky � .190/1996 Sb. ]
Kód Název Význam

14 dráha
Dráha železni � ní, tramvajová, trolejbusová nebo lanová
(§ 2 až 4 zákona � .266/1994 Sb.) s vlastní dopravní cestou.

Schematické znázorn� ní výb� ru drah nalezneme na obr. 5.15.

5.3.2 Generalizace drah

V katastrálních územích, v nichž se osy drah nevyskytují, za� íná zpracování dat výpo� tem

os drážních parcel. Podobn�  jako u komunikací (viz odst. 5.2.2) je i tvar parcel drah siln�
závislý na morfologii terénu. Asymetrické zm� ny tvaru pozemk �  mohou negativn�  ovlivnit

výpo� et jejich os. Nej � ast � ji k tomu dochází v oblastech vysokých násp�  a hlubokých

zá� ez� . Ukázka zm� n profilu drážní parcely ve � lenitém terénu je uvedena na obrázku 5.16.

Jedná se o upravený vý� ez z mapy m� � ítka 1 : 2 880 v katastrálním území Koš� any, které

protíná horská tra�  vedoucí z Dubí v Krušných horách na Moldavu. Náhlé asymetrické

zm� ny profilu parcely tu mohou vést až k nep� irozenému vychýlení její osy. P� i výpo� tu os

drah se m� žeme setkat s výskytem vnit � ních samostatných parcel (viz obr. 5.16). Nej � ast � ji
se jedná o r � zné drážní budovy, které vypo� tená osa nesmí protínat a nem� la by se k nim

ani p� íliš p� iblížit.

Obr. 5.16 Ukázka pr � b � hu drážní parcely v 
�
lenitém terénu v k.ú.Koš� any (tra�  Dubí – Moldava)

70m

12m

100 200 m0

data ISKN

selekce

linie os drah
(pokud jsou k

 dispozici)

(viz obr.5.7)

polygony parcel
drah

polygony parcel

selekce

                                      Obr . 5.15 Schéma výb � ru drah
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P� i zpracování objekt �  drah v DKM se setkáme s vynecháním os železni � ních

kolejí v nádražích. Dopln� ní chyb� jících os pr � b� žných železni � ních kolejí v nádražích by

mohlo prob� hnout interpolací nebo dopln� ním dat od správc�  drah. P� i interpolaci je nutné

zohlednit tvar parcely, po� et železni � ních kolejí a výskyt objekt �  uvnit �  parcel drah. Pokud

se v drážní parcele nalézá více soub� žných os, tak musí dojít k jejich slou� ení do jediné.

Po� et os se pak doplní jako jeden z databázových atribut � . Osy visutých lanových drah a

podzemních lanových drah nevyžadují žádné speciální úpravy. V úvahu p� ipadá pouze

jejich zjednodušení. P� ehledné schéma generalizace drah je uvedeno na obrázku 5.17.

5.3.3 Klasifikace drah

V topografických mapách se rozlišuje celá škála typ�  drah. Kritériem d� lení železni � ních

drah je po� et jejich kolejí, elektrifikovanost a rozchod. Do samostatné kategorie se � asto

dopln� né
linie os drah

výpo� et os drah
v � etn�  zjednodušení

a vyhlazení

linie os drahpolygony parcel
drah

                   Obr. 5.17 Schéma generalizace drah

dopln� ní os drah
v nádražích

nahrazení více
soub� žných os drah

jedinou osou

slou� ené
polygony drah

osy drah s
atributy

slou� ení polygon�
parcel drah

zpracované osy
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data od
správc�  drah

zjednodušení a
vyhlazení os drah

dopln� ní dalších
atribut �  k osám drah

pouze, jsou-li os drah k dispozici

pouze, nejsou-li osy drah k dispozici

Vysv � tlivky:
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zahrnují železni � ní vle� ky. Mezi ostatními typy drah se v � tšinou samostatn�  vy � le� ují

lyža� ské vleky, visuté lanové dráhy, podzemní lanové dráhy, tramvajové dráhy a

povrchové úseky metra (viz p� íloha B). V � tšinu z t � chto typ�  drah nejsme schopni na

základ�  dat katastru nemovitostí rozlišit. Informace o jejich typu musí být proto dopln� ny

z jiných datových zdroj � .

K identifikaci železni � ních a tramvajových drah by mohl posloužit i vlastník parcel,

na nichž se osy drah vyskytují. U tramvají a povrchových úsek �  metra to v p� evážné

v � tšin�  p� ípad�  bude „Dopravní podnik m� sta… a.s.“  a u železnic „
�

eské dráhy a.s.“ .

5.3.4 Aktuálnost dat drah

Stav os drah v datech katastru nemovitostí odpovídá v � tšinou dob�  mapování p� íslušného

katastrálního území. Následující zm� ny byly provedeny pouze výjime� n� . V n� kterých

p� ípadech se stává, že osy drah chybí i v oblastech mimo vlaková nádraží. To se zejména

týká železni � ních vle� ek. Aby byla zajišt � na aktuálnost a správnost dat, tak by bylo vhodné

p� i provád� ní revizí provést kontrolu a p� ípadné dopln� ní údaj �  od správc�  drah. Tento

postup by zvýšil p� esnost a správnost dat katastru nemovitostí. Jelikož dopln� ní os drah

neovlivní žádné další údaje katastru nemovitostí, vypadá tato cesta velmi reálná a relativn�
dob� e sch� dná. Jednorázové dopln� ní os drah by bylo vhodné rovn� ž u KM-D, kde se osy

drah za normálních podmínek v� bec nevyskytují.

V evidenci katastru nemovitostí se mohou ob� as vyskytnout p� ípady vedení parcel

se zp� sobem využití pozemku „14 – dráha“, aniž by o dráhu šlo. Dochází k tomu zejména

v místech, kde se drážní t � lesa � asto m� nila. Ukázkovým p� íkladem mohou být oblasti

hn� douhelných pánví, kde tém���  ke každému dolu vedla železni � ní tra�  � i vle� ka. Po

uzav� ení dol �  došlo k jejich postupnému rušení. V evidenci katastru nemovitostí se tak

m� žeme ob� as setkat se zapomenutými drážními parcelami. Tyto chyby lze indikovat

podbarvením parcel a vy� ešit je p� i revizích.

5.4 Vodní toky

5.4.1 Výb � r  vodních tok
�

Vodní toky pat � í mezi liniové objekty. V katastrálních mapách jsou reprezentovány

parcelami s druhem pozemku „11 – vodní plocha“ a zp� sobem využití, který odpovídá

tab. 5.6. V katastrálních mapách m��� ítka 1 : 2 880 se m� žeme setkat i s � ist �  liniovými

objekty vodních tok � . P� i tvorb�  KM-D nejsou v � tšinou tyto objekty vektorizovány.

Otázkou z� stává, zda nemohou být užite� né a nestálo by za to o n�  rozší � it datový model

ISKN. 
�

ešení tohoto problému je jist �  otázkou širší diskuse. Dnes by bylo možné zobrazit
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linie vodních toku v ISKN pouze jako „vnit � ní kresbu bez topologie“ (viz p� íloha A), což

by asi nebylo p� íliš vhodné.

Tab. 5.6 Zp � soby využití pozemk �  vodních tok �  [dle Vyhlášky � .190/1996 Sb. ]

Kód Název Význam

7

vodní tok
v koryt �

p� irozeném nebo
upraveném

Vodní tok, jehož koryto vzniklo p� sobením tekoucí vody a
dalších p� írodních faktor �  (byst � ina, potok, � eka) nebo jehož
p� írodní charakter je zm� n� n technickými zásahy v koryt �
(nap� . b� ehové opevn� ní) nebo ohrázováním.

8
vodní tok

v koryt �  um� lém
Vodní tok, jehož koryto bylo vytvo� eno um� le (nap� . vodní tok
v opevn� ném koryt � , pr � plav, kanál, meliora� ní stoka apod.).

5.4.2 Generalizace vodních tok
�

Prvním krokem p� i generalizaci vodních tok �  je p� evod jejich plošných objekt �  na objekty

liniové. Realizace tohoto kroku spo� ívá ve výpo� tu os parcel vodních tok �
(viz podkapitola 3.3). V n� kterých parcelách je zobrazen pr � b� h vodního toku pomocí

vnit � ní kresby. V � tšinou je tato kresba umíst � na symetricky ve st � edu parcely. Výsledek

výpo� tu osy parcely tak velmi dob� e odpovídá i vnit � ní kresb�  vodního toku. Velké toky

mohou být v topografických mapách zobrazeny pomocí plošných objekt � . V tomto p� ípad�
lze pro zobrazení využít parcel vodních tok � . Automatizovanou kontrolou pr � b� hu

generalizovaných tok �  by bylo možné provést porovnáním s digitálním modelem reliéfu

(dále jen DMR). Pr � b� h tok �  by se s ním nem� l dostávat do p� íkrého rozporu. Výsledkem

výpo� tu os parcel vodních tok �  musí být orientované linie ve sm� ru toku. Sm� r orientace

m� že být dopln� n na základ�  sm� ru zna� ky 8.02 v SGI (viz tab. 5.7) nebo pomocí DMR.

P� ípadné rozpory v orientacích tok�  nebo chyb� jící údaje by m� ly být vy� ešeny za ú� asti

operátora.

Dalším krokem generalizace je spojení jednotlivých úsek �  tok �  do celkové sít � .
Kontrolou by m� ly být odhaleny všechny toky, které neústí do dalších tok �  � i vodních

nádrží nebo nekon� í na hranici zájmového území. Nalezená místa musí být operátorem

zkontrolována a p� ípadn�  opravena. Ve m� stech se m� žeme setkat s p� erušením vodních

tok �  v místech, kde je tok zatrubn� n. Výsledná sí�  bude v záv � re� né fázi zpracování dat

zjednodušena a vyhlazena. K osám tok �  budou nakonec z externích dat p� ipojeny

databázové informace o ší � ce toku, názvu atd. Celkové schéma výb� ru a generalizace

vodních tok �  je uvedeno na následujícím obrázku (viz obr. 5.18).

Po� . � íslo P� edm� t Zna� ka

8.02 vodní tok 1,0

Tab. 5.7 Zna� ka vodních tok �  [dle Vyhlášky � .190/1996 Sb. ]

6,0



Kapitola 5                                                                                                  Zpracování jednotlivých typ�  objekt �

57

5.4.3 Klasifikace vodních tok
�

Zobrazování vodních tok�  v topografických mapách se od ostatních liniových objekt �
pon� kud liší. Zásadní rozdíl spo� ívá ve zm� n�  proporcí linií tok �  v závislosti na

parametrech jejich pr � � ez� . Výjimkou jsou toky s menší ší � kou, které jsou v mapách

zobrazeny prostou jedno� árovou kresbou. Nap� íklad v Základní map�  
�

R 1 : 10 000 jsou

kontroly a dopln� ní
chyb� jících úsek�
 os vodních tok�

data ISKN

selekce

zna� ky vodních
tok�  (8.02)

(viz obr.5.7)
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orientovaných os
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               Obr . 5.18 Schéma výb � ru a generalizace vodních tok �

orientované osy
vodních tok�

data digitálního
modelu reliéfu

spojení, zjednodušení
a vyhlazení os
vodních tok�

spojené,
orientované osy
vodních tok�

data od správc�
vodních tok�

p� ipojení atribut �  k
osám vodních tok�

orientované osy
vodních tok�  s

atributy



Kapitola 5                                                                                                  Zpracování jednotlivých typ�  objekt �

58

tak zobrazeny vodní toky do ší � ky 5 m (viz p� íloha B). Informace o ší � ce toku není

v evidenci katastru nemovitostí k dispozici. V n� kterých p� ípadech by ji sice bylo možné

odvodit z rozm� r �  vnit � ní kresby parcel vodních tok� , ale bohužel t � chto p� ípad�  je p� íliš
málo. Pro klasifikaci vodních tok �  musíme proto doplnit další údaje od jejich správc� .

5.4.4 Aktuálnost dat vodních tok
�

Aktuálnost dat vodních tok�  odpovídá v � tšinou jejich stavu p� i mapování. Regulace a

stavební úpravy koryt tok�  se ne vždy do katastru nemovitostí dostanou. Vezmeme-li

v úvahu množství stavebních úprav na našich tocích po velkých záplavách v srpnu roku

2002, musíme se bohužel smí � it s tím, že se � ást t � chto zm� n do evidence katastru

nemovitostí nedostala. Dalším faktorem, který ovliv� uje aktuálnost dat katastru

nemovitostí, je postupná p� irozená zm� na koryt vodních tok� . Tímto procesem m� že dojít

k zna� ným posun� m. Vše záleží jen na tvaru terénu, který výrazn� jší zm� ny umožní nebo

jim naopak zabrání. Pokud posun vodních tok�  není patrný v � � i poloze dalších

polohopisných prvk � , tak ho ani p� i revizích nelze jednoduše zjistit. Jedinou výjimkou jsou

p� ípady, kdy potok probíhá mimo porost a lze jej jednozna� n�  identifikovat z ortofota.

Porovnáním s p� vodním podkladem by pak bylo možné � ást t � chto zm� n nalézt.

Významn� jší zm� ny pr � b� hu vodních tok � , které by byly d� ležité z hlediska

topografických map jsou ale velmi � ídké.

5.5 Vodní plochy

5.5.1 Výb � r  vodních ploch

Vodní plochy pat � í mezi typické plošné objekty. Jejich výb� r spo� ívá v selekci parcel

s druhem pozemku „11 – vodní plocha“ se zp� sobem využití pozemk �  odpovídající

tab. 5.8.

Tab. 5.8 Zp � sobu využití pozemk �  vodních ploch [dle Vyhlášky � .190/1996 Sb. ]

Kód Název Význam

6 rybník
Um� lá vodní nádrž ur � ená p� edevším k chovu ryb s možností
úplného a pravidelného vypoušt � ní.

9
vodní nádrž

p� írodní

Vodní nádrž, která nebyla vytvo� ena p� írodní zám� rnou
lidskou � inností (nap� . jezero, p� írodní deprese napln� ná vodou
apod.).

10
vodní nádrž

um� lá

Vodní nádrž vytvo� ená zám� rnou lidskou � inností s výjimkou
rybníku a bazénu ke koupaní (nap� . velká vodní nádrž
vytvo� ená p� ehradou, malá vodní nádrž, nádrž vzniklá
zatopením vyt � žených ploch apod.).
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5.5.2 Generalizace vodních ploch

Generalizace vodních ploch spo� ívá ve slou� ení jejich spolu sousedících � ástí v jeden

celek a zjednodušení a vyhlazení obvodových hranic. V této souvislosti je t � eba upozornit

na skute� nost, že zjednodušení hranic probíhá sou� asn�  s okolními plošnými objekty, aby

p� i tomto procesu nedošlo k narušení vzájemných topologických vazeb. Zapomenuto

nesmí být ani na zachování napojení vodních ploch na osy vodních tok � . Schéma výb� ru a

generalizace vodních ploch je na obr. 5.19.

5.5.3 Klasifikace vodních ploch

Bližší rozlišení typ�  vodních ploch se v topografických mapách v � tšinou nepoužívá, proto

nevyužijeme ani údaje, které jsou v evidenci katastru nemovitostí k dispozici.

5.5.4 Aktuálnost dat vodních ploch

Aktuálnost vodních ploch bývá ve srovnání s jinými objekty relativn�  dobrá. I zde lze

ovšem najít výjimky. Neshody evidence katastru nemovitostí s terénem v severozápadní

� ásti 
�

eské republiky souvisí velmi � asto s rekultivacemi starých povrchových lom� .

Jedním z nejlevn� jších zp� sob�  jejich rekultivace je práv �  zatopení. Bohužel tento proces

probíhá � adu let až � adu desetiletí. Dochází p� i n� m k postupnému zvyšování hladiny a

data ISKN
(viz obr.5.7)

polygony parcel
vodních ploch

polygony parcel

selekce

       Obr . 5.19 Schéma výb � ru a generalizace vodních ploch

slou� ení
sousedních � ástí
vodních ploch

zjednodušení  a
vyhlazení hranic
vodních ploch

polygony
vodních ploch
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zv � tšování zatopené plochy (viz obr. 5.20). Parcelu vodní nádrže um� lé je možné do

katastru nemovitostí zapsat až po stabilizaci hladiny a tím i plochy nádrže. Evidence

katastru nemovitostí tak � adu let jakoukoliv zmínku o vznikající vodní nádrži prakticky

neobsahuje. Jist �  � adu lidí napadne,

že by parcela budoucí vodní nádrže

mohla být odd� lena i na základ�
znalosti výšky kone� ného p� epadu

a tvaru terénu. To by jist �  velmi

dob� e fungovalo u „rostlého“

terénu p� ehradních nádrží. V našem

p� ípad�  je ale ur � itá � ást budoucího

b� ehu tvo� ena nekonsolidovaným

nasypaným materiálem o výšce

n� kolika desítek metr� , který

v pr � b� hu � asu nerovnom� rn�
sesedá. To ve svém d� sledku

zp� sobí nemalé zm� ny výšek b� eh�  a tím i rozlohy vodní nádrže.

Vodní plochu vzniklou zatopením bývalého povrchového lomu 
�

SM m� žeme najít

v katastrálním území Dubí-Pozorka na parcele 727/1. V sou� asné dob�  je tato parcela

v katastru nemovitostí vedena jako „ lesní pozemek“. P� i mapování, které na této lokalit �
prob� hlo v roce 1978, byl zam� � en a vnit � ní kresbou zobrazen rozsah tehdy zatopeného

území, které � inilo zhruba 17 ha. Dnešní vodní plocha ležící na území tohoto katastru se

zv � tšila již na cca 24 ha. Ke stabilizaci hladiny ani po 26 letech od mapování zatím

nedošlo. Proto tato vodní plocha není stále evidována v katastru nemovitostí. Bohužel tento

stav není možné urychlen�  napravit.

5.6 Močály, mokřady a bažiny

5.6.1 Výb � r  mo� ál
�
, mok � ad

�
 a bažin

Kategorie mo� ál � , mok � ad�  a bažin pat � í mezi plošné objekty, které se v p� írod�  nej � ast � ji
vyskytují v okolí vodních nádrží a vodních tok � . Charakteristickou vlastností t � chto

objekt �  je jejich neostré ohrani � ení. V katastru nemovitostí jsou tyto plochy vedeny jako

parcely se zp� sobem využití pozemku uvedeným v tab. 5.9.

Tab.5.9 Zp � sobu využití pozemk �  mo� ál � , mok � ad �  a bažin

Kód Název Význam

11 zamok � ená p� da
Zemský povrch trvale nebo p� evážnou � ást roku rozb� edlý
(mo� ál, mok � ad, bažina).

     Obr . 5.20 Zatáp � ní bývalého lomu Chaba� ovice
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5.6.2 Generalizace mo� ál
�
, mok � ad

�
 a bažin

Generalizace mo� ál � , mok � ad�  a bažin spo� ívá v prostém zjednodušení a vyhlazení

hrani � ních linií spolu s dalšími sousedícími plošnými objekty.

5.6.3 Klasifikace mo� ál
�
, mok � ad

�
 a bažin

Mo� ály, mok � ady a bažiny nejsou dále v topografických mapách d� leny do dalších

samostatných skupin.

5.6.4 Aktuálnost dat mo� ál
�
, mok � ad

�
 a bažin

Aktuálnost dat mo� ál � , mok � ad�  a bažin bývá relativn�  dobrá, i když jejich jednozna� né

prostorové ohrani � ení je � asto velmi obtížné.

5.7 Lesní komplexy

5.7.1 Výb � r  lesních komplex
�

Lesní komplexy jsou reprezentovány plošnými objekty vytvo� enými z parcel s druhem

pozemku „10 – lesní pozemek“. Do této kategorie jsou zahrnuty i objekty, které bývají

v topografických mapách zobrazovány samostatn� . Pat � í sem nap� íklad ostatní komunikace

a lesní pozemky, na kterých je budova (viz tab. 5.11). Výb� r lesních komplex�  je velmi

� asto proveden spolu s t � mito objekty. Bodové a liniové objekty jsou pak umíst � ny p� es

Tab. 5.11 Zp � soby využití lesních pozemk �  [dle Vyhlášky � .190/1996 Sb.]

Kód Název Význam
žádný - Lesní pozemek bez rozlišení.

1 skleník, pa� eništ � Na pozemku je z� ízen skleník nebo pa� eništ � .

2 školka
Na pozemku je z� ízena školka lesních nebo okrasných
strom� .

3 plantáž d� evin
Na pozemku je semenná plantáž, plantáž energetických
d� evin, váno� ních stromk � , lignikultury apod.

4
les jiný než
hospodá� ský

Pozemek za� azený do kategorie lesy ochranné a lesy
zvláštního ur � ení podle § 7 a 8 zákona � .289/1995 Sb.

5
lesní pozemek, na
kterém je budova

Lesní pozemek, na kterém je budova, ale pozemek není
od� at pln� ní funkcí lesa.

17
ostatní
komunikace

Místní nebo ú� elová komunikace (v � etn�  zpevn� né lesní
komunikace) a její sou� ásti.

20
sportovišt �  a
rekrea� ní plocha

H� išt � , stadion, koupališt � , sportovní dráha a jízdárna,
st � elnice, autokemp, tábo� išt �  apod.

24 dobývací prostor
Prostor jednoho nebo více výhradních ložisek nebo prostor
jen � ásti výhradního ložiska.
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výsledné polygony lesních komplex� , zatímco plošné objekty bývají z polygon�  lesních

komplex �  vyst � iženy, aby nedocházelo k jejich vzájemnému p� ekryvu.

Lesní pozemky s budovami a s ostatními komunikacemi jsou blíže popsány

v podkapitolách  5.1 a 5.2.

5.7.2 Generalizace lesních komplex
�

Jednotlivé spolu sousedící � ásti lesních komplex�  budou slou� eny v jeden celek.

Obvodová hranice výsledných polygon�  bude zjednodušena a vyhlazena spolu s dalšími

sousedními plošnými objekty. Na záv � r generalizace dojde k vyst � ižení plošných objekt� ,

které se v lesních komplexech nacházejí (viz odst. 5.7.1). Schematické znázorn� ní

generalizace lesních komplex�  je uvedeno na obr. 5.21.

5.7.3 Klasifikace lesních komplex
�

V katastru nemovitostí jsou lesy rozd� leny do � ady kategorií (viz tab. 5.11), které se

bohužel neshodují s kategoriemi používanými v topografických mapách. 
�

len� ní lesních

data ISKN
(viz obr.5.7)

polygony parcel
lesních komplex�

polygony parcel

selekce

Obr. 5.21 Schéma výb � ru a generalizace lesních komplex �
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komplex �  v topografických mapách se provádí dle p� evažující výšky, typu � i stá� í porostu.

V Základní map�  
�

R 1 : 10 000 se nap� íklad rozlišuje lesní p� da se stromy, lesní p� da

s k � ovinatým porostem a lesní p� da s kosod� evinou (viz p� íloha B). Pro rozlišení t � chto

kategorií jsou nezbytné další dopl � kové údaje.

5.7.4 Aktuálnost dat lesních komplex
�

Aktuálnost dat lesních komplex�  je ovlivn� na dv � ma hlavními faktory, kterými je doba

mapování a doba poslední revize. P� i porovnání hranic les�  s ortofotem se m� žeme setkat

se zalesn� nými plochami, aniž by byly v katastru nemovitostí vedeny jako les a naopak.

Jako ukázkový p� íklad m� že sloužit vzrostlý les o vým� � e cca 10 000 m2 v katastrálním

území St � elná, který je v katastru nemovitostí veden jako „ostatní plocha“ (viz obr. 5.22).

Tyto nesoulady by bylo dobré v dohledné dob�  odstranit. Shody lze docílit

prost � ednictvím revize katastru nemovitostí.

5.8 Správní jednotky

5.8.1 Výb � r  hranic správních jednotek

Správní jednotky lze vyjád� it jak plošnými, tak liniovými objekty. Volba vhodného typu

objektu je závislá na zp� sobu využití dat. V topografických mapách jsou nej � ast � ji
používány liniové objekty správních hranic s odlišením jejich typu pomocí stylu � áry. Data

správních jednotek jsou v ISKN uložena spolu s ostatními hranicemi parcel. Rozlišit je lze

dle kódu „TYPPPD_KOD“ (viz tab. 5.12). Poslední dv �  místa kódu (v tab. 5.12 ozna� ena

� et � zcem „xx“) vyjad� ují další vlastnosti linie a zp� sob umíst � ní zna� ky na linii

[
�

ÚZK 2002].

Obr. 5.22 Vzrostlý les v k.ú.St � elná vedený v KN jako „ ostatní plocha“
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                          Tab. 5.12 Rozlišení typ �  hranic správních jednotek

Kód typu prvku Popis
201xx hranice státní
203xx hranice kraje
204xx hranice okresu
205xx hranice obce
206xx hranice katastrálního území

5.8.2 Generalizace hranic správních jednotek

Generalizace hranic správních jednotek spo� ívá v prostém zjednodušení jejich hrani � ních

linií. Úseky hranic správních jednotek, které jsou totožné s dalšími plošnými prvky, musí

být zpracovány spolu s nimi, aby nedošlo k narušení vzájemných topologických vztah� .

5.8.3 Klasifikace hranic správních jednotek

Rozlišované typy hranic správních jednotek vedené v katastru nemovitostí se tém� �  p� esn�
shodují s typy rozlišovanými v topografických mapách. Tato shoda umož� uje p� ímé

využití informací evidovaných v katastru nemovitostí pro vytvo� ení obrazu hranic

správních jednotek v topografických mapách.

5.8.4 Aktuálnost dat správních jednotek

Aktuálnost dat správních jednotek bývá relativn�  dobrá. Problémy zde m� že zp� sobovat

chybn�  zvolený kód hrani � ní linie p� i digitalizaci SGI nebo aktualizaci katastru

nemovitostí prost � ednictvím geometrických plán� . Tyto p� ípady by bylo možné

automatizovan�  opravovat, pokud by ob�  sousední katastrální území byla v ISKN

v digitální podob�  nebo v p� ípad� , že obvod katastrálního území je tvo� en jen jediným

typem správní hranice (katastrální území tvo� í samostatnou obec nebo leží polohov �  uvnit �
obce a je ze všech stran obklopeno dalšími katastrálními územími téže obce). Tyto p� ípady

lze najít pomocí � íselník �  a p� ehledky katastrálních území vedených v ISKN. P� i kontrole

stylu hranic spolu sousedících katastrálních území vedených v digitální podob�  je využito

databázových informací p� ipojených k jednotlivým hrani � ním liniím. Na základ�  t � chto

informací je možné najít ob�  sousedící parcely, jejich katastrální uzemí a následn�  i vztah,

který mezi t � mito územími ze správního hlediska existuje. Tyto kontroly by bylo dobré

doplnit do ISKN. Vhodné by bylo i dopln� ní vzájemných kontrol katastrálních hranic mezi

sousedními pracovišti. V dnešní dob�  je totiž možné, aby v ISKN byly vedeny na

sousedních pracovištích zcela odlišné katastrální hranice v platných digitálních mapách.

Tento nedostatek by bylo vhodné velmi rychle odstranit.

Dalším problémem, se kterým se v datech ISKN m� žeme setkat, je neaktuálnost

� íselník �  správních jednotek. V platných datech se tak stále vyskytuje Severo� eský kraj, i
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když byl nahrazen krajem Ústeckým a Libereckým. Tento nedostatek by bylo vhodné

rovn� ž rychle napravit. Sou� asn�  by m� la prob� hnout kontrola styl �  hranic SGI v místech,

kde došlo ke zm� nám správních jednotek.

5.9 Elektr ická vedení

5.9.1 Výb � r  elektr ických vedení

Elektrická vedení pat � í mezi typické liniové objekty. Jejich charakteristickou vlastností je

absolutní nezávislost na pr� b� hu vlastnických hranic. V datech katastru nemovitostí jsou

uložena spolu s dalšími dopl � kovými prvky polohopisu. Skládají se z liniových objekt �
vlastních elektrických vedení a z bodových zna� ek reprezentujících jejich stožáry

(viz tab. 5.13).

                       Tab. 5.13 Rozlišení typ �  objekt �  elektr ických vedení

Kód typu prvku Popis
601 kovový, betonový stožár
602 p� íhradový stožár

60500 osa nadzemního vedení
60502 venkovní silové vedení bez rozlišení

5.9.2 Generalizace elektr ických vedení

Generalizaci objekt�  elektrických vedení není pot � eba p� i tvorb�  hrubého geoprostorového

modelu ve v � tšin�  p� ípad�  provád� t.

5.9.3 Klasifikace elektr ických vedení

V topografických mapách bývají objekty elektrických vedení rozd� leny do jednotlivých

kategorií dle velikosti elektrického nap� ní nebo dle umíst � ní elektrického vedení na

sloupech � i stožárech (viz p� íloha B). Z dat katastru nemovitostí je možné získat pouze � ást

t � chto informací (viz tab. 5 .13).

5.9.4 Aktuálnost dat elektr ických vedení

Data elektrických vedení, obsažená v katastru nemovitostí, odpovídají v � tšinou stavu p� i
mapování. Jejich pozd� jší dopln� ní a opravy jsou velmi � ídké. Nejvhodn� jším zp� sobem

nápravy tohoto stavu by mohlo být jednorázové dopln� ní elektrických vedení do ISKN

z dat od jejich správc� . V p� ípad� , že n� které údaje správc�  elektrických vedení vznikly

pouze odsunem z mapy, byl by tento zdroj použit pouze pro indikaci chyb a dopln� ní údaj �
by prob� hlo geodetickým zam� � ením. Vhodným prost � edkem pro zam��� ení zm� n by mohl

být i globální pozi � ní systém (GPS).
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Dalším problémem, se kterým se m� žeme v datech katastru nemovitostí setkat, je

nesoulad mezi vedením a sloupy elektrického vedení. V sou� asné dob�  neexistuje v ISKN

kontrola, která by odhalila sloupy elektrického vedení bez vedení nebo naopak elektrické

vedení bez sloup� . Linie elektrického vedení bez sloup�  se m� že vyskytnou prakticky jen

ve dvou p� ípadech. Prvním z nich je ukon� ení linie elektrického vedení na katastrální

hranici a druhým je napojení elektrického vedení na objekt se zp� sobem využití „16 –

 stavba technického vybavení“  (viz tab. 5.3). Kontroly elektrických vedení by bylo vhodné

do ISKN doplnit. Sou� asn�  by mohlo dojít i k vyhledávání p� ípad� , kde vedení ukon� ené

na katastrální hranici již dále v sousedním katastrálním území nepokra� uje.

5.10  Chráněná území a ochranná pásma

5.10.1 Výb � r  chrán � ných území a ochranných pásem

Chrán� ná území a ochranná pásma pat� í mezi plošné objekty. Pokud jsou použity

v topografických mapách, tak jsou vyzna� eny pomocí hrani � ní obvodové linie. V datech

ISKN jsou chrán� ná území a ochranná pásma vedena spolu s dalšími prvky polohopisu

mapy.  Jejich výb� r lze provést na základ�  kódu „TYPPPD_KOD“ (viz tab. 5.14).

                  Tab. 5.14 Rozlišení chrán � ných území a ochranných pásem v SGI

Kód typu prvku Popis
22300 chrán� ná území
22400 ochranná pásma

5.10.2 Generalizace chrán � ných území a ochranných pásem

Hrani � ní linie chrán� ných území a ochranných pásem bývají p� i generalizaci pouze

zjednodušovány a vyhlazovány. V p� ípad� , že se v n� kterých úsecích ztotož� ují

s obvodovými hranicemi jiných plošných objekt � , tak musí jejich zjednodušení a vyhlazení

prob� hnout spole� n�  s nimi, aby nedošlo k narušení vzájemných topologických vazeb.

5.10.3 Klasifikace chrán � ných území a ochranných pásem

V souboru popisných informací katastru nemovitostí je vedena celá škála typ�  a zp� sob�
ochrany nemovitostí, které mohou být k parcelám p� i � azeny (viz tab. 5.15). Mezi nimi je

zahrnuto i n� kolik typ�  chrán� ných území a ochranných pásem. Bohužel grafická � ást

katastru nemovitostí tak pestré rozd� lení neumož� uje. V sou� asné dob�  lze v ISKN najít

pouze dv �  kategorie (viz tab. 5.14). Vzájemné propojení dat SGI a SPI chrán� ných území a

ochranných pásem je dnes možné v ISKN realizovat pouze prost � ednictvím jednotlivých

parcel. Za úvahu by stálo dopln� ní informací o typu ochrany p� ímo k prvk � m jejich hranic

v SGI. Tato informace by mohla sloužit i pro k � ížovou kontrolu souladu ochrany
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nemovitosti uvedené u parcel v � � i polygon� m chrán� ných území a ochranných pásem

nakreslených v SGI.

Tab. 5.15 Typ a zp � sob ochrany nemovitosti [dle Vyhlášky � .190/1996 Sb. ]

Kód
typu

Zkrácený název typu
ochrany

Kód
zp� sobu

Zkrácený název zp� sobu ochrany

6 národní park – I.zóna
7 národní park – II.zóna
8 národní park – III.zóna
9 ochranné pásmo národního parku
10 chrán� ná krajinná oblast – I.zóna
11 chrán� ná krajinná oblast – II.-IV.zóna
12 národní p� írodní rezervace nebo národní

p� írodní památka
13 p� írodní rezervace nebo p� írodní památka

1 ochrana p� írody a
krajiny

14 ochranné pásmo jiného zvláš�  chrán� ného
území nebo památného stromu

15 nemovitá národní kulturní památka
16 památková rezervace – budova, pozemek

v památkové rezervaci
17 památková zóna – budova, pozemek v

památkové zón�
18 nemovitá kulturní památka

2 památková ochrana

19 ochranné pásmo nemovité kulturní památky,
památkové zóny, památkové rezervace nebo a
nemovité národní kulturní památky

20 vnit � ní láze� ské území
21 p� írodní lé� ivý zdroj nebo zdroj p� írodní

minerální vody stolní

3 ochrana p� írodních
lé� ebných lázní a
p� írodního lé� ivého
zdroje 22 ochranné pásmo 1.stupn�  nebo užší prozatímní

ochranné pásmo p� írodního lé� ivého zdroje
nebo p� írodní minerální vody stolní

4 ochrana nerostného
bohatství

23 chrán� né ložiskové území, pop� ípad�  dobývací
prostor nebo území zvláštního zásahu do
zemské k � ry

24 chrán� ná zna� ka geodetického bodu5 ochrana zna� ky
geodetického bodu 25 chrán� né území zna� ky geodetického bodu

26 pozemek ur � ený k pln� ní funkcí lesa6 jiná ochrana pozemku
27 zem� d� lský p� dní fond

5.10.4 Aktuálnost dat chrán � ných území a ochranných pásem

Stav dat chrán� ných území a ochranných pásem není p� íliš dobrý. 
�

asto se m� žeme setkat

s chyb� jícími údaji. Výjimkou jsou pouze nov �  vytvo� ená chrán� ná území nebo ochranná

pásma, která byla do katastru nemovitostí zapsána již prost � ednictvím ISKN. P� í � inu

tohoto stavu lze rovn� ž spat � ovat v nesou� innosti jednotlivých státních orgán�  a

organizací. 
�

ada chrán� ná území a ochranných pásem vytvo� ených v minulosti nebyla do
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evidence katastru nemovitostí � ádn�  nahlášena. Nápravu této situace by bylo vhodné

provést v rámci revizí katastru nemovitostí. Od jednotlivých správc�  chrán� ných území a

ochranných pásem lze � asto získat sou� adnice vrcholových bod�  jejich polygon� . Na

základ�  t � chto dat by bylo možné nalézt parcely, u nichž by m� la být ochrana uvedena.

Takto vytvo� ený podklad by mohl sloužit pro prošet � ení a opravu zjišt � ných chyb nebo pro

výzvy k doložení p� íslušných listin a dalších nezbytných údaj �  pro zápis t � chto informací

do evidence katastru nemovitostí. Výhodné by bylo, kdyby polygony jednotlivých

chrán� ných území a ochranných pásem byly v n� jaké vhodné form�  vedeny p� ímo v ISKN.

To by pak umož� ovalo provád� t periodické kontroly pro celé katastrální pracovišt � .
Jednozna� n�  by to vedlo ke zkvalitn� ní dat katastru nemovitostí.

5.11 Bodová pole

5.11.1 Výb � r  bodových polí

Údaje o bodových polích je možné najít ve vým� nném formátu ISKN v bloku „OBBP“.

Data obsahují textové popisy, zna� ky (viz tab. 5.16) a odkazy na sou� adnice bod�  v bloku

„SOBR“.

                  Tab. 5.16 Typy zna� ek bod �  bodového pole

Kód typu prvku Popis
101 bod polohového bodového pole
102 bod PBP – pouze podzemní zna� ka
103 bod jednotné nivela� ní sít �
104 stabilizovaný bod technické nivelace

V topografických mapách se zobrazují jen n� které typy bod� . Nap� íklad body

podrobného polohového bodového pole (PPBP) se nepoužívají. Do výb� ru tak bývají

zahrnuty všechny body se zna� kou 1.01 a nevypln� nou položkou „KATUZE_KOD“ a

body se zna� kou 1.03 a 1.04 (viz tab. 5.16).

5.11.2 Generalizace bodových polí

Generalizaci bodových polí není nutné provád� t. Vše se � eší již p� i výb� ru objekt� .

5.11.3 Klasifikace bodových polí

V topografických mapách bývají samostatnou zna� kou zobrazeny vybrané body�
eskoslovenské trigonometrické sít �  (

�
STS) se sou� adnicemi ur � enými v Evropském

terestrickém referen� ním systému 1989 (ETRS-89), základní nivela� ní body, body

základní geodynamické sít � , absolutní tíhové body, trigonometrické body, zhuš� ovací

body, p� idružené body, body výškového bodového pole a body tíhového bodového pole

(viz p� íloha C). Celou � adu výše uvedených typ�  bod�  je možné získat p� ímo z dat ISKN.
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Ostatní údaje jsou vedeny v databázích Zem� m��� ického ú� adu v Praze a musí být do

výsledných podklad�  dopln� ny. V budoucnu by bylo vhodné tyto samostatné zdroje dat

propojit v jeden funk � ní celek.

5.11.4 Aktuálnost dat bodových polí

Aktuálnost dat bodových polí je závislá na d� kladném dopln� ní a kontrole všech bod�  v

digitálních mapách. Nevýhodou vedení bodových polí v ISKN je jejich duplicitní uložení v

samostatných tabulkách. Body zobrazené v digitálních mapách jsou uloženy spolu

s podrobnými body polohopisu v tabulce „AK_BODY_POLOHOPISU“. Bodové pole je

pak soub� žn�  vedeno v nezávislém bloku tabulek „BP“. Pokud správce dat provede

jakoukoliv opravu v bloku bodových polí, tak se tato oprava nepromítne do dat digitálních

map. Výstup vým� nného formátu ISKN tak obsahuje stále data opravou nedot � ená. Do

ISKN byly dodate� n�  zabudovány n� které typy kontrol, které � áste� n�  tento problém � eší.

Bohužel neumož� ují provedení hromadných kontrol pro celé katastrální pracovišt � .
Kontrola je v ISKN provedena pouze v � ásti digitální mapy, která je zrovna zobrazena.

Provedení kontrol pro celé pracovišt �  je tak extrémn�  � asov �  náro� né. Tento stav by bylo

vhodné napravit.

5.12      Ostatní plošné objekty

5.12.1 Výb � r  ostatních plošných objekt
�

Do této skupiny byly za� azeny jednotlivé typy objekt � , které bývají v topografických

mapách odlišeny barevnou výplní � asto kombinovanou s umíst � ním p� íslušných zna� ek

nebo šraf, a které nevyžadují žádné zvláštní postupy p� i jejich zpracování. Pat � í sem

ovocné sady a zahrady, okrasné zahrady a parky, vinice, chmelnice, louky a pastviny,

povrchová t � žba s lomy, haldami a odvaly, h� bitovy a orná a ostatní p� da (viz tab. 5.17).

Tab. 5.17 Výb � r  ostatních plošných objekt �
Druh pozemku Zp� sob využití pozemku

Typ plošného objektu
Kód Název Kód Název

6 ovocný sad - -
ovocné sady a zahrady

5 zahrada - -
okrasné zahrady a parky 14 ostatní plocha 19 zele�
vinice 4 vinice - -
chmelnice 3 chmelnice - -
louky a pastviny 7 trvalý travní porost - -
povrchová t � žba s lomy,
haldami a odvaly

14 ostatní plocha 24 dobývací prostor

h� bitovy 14 ostatní plocha 21 h� bitov, urnový háj
orná p� da 2 orná p� da - -
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5.12.2 Generalizace ostatních plošných objekt
�

Generalizace ostatních plošných objekt �  je zahájena slou� ením spolu sousedících objekt �
stejného typu v jeden celek. Obvodová hranice výsledných polygon�  je následn�
zjednodušena a vyhlazena spolu s dalšími plošnými objekty. Schematické znázorn� ní

výb� ru a generalizace ostatních plošných objekt �  je uvedeno na obr. 5.23.

5.12.3 Aktuálnost dat ostatních plošných objekt
�

Aktuálnost dat této skupiny objekt �  je velmi r � znorodá. V praxi se m� žeme setkat s � adou

rozdíl �  zp� sobených nenahlášenými zm� nami ve využití pozemk � . Množství rozdíl �  mezi

evidencí katastru nemovitostí a stavem v terénu je tak ovlivn� no dobou mapování, datem

posledních revizí a množstvím zm� n, které v posledních letech v krajin�  nastaly. K

odstran� ní nesoulad�  by bylo vhodné využít revize katastru nemovitostí. Pro efektivn� jší
vyhledávání chyb lze vytvo� it mapy s barevnou výplní, které by sloužily jako podklad pro

provedení revizí.

data ISKN
(viz obr.5.7)

polygony parcel
ostatních plošných

objekt �

polygony parcel

selekce

Obr. 5.23 Schéma výb � ru a generalizace ostatních plošných objekt �

slou� ení sousedních
� ástí objekt �
stejného typu

zjednodušení a
vyhlazení jejich

hranic

polygony
 ostatních plošných

objekt �
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6  Ověření návrhů na reálných datech

6.1 Výběr  vhodných testovacích dat
Pro ov ��� ení návrh�  na reálných datech byla hledána dv �  sousedící katastrální území,

v nichž se bude vyskytovat vedení parcel v jedné i dvojí � íselné � ad� , m� stský i vesnický

charakter zástavby a co nejširší zastoupení jednotlivých typ�  objekt� . Po zhodnocení všech

dostupných údaj �  byla vybrána katastrální území Duchcov a Lahoš� , nacházející se

v okresu Teplice. Data byla získána na Katastrálním ú� ad�  pro Ústecký kraj – Katastrálním

pracovišti Teplice, a to jak ve vým� nném formátu ISKN (soubor * .VFK), tak ve starém

vým� nném formátu (soubory * .DBF a * .VKM). Stav dat odpovídá datu 27.7.2004.

Prostor katastrálního území Duchcov lze charakterizovat jako typické menší m� sto,

v n� mž se vyskytuje samostatná, � adová a bloková zástavba, pr� myslové objekty, zámek,

kostely, silnice a ostatní komunikace, parky, vodní nádrže, vodní toky, lesy, železni � ní

trat �  a vle� ky a na jeho okraji i prostory postižené t � žbou hn� dého uhlí. Mapování zde

prob� hlo v roce 1983. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativn�  živé katastrální území s

celou � adou zm� n, lze p� edpokládat nalezení v � tšího množství nesoulad�  evidence katastru

nemovitostí s realitou.

Katastrální území Lahoš�  reprezentuje typickou menší obec s její charakteristickou

zástavbou, zem� d� lskými budovami, kapli � kou, nám� stím a dalšími objekty. Mapování

této lokality prob� hlo v roce 1989. Tato lokalita by tak m� la vykazovat relativn�  nízké

množství chyb.

Jako srovnávací podklad posloužila Základní mapa 
�

R 1 : 10 000 list 02-32-17

v rastrové podob�  a stejný mapový list � ernobílého ortofota. Oba tyto podklady byly

získány na Zem� m��� ickém ú� ad�  v Praze. Stav Základní mapy 
�

R 1 : 10 000 odpovídá

roku 2002. Jedná se o mapový list vytvo� ený novou po� íta� ovou technologií na základ�  dat

ZABAGED. V papírové podob�  byl vydán v roce 2004 jako osmé p� epracované vydání.

Stav ortofota odpovídá roku 2001. Dalším použitým podkladem byla Státní mapa 1 : 5 000

(mapový list Teplice 2-9) v papírové podob� , vytvo� ená digitální metodou na Katastrálním

ú� ad�  pro Liberecký kraj v roce 2005.

6.2 Výběr  programového prostředí
Pro zpracování dat katastru nemovitostí byl použit program ArcGIS verze 8.3 a pozd� ji
verze 9.0, který je student� m k dispozici v u� ebn�  geomatiky Z

�
U v Plzni. Pro import

vým� nného formátu ISKN do ArcGIS byl využit program ImportISKN. P� i testech dat byl

objeven problém s konverzí kruhových oblouk� , které byly nahrazeny hrubou lomenou
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� arou. Tato skute� nost vedla k deformacím n� kterých

objekt� . Jako p� íklad lze uvést deformaci budov

s kruhovým p� dorysem, které se nachází v Duchcov �
v blízkosti Osecké ulice (viz obr. 6.1). Podobný

problém se vyskytl i s p� evodem kružnic a k � ivek.

Pr � b� h test �  jimi však nebyl negativn�  ovlivn� n.

V praxi je nezbytné s tímto problémem po� ítat.�
ešení lze provést n� kolika zp� soby. Nejjednodušší

by bylo nalezení program� , které s konverzí dat

kruhových oblouk� , kružnic a k � ivek nemají

problémy. Další alternativou je vhodné proložení

kruhových oblouk � , kružnic a k � ivek lomenou � arou

p� ímo v datech vým� nného formátu ISKN nebo vytvo� ení vlastních konverzních

program� .

6.3 Průběh zpracování jednotlivých objektů

6.3.1 Vliv chybovosti dat ISKN na pr
�
b � h jej ich zpracování

P� i zpracování n� kterých typ�  objekt �  se negativn�  projevily chyby ve zdrojových datech

(viz p� íloha D). Celkov �  lze � íci, že již velmi malý podíl chyb zna� n�  komplikuje

automatizované zpracování dat. Hrubým rozborem nalezených chyb bylo prokázáno, že

tém� �  dv �  t � etiny z nich by bylo možné najít pomocí specializovaných kontrol. Zbylou

jednu t � etinu lze pak odstranit prost � ednictvím revizí katastru nemovitostí. Celkov �  by bylo

možné dosáhnout tak nízké chybovosti dat katastru nemovitostí, která by p� i
automatizovaném zpracování vytvá� ela jen zcela minimální problémy. Možné cesty

k dosažení tohoto stavu jsou uvedeny v kapitole 7.

6.3.2 Problémy p � i zpracování budov

P� i zpracování budov se vyskytlo n� kolik problém� . První z nich se projevil již p� i výb� ru
� ástí budov v katastrálním území Lahoš� , kde jsou parcely vedeny ve dvojí � íselné � ad� .
V tomto katastrálním území se vyskytly zna� ky 4.02, aniž by šlo o budovy

(viz odst. 5.1.1). Pro vy� ešení tohoto problému je nezbytné vytvo� it jednoduchý

programový modul, který by tyto zna� ky z vybraných dat odstranil. Další problém se

vyskytl p� i slu� ování � ástí budov slou� ených dle „Prohlášení vlastníka“ (viz odst. 5.1.2).

Tento p� ípad nebylo možné � ešit pomocí standardních nástroj � . Princip � ešení byl tak

testován pouze manuáln� . Pro praktické zpracování tohoto typu dat by bylo vhodné

vytvo� it speciální programový modul. Problémy se vyskytly i p� i zjednodušování obvod�
budov pomocí standardního modulu BUILDINGSIMPLIFY (viz podkapitola 4.3). Modul

Obr.6.1 Deformace kružnic p � i
              p � evodu  dat
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velmi dob� e fungoval u samostatných budov nebo u jednoduché � adové zástavby. Se

složitou m� stskou zástavbou, která je typická pro starší centra m� st, si bohužel nedokázal

poradit. Pokud by se nepoda� ilo získat vhodný programový modul, který by dokázal � ešit i

tyto p� ípady, bylo by vhodné vytvo� it modul vlastní.

6.3.3 Problémy p � i zpracování komunikací

P� i zpracování komunikací se objevily dva zásadní problémy. První vznikl p� i testech

zam��� ených na tvorbu vrstvy koruny vozovky (viz odst. 5.2.2). K tomuto ú� elu op� t nelze

použít standardních nástroj �  a je t � eba vytvo� it nový programový modul. Testy prokázaly,

že tvorba takového modulu nebude p� íliš
jednoduchá, protože se v datech vyskytuje

celá škála variant, které budou muset být

� ešeny. Druhý problém se objevil p� i testech

modulu CENTERLINE, který vytvá� í osu

plošných objekt� . P� i testu modulu na

opravených datech silnic II.t � ídy, byly

výsledky velmi dobré. V další fázi byl test

rozší � en o opravená data ostatních

komunikací. Tato varianta tak zahrnovala

pom� rn�  hustou sí�  ulic i s � adou r � zných

odbo� ek a p� ilehlých odstavných ploch.

Výsledek testu nebyl p� íliš dobrý. Program

vyzna� il celou � adu míst, které by dále

musel � ešit operátor (viz obr. 6.2). Pr� b� h
výpo� tu os komunikací bylo možné ovlivnit zadáním parametru ší � ky komunikace.

Bohužel ší � ka komunikací v reálných datech byla tak variabilní, že nebylo možné stanovit

parametry platné pro celou lokalitu. Pro každé zadání parametr �  byly výsledky dobré

pouze v ur � itých � ástech testovaného území. 
�

ešení tohoto problému by mohlo spo� ívat ve

vytvo� ení modulu, který provede analýzu os vypo� tených p� i r� zn�  zadaných parametrech

a vybere z nich ty nejvhodn� jší varianty. Další možností je získání programových modul � ,

které tyto problémy dokáží vy� ešit nebo vytvo� ení vlastních specializovaných modul � .

6.3.4 Problémy p � i zpracování drah

P� i výpo� tu os drážních parcel, ve kterých se nachází další objekty, dochází k rozd� lení os

do dvou samostatných v � tví. V � tšina t � chto p� ípad�  je chybná. Pro zpracování parcel drah

by tak bylo vhodné vytvo� it vlastní modul na výpo� et os. Další možností by bylo potla� ení

výskytu vnit � ních objekt�  uvnit �  parcel drah, výpo� et jejich os a následná kontrola

p� ípadných konflikt�  vypo� tených os s vnit � ními objekty. Pro zpracování dat drah je

Obr. 6.2 Problémy p � i výpo
�
tu os komunikací
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rovn� ž nezbytné vytvo� it modul pro dopln� ní pr� b� žných kolejí v nádražích a pro

slu� ování více soub� žných kolejí do jediné s atributem po� tu kolejí.

6.3.5 Problémy p � i zpracování vodních tok
�

Pro výpo� et os vodních tok �  bylo možné využít standardní modul CENTERLINE. Potíže

p� i použití tohoto nástroje je možné o� ekávat jen v oblastech, které budou relativn�  husté a

složité. Takových míst našt � stí nebude p� íliš. Hlavním problémem p� i zpracování dat

vodních tok�  bylo budování jejich celkové sít � . Pro tuto � innost je nezbytné vytvo� it
specializované programové bloky, které zajistí dopln� ní chyb� jících úsek �  vodních tok �
v místech k � ížení s dalšími objekty, kontroly vzájemných návazností v síti a výpo� et

orientací tok � .

6.3.6 Spole� né problémy p � i zpracování objekt
�

P� i zpracování � ady objekt �  došlo k velmi podobným problém� m, které by nebylo vhodné

popisovat samostatn� . Pat � í sem nap� íklad:

• Po nahrazení plošných objekt�  jejich osami musí dojít k „dotažení“  okolních plošných

objekt �  k této ose. Tato operace je d� ležitá pro následné barevné výpln�  plošných

objekt � , které by jinak na liniové elementy správn�  nenavazovaly. Pro tuto operaci je

nezbytné vytvo� it specializovaný programový modul.

• V míst �  k � ížení liniových objekt �  r � zného typu (nap� íklad vodních tok � , drah a

komunikací) dochází k porušení návaznosti parcel jednoho z t � chto objekt � . Pro

výpo� et os t � chto parcel musí být vynechaný úsek na k � ížení dopln� n, aby vypo� tená

osa nebyla v míst �  k � ížení p� erušena. Priorita k � ížení a jeho zp� sob musí být následn�
dopln� n ve form�  atributu k bodu k � ížení. Pro tuto operaci je nezbytné vytvo� it
programový modul.

• Data katastru nemovitostí postrádají v � ad�  p� ípadech ur � itou � ást atributových dat,

která jsou pro tvorbu topografických map nezbytná. Chyb� jící data musí být dopln� na

k existujícím objekt � m, což v � ad�  p� ípad�  muže být nesnadná operace. Pro vy� ešení

tohoto problému je t � eba provést d� kladnou analýzu externích dat, u nichž se musí

posoudit možnosti provázání na existující objekty katastru nemovitostí.
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7 Návrhy pro zlepšení stavu dat
Aby bylo možné v budoucnosti realizovat automatizované využití katastrálních map

v digitální podob�  pro tvorbu topografických map nebo pro aktualizaci ZABAGED, bylo

by vhodné postupn�  provést � adu díl � ích krok � . Návrhy na realizaci t � chto krok �  jsou

uvedeny v následujících podkapitolách.

7.1 Urychlení digitalizace SGI
P� vodní termín dokon� ení digitalizace SGI byl plánován na rok 2006. Tento termín je dnes

již zcela nereálný. Zatímco v minulosti narážela digitalizace SGI na nedostate� né technické

vybavení pracoviš� , tak po migraci dat do ISKN (rok 2001) se situace na jednotlivých

pracovištích zcela zm� nila. Dnes je již k dispozici dostatek techniky a v � tšina software pro

provedení tohoto úkolu. Jediné co chybí, je dostate� ná volná kapacita pracovník �
schopných tento úkol v reálné dob�  splnit. Nedostatek volné kapacity pracovník �  souvisí i

s velkým nár � stem po� tu � ízení, které musí katastrální ú� ady rok od roku zpracovávat (viz

obr. 7.1). Nad touto situací by bylo vhodné se co nejd� íve zamyslet a vytvo� it p� edpoklady

pro urychlení digitalizace SGI.

7.2 Domapování z KPÚ vyjmutých oblastí
Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) jsou dnes jedním ze zdroj �  obnovy

katastrálního operátu. Bohužel tato obnova neprobíhá v � tšinou na celém katastrálním

území. Z komplexních pozemkových úprav bývají vylou� eny intravilány obcí. Výsledkem

je stav, kdy SGI extravilán�  obcí je vedeno v digitální podob� , zatímco intravilány

z� stávají zakresleny na p� vodních analogových podkladech. 
�

ešení tohoto problému
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spo� ívá v domapování z KPÚ vyjmutých oblastí. Optimální by bylo, kdyby mapování

intravilán�  obcí probíhalo sou� asn�  s provád� ním KPÚ. Bohužel ve v � tšin�  p� ípad�  tomu

tak není. Pokud by tyto akce probíhaly sou� asn� , vedlo by to k jednozna� né úspo� e pen� z.

Rovn� ž by bylo možné okamžit �  � ešit problémy, které se objeví na hranicích KPÚ p� i
mapování intravilán� . V tomto ohledu lze jednozna� n�  spat � ovat rezervy.

Pro domapování z KPÚ vyjmutých oblastí by rovn� ž bylo vhodné vybudovat sí �
pracoviš� , která by se touto � inností zabývala. Na v � tšin�  katastrálních ú� ad�  (pro

jednotlivé kraje) dnes existují odbory pro obnovu katastrálního operátu. Vhodné by bylo

uvažovat o rozší � ení této sít �  na další „pov � � ená“ katastrální pracovišt � , � ímž by bylo

možné celou plochu kraj �  rozd� lit do n� kolika samostatných oblastí. Výsledkem by bylo

odbourání zbyte� ných dopravních a � asových náklad�  pro dojížd� ní do vzdálen� jších míst

jednotlivých kraj � . Pro domapování je rovn� ž d� ležité vy � lenit dostate� nou kapacitu

pracovník �  katastrálních pracoviš� , kte� í zajistí místní šet � ení v p� íslušných lokalitách.

7.3 Realizace per iodických revizí katastru nemovitostí
Soulad evidence katastru nemovitostí se skute� ností v terénu je siln�  závislý na revizích

katastru nemovitostí. V minulosti probíhaly revize periodicky zhruba v p� tiletém intervalu.

Bohužel v sou� asné dob�  existuje celá � ada katastrálních území, kde revize nebyla více než

15 let. Tuto neúnosnou situaci je t � eba urychlen�  � ešit. Každý si je v � dom skute� nosti, že

dnešní prioritou nasazení volných kapacit pracovník�  je digitalizace SGI. Získání dalších

volných kapacit, které by bylo možné použít na revize katastru nemovitostí není p� íliš
reálné. Pokud tedy chceme v co nejbližší dob�  obnovit pravidelný cyklus revizí, je pot � eba

urychlen�  dokon� it digitalizaci SGI. Po jejím ukon� ení by bylo možné p� evést uvoln� né

kapacity na revize katastru nemovitostí.
�

innosti provád� né p� i revizi jsou definovány v § 42 Vyhlášky 190/1996 Sb. Pro

tvorbu topografických map by bylo d� ležité vy� ešit zejména následující problémy:

• Obnovení shody druh�  a zp� sob�  využití pozemk �  se skute� ností. K zajišt � ní tohoto

úkolu by bylo vhodné vytvo� it kopie katastrálních map s barevnými výpln� mi, z nichž

budou p� ípadné nesoulady druh�  a zp� sob�  využití pozemk �  lépe patrné.

• Provedení kontrol správného umíst � ní zna� ek 4.02 a 4.03 s vazbou na SPI (viz

tab. 5.1). Podklad pro tuto kontrolu m� že být vytvo� en pomocí barevné výpln�
polygon�  obvod�  budov vedených v ISKN.

• Provedení kontrol d� sledného umíst � ní zna� ek 4.02 a 4.03 bez vazby na SPI do všech

� ástí budov. Jako podklad m� že op� t sloužit barevná výpl �  t � chto � ástí budov.
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• Oprava do� asných kód�  zp� sobu využití budov a jejich nahrazení platnými kódy (viz

tab. 5.4).

• Kontrola hranic ochranných pásem a chrán� ných území v � � i typu a zp� sobu ochrany

nemovitostí. Výzvy k dopln� ní chyb� jících údaj �  od správc�  dat.

• Výzvy k dopln� ní budov a zpevn� ných komunikací v lesních komplexech.

• Kontrola správného zápisu budov na více parcelách (jedna budova je � asto zapsána

jako dv �  zcela nezávislé nebo je zapsána pouze � ást budovy a druhá v datech chybí).

• Kontrola stavebních parcel (mimo zbo� eniš�  a spole� ných dvor � ), které nemají

navázanou budovu v SPI nebo, které nemají budovu v SGI.

• Kontrola správného stylu správních hranic.

7.4 Úpravy ISKN
P� i zpracování dat katastru nemovitostí bylo objeveno n� kolik nedostatk � , které by bylo

vhodné vy� ešit úpravou programu a datové struktury ISKN. Pat � í sem:

• Zm� na zp� sobu ozna� ování zbo� eniš� , spole� ných dvor �  a � ísel stavebních parcel

umíst � ných mimo parcelu v SGI katastrálních územích s dvojí � íselnou � adou (viz

odst. 5.1.1).

• Do� ešení grafické stránky slou� ení budov s více � ísly popisnými na základ�
„Prohlášení vlastníka“ tak, aby nedocházelo ke ztrát �  polohové informace o � íslech

popisných (viz odst. 5.1.2).

• Úprava postup�  pro generování vrstvy obvod�  budov v ISKN tak, aby odpovídaly

skute� nému obvodu budovy v terénu (viz odst. 5.1.1).

• Vytvo� ení samostatného bloku kontrolních program�  ISKN. Tento blok by umož� oval

hromadnou kontrolu všech katastrálních území na pracovišti. Rovn� ž by umož� oval

psaní SQL (Structured Query Language) dotaz�  typu „SELECT“. Provedené dotazy by

byly podchyceny v bezpe� nostních protokolech, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Vytvo� ené dotazy by bylo možné pomocí intranetu rozší � it i na další pracovišt � , což

povede jednozna� n�  ke zkvalitn� ní dat a využití znalostí lidí z celého resortu 
�

ÚZK.

Opravy takto nalezených chyb by probíhaly výhradn�  standardními nástroji ISKN.

• Vytvo� ení hromadné kontroly katastrálních hranic mezi sousedními pracovišti (viz

odst. 5.8.4).

• Hromadné hledání nesoulad�  mezi liniemi a sloupy elektrického vedení (viz

odst. 5.9.4). Tato kontrola by mohla být sou� ástí SQL kontrolního bloku.



Kapitola 7                                                                                                              Návrhy pro zlepšení stavu dat

78

• Hromadná kontrola mezník �  na katastrálních hranicích. Jedná se o odstran� ní

nedostatku v datovém modelu ISKN, který umož� uje p� ipojení zna� ky mezníku jen

k jednomu katastrálnímu území. Pokud jsou mezníky na katastrální hranici, tak tam

musí být v sou� asnosti fyzicky dva, každý s vazbou na p� íslušné katastrální území.

Tento nedostatek by bylo vhodné odstranit p� ímo v datovém modelu ISKN. Kontrola

by mohla být sou� ástí SQL kontrolního bloku.

• Hromadná kontrola duplicit bodových zna� ek uvnit �  katastrálního území. Tato kontrola

v ISKN chybí a umož� uje vydávat zákazník� m topologicky ne� istá data. Kontrola by

mohla být sou� ástí SQL kontrolního bloku.

• Hromadné vyhledání hranic parcel, které sousedí samy se sebou. Op� t, tato kontrola

není v ISKN provád� na a zákazníci tak mohou získat topologicky ne� istá data.

Kontrola by mohla být sou� ástí SQL kontrolního bloku. V testovaných datech byly

nalezeny dva takové p� ípady (viz p� íloha D).

• Vytvo� ení vrstvy obsahující grafickou stránku v � cných b� emen. Tato vrstva by

pomohla p� i vedení parcel v katastru nemovitostí, kdy p� i odd� lování � ástí parcel se

zápis v � cného b� emena m� že dostat i do míst, kde by se vyskytovat nem� l.

• Hromadná kontrola polygon�  chrán� ných území a ochranných pásem s typem a

zp� sobem ochrany vedené u jednotlivých parcel. Kontrolu by bylo vhodné za� lenit do

bloku SQL kontrol.

• Hromadná kontrola stylu linií správních hranic. Op� t pomocí bloku SQL kontrol.

• Hromadná kontrola bodového pole. Bodové pole je v ISKN vedeno v tabulkách BP a

duplicitn�  pro data digitálních map v tabulce AK_BODY_POLOHOPISU. Takto

mohou jednoduše vzniknout rozpory mezi údaji, které jsou z obou nezávislých blok �
vydávány. Nejvhodn� jším � ešením by bylo uložení spole� ných údaj �  pouze na jednom

míst � . Do doby opravy datového modelu ISKN by bylo vhodné rozpor � m zabránit

vytvo� ením hromadné kontroly t � chto údaj � . 
�

áste� ná lokální kontrola byla již d� íve

do ISKN zabudována.
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8 Závěr
Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení možností využití katastrálních map

v digitální podob�  jako jednoho z podklad�  pro tvorbu topografických map generalizací.

Práce ukazuje, že širšímu využití tohoto zdroje geodat dnes brání dva základní typy

problém�  – datové a softwarové.
�

ešení datových problém�  spo� ívá v zajišt � ní úplnosti a správnosti dat ISKN.

Tohoto cíle lze dosáhnout urychleným dokon� ením digitalizace SGI, domapováním z KPÚ

vyjmutých oblastí, obnovou periodických revizí katastru nemovitostí a � adou dalších

krok � , jejichž cílem je zkvalitn� ní dat ISKN (viz kap. 7). 
�

ešení datových problém�  je

klí � ovou otázkou pro realizaci automatizovaného zpracování dat. V této práci bylo

prokázáno, že již pom� rn�  malé množství chyb v datech ISKN zna� n�  komplikuje jejich

automatizované zpracování (viz odst. 6.3.1).
�

ešení softwarových problém�  spo� ívá v nalezení nebo vytvo� ení specializovaných

programových modul � , které by dokázaly vhodn�  data ISKN zpracovat bez dalších

nutných zásah�  operátora. P� i praktickém ov ��� ování navržených postup�  generalizace

jednotlivých typ�  objekt �  došlo k otestování n� kolika standardních programových modul � .

Použitelnost � ady z nich byla omezena pouze na jednodušší � ást dat. Na reálných datech

pak docházelo k � ad�  problém� .

Nejv � tší p� ínos diplomové práce lze spat � ovat ve zmapování hlavních datových a

softwarových problém� , které bude nutné p� i realizaci automatizovaného zpracování dat

ISKN vy� ešit. Zárove�  se v práci poda� ilo navrhnout � adu postup�  pro vhodný výb� r a

generalizaci hlavních typ�  objekt �  topografických map, které lze z dat ISKN získat.

Katastrální mapy v digitální podob�  se tak v budoucnu mohou stát jedním

z nejd� ležit � jších podklad�  pro tvorbu topografických map nebo pro aktualizaci

ZABAGED.
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           P� íloha A – Tabulka element �  digitálních map v ISKN
Kód prvku Popis

18
�

íslo (def.bod) pozemkové parcely
28

�
íslo (def.bod) stavební parcely

101 Bod polohového bodového pole
102 Bod PBP - pouze podzemní zna� ka
103 Bod jednotné nivela� ní sít �
104 Stabilizovaný bod technické nivelace
105 Hrani � ní znak
301 Orná p� da
302 Chmelnice
303 Vinice
304 Zahrada
305 Ovocný sad
306 Louka
307 Pastvina
308 Lesní p� da bez rozlišení porostu
314 Park, okrasná zahrada
315 H� bitov
316 Neplodná p� da
318 Nemovitá kulturní památka
402 Budova zd� ná, betonová, kovová
403 Budova d� ev � ná
404 Budova zd� ná, betonová, kovová evidovaná v SPI
405 Budova d� ev � ná  evidovaná v SPI
408

�
ára jako výpl �  schodišt �

409 Kostel, kaple nebo modlitebna
410 Synagoga
411 P� edm� t malého rozsahu ur � ený st � edem
412 P� edm� t malého rozsahu bez rozlišení
420 Most, propustek
601 Kovový, betonový stožár
602 P� íhradový stožár
604 Stožár vysílací, retransla� ní stanice
701 Povrchová t � žba nerost �  a surovin
703 Ložisko slatin a rašelin
802 Vodní tok širší než 2m
803 Vodní nádrž, rybník
804 Mo� ál, bažina
811 Ve� ejná studna
1001 Název m� sta
1002 Název m� stského obvodu nebo � ásti
1004 Název obce
1005 Název � ásti obce
1007 Název nám� stí, parku
1008 Název ulice
1009 Název pozemkové trat �



Kód prvku Popis
1010 Název podružné pozemkové trat �
1012 Název sousedního státu
1013 Název � eky sloužící k vodní doprav �
1014 Název � eky, jezera, vel.rybníku, p� ehrady
1015 Název potoka, rybníku
1016

�
íslo bodu bodového pole

1018 Popisné parcelní � íslo
1019 Popisné parcelní � íslo (volné)
1027

�
íslo hrani � ního znaku na státní hranici

1028
�

ára pro umíst � ní šipky (volná)
1029 Šipka k parcelnímu � íslu (volná)
1032

�
ára pro umíst � ní šipky

1033 Šipka k parcelnímu � íslu
1040 Linie obvod�  bonitovaných a nebonitovaných ploch
1042 Kód BPEJ
1043 Kód nebonitované plochy
1050 Neza� azená linie po migraci
1051 Neza� azený text po migraci
1052 Neza� azený symbol po migraci
1060 Symbol vodního toku užšího než 2m
20100 Hranice státní (bez zna� ky)
20102 Hranice státní (zna� ka uprost � ed)
20103 Hranice státní (zna� ka na za� átku)
20104 Hranice státní (zna� ka na konci)
20105 Hranice státní (na obou koncích)
20110 Hranice státní shora neviditelná (bez zna� ky)
20112 Hranice státní shora neviditelná (zna� ka uprost � ed)
20113 Hranice státní shora neviditelná (zna� ka na za� átku)
20114 Hranice státní shora neviditelná (zna� ka na konci)
20115 Hranice státní shora neviditelná (na obou koncích)
20120 Hranice státní pohyblivá, nestálá (bez zna� ky)
20122 Hranice státní pohyblivá, nestálá (zna� ka uprost � ed)
20123 Hranice státní pohyblivá, nestálá (zna� ka na za� átku)
20124 Hranice státní pohyblivá, nestálá (zna� ka na konci)
20125 Hranice státní pohyblivá, nestálá (na obou koncích)
20130 Hranice státní p� evzatá (bez zna� ky)
20132 Hranice státní p� evzatá (zna� ka uprost � ed)
20133 Hranice státní p� evzatá (zna� ka na za� átku)
20134 Hranice státní p� evzatá (zna� ka na konci)
20135 Hranice státní p� evzatá (na obou koncích)
20140 Hranice státní sporná (bez zna� ky)
20142 Hranice státní sporná (zna� ka uprost � ed)
20143 Hranice státní sporná (zna� ka na za� átku)
20144 Hranice státní sporná (zna� ka na konci)
20145 Hranice státní sporná (na obou koncích)
20150 Hranice státní podzemní (bez zna� ky)



Kód prvku Popis
20152 Hranice státní podzemní (zna� ka uprost � ed)
20153 Hranice státní podzemní (zna� ka na za� átku)
20154 Hranice státní podzemní (zna� ka na konci)
20155 Hranice státní podzemní (na obou koncích)
20300 Hranice kraje (bez zna� ky)
20302 Hranice kraje (zna� ka uprost � ed)
20303 Hranice kraje (zna� ka na za� átku)
20304 Hranice kraje (zna� ka na konci)
20305 Hranice kraje (na obou koncích)
20310 Hranice kraje shora neviditelná (bez zna� ky)
20312 Hranice kraje shora neviditelná (zna� ka uprost � ed)
20313 Hranice kraje shora neviditelná (zna� ka na za� átku)
20314 Hranice kraje shora neviditelná (zna� ka na konci)
20315 Hranice kraje shora neviditelná (na obou koncích)
20320 Hranice kraje pohyblivá, nestálá (bez zna� ky)
20322 Hranice kraje pohyblivá, nestálá (zna� ka uprost � ed)
20323 Hranice kraje pohyblivá, nestálá (zna� ka na za� átku)
20324 Hranice kraje pohyblivá, nestálá (zna� ka na konci)
20325 Hranice kraje pohyblivá, nestálá (na obou koncích)
20330 Hranice kraje p� evzatá (bez zna� ky)
20332 Hranice kraje p� evzatá (zna� ka uprost � ed)
20333 Hranice kraje p� evzatá (zna� ka na za� átku)
20334 Hranice kraje p� evzatá (zna� ka na konci)
20335 Hranice kraje p� evzatá (na obou koncích)
20340 Hranice kraje sporná (bez zna� ky)
20342 Hranice kraje sporná (zna� ka uprost � ed)
20343 Hranice kraje sporná (zna� ka na za� átku)
20344 Hranice kraje sporná (zna� ka na konci)
20345 Hranice kraje sporná (na obou koncích)
20350 Hranice kraje podzemní (bez zna� ky)
20352 Hranice kraje podzemní (zna� ka uprost � ed)
20353 Hranice kraje podzemní (zna� ka na za� átku)
20354 Hranice kraje podzemní (zna� ka na konci)
20355 Hranice kraje podzemní (na obou koncích)
20400 Hranice okresu (bez zna� ky)
20402 Hranice okresu (zna� ka uprost � ed)
20403 Hranice okresu (zna� ka na za� átku)
20404 Hranice okresu (zna� ka na konci)
20405 Hranice okresu (na obou koncích)
20410 Hranice okresu shora neviditelná (bez zna� ky)
20412 Hranice okresu shora neviditelná (zna� ka uprost � ed)
20413 Hranice okresu shora neviditelná (zna� ka na za� átku)
20414 Hranice okresu shora neviditelná (zna� ka na konci)
20415 Hranice okresu shora neviditelná (na obou koncích)
20420 Hranice okresu pohyblivá, nestálá (bez zna� ky)
20422 Hranice okresu pohyblivá, nestálá (zna� ka uprost � ed)



Kód prvku Popis
20423 Hranice okresu pohyblivá, nestálá (zna� ka na za� átku)
20424 Hranice okresu pohyblivá, nestálá (zna� ka na konci)
20425 Hranice okresu pohyblivá, nestálá (na obou koncích)
20430 Hranice okresu p� evzatá (bez zna� ky)
20432 Hranice okresu p� evzatá (zna� ka uprost � ed)
20433 Hranice okresu p� evzatá (zna� ka na za� átku)
20434 Hranice okresu p� evzatá  (zna� ka na konci)
20435 Hranice okresu p� evzatá (na obou koncích)
20440 Hranice okresu sporná (bez zna� ky)
20442 Hranice okresu sporná (zna� ka uprost � ed)
20443 Hranice okresu sporná (zna� ka na za� átku)
20444 Hranice okresu sporná (zna� ka na konci)
20445 Hranice okresu sporná (na obou koncích)
20450 Hranice okresu podzemní (bez zna� ky)
20452 Hranice okresu podzemní (zna� ka uprost � ed)
20453 Hranice okresu podzemní (zna� ka na za� átku)
20454 Hranice okresu podzemní (zna� ka na konci)
20455 Hranice okresu podzemní (na obou koncích)
20500 Hranice obce (bez zna� ky)
20502 Hranice obce (zna� ka uprost � ed)
20503 Hranice obce (zna� ka na za� átku)
20504 Hranice obce (zna� ka na konci)
20505 Hranice obce (na obou koncích)
20510 Hranice obce shora neviditelná (bez zna� ky)
20512 Hranice obce shora neviditelná (zna� ka uprost � ed)
20513 Hranice obce shora neviditelná (zna� ka na za� átku)
20514 Hranice obce shora neviditelná (zna� ka na konci)
20515 Hranice obce shora neviditelná (na obou koncích)
20520 Hranice obce pohyblivá, nestálá (bez zna� ky)
20522 Hranice obce pohyblivá, nestálá (zna� ka uprost � ed)
20523 Hranice obce pohyblivá, nestálá (zna� ka na za� átku)
20524 Hranice obce pohyblivá, nestálá (zna� ka na konci)
20525 Hranice obce pohyblivá, nestálá (na obou koncích)
20530 Hranice obce p� evzatá (bez zna� ky)
20532 Hranice obce p� evzatá (zna� ka uprost � ed)
20533 Hranice obce p� evzatá (zna� ka na za� átku)
20534 Hranice obce p� evzatá (zna� ka na konci)
20535 Hranice obce p� evzatá (na obou koncích)
20540 Hranice obce sporná (bez zna� ky)
20542 Hranice obce sporná (zna� ka uprost � ed)
20543 Hranice obce sporná (zna� ka na za� átku)
20544 Hranice obce sporná (zna� ka na konci)
20545 Hranice obce sporná (na obou koncích)
20550 Hranice obce podzemní (bez zna� ky)
20552 Hranice obce podzemní (zna� ka uprost � ed)
20553 Hranice obce podzemní (zna� ka na za� átku)



Kód prvku Popis
20554 Hranice obce podzemní (zna� ka na konci)
20555 Hranice obce podzemní (na obou koncích)
20600 Hranice kat.území (bez zna� ky)
20602 Hranice kat.území (zna� ka uprost � ed)
20603 Hranice kat.území (zna� ka na za� átku)
20604 Hranice kat.území (zna� ka na konci)
20605 Hranice kat.území (na obou koncích)
20610 Hranice kat.území shora neviditelná (bez zna� ky)
20612 Hranice kat.území shora neviditelná (zna� ka uprost � ed)
20613 Hranice kat.území shora neviditelná (zna� ka na za� átku)
20614 Hranice kat.území shora neviditelná (zna� ka na konci)
20615 Hranice kat.území shora neviditelná (na obou koncích)
20620 Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (bez zna� ky)
20622 Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (zna� ka uprost � ed)
20623 Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (zna� ka na za� átku)
20624 Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (zna� ka na konci)
20625 Hranice kat.území pohyblivá, nestálá (na obou koncích)
20630 Hranice kat.území p� evzatá (bez zna� ky)
20632 Hranice kat.území p� evzatá (zna� ka uprost � ed)
20633 Hranice kat.území p� evzatá (zna� ka na za� átku)
20634 Hranice kat.území p� evzatá (zna� ka na konci)
20635 Hranice kat.území p� evzatá (na obou koncích)
20640 Hranice kat.území sporná (bez zna� ky)
20642 Hranice kat.území sporná (zna� ka uprost � ed)
20643 Hranice kat.území sporná (zna� ka na za� átku)
20644 Hranice kat.území sporná (zna� ka na konci)
20645 Hranice kat.území sporná (na obou koncích)
20650 Hranice kat.území podzemní (bez zna� ky)
20652 Hranice kat.území podzemní (zna� ka uprost � ed)
20653 Hranice kat.území podzemní  (zna� ka na za� átku)
20654 Hranice kat.území podzemní  (zna� ka na konci)
20655 Hranice kat.území podzemní (na obou koncích)
21700 Obvod budovy evidované v SPI
21800 Hranice - vnit � ní kresba
21810 Hranice - vnit � ní kresba shora neviditelná
21820 Hranice - vnit � ní kresba pohyblivá, nestálá
21830 Hranice - vnit � ní kresba p� evzatá
21840 Hranice - vnit � ní kresba sporná
21850 Hranice - vnit � ní kresba podzemní
21900 Hranice parcely standardní
21910 Hranice parcely shora neviditelná
21920 Hranice parcely pohyblivá, nestálá
21930 Hranice parcely p� evzatá
21940 Hranice parcely sporná
21950 Hranice parcely podzemní
22300 Hranice chrán� ného území



Kód prvku Popis
22400 Hranice ochranného pásma
50100 Osa železni � ní koleje norm.rozchodu
52100 Visutá lanová dráha
52200 Pozemní lanová dráha
60500 Osa nadzemního vedení
60502 Venkovní silové vedení bez rozlišení
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P� íloha D – Tabulka nalezených chyb ve zkušebních datech
Popis chyby Dot � ené parcely

parcely sousedící samy se sebou Duchcov: 1329/1, 2194/1
chybná poloha zna� ky 4.02

s vazbou na SPI
(vytvo� en chybný obraz budovy)

Duchcov: 1427

chybn�  ozna� ené � ásti budovy
nebo chybná vnit � ní kresba

budovy

Duchcov: 125/2, 137, 190, 584, 585, 1059/1, 1059/2,
1300/2, 1429/2, 1439, 1453, 1473/1, 1488, 2497, 2643,
2652, 2659,

stavební parcela bez budovy
nebo s chybnou budovou

Duchcov: 1424/8, 1424/11, 1424/1, 1424/12

chybný zápis budovy na více
parcelách

Duchcov: 95 – 96, 639/1 – 639/2 – 639/3,
1405/5 – 1405/3, 1424/2 – 1424/9, 1424/5 – 1424/6,
1544/2 – 1545/2 – 1555 – 1546,
3229/1 – 3229/2 – 3229/3, 3220/1 – 3220/2,
3221/1 – 3221/2

chybný zp� sob využití pozemku
„16 – silnice“

Duchcov: 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 129/10,
129/12, 129/13, 159/2, 556/2, 624/2, 624/3, 624/4, 1549,
2916/1*, 2916/2, 2916/3, 2916/4, 2916/5, 2916/7,
3105/9, 3110/2, 3110/3, 3110/5, 3110/7, 3110/9, 3239
*(parcelu 2916/1 by bylo vhodné rozd� lit na parcelu
silnice a parcelu ostatní komunikace)

chyb� jící zp� sob využití
pozemku „16 – silnice“

Duchcov: 2491/1, 2491/7, 2973, 2988/1, 2988/2,
3525/6*, 3253
*(u parcely 3525/6 by bylo vhodné provést odd� lení
pozemku silnice od její p� vodní trasy p� ed výstavbou
p� eložky)
Lahoš� : 133/10

chybný zp� sob využití pozemku
„17 – ostatní komunikace“

Duchcov: 893/1, 893/2, 893/3, 893/4, 1317/1, 1317/2,
1407/2, 1407/3, 1407/4, 1407/5, 1407/6, 1407/7, 1419,
1435/1, 1435/2, 1437, 1549/2, 1560, 1574/1, 1574/3,
1587/1, 1587/3, 1587/5, 1587/9, 1587/10, 1587/12,
1587/13, 1596/1, 1646/2, 1919, 2061/1*, 2305/1, 2307/1,
2419/1, 2430/1, 2440, 2441/1, 2464, 2478/1, 2489/1,
2493, 2494, 2496, 2896/5, 2896/6, 2896/7, 2905/8,
2905/15, 3109, 3313, 3315
*(u parcely 2061/1 by bylo vhodné odd� lit pozemek
ostatní komunikace od pozemku zelen� )

chyb� jící zp� sob využití
pozemku

„17 – ostatní komunikace

Duchcov: 158/5, 3526/6, 3532

chybný zp� sob využití pozemku
„14 – dráha“

Duchcov: 966, 1506/16, 1506/17, 1506/18, 3283/3

neevidovaná budova nebo
p� ístavba

Duchcov: 123/2, 127/2, 142, 201, 209, 220, 221, 222,
328, 1075/7, 1075/8, 1329/2, 1329/3, 1329/4, 1374



P� íloha E – Obsah CD
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