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Abstrakt  

Cílem diplomové práce je nalézt vhodnou metodu eliminace výskytu hrubých a 

systematických chyb na katastrálních mapách v sáhovém měřítku před jejich 

digitalizací. Bylo zvoleno porovnání souvislých rastrů katastrálních map a digitálního 

ortofota vyhotoveného z leteckých snímků v měřítku 1 : 23 000. Ověření proběhlo 

v lokalitě Týniště nad Orlicí ve 4 katastrálních územích. Tento postup se jeví jako 

efektivní při obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických 

informací. 

 

Klíčová slova  

katastrální mapa, sáhové měřítko, rasterizace, digitalizace, ortofotografické 

zobrazení, identifikace hrubých a systematických chyb 

 

 

Abstract 

The goal of diploma thesis is to find a suitable method for elimination of gross and 

systematic errors in cadastral maps at fathom scale prior to their digitalization. 

Comparison of continuous raster of land registry maps respectively of current 

cadastral maps with orthophoto maps produced from aerial photographs at scale 1 : 

23 000 has been adopted for that reason. The verification has been carried out in 4 

cadastral units of the Týniště nad Orlicí locality. The method developed could be 

applied to renewal of cadastral documentation by remake of the file of geodetic 

information.  
 

Key words 

cadastral map, fathom scale, rasterization, digitalization, orthophoto, identification of 

gross and systematic errors 
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Seznam použitých zkratek 

 

 

ČSNS   Česká státní nivelační síť 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM   Digitální katastrální mapa  

DMR   Digitální model reliéfu 

DMÚ    Digitální model území 

EN    Evidence nemovitostí 

GPS   Global positioning system (globální systém určování polohy) 

GTK   Globální transformační klíč 

IMU   Inerciální měřicí jednotka 

JEP   Jednotná evidence půdy 

JTSK    Jednotná trigonometrická síť katastrální 

k.ú.    Katastrální území 

KM    Katastrální mapa 

KM-D   Katastrální mapa digitalizovaná 

MB    Megabyte 

ML    Mapový list 

MPK   Mapa pozemkového katastru 

PK    Pozemkový katastr 

SGI   Soubor geodetických informací 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI    Soubor popisných informací 

S-SK   Systém stabilního katastru 

ÚSGK   Ústřední správa geodézie a kartografie 

ZABAGED  Základní báze geografických dat 

ZÚ    Zeměměřický úřad 
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0   Úvod  

 

Pro komplikovaný problém převodu katastrálních map vyhotovených v systémech 

stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK, bylo důležitým krokem vydání 

Návodu [19]. Tento návod vydal Český úřad zeměměřický a katastrální v roce 2004. 

Byl dále rozpracován do Technologického postupu [29]. Ten využívá programového 

systému Kokeš verze 6 pro MS Windows. 

 

       Další ustanovení jsou uvedena v návrhu Návodu pro obnovu katastrálního 

operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jejich vedení [20]. Ten 

mimo jiné předpokládá v odstavci 2.3 využití ortofotomapy pro kontrolu hrubých chyb 

na převáděných mapách pozemkového katastru resp. na platných katastrálních 

mapách v měřítku 1 : 2880 vyhotovených v souvislém zobrazení. 

 

       Proto, aby mohlo být zrealizováno toto doporučení, je nutné objasnit geometrické 

vlastnosti a polohovou přesnost barevných digitálních ortofotomap. Ty jsou k dispozici 

na celém území České republiky, jako produkt periodického leteckého snímkování 

v měřítku 1 : 23 000. Dále je nutné zabývat se technologií superimpozice jejich 

rastrového obrazu, georeferencovaného do S-JTSK, se souvislými rastry mapy 

pozemkového katastru resp. s rastry platných katastrálních map v měřítku 1 : 2880. 

Obojí byly transformovány do S-JTSK pomocí globálního transformačního klíče. 

 

       Díky experimentům v katastrálních územích Přepychy u Opočna, Bolehošť, 

Petrovice nad Orlicí a Albrechtice nad Orlicí, jsou v tomto směru k dispozici nové 

poznatky. 
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1    Historie vzniku a vedení katastrálních map v s áhovém 

  měřítku v českých zemích 

 

 

1.1  Počátky pozemkových evidencí v českých zemích 

 

Historie soupisů půdy je stará přibližně tisíc let. V nejstarších dobách neexistovala 

žádná mapová díla, takže se jednalo především o jednoduché evidence půdy, později 

to byly i soupisy domů, pivovarů, mlýnů, apod. Počátky katastru se spojují s výběrem 

pozemkových daní nebo také se zdokonalováním zemědělské výroby. Půda se dělila 

na svobodnou (panskou, dominikální) a nesvobodnou (selskou, rustikální). 

Dominikální půdu vlastnila vrchnost a tato půda byla osvobozena od daňové 

povinnosti. Rustikální půdu pronajímala vrchnost poddaným a ti museli platit daň. 

První dochovaná zmínka o "pozemkové dani" je z roku 1022, ta byla vybírána z tzv. 

"lánu" (= plošná jednotka v té době). Toto vybírání daně z lánu zavedl český kníže 

Oldřich. Při stanovení tzv. zemských měr v roce 1268 byl zaveden lán „královský“, 

„kněžský“, „panský“, „zemanský“, „svobodný“ a „selský“, kdy každý z nich měl jinou 

velikost. Poprvé se zde provedlo rozlišení druhů pozemků a to na orné, lesní, luční, 

křoviny a chrastiny a rovněž poprvé byla půda otypována i podle kvality (bonity) na 

dobrou, prostřední a špatnou [1].  

 

       Počátkem 14. století se soukromá práva na majetek začala zapisovat do 

Zemských desek. Deskový zápis platil za nejsilnější důkazní prostředek [6]. V 

polovině 14. století byly Zemské desky zavedeny na Moravě a v 15. století i ve 

Slezsku. Právo zápisu bez omezení do desek měla vyšší a nižší šlechta. Města a 

duchovenstvo mohly zapisovat na královské povolení. Pouze Města pražská, Kutná 

Hora, Plzeň a České Budějovice obdržela privilegia, na jejichž základě mohli 

zapisovat do Zemských desek i jednotliví měšťané [6]. Dále mohli zapisovat své 

dvory i ti svobodníci, kteří byli přímými poddanými českého krále. Tyto zápisy musely 

být povoleny panovníkem. Poddaní nemohli svůj majetek zapisovat do desek, protože 



 11 

nepodléhali zemskému soudu. Přímé vlastnictví totiž náleželo feudálnímu pánu a 

poddaní měli půdu pouze v užívání.  

 

       Velikosti pozemků byly pouze odhadovány, a proto docházelo k námitkám proti 

stanovené výši daně. Nejstarší knihy, do kterých se zapisovaly soudní spory vedené 

před zemským soudem, byly desky půhonné. O roku 1320 se začaly zaznamenávat 

majetkové převody a vznikly desky trhové. Ve 14. století se oddělily knihy pro zápis 

dluhů nazývané zápisné desky. V 15. století vznikly knihy památné, do kterých se 

zapisovaly záznamy, na které se nemělo zapomenout, včetně nedokončených 

jednání [6].  

        

       Český panovník Maxmilián I. a Český sněm v roce 1571 a následně v roce 1573 

rozhodl o zaměření českých zemí, ale narazil na tvrdý odpor Dvorské komory, která 

měla opodstatněné obavy, že daně se budou vybírat i z dominikální půdy a navíc 

ještě pravidelně. Dvorská komora oba návrhy zamítla a k zaměření nedošlo [1]. O 

šedesát let později se o zaměření českých zemí pokoušel ještě Ferdinand II., ale ani 

on svůj záměr neprosadil. 

 

 

1.2  První katastry v českých zemích (berní ruly) 

 

Daňová politika, která byla poznamenána třicetiletou válkou, vedla k podvádění a 

uvádění nepravdivých údajů. Proto byla potřeba daně vyměřovat spravedlivěji. V roce 

1650 byla provedena generální vizitace, které se podrobily rustikální pozemky. 

Veškerá půda byla rozdělena na půdu ornou a neobdělávanou a orná půda se pak 

rozlišovala podle kvality na dobrou, prostřední a špatnou [1]. Na vizitaci bylo velmi 

málo času, proto vizitační komise vyřešila jen největší nesrovnalosti. Navíc, někteří 

komisaři nerozuměli hospodářství, takže jejich informace byly špatné. Tato vcelku 

nekvalitní vizitace byla v roce 1654 označena jako 1. berní rula  (1654 - 1684), neboli 

1. rustikální katastr  (Catastrum rollare). 
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       Vzhledem ke zmíněné kvalitě 1. berní ruly byla provedena „revizitace držby“. 

Jejím výsledkem byla 2. berní rula  (platila v letech 1684 – 1748), neboli 2. rustikální 

katastr . O tuto rulu se zasloužil díky svým reformám hrabě Kinský. První reforma 

nastala v roce 1683 a další v roce 1684. Kinský jako člen komise pro daňovou 

reformu vycházel z výměry půdy [3]. Základní berní jednotkou byla osedlost. Byla 

zavedena maximální výměra 90 korců polí, tím se zvýšil počet berních jednotek. U 

berních jednotek byla zohledněna i jejich výnosnost, pusté role se započítávaly jen 

poloviční výměrou. Díky těmto reformám se poplatníci uklidnili, ale mnoho 

nespravedlností ještě zůstalo. 

 

       V roce 1706 se na zemském sněmu království Českého rozhodly zemské stavy 

přijmout princip o zdanění obou typů pozemků. Ještě téhož roku byly zahájeny 

základní soupisy pro půdu rustikální i dominikální. Panský majetek byl přiznán v tzv. 

knihách fasí. Ty se staly základem pro 3. berní rulu  (1748 – 1757), neboli 1. 

tereziánského katastru . Byla evidována výměra, jakost a kultura pozemků (zahrady 

a role, úhory, pastviny a pozemky zarostlé křovím, vinice, louky, lesy, rybníky), pro 

jejichž lokalizaci byl však používán složitý topografický popis využívající pomístního 

názvosloví. Daňová jednotka osedlosti byla vázána k hrubému výnosu 500 zlatých, 

do kterého se započítávaly také veškeré další hospodářské aktivity (nájmy domů a 

půdy, výnosy chovů dobytka, formanství, papírny, pily, mlýny, plavba dříví, lnářství a 

výroba příze, chmelařství a pivovarnictví, řemeslná výroba apod.) [6]. Touto berní 

rulou byla znepokojena především vrchnost. Proto Marie Terezie nařídila v roce 1749 

generální vizitaci, která byla v roce 1756 vyhlášena jako panské vyrovnání . 

 

       4. berní rula  (1757 – 1785), neboli 2. tereziánský katastr , vycházela 

z panského vyrovnání. Tato berní rula obsahovala základy zdanění vrchnostenské 

půdy. Daňové rozdíly mezi rustikální a dominikální půdou se zmenšily, daň byla 

vyměřována v procentech hrubého výnosu, 33% pro půdu rustikální a 25% pro 

dominikální. 
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1.3   Josefský katastr (1785 - 1792) 

 

Dvorská rada vypracovala návrh, který splňoval panovníkovy požadavky, takže Josef 

II. mohl dne 20. 4. 1785 vyhlásit patent, obsahující následující charakteristiky 

budoucího katastru [3] (obr. 1): 

• budou zaměřeny a sepsány všechny plodné pozemky v zemi, 

• pozemky budou rozlišeny podle druhu obdělávání, 

• u pozemků bude stanovena jejich výnosnost, 

• pozemky budou zaměřeny, zobrazeny a označeny tzv. topografickým číslem, 

• bude zjištěn majitel pozemku (vlastník). 

 

       Jednotkou se stal pozemek, označený topografickým číslem. Vlastnictví 

pozemků se kontrolovalo, nepřiznaný pozemek propadal a měl jej dostat ten, kdo 

učinil oznámení u komise, nebo se prodal tomu kdo nejvíce nabídl [7]. V 

zaměřovaném území se nejdříve stanovil obvod obce. Verbální popisy hranic byly 

zapisovány do tiskopisů. Celá obec pak byla rozdělena na tzv. tratě, ohraničené 

přirozenými nebo umělými hranicemi. Výměry se určovaly pomocí jednoduchých 

geometrických obrazců a uváděly v dolnorakouských jitrech (1 jitro = 1600 

čtverečních sáhů). Pro měření vodorovných délek byly používány latě, řetězce, 

provazce nebo tkaninová pásma. Pozemky, které bylo obtížné měřit přímo, se 

zaměřily metodou měřického stolu. Vzhledem k tomu, že měření délek neprováděli 

vždy profesionálové, ale často jen instruovaní vlastníci a dosud neexistovala souvislá 

geodetická polohová síť, docházelo na stycích pozemků a tratí, zaměřovaných 

různými osobami, k nesouladům a proto ztroskotaly pokusy o sestavení souvislé 

mapy celého mocnářství. Díky důslednému šetření a rovnému přístupu k daňové 

povinnosti, však došlo ke zvětšení výměry plodné půdy přibližně o 60 % oproti 

předchozímu tereziánskému katastru. 
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Obr. 1 
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1.4  Tereziánsko-josefský katastr (1792 - 1860)  

 

Tento katastr zavedl císař Leopold II. poté, co na nátlak šlechty částečně zrušil 

josefský katastr. Pro vrchnostenskou půdu byl převzat systém tereziánského katastru, 

takže výměry pozemků byly sice převzaty z josefského katastru, ale daně byly 

převzaty z katastru tereziánského (tzn. šlechta platila nižší daně než poddaní). 

 

 

1.5  Stabilní katastr 

 

Tento katastr byl jako první založen na vědeckých principech, které zahrnovaly i 

přesné geodetické základy. Na popud císaře Františka I. připravila dvorská komise v 

roce 1816 návrh, aby pozemková daň byla rozdělena a vyměřena podle plochy a 

čistého výnosu [1]. Na základě tohoto návrhu byl 23. 12. 1817 vydán Patent o 

stabilním katastru dan ě pozemkové . Jeho obsah lze stručně vyjádřit takto: 

• katastr bude obsahovat všechny pozemky hospodářsky obdělávané i 

neobdělávané, bez ohledu na panskou nebo poddanskou půdu, 

• pozemky budou geometricky zaměřeny, zobrazeny, sepsány a popsány, 

• pozemky budou rozlišeny podle druhu (kultury) a užívání, 

• bude provedeno vtřídění pozemků do jakostních tříd (bonity), stanoví se čistý 

výnos z pozemku jako základ pro stanovení výše pozemkové daně. 

 

 

1.5.1 Kartografické zobrazení 

 

Protože byla potřeba zobrazit pozemky tak, aby bylo možno stanovit výměry parcel 

(převážně graficky), a to souvisle na celých katastrálních územích a přitom 

jednoduchým způsobem, bylo zvoleno Cassiniho zobrazení. To upravil pro rakouskou 

monarchii Soldner takže se označuje jako Cassini-Soldnerovo zobrazení (obr. 2). Jde 
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o transverzální válcové zobrazení, které je ekvidistantní v kartografických 

polednících. 

 

Obr. 2 

       Základní úsečkou je základní poledník a rovnoběžky jsou kolmé. Válec se dotýká 

kulové referenční plochy v poledníku a jeho osa leží v rovině rovníku. Kartografické 

póly vzniknou v průsečíku osy a referenční koule. Osa X prochází základním 

trigonometrickým bodem a je obrazem zeměpisného poledníku. Osa Y také prochází 

základním trigonometrickým bodem a je obrazem kartografického poledníku. Kladná 

orientace osy X směřuje na jih a osy Y na západ.  

 

       Aby byla mapa "čtvercová", musí být zobrazení ekvidistantní v kartografických 

polednících a v dotykovém poledníku. Úhel mezi kartografickými rovnoběžkami a 

poledníky bude π/2. Délkové zkreslení v tomto zobrazení roste se čtvercem 

vzdálenosti od dotykového poledníku a vychází 0,5 m na kilometr ve vzdálenosti 200 

km od základního poledníku. Tento fakt vedl k tomu, že Soldner rozdělil území 

monarchie na více částí. Pro západní část bylo zvoleno 7 souřadnicových soustav a 

pro celou monarchii 10 soustav. Tím byl splněn požadavek, aby délkové zkreslení na 

okraji zobrazovaného území nebylo větší než 0,5 m/km. Tato hodnota vyplývá z 

maximální grafické chyby katastrální mapy v měřítku 1:2 880, která se pohybuje okolo 

0,15 mm a to představuje nejistotu 0,43 m.  
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       Pro Čechy byla použita gusterbergská soustava, kdy počátek je v 

trigonometrickém bodě Gusterberg v Horním Rakousku. Pro Moravu byla použita 

svatoštěpánská soustava, jejíž počátek je v trigonometrickém bodě Svatý Štěpán ve 

Vídni (obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 

 

1.5.2 Geodetické základy 

 

V letech 1807-1858 byla vytvořena trigonometrická síť s asi 12 590 trigonometrickými 

body, u kterých se určovaly polohové souřadnice a také nadmořské výšky od 

Jaderského moře. Geodetické základny, na které byla síť připojena, byly čtyři (u 

Vídeňského Nového města v Dolních Rakousích, u Welsu v Horních Rakousích, u 

Radovce v Bukovině, u Hallu v Tyrolsku). Na nich byly též určeny zeměpisné azimuty 

pomocí astronomického měření. Síť se budovala od I. do III. řádu přímým měřením 

úhlů na trigonometrických bodech, postupně se zhušťovala a délky stran se 

pohybovaly mezi 15 - 30 km u I. řádu, 9 - 15 km u II. řádu a 4 - 9 km u III. řádu. 

Podstatná však byla hustota bodů na triangulačním (fundamentálním) listě.  
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       Triangulační list zobrazoval plochu jedné čtverečné míle a měl obsahovat 

nejméně tři číselně určené trigonometrické body. Alespoň jeden z těchto bodů musel 

být stanoviskem, z něhož bylo možno měřit. Použitý Zachův elipsoid měl parametry 

a=6 376 045 m, f-1=310. Délkovou jednotkou byl vídeňský sáh (1 vídeňský sáh = 

1,896 483 843 m, 1 rakouská míle = 4000 sáhů = 7,585 935 km).  

 

       Pozn.: Při pozdější vojenské triangulaci se zjistilo, že trigonometrický bod 

Gusterberg má poněkud odlišné hodnoty zeměpisných souřadnic a že kladná větev 

osy X je pootočena od severního směru k západu asi o 4' 22,3''. To znamená, že celá 

síť v tomto pásu je mírně pootočena. 

        

       Trigonometrická síť musela být ještě dále zhuštěna, aby odpovídala potřebám 

podrobného měření. Pomocí grafické triangulace (= metoda grafického protínání) 

vznikla trigonometrická síť IV. řádu. Mapový list měřítka 1 : 2880 měl rozměry 800 x 

1000 sáhů. Tento list opět měl obsahovat alespoň 3 body, přičemž alespoň jeden z 

nich musel být stanoviskem. Souřadnice bodů IV. řádu se určily kartometrickým 

odměřením od všech stran rámu triangulačního listu, který měl měřítko 1 : 14 400.   

 

 

1.5.3 Klady a značení mapových listů 

 

Území v každé souřadnicové soustavě bylo rozděleno na čtverce o straně jedné 

rakouské míle (1 rakouská míle = 4000 sáhů). Tyto čtverce byly zobrazeny v měřítku 

1 : 14 400. Nazývaly se triangulačními listy a jejich rozměr byl 20 x 20 palců. Území 

se dále dělilo na sloupce a vrstvy. Sloupce se značily římskými číslicemi na západ a 

na východ a před římským číslem bylo označení, zda se jedná o sloupec východní 

nebo západní. Vrstvy se číslovaly arabskými číslicemi od severu k jihu. Osa Y byla 

umístěna mezi vrstvami 45-46 pro gusterbergský systém na území Čech (obr. 4) a 

33-34 pro systém svatoštěpánský na území Moravy a Slezska. Na území Čech byly 

použity vrstvy 1 – 38 (obr. 7) a sloupce XX směrem na západ až XXVI směrem na 
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východ. Pro Moravu byly použity vrstvy 1 – 27 a sloupce XII směrem na západ až 

XXVI směrem na východ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 

       Triangulační list se dělil na  mapové listy tak, že se každý list rozdělil na 4 

sloupce a 5 vrstev. Sloupce se označily malými písmeny a, b, c, d od východu na 

západ a vrstvy malými písmeny e, f, g, h, i od severu k jihu. Mapové listy měřítka 1 : 

2880 zobrazují území 800 x 1000 sáhů a velikost jejich rámu je 25 x 20 palců. 

 

       Měřítko 1 : 2880 bylo odvozeno z požadavku, aby se výměra jednoho 

dolnorakouského jitra (= čtverec o straně 40 sáhů) zobrazila na mapě jako jeden 

čtverečný palec (12 palců x 6 stop x 40 sáhů = 2880). Měřítko 1 : 2880 se úspěšně 

užívalo pro zobrazování polohopisné kresby v extravilánu. Pro styk extravilánu a 
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intravilánu a zvláště pro intravilán se užívala odvozená větší měřítka 1 : 1440 a 1 : 

720 (obr. 5). 

 

 

Obr. 5 

 

       V roce 1876 byla zavedena metrická míra, což se odrazilo i v nově prováděných 

měřických pracích. Reakcí na metrickou míru bylo vydání Měřické instrukce z roku 

1887. Ta upravovala postup měřických prací, grafické zpracování, změny rozměrů 

triangulačních a mapových listů a také nová dekadická měřítka pro vyhotovení 

katastrálních map. Triangulační listy byly obdélníky. Sloupce byly 8 km široké a vrstvy 

10 km. Souřadnicové osy X a Y dělily zobrazovací rovinu na kvadranty (SZ, SV, JZ, 

JV). Sloupce triangulačních listů se číslovaly stejně jako v sáhovém měřítku a vrstvy 

se číslovaly od osy Y na obě strany. Triangulační listy se dělily na 5 sloupců a 8 

vrstev. Jedničku měl sloupec nejblíže ose. Vrstvy se označily čísly 1 - 8 ve směru od 

osy Y (obr. 6). Každý triangulační list obsahoval 40 mapových listů měřítka 1 : 2500. 
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Mapové listy měly rozměr 64 x 50 cm a zobrazovaly území o rozloze 1600 x 1250 m. 

Podobně jako u sáhových měřítek se i u metrického měřítka používaly mapy s 

odvozenými většími měřítky (1 : 1250 a 1 : 625). 

 

 

Obr. 6 
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1.5.4 Podrobné vyměřování v českých zemích 

 

Vyměřování začalo na jihu Moravy v roce 1824, pak pokračovalo do Čech, kde v roce 

1843 skončilo v severních Čechách. V letech 1831 - 1833 bylo vyměřování 

pozastaveno, takže probíhalo 17 let. 

Chronologický postup měřických prací podle [3] (obr. 7): 

• do roku 1825 podrobně vyměřen a zmapován kraj Znojemský a přilehlá část 

kraje Brněnského, 

• 1826 - 1827 většina kraje Brněnského, necelá polovina Hradišťského a skoro 

celý kraj Budějovický, 

• 1828 - 1829 polovina kraje Hradišťského, zbytek Budějovického a většina kraje 

Táborského, 

• 1830 - 1831 zbytek Hradišťského, západní polovina Přerovského, zbytek 

Táborského a severní část kraje Prácheňského, 

• 1833 - 1834 většina Olomouckého a východní polovina kraje Přerovského, 

• 1835 - 1836 Jihlavský kraj, zbytek Olomouckého podél české hranice, 

Těšínský a Opavský kraj, 

• 1837 - 1838 skoro celý kraj Čáslavský, skoro celý Prácheňský, Klatovský a 

jižní polovina Plzeňského, 

• 1839 - 1840 severní polovina Plzeňského, Berounský, východní polovina 

Rakovnického, zbytek Čáslavského, Chrudimský a téměř celý kraj Hradecký, 

• 1841 - 1842 zbytek kraje Hradeckého, Bydžovský, Kouřimský, Praha, jižní 

polovina Boleslavského, západní polovina Rakovnického, Loketský, severní a 

jižní část Žateckého a západní část Litoměřického, 

• 1843 střední část Žateckého, většina Litoměřického a severní polovina 

Boleslavského kraje. 
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Obr. 7 

 

       Předmětem měření byly hranice katastrální obce, hranice jednotlivých 

pozemkových a stavebních parcel, hranice železničních těles, silnice, vodstvo a další 

vybrané objekty (boží muka, křížky, mostky, ...). Hranice pozemků byly označovány 

očíslovanými kolíky. Poloha kolíků se vyznačovala do polních náčrtů, kde jeden náčrt 

tvořil přibližně 1/4 sekčního listu. Polní náčrty obsahovaly čísla vykolíkovaných bodů, 

délkové míry pro stanovení polohy bodů, které nebyly vykolíkovány a trigonometrické 

body, které byly v dané sekci. Ještě před podrobným měřením byla rozvržena 

trojúhelníková síť měřických bodů. Strana trojúhelníka neměla překročit 200 sáhů. 

Poté byla ještě určena doplňující síť měřických bodů. Ta byla většinou měřena 

grafickým protínáním vpřed, ale občas i rajonem. K podrobnému měření se 

přistoupilo, až když polohové bodové pole bylo spolehlivě vybudováno. 
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       Podrobné měření se provádělo metodou měřického stolu postupným protínáním 

ze dvou stanovisek. U lesních komplexů se aplikovaly tři základní postupy [1]: 

a) měření po obvodě bez buzoly - postupné rajonování (pracné a náročné na 

pečlivost), 

b) měření s buzolou - měření ob stanovisko (azimuty na obě strany, délky 

řetězcem), 

c) postupné protínání ze vzdálených stanovisek (nutná kontrola třetím rajonem). 

Vodorovné délky byly měřeny pomocí latě nebo řetězce. 

 

       Pro měření intravilánu se po obvodě obce vedl uzavřený polygonový pořad. Z něj 

byly zaměřeny důležité lomové body na obvodu intravilánu a ostatní body pak byly 

určeny ortogonální metodou. Dokud byla používána metoda měřického stolu, 

zaměřoval se průmět střešního pláště na terén. Teprve s příchodem číselných metod 

měření polohopisu na konci 19. století se začal měřit průnik zdiva s terénem. Obecní 

hranice většinou odpovídala katastrální hranici. Při zaměřování byla katastrální 

hranici věnována největší péče, což je i v současné době využíváno při posuzování 

přesnosti sáhových map.  

  

       Když bylo dokončeno podrobné mapování, byla provedena revize v terénu. U 

této revize byli přítomni majitelé pozemků a zástupci obce. Skutečnost se 

porovnávala s indikačním náčrtem (= kopie mapového listu katastrální mapy, 

rozřezaná na čtvrtiny a podlepená tuhým papírem). Teprve po této revizi následovalo 

očíslování parcel. Stavební parcely byly podle Instrukce z roku 1824 značeny černě a 

pozemkové červeně, a číslovány samostatně ve dvou řadách. Později byly podle 

Instrukce z roku 1865 parcely číslovány jen v jedné řadě a značeny černě. Namátkou 

byly vybrány některé dobře identifikovatelné lomové body hranic pozemků a zaměřily 

se mezi nimi délky v terénu a porovnaly se s délkami odměřenými z mapy. Po 

posouzení kvality měření sloužila mezní odchylka ∆s = s / 200 mezi odměřenou 

délkou na mapě a délkou přímo měřenou v terénu [1].  
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       Kancelářské práce zahrnovaly výpočet výměr parcel, tratí a obce, vyhotovení 

parcelního protokolu a ostatních částí písemného operátu. Na závěr byla vyhotovena 

originální katastrální mapa. Mapy byly bezpečně uloženy do zemských mapových 

archivů. Propícháním byly vyhotovené kopie, které byly vybarveny stejně jako 

originály. Tyto kopie se nazývaly „císařské povinné exempláře“ a v dnešní době jsou 

uloženy v mapové dokumentaci Ústředního archivu zeměměřictví a katastru 

Zeměměřického úřadu v Praze. Z počátku sloužily originální mapy obcím jako 

evidenční mapy tj. mapy, kam byly zaznamenávány změny až do doby, kdy byly 

nahrazeny otisky originálních map, doplňovaných změnami [8]. 

  

       Jeden z požadavků císařského patentu byla i tzv. evidence katastru, tj. udržování 

stabilního katastru v souladu se skutečností. Pro tuto činnost byl dokonce vydán 

v roce 1833 návod pro udržování stabilního katastru v evidenci. Tento návod nahradil 

v roce 1883 zákon č. 83/1883 ř.z, o evidenci katastru daně pozemkové. Oproti 

původnímu požadavku se ale ve skutečnosti prováděly pouze písemné záznamy 

změn majitelů pozemků. Záznamy byly psány do deníku změn a z něj byly na konci 

roku přepsány do hlavní knihy držebnosti. Do katastrálních map nebyly změny 

zakreslovány, takže údaje v katastru se čím dál víc lišily od skutečnosti. 

 

 

1.6  Reambulace stabilního katastru (1869 - 1881)   

 

Významným nedostatkem stabilního katastru byla okolnost, že se do katastrálních 

map nezakreslovaly změny (a to ani při dělení pozemků) a že se neuvažovaly změny 

druhu pozemku. Proto se údaje katastru stále více lišily od reálného stavu a postupně 

přestávaly plnit svou původní úlohu tj. být spravedlivým a přesným podkladem pro 

stanovení daňové povinnosti na základě skutečně drženého nemovitého majetku [1]. 

K nedokonalosti stabilního katastru přispěl i trend hospodářského a politického 

vývoje. Dále k tomu přispěly převratné změny v roce 1848, kdy byl zrušen patent 

Josefa II. o dělení poddanského majetku. A tak stabilní katastr přestával být stabilní, 

a proto 24. 5. 1869 vyšel zákon č. 88/1869 o revizi dan ě pozemkové , který 
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nařizoval tzv. reambulaci katastru. Ta spočívala ve zjišťování změn, zaměření, 

zobrazení, určení výměr, zjištění nových vlastníků, výnosnosti, atd. Měřické práce 

regulovalo Nařízení o způsobu provádění prací měřických při upravení daně 

pozemkové dle zákona ze dne 24. 5. 1869.  

 

       Za grafický podklad sloužil litografický otisk stávající katastrální mapy a existující 

indikační náčrtky (skicy). Vyšetřené změny se zakreslovaly rumělkou do otisku mapy, 

škrtala se neplatná kresba dvěma krátkými čarami, kolmými k hranici, škrtala se 

neplatná parcelní čísla, místní názvy apod. [1]. Pokud se mapa díky četným opravám 

stala nečitelnou, bylo povoleno vyhotovit mapu novou. Namátkovou revizi prací 

prováděli katastrální inspektoři. Kontrolovali nově určené lomové body hranic 

pozemků. Povolená odchylka délek v terénu a délek odměřených z mapy však byla 

∆s = s / 80 (tj. mnohem mírnější než původní norma).  

 

       Reambulační práce byly provedeny velmi rychle a prováděli je mnohdy 

nezkušení a nekvalifikovaní lidé. To způsobilo, že reambulance místy znehodnotila 

původní dílo stabilního katastru. Tento nedostatek byl později napraven vydáním 

zákona č.83/1883 o evidenci katastru dan ě pozemkové . Zákon ošetřoval veškeré 

změny týkající se rozsahu katastrální obce, osoby vlastníka, předmětu daně, oprav 

chyb v operátu, tedy všech předmětů tehdejšího reambulovaného stabilního katastru 

[1]. Pro tuto evidenci byli vyškoleni a ustanoveni geometři. Byla též zajištěna shoda 

katastru s veřejnými knihami a také veřejnost katastru.  

 

 

1.7 Mapy stabilního katastru v sáhovém a dekadickém  měřítku v 

bývalém pozemkovém katastru (1918 - 1955) 

 

První světová válka způsobila všeobecnou destrukci, která se samozřejmě dotkla i 

katastru. Ministerstvo financí však nemělo dostatek prostředků a kvalifikovaných sil 

na nápravu. Výsledkem tedy bylo jen sjednocování předpisů a formální úpravy 

katastrálního operátu. K neutěšenému stavu přispěl paradoxně i vznik 
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Československé republiky v roce 1918, kdy byly k českým zemím připojeny 

Slovensko a Podkarpatská Rus. Problémem byla též kolize právních předpisů, 

protože v Čechách platil zákon č 83/1883 ř. z., na Slovensku a Podkarpatské Rusi se 

užívalo právo uherské a v Horním Slezsku (Hlučínsko) zákony pruské. Teprve 

unifikační zákon č. 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru a jeho vedení  nahradil 

všechny dříve platné katastrální normy. Katastrální zákon převzal platné měřické, 

písemné i vceňovací a vtřiďovací operáty. K jeho provádění byla vydána vládní 

nařízení č. 205/1928 a č. 64/1930 Sb.  

       Poválečná léta od roku 1918 asi do roku 1926 byla vyplněna následujícími 

pracemi [1]: 

• příprava jednotného unifikačního zákona o československém katastru, 

• příprava jednotných polohopisných základů pro ČSR, 

• sjednocení organizace katastrální služby, 

• zvládnutí úkolů, jako např. pozemkové reformy nebo delimitace, 

• náprava dezolátního stavu, zvláště v pozemkovém katastru na území 

Slovenska a Podkarpatské Rusi. 

 

       V roce 1919 byla založena triangulační kancelář při Ministerstvu financí, v jejímž 

čele stál Ing. Křovák. Právě on se zasloužil o vybudování systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Nový zákon č. 177/1927 Sb. o 

pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) vstoupil v platnost 1. 1. 1928 

[1]. Tímto zákonem mělo dojít k odstranění nesourodosti v právních předpisech a 

v evidenci nemovitého majetku. Víceúčelový pozemkový katastr byl též využit jako 

zdroj pro topografické mapování, tvorbu účelových map, výškopisné mapy a plány, 

podklady pro speciální mapy, mapy pro místní plánování, atd. Od ledna 1928 se 

začal budovat tzv. československý pozemkový katastr, který byl od svého počátku na 

území Čech, Moravy a Slezska reambulovaným, revidovaným a doplňovaným 

katastrem stabilním [1]. Ve vztahu ke katastrálnímu zákonu byly publikovány 

související technické normy - Instrukce A a Instrukce B. O tyto instrukce byl veliký 

zájem i v jiných zahraničních státech. 

 



 28 

       Staré katastrální mapy, které se dochovaly na Slovensku, se nazývaly 

konkretuální mapy. Tyto mapy byly v měřítkách od 1 : 2880 až do 1 : 14 400. Každá 

katastrální obec musela být zobrazena na jednom mapovém listě a zobrazovány byly 

pozemky pouze v extravilánu. Intravilán totiž nebyl z daňového hlediska zajímavý. 

 

 

1.7.1 Instrukce A 

 

Plné znění názvu Instrukce A je „Návod, jak vykonávati katastrální měřické práce pro 

založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho 

obnovení novým katastrálním řízením“. Bylo zavedeno nové konformní kuželové 

zobrazení s využitím JTSK (Jednotné trigonometrické sítě katastrální). Pro podrobné 

měření podle Instrukce A byla použita kromě metody polární, protínání vpřed a 

metody měřického stolu i metoda polygonová (ortogonální). Při té se k zápisu 

používal měřický náčrt, který se podle Instrukce A nazýval „polní náčrt“. 

Nejplodnějšími lety pozemkového katastru bylo období přibližně od roku 1933 do roku 

1938, kdy obnova pozemkového katastru, případně jeho založení, se realizovalo na 

obdobné rozloze území jako v předchozích 15 letech od vzniku I. republiky v roce 

1918 [1]. V polovině 50. let uplynulého století však došlo k tzv. socializaci. Ta 

proběhla především v zemědělství, kde dosavadní evidování reálných majetko-

právních vztahů bylo překážkou při násilné kolektivizaci zemědělské půdy. Šlo více o 

to, kdo pozemek užívá a ne o to, kdo ho vlastní. 

 

 

1.7.2 Instrukce B 

 

Úplné název Instrukce B zní "Návod jak vykonávati katastrální měřické práce pro 

vedení pozemkového katastru". Obsahem Instrukce B bylo zaměřování změn, trvalé 

označování hranic mezníky, zakreslování změn do map, výpočty výměr změněných 

parcel a geometrické plány. Změny byly zaměřovány číselným způsobem (způsob 
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polygonových pořadů, protínáním vpřed a ortogonální metodou) a metodou 

měřického stolu.  

 

       Metoda měření na záměrné přímky se užívala především tam, kde byl dostatek 

pevných bodů. Utvořila se spojnice dvou pevných bodů (osa úseček) a jeden z bodů 

byl považován za počátek soustavy pravoúhlých souřadnic. Jednotlivé body 

měřených předmětů se zaměřovaly kolmicemi. Častější byla metoda polygonování a 

protínání vpřed a zpět. Polygonizace se užívala při nedostatku pevných bodů a pokud 

nebylo možné zaměřit změny metodou měřického stolu. Protínáním vpřed (zpět) se 

určovala poloha pomocného měřického nebo jiného bodu nebo vzdálenost bodů bez 

přímého měření (pásmem nebo latí) jen tehdy, nastala-li potřeba volit pomocné 

měřické body nebo kontrolovat uzlové body polygonových pořadů nebo nelze-li pro 

zaměření změn menšího rozsahu použít některého jiného způsobu měření [15]. 

Metoda měřického stole mohla používána pouze tam, kde původní mapa byla 

vyhotovena metodou měřického stolu. Hledělo se na vhodnost terénu, hodnotu 

pozemků a rozsah prací, aby byly hospodárné a účelné. Metoda měřického stolu se 

nesměla používat tam, kde byla území zobrazena na mapách vyhotovených číselnou 

měřickou metodou. Poslední metodou zaměřování změn byla metoda číselné 

tachymetrie. Používala se tam kde mapa byla vyhotovena metodou měřického stolu, 

s ohledem na terén a rozsah změn a také na hospodárnost a účelnost. 

 

       Používání křížových měr při tzv. měření po obvodě nebylo přípustné. Výjimka 

byla pouze u velmi jednoduchých změn, za předpokladu, že hranice jsou v přírodě 

jednoznačně označeny a jsou totožné s mapou. U vlastnických hranic lze metodu 

křížových měr použít jen tehdy, kdy charakter terénu neumožňuje použití záměrných 

přímek a je-li mapa vyhotoveny metodou měřického stolu. Takovéto určení bodů musí 

být kontrolováno jiným vhodným měřením (příčnými měrami, měřením délky nové 

hranice, apod.).  

 

       Při zaměřování se používaly pracovní mapy, příruční mapy, polní náčrty 

vyhotovené při původním respektive novém měření a při dřívějším vedení 
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pozemkového katastru, geometrické plány, které byly podkladem provedení změn 

v mapě, zápisníky měřených úhlů a délek [15]. 

       Maximální přípustné odchylky byly rozděleny podle metod ve kterých byly mapy 

vyhotoveny. Pro metodu měřického stolu platil vzorec: 

   ( )015,0005,000015,02 ++=∆ sss   [15] 

 

Pro metody číselné se odchylka počítala ze vzorce: 

 015,0005,000015,0 ++=∆ sss   [15] 

Stanovené odchylky se zvyšovaly o 25% v případě, že v době měření byly velmi 

nepříznivé podmínky. V případě velmi příznivých podmínek se u číselných metod 

odchylka snižovala o 25%. 

 

        

1.7.3 Obsah pozemkového katastru 

 

Pozemkový katastr tvořil operát pozemkového katastru. Ten obsahoval operát 

měřický (mapy), operát písemný (pozemkové soupisy a popisy), sbírku listin (výpisy 

triangulačních údajů, popisy hranic katastrálních území, atd.) a úhrnné výkazy 

(přehledy pozemnostních archů, výkazy úhrnných katastrálních hodnot, atd.). Části 

pozemkového operátu (kromě úhrnných výkazů a sbírky listin) byly veřejné a 

rozmnožovat je mohlo Ministerstvo financí. Poplatky za opisy, výpisy, otisky nebo 

snímky byly použity na vedení pozemkového katastru. 

 

 

1.7.4  Nedostatky pozemkového katastru 

 

Při šetření pozemkových souborů a zpracování pozemkových statistických jednotek 

se vyskytly chyby, jež jsou jednak rázu čistě měřicko-technického, jednak rázu 

počtářského a písemného (statistického). Jsou to zejména [9]: 
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• chyby při šetření: nesprávné ohraničení, rozlišení, zařazení a vtřídění jednotek 

(pozemků), 

• chyby při zpracování: vyplývající z nedokonalosti měřických pomůcek, strojů a 

pozorovatele, chyby při zakreslení a výpočtu výměr atd., 

• chyby při psaní a sestavování tabulek. 

        

 

1.8 Sáhové a dekadické mapy stabilního katastru v s ouvislém 

zobrazení  

 

Na přelomu 50. a 60. let vznikl problém jak zajistit mapové podklady pro dokumentaci 

jednotné evidence půdy (JEP). V té době byly dosud platné mapy stabilního katastru 

a bývalého československého pozemkového katastru. Byly převážně v sáhovém 

měřítku, v menší míře i v dekadickém a měly charakter tzv. ostrovních map (mapa 

byla vykreslena pouze ke katastrální hranici). Proto se vyskytovaly problémy 

se spojováním mapových listů na stycích katastrálních území. Tento fakt a dále ještě 

jiné faktory, jako kvalita kresby a kvalita papírové podložky, vedly k aplikaci 

technologie souvislého zobrazení .  

 

       Mapy v souvislém zobrazení se obnovovaly v souladu se „Směrnicí pro obnovu 

map JEP reprodukcí v souvislém zobrazení č. 23-338.9-3100/1963“, kterou vydala 

Ústřední správa geodézie a kartografie (ÚSGK) v Praze roku 1963 [1]. Technologie 

byla taková, že se jako nosič použila nesrážlivá transparentní fólie a na tu se 

přenášela kresba z původních ostrovních map. 

Matrice mapy JEP v souvislém zobrazení vznikaly několika způsoby [1]: 

• ručním kopírováním (kresbou) na průsvitnou fólii, 

• rytím do rycí vrstvy na průsvitné fólii, 

• kartografickou reprodukcí a kopírováním na průsvitnou fólii.    

V souboru ostrovních map pro určité katastrální území se zvolil „základní list“. Ten byl 

většinou z největší části pokreslen a nebo obsahoval složitou a hustou kresbu. 

Mapový rám tohoto listu byl i rámem nové matrice. K němu se postupně přiřazovaly 
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okolní mapové listy. Každý mapový list vykazoval jinou srážku, proto musela být 

kresba nalícována na okolní. 

Zásady přiřazování listů (nalícování kresby) [10]: 

• respektování srážky, nalícování podle sekčních čar nebo katastrální hranice, 

• zachování rovnoběžnosti sekčních čar, 

• při odchylce katastrální hranice větší než 0,5 mm a stejné srážce mapových 

listů - nalícování podle sekční čáry, 

• nalícování podle katastrální hranice při rozdílné srážce sousedních mapových 

listů. 

• minimální ovlivnění polohové přesnosti. 

Při ztotožnění rámů se katastrální hranice zakreslovala dvojím způsobem (plnou nebo 

čárkovanou čárou). Pokud odchylka byla větší než 0,5 mm, docházelo k překrytu 

nebo mezeře. Když došlo k překrytu, vyznačil se slučkou. Za předpokladu, že se 

rámy neztotožňovaly, byly rámy částečného listu vykresleny čárkovaně po úsecích. 

Kresba byla ukončována na plné čáře základního listu. 

 

       Spůlné parcely vznikaly na hranicích sousedních katastrálních území tam, kde 

byla tato katastrální území oddělena vodním tokem nebo komunikací. Hranice pak 

procházela ideální půlící středovou čarou této parcely a každému z dotyčných 

katastrálních území náležela polovina výměry. Výpočet výměr u hranic katastrálního 

území se prováděl vždy k původní hranici z odpovídajícího mapového listu katastrální 

mapy, tedy k plné nebo čárkované čáře [1]. Sekční rám se rýsoval vždy podle 

skutečného průběhu na podkladovém mapovém listu po provedení kresličských prací 

(revize, kontrolní nátisk, oprava tiskové desky). Pro následnou údržbu souvislého 

zobrazení byly vytvořeny matrice a rematrice. Mapové listy byly označovány v rámci 

fundamentálních listů orientačním číslem 01-20 (obr. 8). Nejvíce map v souvislém 

zobrazení bylo vyhotoveno na počátku zavádění Evidence nemovitostí (EN) v 60. 

létech. Otisky byly na papírové podložce a staly se součástí měřického operátu JEP a 

EN. V dnešní době jsou otisky na plastových foliích jednou z forem dosavadního 

souboru geodetických informací (SGI) katastru nemovitostí před jeho digitalizací. 
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Obr. 8 

 Měřický operát JEP se skládal z pozemkové mapy, evidenční mapy a pracovní 

mapy. Kde byla pozemková mapa základní mapou, pracovní mapa byla kopií 

pozemkové mapy a byla upravena pro práci v terénu. Evidenční mapa byla také kopií 

pozemkové mapy a byly do ní doplňovány změny, které se zakreslovaly červeně a 

neplatný stav byl rušen.  

 

       Při nalícování byla snaha, aby nedocházelo ke zhoršení přesnosti pozemkové 

mapy. To se ne vždy podařilo a tak zobrazení na nesrážlivé medium PET způsobilo 

často další zhoršení kvality i všeobecných kartografických parametrů (geometrických i 

polohových). Údržba těchto map byla prováděna podle Směrnice pro údržbu map 

evidence nemovitostí (ÚSGK č. 7600/1966/23-334). Ta vycházela z Instrukce B. 
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2   Vývoj postup ů digitalizace katastrálních map 

v sáhovém m ěřítku a jejich problémová místa  

 

 

2.1 Počátky digitalizace 

 

V rámci technických inovací v katastru nemovitostí, uložila vláda České republiky 

Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu vypracovat Koncepci digitalizace 

katastru nemovitostí a spolupráce katastrálních úřadů s dalšími správci nově 

tvořených informačních systémů. Vydal ji Český úřad zeměměřický a katastrální dne 

30. prosince 1993, č. j. 3907/1993-2.  

 

       Území České republiky bylo v té době pokryto mapami evidence nemovitostí na 

plastových fóliích. Tyto mapy byly průběžně udržovány. Nebyly v nich však zobrazeny 

parcely ve vlastnictví občanů, sloučené do půdních celků a užívané zemědělskými a 

lesními organizacemi [16]. Původní katastrální mapy nebyly udržovány 40 let (mapy 

bývalého pozemkového katastru, přídělové mapy, scelovací mapy). 70 % map, které 

pokrývaly území celé České republiky, bylo v sáhovém měřítku (převážně 1 : 2880), 

zbylých 30 % map bylo v dekadických měřítkách. Digitalizace souboru popisných 

informací (SPI) probíhala v letech 1993 – 1998, postupně při průběžném vedení na 

katastrálních úřadech. Digitalizace souboru geografických informací (SGI) začala 

v roce 1998 a ukončení bylo původně plánováno na rok 2006. První dokument, který 

se zabýval digitalizací sáhových  map s názvem „Zásady pro obnovu sáhových 

katastrálních map přepracováním do digitálního vyjádření na KM-D“, vydal ČÚZK dne 

9. června 1998 pod č.j. 48/1998-21 [11]. 

 

       Hlavní cíle digitalizace, ve shodě s koncepcí [16], uvádí [12]: 

• zaměřování všech změn provádět v závazném geodetickém referenčním 

systému JTSK, 
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• umožnit využití moderních digitálních technologií pro práci s katastrální mapou 

při všech činnostech souvisejících s vedením a správou katastru nemovitostí, 

• dosáhnout úplného souladu SPI a SGI, 

• spojit proces převodu katastrálních map do digitální formy s odstraňováním 

zjednodušené evidence zemědělských a lesních pozemků, aby výsledná mapa 

zobrazila všechny evidované pozemky, a usnadnit propojování údajů katastru 

nemovitostí s jinými informačními systémy, 

• umožnit využití katastrálních map v dalších informačních systémech o území, 

včetně snadné aktualizace údajů katastru v těchto systémech, 

• umožnit poskytování všech důležitých údajů katastru dálkovým přístupem 

(včetně SGI) bez nutnosti jednání na katastrálním úřadě (pracovišti). 

 

       Další důvody digitalizace jsou podle [12]: 

• stejná grafická úroveň vedení katastrální mapy, 

• nižší časová náročnost vedení katastrální mapy, 

• rychlé vyhledání parcel na katastrální mapě, 

• snadná aktualizace údajů katastru, 

• možnost časově méně náročného zavedení dalších izolinií důležitých pro 

státní správu (např. souborů lesních typů). 

 

 

2.2 Základní zásady 

 

Obnova katastrálního operátu probíhá v převážné míře bez nového mapování. 

Stávající obsah grafického vyjádření katastrální mapy se převede do digitální rastrové 

a vektorové formy. Základní technickou jednotkou pro přepracování katastrálních 

map v sáhovém měřítku je katastrální území. S přepracováváním sáhových map se 

může začít v těch územích, která již mají ukončenou digitalizaci SPI a zároveň v nich 

nebyly nebo do dvou let nebudou zahájeny komplexní pozemkové úpravy. V 

katastrálních územích, kde byly pozemkové úpravy již zahájeny nebo nejsou v celém 

rozsahu pokryty katastrálními mapami v sáhovém měřítku, má být obnova 
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katastrálního operátu provedena novým mapováním [22]. Přepracování sáhových 

katastrálních map musí být v souladu se zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon) [21].  

 

 

2.3 Varianty digitalizace souboru geodetických info rmací 

 

Převod mapového díla do digitální podoby lze obecně provést několika způsoby [13]: 

• přímou kartometrickou vektorizací mapových podkladů, 

• skenováním mapových podkladů, následným zpracováním rastrových dat, a v 

konečné fázi vektorizací, která může být ruční, poloautomatická nebo 

automatická, 

• importem seznamu souřadnic do zvoleného CAD systému a tvorbou vektorové 

kresby katastrální mapy; souřadnice bodů se určí z měření nebo se 

převezmou z výsledků dřívějších zeměměřických činností. 

 

       V roce 2000 byla v Radě pro digitalizaci SGI při ČÚZK vytvořena skupina pro 

řešení digitalizace sáhových  katastrálních map. Byly diskutovány dvě možné 

varianty řešení. 

 

 

2.3.1 První varianta 

 

Zachování členění digitálních map na digitální katastrální mapy (DKM) a katastrální 

mapu digitalizovanou (KM-D). KM-D jednotlivých katastrálních území z ůstávají i 

po obnov ě ostrovní mapou se sou řadnicemi všech bod ů v původním 

geodetickém referen čním systému stabilního katastru (Gusterberg nebo sv . 

Štěpán)  [12]. Veškeré změny se však mají zaměřovat v S-JTSK, a proto musí být při 

zákresu přizpůsobeny mapě. Tím ale nedochází k postupnému zpřesňování 

mapového díla. 
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       Tato varianta digitalizace je rozpracována v Prozatímním návodu pro obnovu 

katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jeho 

vedení [14]. K transformaci rastrů jednotlivých mapových listů do systému stabilního 

katastru (S-SK) v příslušném katastrálním území se u této varianty používá afinní 

transformace 1. stupně s využitím bodů na rámu mapového listu. Jako první se 

transformuje středový mapový list. Pokud ve výsledku transformace dojde 

k překročení kritérií (viz tab. 1) nebo mezi rámy sousedních mapových listů vzniknou 

mezery či překryty větší než 2 metry, musí se zvolit další body transformačního klíče. 

Nebo podle [14] také použít problematické transformace 3. stupně. Potom se 

transformují ostatní neúplné mapové listy. U těch se také použijí průsečíky čar 

polohopisu s rámem mapového listu. Průsečíky se volí takové, aby byly co nejblíže 

okrajům mapového listu. Pokud by systematický posun po transformaci byl větší než 

2 metry, je nutné pro transformační klíč vybrat jiné body, nebo je také možné použít 

body původní triangulace stabilního katastru. Pro katastrální území se zhotoví 

přehled kladu mapových listů obsahující [14]: 

• nadpis "Přehled transformace", 

• název okresu a katastrálního území, 

• zákres hranice katastrálního území, 

• zákres rámů a čísla  mapových listů výchozího podkladu a podkladu pro 

doplnění parcel, pokud je odlišný, 

• zákres  obvodů  skupin   parcel  (bloků)  doplňovaných s použitím téhož 

transformačního klíče, 

• zákres bodů transformačního klíče a jejich čísel, 

• sestavení  dosavadních  mapových  listů  podle  jejich čísel   s uvedením  

označení   příslušného  rastrového souboru, 

• datum, jméno a podpis zhotovitele. 

O každém výsledku transformace každého souboru se zhotoví protokol obsahující 

[14]: 

• nadpis "Protokol o transformaci", 

• název okresu a katastrálního území, 

• označení transformovaného souboru, 
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• transformační klíč, seznam odchylek v souřadnicích na jeho bodech a střední 

souřadnicovou chybu transformace, 

• datum, jméno a podpis zhotovitele. 

 

       Hranice parcel, které byly vedeny ve zjednodušené evidenci, se pomocí 

grafického přehledu parcel doplňují do SGI na podkladě vypočtených souřadnic 

podrobných bodů a výsledku vektorizace. Pokud je katastrální mapa vyhotovena 

v jiném systému a jiném měřítku než mapa pozemkového katastru, je nutné ji 

transformovat. U doplňovaných parcel se přezkoumá platný průběh jejich hranic a 

výměr s využitím plánů, listin a dalších dokladů a podle okolností se změní jejich 

hranice a číslování parcel  z  důvodu   jejich  slučování  nebo  rozdělování. 

Nezbytnost  a  přípustnost  takových  zásahů  se posuzuje individuálně s 

respektováním pojmu "pozemek" [14]. Doplňované parcely musí dobře navazovat na 

hranice parcel v katastrální mapě. Pokud parcely, které byly doplňované, mají 

stejného majitele jako parcela sousední, pak se tyto parcely sloučí. Pokud jsou 

doplňované parcely dělené hranicemi parcel katastru, pak se tyto parcely rozdělí. Při 

doplňování parcel může docházet k duplicitě parcelních čísel, pak se přidělují čísla 

podle § 25 vyhlášky 190/1996. Pokud parcela vznikne sloučením několika parcel, pak 

dostane číslo parcely, která měla největší výměru. Hranice doplněné parcely se 

vyznačí [14]: 

• plnou čárou, pokud byla doplněna podle svého původního geometrického a 

polohového určení ve stejné zobrazovací soustavě jako katastrální mapa, 

• jako převzatá v opačném případě. 

V případech, kdy mapové podklady zjednodušené evidence jsou pro převzetí do 

obnovované mapy nepoužitelné, zůstane zjednodušená evidence zachována do 

dokončení pozemkových úprav. 
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       Charakteristiky a kritéria přesnosti souřadnic podrobných bodů DKM a KM-D jsou 

podle [14].                 Tabulka 1 

Kód 
charakteristiky 

kvality 
uxy [m] uMxy [m] ud [m] uMd [m] délka 

3 0,14 0,28 
0,15 
0,19 
0,20 

0,30 
0,37 
0,39 

10 m 
50 m 
100 m 

4 0,26 0,52 
0,29 
0,35 
0,36 

0,57 
0,69 
0,73 

10 m 
50 m 
100 m 

5 0,50 1,00 
0,55 
0,66 
0,70 

1,10 
1,33 
1,40 

10 m 
50 m 
100 m 

6 0,21 0,42 
0,23 
0,28 
0,29 

0,46 
0,56 
0,59 

10 m 
50 m 
100 m 

7 0,42 0,84 
0,46 
0,56 
0,59 

0,92 
1,12 
1,18 

10 m 
50 m 
100 m 

8 1,00 2,00 - 2,66 
2,96 

do 50 m 
nad 50m 

 

uxy      = kritérium základní střední souřadnicové chyby mxy, 

uMxy    = 2uxy, mezní odchylka při určení souřadnic podrobného bodu z  grafického 

počítačového souboru a kontrolního měření, 

ud  = 1,5·uxy·(d+12):(d+20), kritérium základní střední chyby md délky přímé 

spojnice dvou podrobných bodů, 

uMd   = 2ud, mezní odchylka mezi délkou přímo měřenou a délkou vypočítanou   ze 

souřadnic grafického počítačového souboru. 

V tabulce jsou u kódů 3 až 7 uvedeny jen vybrané délky. Při počítačovém  zpracování 

se odchylky porovnávají s kritérii vypočtenými pro konkrétní délky  podle uvedených 

vzorců. Pro kódy kvality 3, 4 a 5 jsou souřadnice podrobných bodů v grafickém 

počítačovém souboru shodné se souřadnicemi určenými na základě měření. Pro 

kódy kvality 6 a 7 jsou souřadnice podrobných bodů v grafickém  počítačovém 

souboru určeny vektorizací rastrového souboru nebo kartometrickou digitalizací, a to 

u kódu 6 z mapy měřítka 1:1000 (tř. přesnosti mapování 3) a u kódu 7 z mapy 

měřítka 1:2000 (tř. přesnosti mapování 4). Pokud se souřadnice podrobných bodů v 
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grafickém počítačovém souboru určují z mapy, jejíž přesnost nesplňuje ani kritéria 

stanovená pro kód kvality 7 (zejména  mapy v měřítku 1:2880), charakterizuje 

přesnost těchto bodů kód kvality 8. 

 

       Problémová místa první varianty: 

• v katastru nemovitostí jsou 3 souřadnicové systémy (S-JTSK, S-SK – 

Gusterberg, S-SK – Svatý Štěpán), 

• v S-SK jsou také záporné souřadnice, 

• problematické využití KM-D v S-SK jako základní vrstva pro geografické 

informační systémy (GIS). 

 

 

2.3.2 Druhá varianta 

      

Převedení všech map do digitální formy DKM, která bude vedena v S-JTSK na celém 

území České republiky jako mapa spojitá a bezešvá [12]. 

 

       Rada pro digitalizaci SGI rozhodla 30. května 2002 o přednostech digitalizace 

katastrálních map v sáhovém měřítku podle 2. varianty digitalizace, tedy 

přepracováním sáhové katastrální mapy na DKM a vytyčila tyto zásady pro 

přepracování a vedení mapy [12]: 

• přepracování do  souřadnicového systému S-JTSK v souvislém zobrazení, 

• využití všech dosavadních poznatků a možností k provedení co nejpřesnější 

transformace rastrů sáhových map do S-JTSK, 

• využití všech dokumentovaných měřických podkladů, a to i od mimoresortních 

organizací, 

• k vylou čení hrubých chyb použití ortofota  a dle možnosti i dalších výsledků 

fotogrammetrického vyhodnocení, zejména při využití větších měřítek snímků, 

• připojení zaměřené změny na body bodového pole, určení souřadnic 

podrobných bodů v S-JTSK, a současné zaměření identických bodů nutných 

pro dotransformaci, 
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• dopracování postupu přepracování včetně rozhodnutí, zda bude existovat 

rozdíl mezi digitální mapou vzniklou měřením v S-JTSK a digitální mapou 

vzniklou přepracováním sáhové mapy. 

 

        

2.3.2.1 Transformace rastr ů 

 

Rastrové mapové listy je nejdříve třeba překontrolovat, zda jsou obsahově úplné a 

dostatečně čitelné. V opačném případě je třeba původní analogové zdroje 

naskenovat znovu. Standardní mapové listy v systému stabilního katastru (S-SK) 

v měřítku 1 : 2880 byly konstruovány jako pravidelné obdélníky (1896,49 x 1517,9 m), 

u kterých může srážka mapového listu činit až několik procent [17]. Proto je nutné 

tyto listy transformovat, tak aby tato skutečnost byla zohledněna. Požadavky pro další 

využívání obsahu mapových listů jsou podle [17]: 

• hladký a spojitý přechod kresby na rámu mapového listu, 

• deformaci mapového listu popsat systémem deformačních křivek, 

• definovat části mapového listu pro dílčí transformace. 

Pro rekonstrukci mapových listů bylo navrženo plátování podle teorie Coonsova plátu. 

 

Souvislé rastrové zobrazení 

       Mapové listy jsou nejprve převáděny do souvislého zobrazení v souřadnicovém 

systému stabilního katastru. Díky tomu je možné snadněji identifikovat polohy bodů 

původní triangulace, stabilního katastru na mapách stabilního a pozemkového 

katastru. Přehledy bodů polohových geodetických základů jsou vyhotoveny po 

jednotlivých fundamentálních listech v měřítku 1 : 14 400 a uloženy v archivu 

Zeměměřického úřadu (ZÚ) podle jednotlivých tehdejších správních krajů. 

Souřadnice bodů jsou v těchto grafických přehledech přímo vepsány jako pořadnice 

od sekcí mapových listů 1 : 2880 v palcích s přesností 0,1 palce [17]. Pro umístění 

mapových listů se používá nomenklatury nebo skeletu kladu mapových listů. Ten je 

vždy umístěn v jednom z mapových listů a obsahuje schematické znázornění 

průběhu katastrální hranice, rozměr a klad jednotlivých mapových listů v daném 
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katastrálním území. Každé katastrální území se tak lokalizuje v S-SK a vytvoří se klad 

mapových listů. Provede se proměření rozměru rastrového obrazu mapového listu 

pomocí souřadnic rohů (nejlépe v souřadnicích skeneru) a určí se délka intervalu 

palcové sítě v jednotlivých souřadnicích [17]. 

 

       Pomocí dobře identifikovatelných bodů na rámu mapového listu se určuje jeho 

srážka. Rohy rámu mapového listu  musí proto být správně identifikované a další 

body pro identifikaci se volí rovnoměrně po okrajích rámu. Pokud by tyto podmínky 

nebyly splněny, objevují se systematické chyby. Dále musí být oblasti, které jsou 

postižené srážkou, samostatně transformovány do souřadnicového systému S-SK. 

K tomu lze použít pětipalcových značek na rámu mapového listu. Protokol a 

proměření mapového listu je dokumentován v textovém souboru a je součástí 

technické zprávy. V tomto protokolu jsou uvedeny souřadnice rohů rámu mapového 

listu a souřadnice bodů na rámu získané proměřením rastru mapového listu 

v původních odsunutých hodnotách zdrojového rastru před transformací. Protokol 

dále obsahuje vypočtené souřadnice oblastí mapového listu získané parametrizací 

Coonsova plátu v souřadnicích zdrojového rastru a jim odpovídající souřadnice 

cílového systému (S-SK) [17]. 

 

       Díky této transformaci lze získat rastr v S-SK, který spojitě zobrazuje celé dané 

katastrální území. Dále je třeba provést pohledovou kontrolu transformovaného 

rastru, zejména na stycích jednotlivých mapových listů. V případě nevyhovujících 

výsledků se posoudí, jedná-li se o chybu zákresu polohopisu způsobenou např. 

v procesu údržby analogové mapy, případně kvalitou výchozího mapového podkladu, 

nebo zda se jedná o vliv systematické chyby signalizující nesprávně provedenou 

rekonstrukci mapového listu a eliminaci srážky mapy [17]. V případě špatně 

provedené rekonstrukce se musí celý postup zopakovat. V příznivých případech jsou 

rastry jednotlivých mapových listů spojeny do jednoho rastrového souboru pro celé 

katastrální území a je odstraněna mimorámová kresba. Souvislé rastrové zobrazení 

je stále v původním geodetickém referenčním systému S-SK. 
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Rozbor p řesnosti 

       V případě hranic sousedních katastrálních území často docházelo k duplicitnímu 

zaměření a zobrazení katastrální hranice. Na rastrech sousedních katastrálních 

území jsou proto digitalizovány body, které si jednoznačně odpovídají (výrazné lomy 

hranice, značky mezníků, body trigonometrické sítě I. až IV. řádu). Digitalizace 

katastrálních hranic se provádí v jednotlivých katastrálních územích po úsecích od 

počátečního ke koncovému bodu trojmezí. Pro každé katastrální území je vytvořen 

samostatný statistický soubor dosažených odchylek dy dx v jednotlivých souřadnicích 

odpovídajících si bodů. Odchylky od normálního rozdělení se projevují především u 

částí katastrálních hranic, které jsou zobrazeny na neúplných a nestandardních 

mapových listech, nebo jejich zákres byl proveden za rámem mapového listu a je 

vynechána kresba rámu a palcových značek. V tomto případě se objevuje 

systematická chyba na části katastrální hranice. Přesnost souvislého zobrazení je 

charakterizována výběrovou střední souřadnicovou chybou 
2

22
xy

xy

mm
m

+
= souborů 

souřadnicových rozdílů dy, dx digitalizovaných souřadnic bodů pro jednotlivá 

katastrální území [17]. Pokud dosáhne souřadnicová chyba mxy ≤ 0,4° (sáhu), není 

potřeba činit další opatření a vektorová hranice vzniká přímou vektorizací. I výsledek 

0,4° < m xy  ≤ 0,8° je uspokojivý a může se provést vyrovnání hranice (viz dále). 

V případě, že by souřadnicová chyba byla mxy  > 0,8°, pak je výsledek neuspokojivý a 

je nutné tvorbu souvislého zobrazení opakovat. 

 

Vyrovnávací transformace 

       Pokud je dosažena přesnost 0,4° < m xy  ≤ 0,8°, je vhodné ještě provést 

vyrovnávací transformaci v S-SK. Jako identické body bude použita množina bodů na 

vyrovnané katastrální hranici, vyrovnané body grafické triangulace, které jsou 

zobrazeny na mapových listech přepracované lokality, a body číselné triangulace u 

kterých známe souřadnice S-SK [17]. Pro vyrovnávací transformaci se použije 

Jungova transformace. Jako další identické body lze použít body na obvodu 

katastrální hranice, které jsou pak přebírány do sousedních transformačních klíčů. 
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Výsledkem vyrovnávací transformace je vyrovnaný rastrový soubor , ve kterém je 

možné uskutečnit digitalizaci vyrovnané katastrální hranice v S-SK. 

 

Transformace do S-JTSK 

       Transformace do S-JTSK je provedena globálním transformačním klíčem (GTK) 

sestaveným z identických bodů triangulace stabilního katastru, u nichž jsou určeny 

souřadnice v obou souřadnicových systémech. Použití globálního klíče je podle [17]: 

• dodržena geodetická zásada postupu „z velkého do malého“, 

• odpadají veškerá subjektivní rozhodování o identitě podrobných bodů, na které 

se provede „transformace po blocích“ (jakých, jak velkých, volba identických 

linií při současném změněném průběhu cest, vodních toků apod.), 

• není nutné v přepracovávaném prostoru provádět jakékoli geodetické práce, 

šetření, vyhledávání a doměřování podrobných bodů polohopisu, 

• je zajištěna jednoznačná vazba na hranicích zpracovávaných lokalit. 

Pro transformaci z S-SK do S-JTSK je vhodná nereziduální transformace Thin Plate 

Spline nebo transformace Jungova. Pomocí globálního klíče budou do S-JTSK 

transformovány souvislé rastry, které dosáhly přesnosti mxy ≤ 0,4°, soubory po 

vyrovnávací transformaci a vyrovnání katastrální hranice. U těch rastrů, kde se 

neprokázala dostatečná přesnost, proběhne také transformace globálním 

transformačním klíčem, ale je vhodné zároveň provést vyhledání a zaměření pevných 

bodů v terénu. Provést zpřesňující transformaci na pevné body v S-JTSK je možné 

tehdy, je-li množina pevných bodů dostatečná a optimálně rozložená v celém 

prostoru katastrálního území tak, aby bylo možné provést nereziduální transformaci 

na tyto body. 

  

       Na přesnost podrobných bodů polohopisu, získaných přepracováním map 

pozemkového katastru (PK), má zásadní vliv podle [17]: 

• přesnost původní analogové mapy PK, 

• kvalita a způsob pořízení rastrových dat mapy PK, 

• způsob vytvoření souvislého zobrazení, 

• přesnost a spolehlivost globálního transformačního klíče. 



 45 

2.3.2.2  Tvorba výkresu DKM a KM-D 

 

Vektorizace se připravuje tak, že je vyhotoven koncept, ve kterém se vyznačí obsah 

který bude vektorizován. K bodům polohového bodového pole a k podrobným bodům 

se přiřadí jejich čísla a kódy kvality. Kódy kvality se určují podle použitého postupu 

získání souřadnic a podle přesnosti využitých podkladů. V DKM a KM-D 

vyhotovených v S-JTSK nebo do S-JTSK transformovaných pomocí GTK, se body 

polohového bodového pole zobrazují ze souřadnic uvedených v geodetických 

údajích. Výpočtem z oměrných, uvedených v nivelačních údajích bodů se zobrazí 

nivelační body na budovách [20]. Pokud jsou nivelační body umístěny mimo budovu, 

zobrazí se souřadnice uvedené v nivelačních údajích. V ostatních případech je nutné 

nivelační body zaměřit. Kód kvality nivelačního bodu se určí podle bodu s nejvyšším 

kódem kvality. Nové souřadnice se poskytnou Zeměměřickému úřadu a ten zajistí, 

aby byla databáze České státní nivelační sítě (ČSNS) aktualizována. Při 

vektorizování se odstraní případné nesoulady na stycích mapových listů. V případě 

nesouladu hranic sousedních katastrálních území včetně hranic s DKM nebo KM-D, 

vyhotovených podle dřívějších předpisů, se z dostupných podkladů prověří, která 

z obou hranic je správná. Obsah polohopisu, který nebude převzat do obnovené 

mapy, se vypustí. Odstraní se nespojité parcely a spůlné parcely vytvořením 

samostatných parcel. Pokud je třeba odstranit nesoulad zobrazení budov, pak se 

nutné tento stav odstranit podle dřívějších měření nebo podle geometrických plánů.  

Pokud takové podklady nejsou k dispozici, oprava zobrazení budov se neprovede a 

katastrální úřad na tento stav upozorní. Pokud je budova umístěna na cizím 

pozemku, pak je vždy nutné střešní pláště vždy redukovat na průnik zdiva s terénem. 

 

       Každá parcela musí obsahovat definiční parcelní číslo, které se může podle 

potřeby zmenšit až o 1/3 [20]. Parcelní číslo se umisťuje na střed parcely a jeho 

vztažný bod přestavuje definiční bod parcely. Pokud je parcela malá, umístí se velmi 

zmenšené parcelní číslo do parcely a vně se umístí tzv. popisové parcelní číslo se 

šipkou, která vychází z dané parcely. Šipka nesmí být umístěna tak, aby vznikl další 

uzavřený obrazec. Pokud by šipka vedla přes více parcel, pak je vykreslena 
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tečkovanou čarou. U řemenových parcel (velmi dlouhé parcely) se popisové parcelní 

číslo může umístit rovnoběžně s parcelou vedle ni tak, aby byla jasná příslušnost 

k dané parcele. U velmi rozlehlých parcel nebo tam, kde by bylo vizuálně obtížné najít 

parcelní číslo, se uvádí popisová parcelní čísla víckrát. Mapová značka druhu 

pozemku se umisťuje do každé parcely nad parcelní číslo i nad každé popisové 

parcelní číslo. V případě velmi malých parcel je možně značku zmenšit nebo se 

značka nemusí uvádět vůbec. U zděných, betonových, kovových a dřevěných budov 

se vyznačí druh smluvenou značkou (tečka, čárka), pokud jejich rozlišení je obsahem 

přepracované mapy nebo jejich měřických podkladů. Značka se umísťuje doprostřed 

budovy a nad parcelní číslo. Je-li budova tvořena několika samostatnými celky 

(přístavba apod.), pak se značka vyznačuje ve všech částech. Na konci tvorby 

každého výkresu celého katastrálního území se provede kontrola správnosti a 

úplnosti kresby. O provedených kontrolách se vyhotoví zápis do průvodního záznamu 

s uvedením, kdy a kým byla kontrola provedena [20]. 

 

 

2.4 Přesnost digitalizace 

 

Polohové odchylky rastrů od skutečného stavu mají řadu příčin, např. jde o chyby, 

které byly vneseny do mapy již v době její tvorby a při pozdější aktualizaci. Mapy 

katastru nemovitostí obsahují také chyby, které pochází z období Jednotné evidence 

půdy a vzniklé při tvorbě souvislého zobrazení. Další chyby mohly nastat při 

skenování rastrů, nevhodným odstraňováním srážky mapového listu a také díky 

dalším transformacím, které vedou k finální  podobě souboru rastrové mapy. 

Nepřesnosti může způsobit i problematické vyrovnání katastrální hranice se 

sousedními katastrálními územími. Polohová přesnost bodů v katastrální mapě je 

charakterizována kódem kvality bodu. 

 

       Pro každé katastrální území se sestaví statistický soubor odchylek 

odpovídajících si bodů na katastrálních hranicích. Podle testu normality se zjistí 

identita testovaných bodů. Body, které mají mezní mezní odchylku vetší než 2,5 
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násobek střední chyby mx a my v jednotlivých souřadnicích, se vyloučí. Další 

vyloučené body jsou ty, které jsou postiženy značnou systematickou chybou. 

Systematickou chybu lze odstranit pomocí vyrovnávací transformace. Dále se určí 

charakteristika přesnosti SKmxy pomocí aritmetického průměru výběrových středních 

souřadnicových chyb. Vytvoří se transformační klíč do S-JTSK pro danou testovanou 

oblast a střední chyba transformace pro danou lokalitu mt. Výsledná apriorní střední 

souřadnicová chyba podrobných bodů má tvar: 

22
txy

SK
xy

JTSK mmm +=  

a vyjadřuje předpokládanou střední chybou souvislého zobrazení katastrální hranice 

v S-JTSK. 

 

       Pro ověření přesnosti této metody je nutné měření v terénu, kde se zaměří 

dostatečné množství pevných bodů. Nejlépe je zaměřit tzv. pevné body, které jsou 

v mapě už z doby stabilního katastru (panské mezníky, skály a kameny s vytesanými 

křížky, jednoznačně zachovalé stavby). Tyto zaměřené body se porovnávají s body 

z vyrovnaných katastrálních hranic a určí se výběrová střední souřadnicová chyba 

mxy. Tato výběrová střední souřadnicová chyba velmi dobře koresponduje s 

odvozenou apriorní hodnotou střední chyby souvislého zobrazení zjištěnou rozborem 

při vyrovnání katastrálních hranic zpracované lokality [23]. 

 

       Tímto postupem kvality se získá kompletní kritérium kvality původního mapování, 

původních geodetických základů a mapových zdrojů. Postup je vhodné provádět na 

několika sousedících katastrálních územích, kvůli zohlednění vlivu systematických 

chyb u původních geodetických základů, podrobné měřické sítě, původního 

mapování, atd. 
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2.4.1 Kódy kvality 

 

Kód kvality 3 

       Tento kód kvality náleží podrobným bodům DKM, jejichž souřadnice byly určeny 

z výsledků měření. Souřadnice bodů, které leží na vlastnických hranicích, lze podle 

měření měnit pouze v případě opravy chyby v katastrálním operátu, nebo pokud je 

dané měření ve shodě s výsledky místního šetření. 

 

Kód kvality 4 

       Kód kvality bodu přísluší podrobným bodům DKM, u kterých byly souřadnice 

určeny fotogrammetrickou metodou z měřických snímků v měřítku větším než 1 : 

9000. Kvalita 4 se prokazuje ověřovacím měřením na identických bodech. Cílem je 

zpřesnit souřadnice bodů s kódem kvality 4 souřadnicemi s kódem kvality 3. 

 

Kód kvality 5 

       Tímto kódem kvality se řídí zejména podrobné body KM-D, které byly určeny 

číselnou fotogrammetrickou metodou z měřických snímků v měřítku 1 : 9000 až 1 : 15 

000. Dále je charakteristický pro lomové body obrysů střešních plášťů budov 

určených číselnou fotogrammetrickou metodou z měřických snímků v měřítku 1 : 15 

000 a větším. Takto jsou charakterizovány i body dopočtené ze zachovaných náčrtů 

údržby, kde není zaručen ani kód kvality bodu 4. 

 

Kód kvality 6 

       Kód kvality 6 platí pro podrobné body DKM, jejichž souřadnice se určují 

vektorizací grafického obrazu mapy v měřítku 1 : 1000 nebo výpočtem z měřených 

hodnot pro mapy v měřítkách 1 : 1250 a 1 : 625. 

 

Kód kvality 7 

       Přísluší podrobným bodům DKM, jejichž souřadnice byly určeny vektorizací 

grafického obrazu mapy v měřítku 1 : 2000 nebo výpočtem z naměřených hodnot pro 

mapy v měřítku 1 : 2500. 
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Kód kvality 8 

       Kód kvality 8 náleží podrobným bodům katastrální mapy, jejichž souřadnice byly 

určeny vektorizací grafického obrazu mapy, a které nevyhovují žádnému z vyšších 

kódů kvality. Jde o obsah map v S-SK, i pokud již byly překresleny do S-JTSK. 

 Pozn: Většina podrobných bodů, získaných v rámci přepracování sáhových map 

v měřítku 1 : 2880 do DKM resp. KM-D bude charakterizována tímto kódem kvality. 

 

Přehled mezních odchylek pro jednotlivé kódy kvality:                     Tabulka 2 

Kód 
kvality 

Základní 
střední souř. 

chyba 
mxy [m] 

Základní střední 
chyba v délce 

md [m] 

Mezní 
souřadnicová 

odchylka 
uxy [m] 

Mezní 
odchylka 
v délce 
uxy [m] 

Mezní odchylka 
ve výměře 

uMP [m
2] 

3 0,14 
20

12
21,0

+
+⋅

d

d
 0,28 

20

12
42,0

+
+⋅

d

d
 2 

4 0,26 
20

12
39,0

+
+⋅

d

d
 0,52 

20

12
78,0

+
+⋅

d

d
 440,0 +⋅ P  

5 0,50 
20

12
75,0

+
+⋅

d

d
 1,00 

20

12
50,1

+
+⋅

d

d
 1220,1 +⋅ P  

6 0,21 
20

12
32,0

+
+⋅

d

d
 0,42 

20

12
64,0

+
+⋅

d

d
 330,0 +⋅ P  

7 0,42 
20

12
63,0

+
+⋅

d

d
 0,84 

20

12
26,1

+
+⋅

d

d
 880,0 +⋅ P  

8 1,00 1,5 2,00 3 2000,2 +⋅ P  

 

kde  d = délka 

  P = výměra 
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3   Technologie tvorby ortofotografického zobrazení  

území ČR. Vlastnosti disponibilních ortofot v rastrové 

form ě 

 

 

3.1 Letecké m ěřické snímkování 

 

Při vytváření fotografického obrazu působí řada fyzikálních činitelů. Ty je možno 

shrnout do tří hlavních skupin: fotografická kamera, atmosférické vlivy a zakřivení 

Země, fotografický materiál [26]. Fyzikální vlivy způsobují deformaci fotografického 

obrazu, protože limitují rozlišitelnost předmětů na snímku  a působí na deformaci 

paprskového trsu. 

 

 

3.1.1 Fotografická měřická kamera 

 

Měřický snímek lze definovat jako fotografický snímek se známými prvky vnitřní 

orientace. Na kvalitě obrazu se nejvíce podílí vlastnosti objektivu, který je součástí 

měřické kamery. Optické vady a aberace objektivů (definované v geometrické optice) 

se podařilo současným konstruktérům optických systémů eliminovat nebo značně 

kompenzovat, kromě jediné vady, a to je zkreslení objektivu [26]. U moderních kamer 

je zkreslení objektivu  řádově 0,01 mm v rovině snímku. Rozlišovací schopnost 

objektivu souvisí s eliminací zkreslení objektivu, protože se jí zhoršuje v důsledku 

nezbytného posunutí obrazové roviny z ohniskové roviny. Při zkreslení 

(geometrickém posunu bodů) velikosti 0,01 mm bývá rozlišitelnost detailů 0,01 mm. 

Velmi důležité je také urovnání filmu v kameře v okamžiku expozice. Film je vakuově 

přisátý k obrazové rovině a díky tomu není odchylka vyrovnání větší než 0,01 mm. 

Proto není ani případný geometrický posun obrazu bodu větší než 0,01 mm v rohu 

snímku pořízeného širokoúhlým objektivem. 
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3.1.2 Atmosférické vlivy a zakřivení Země 

 

Větší nebezpečí představuje refrakce ovzduší. Z literatury jsou sice známé vzorce pro 

opravu snímkových souřadnic o zakřivení světelného paprsku v atmosféře, ty však 

platí pro tzv. standardní atmosféru. Skutečná atmosféra mění často své refrakční 

vlastnosti i během několika hodin, tedy i během snímkování větší lokality. Zakřivení 

Země výrazněji působí na geometrii fotografického snímku v případě snímkování 

z velkých výšek a uplatňuje se při použití umělých družic Země jako nosičů 

záznamových zařízení. 

 

 

3.1.3 Fotografický materiál 

 

Pro měřickou kvalitu snímků jsou velmi důležité srážkové (deformační) vlastnosti 

podložky a schopnost citlivé vrstvy. Deformace podložky je závislá na vlastnostech 

materiálu, ze kterého je podložka vyrobena. Pro letecké fotografické materiály jsou 

v současnosti  používány průhledné polyesterové fólie. Tato podložka vykazuje pouze 

nepravidelné deformace, které mají velikost řádově do 0,01 mm. Rozlišovací 

schopnost fotografické citlivé vrstvy se udává v počtu rozlišitelných čar na 1 mm. 

Rozlišovací schopnost systému fotografický objektiv + fotografická citlivá vrstva lze 

vyjádřit vzorcem [26]: 

fo

fo
of RR

RR
R

+
⋅

=  

kde Ro je rozlišovací schopnost objektivu měřické kamery, Rf je rozlišovací schopnost 

fotografického materiálu a Rof je výsledná rozlišovací schopnost systému. Jestliže do 

vzorce dosadíme výše uvedené hodnoty, je Rof = 32 čar na 1 mm. To znamená, že 

nejmenší rozlišitelný předmět na snímku je bod o průměru rof = 0,016 mm. 

  

       Barevné fotografické materiály jsou, na rozdíl od černobílých, složeny ze tří 

vrstev citlivých k zelené, červené a modré. Pro tyto vrstvy platí podobné 

charakteristiky jako pro černobílé. Každá vrstva je propustná pro jinou část spektra 
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viditelného záření. Nastává však částečné rozptýlení paprsků do všech barev 

spektra. Předpokládá se proto, že rozlišitelnost detailů barevného negativu je asi o 10 

% nižší než na černobílém negativu podobných vlastností. Z analýzy je pak zřejmé, 

že rozlišitelnost detailů na originálních barvených negativech není horší než 0,02 mm 

na snímku. 

 

 

3.1.4 Letecké měřické snímkování území České republiky 

 

Letecké měřické snímkování České republiky probíhá v periodickém tříletém 

intervalu. Snímkování je určeno především pro tvorbu barevných orotofotomap 

v kladu listů Státní mapy 1 : 5000. Ty se využívají v resortu Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) k aktualizaci Základní báze geografických dat 

(ZABAGED), dále v resortu Ministerstva obrany pro aktualizaci Digitálního modelu 

území (DMÚ 25) a rovněž i v resortu Ministerstva zemědělství ke stanovení výměr 

půdních bloků zemědělci skutečně obdělávané půdy pro získání dotací z fondů 

Evropské unie. Snímkování se vyznačuje těmito základními parametry [27]: 

• od roku 2003 barevné letecké měřické snímky v měřítku 1 : 23 000, 

• dráhy letu rovnoběžné s osou Y souřadnicového systému JTSK, 

• podélný překryt mezi sousedními snímky v řadě p = 60 %, 

• příčný překryt snímků mezi sousedními řadami q = 24,4 %, 

• vzdálenost středů sousedních snímků v řadě (vzdušná základna) b = 2116 m, 

• vzdálenost sousedních řad a = 4000 m, 

• relativní výška letu při použití širokoúhlé kamery h = 3500 m, 

• rozměr pixelu na skenovaném snímku 0,021 mm, tj. 0,483 m v území. 

 

       Aby mohl být fotogrammetricky vyhodnoceny letecké měřické snímky do formy 

ortofotomapy, je nutné znát jejich prvky vnitřní a vnější orientace. Prvky vnitřní 

orientace jsou určeny kalibrací v laboratoři výrobce a jsou tedy i při opakovaném 

použití téže letecké kamery stálé. Prvky vnější orientace se různí v průběhu 

snímkového letu a závisí na momentální poloze vstupní pupily objektivu kamery 
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(souřadnice x0, y0, z0) a na třech úhlech rotace (ω, φ, κ), které určují polohu osy 

záběru v předmětovém prostoru a pootočení snímkových souřadnic (x‘, y‘) vůči 

systému modelových souřadnic (x), (y), (z), který je v případě periodického leteckého 

snímkování území České republiky v měřítku 1 : 23 000 rovnoběžný se systémem 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální [27] (viz obr. 9). 

 

Obr. 9 
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3.2 Digitální bloková aerotriangulace 

 

Digitální bloková aerotriangulace je ve sledované aplikaci použita k určení prvků  

vnější orientace leteckých měřických snímků potřebných k následnému vyhotovení 

digitálních ortofot. Jejich vyhotovení zajišťuje Zeměměřický úřad, zeměměřický odbor 

Pardubice a zčásti též Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce. 

Firmy, které uspěly ve veřejné soutěži, pořizují originální negativy a také se 

zúčastňují dalších zpracovatelských etap, pokud vyhotovují i diapozitivy.  

 

       Výsledná přesnost digitální blokové aerotriangulace je dosud do značné míry 

závislá na kvalitě geodetického základu. Jako geodetický základ slouží body 

celostátní trigonometrické sítě. Kvalita této sítě je charakterizována střední 

souřadnicovou chybou, která nepřekračuje hodnotu mxy = 0,02 m a střední výškovou 

chybou mz = 0,10 m [26]. Body celostátní trigonometrické sítě jsou stabilizovány 

žulovým hranolem  o rozměrech 20 x 20 x 80 cm a dvěma podzemními značkami. 

Hlava žulového hranolu o horní ploše 20 x 20 cm vystupuje asi 10 – 15 cm nad 

povrch terénu a nebyla by na leteckém snímku viditelná. Proto se tyto body 

signalizují, aby byly na leteckých snímcích dobře identifikovatelné. Na hlavu žulového 

hranolu se navlékne bílý čtverec z plastického materiálu o straně 80 cm. Dále se pro 

lepší identifikovatelnost bodu na snímku zvýrazní vlastní signál, a to třemi rameny o 

rozměrech 60 x 40 cm. Signalizovaný bod se zobrazí na snímku jako bílá skvrna 

přibližně o velikosti 0,1 mm. Určitelnost takto signalizovaných bodů je spolehlivá a 

možnost záměny s jiným předmětem je téměř vyloučena. To se však netýká jistého 

počtu trigonometrických bodů, které jsou pro trvalou ochranu jejich stabilizace 

opatřeny betonovými skružemi, které jsou sice na snímcích dobře identifikovatelné, 

ale výškově hůře nastavitelné. Hustota celostátní trigonometrické sítě je 

charakterizována průměrnou vzdáleností 2,7 km mezi nejbližšími sousedními body 

[26].  

 

       Snímkování probíhá v řadách, kdy směr letových čar je volen ve směru osy Y 

Křovákova zobrazení (východ – západ). Sousední snímky v řadě musí mít vzájemné 
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překryty, a to z důvodů kontinuity zpracování. Pro stereoskopické měření je 

nejvhodnější, aby tzv. podélný překryt mezi snímky byl p = 60 % rozměru snímku. 

Letové řady jsou řazeny vedle sebe a tvoří tzv. blok. Příčný překryt mezi sousedními 

řadami se volí q = 25 % rozměru snímku. Užitečný formát stereoskopické dvojice 

snímků (formátu 230 x 230 mm) je pak 92 x 172 mm. Při měřítku snímkování 1 : 

23 000 je velikost území zobrazovaného na jedné stereoskopické dvojici ve 

skutečnosti asi 2,1 x 3,9 km [26], takže každá stereodvojice může obsahovat alespoň 

jeden trigonometrický nebo zhušťovací bod. Často se však stává, že trigonometrické 

body jsou v lese. Pak lze předpokládat, že na snímku viditelný trigonometrický nebo 

zhušťovací bod je v každé druhé stereoskopické dvojici. Digitální blokovou 

aerotriangulaci provádí Zeměměřický úřad, zeměměřický odbor v Pardubicích, a to 

pomocí software MATCH-AT na fotogrammetrické pracovní stanici. 

 

 

3.3 Přesnost digitální aerotriangulace 

 

Důležitým faktorem přesnosti fotogrammetrických technologií včetně aerotriangulace 

je přesnost měření na fotografických snímcích. Cílem analýzy je stanovit střední 

chybu m’xy, která je výsledkem souhrnu dílčích vzájemně nezávislých chyb. Její 

hodnota bude tedy rovna kvadratickému součtu dílčích středních chyb  

2
4

2
3

2
2

2
1 mmmmmxy +++=′  

Vzorec obsahuje tyto dílčí střední chyby [26]: 

m1 = 0,005 mm – výslednice rozlišovací schopnosti systému fotografického objektivu, 

m2 = 0,005 mm – způsobená nepravidelnou místní deformací filmové podložky  

negativu, 

m3 = 0,004 mm – vzniklá náhodně v důsledku neurovnání filmu v okamžiku expozice, 

m4 = 0,002 mm – charakterizuje tzv. vnitřní přesnost vyhodnocovacího přístroje. 

Celková střední chyba tedy dosáhne hodnoty: 

mmmxy 008,0002,0004,0005,0005,0 2222 =+++=′  
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Pro další práci budeme považovat tuto chybu za střední chybu v určení snímkových 

souřadnic na jednotlivých snímcích. Při stereoskopickém měření bodů na 

prostorovém modelu se měří tzv. horizontální paralaxy px. Udává se, že střední chyba 

v měření horizontální paralaxy je přibližně m‘px = 0,007 mm. Při analyzování přesnosti 

digitální blokové aerotriangulace se vychází ze vzorců používaných zpravidla ke 

stanovení apriorní přesnosti fotogrammetrického vyhodnocení [26]: 

Sxyxy Mmm ⋅′=   Spxz MBmm ⋅⋅′=  

kde mxy je střední souřadnicová chyba a mz střední výšková chyba ve skutečnosti, 

m’xy je střední souřadnicová chyba na snímku a m’px střední chyba v měření 

snímkové horizontální paralaxy. MS je měřítkové číslo snímků a B je poměr výšky letu 

k fotogrammetrické základně, což je při použití širokoúhlé kamery přibližně B = 1,5.  

 

       Pro odstranění systematických deformací lze použít vhodný stupeň polynomické 

transformace. Lze se tedy omezit při odhadu přesnosti blokové triangulace na 

hromadění náhodných chyb. Střední chyby určení souřadnic a výšek rostou 

s odmocninou n , kde n je počet modelů (stereodvojic) v bloku. Vzhledem 

k uvedené hustotě geodetického základu lze předpokládat, že zpravidla šest modelů 

(tři a tři ve dvou sousedních řadách) je zabezpečeno dostatečným počtem bodů. Pak 

vzorce pro očekávané střední chyby (mxy) a (mz) v bloku jsou [26]: 

( ) nMmm Sxyxy ⋅⋅′=     ( ) nMBmm Spxz ⋅⋅⋅′=  

což je v konkrétním případě 

( )
( ) mm

m

xy

xy

45,0

623000000008,0

=

⋅⋅=
  

( )
( ) mm

m

z

z

59,0

623000000007,0

=

⋅⋅=
 

 tj. 0,020 mm v měřítku snímku,   tj. 0,17 ‰ h (relativní výšky letu). 

Tyto hodnoty byly aktuální do roku 2000, dokdy se neznámé prvky vnější orientace 

odvozovaly výhradně z vlícovacích bodů. Souřadnice vlícovacích bodů x, y, z byly do 

konce 50. let uplynulého století zjišťovány geodetickým měřením v terénu. K tomuto 

účelu byla počátkem 60. let zavedena technologie aerotriangulace, nejdříve řadové 

aerotriangulace na analogových vyhodnocovacích přístrojích (autografech) a v 70. 

letech pak bloková analytická aerotriangulace s použitím přesných 
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stereokomparátorů (viz obr. 10). Pomocí těchto metod se odvozovaly z menšího 

počtu výhodně zvolených a geodeticky určených výchozích vlícovacích bodů ostatní 

potřebné body pro vlícování sterodvojic na základě měření jejich snímkových 

souřadnic a výpočtů na sálových počítačích.  

 

 

Obr. 10 

 

       Specializované firmy, které provádějí letecké měřické snímkování České 

republiky, se v 90. letech vybavily aparaturami GPS na palubě letadla. Ty umožňují 

určit s velkou přesností prostorové souřadnice projekčního centra letecké kamery 

v době expozice snímku tzn., že tři ze šesti prvků vnitřní orientace jsou známé. Tím 

se mohl zmenšit počet výchozích vlícovacích bodů v terénu a zvýšila se také 

přesnost výpočtů na výkonných osobních počítačích. I po roce 2000 se firmy dále 

vybavovaly. Byla pořízena inerciální měřicí jednotka (IMU – viz obr. 11), která 

umožňuje pomocí tří gyroskopů a akcelerometrů určit za letu zbývající tři úhlové prvky 

vnější orientace s vysokou přesností. Díky této technice se otevřela výhledová cesta 

k tzv. přímému georeferencování leteckých měřických snímků, tedy ke zjištění jejich 
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prvků vnější orientace bez potřeby zaměřovat jakékoli výchozí body v terénu a 

provádět digitální aerotriangulaci. 

 

 

Obr. 11 

 

       Pracovníci oddělení geomatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity 

v Plzni provedli průzkum přesnosti takto určovaných prvků vnější orientace a jejich 

vlivu na přesnost fotogrammetricky určené polohy bodů v terénu a to na příkladě dat 

získaných při leteckém měřickém snímkování v měřítku 1 : 23 000 Plzeňského kraje, 

které bylo provedeno v roce 2005 na barevný letecký film firmami ARGUS 

GEOSYSTÉM, s.r.o., Hradec Králové (365 snímků) a GEODIS BRNO, s.r.o (295 

snímků [27]. 

 

       Použití dat zjištěných během snímkového letu aparaturami GPS a IMU výrazně 

zvýšilo vnitřní přesnost určení polohy bodů zobrazených na snímcích - v konkrétním 
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případě snímkování širokoúhlou kamerou o f = 152 mm a měřítku snímků 1 : 23 000 – 

až na hodnoty charakterizující vnitřní přesnost digitální aerotriangulace 

( ) mmxy 14,0=      a  ( ) mmz 175,0=  

tj. 0,006 mm v měřítku snímku,         tj. 0,05 ‰ relativní výšky letu. 

Absolutní přesnost určení prostorové polohy bodů určených na snímcích 1 : 23 000 

digitální aerotriangulací pak bude: 

( ) ( )
( ) ( )

mm

m

Mmmm

xy

xy

Sxyxyxy

23,0

23000000008,014,0 22

22

=

⋅+=

⋅′+=

 

( ) ( )
( ) ( )

mm

m

MBmmm

z

z

Spxzz

30,0

230005,1000007,0175,0 22

22

=

⋅⋅+=

⋅⋅′+=

 

 

 

3.4 Digitalizace leteckých m ěřických snímk ů 

 

Díky digitálnímu zpracování se ve fotogrammetrii objevilo několik nových pojmů, např. 

pixel (z anglického picture element = obrazový prvek). Snímek si lze představit jako 

čtvercový rastr pixelů, u kterých je definována intenzita spektrálního projevu. Digitální 

snímek tedy představuje podle vzorku uspořádanou a kvantifikovanou reprezentaci 

určité části území (scény). Je vícedimenzionální maticí čísel (Pij
(k)), která 

charakterizuje určitou scénu. Multispektrální (také barevný) snímek I, který se skládá 

z k spektrálních oblastí, může být representován jako k polí M x N prvků (elementů), 

tedy 

( ) ( )( )k
ij

k PI =  

Digitalizaci leteckých snímků, používaných pro potřeby ortofotografického zobrazení 

území ČR, provádí zeměměřický odbor Zeměměřického úřadu v Pardubicích na 

fotogrammetrickém skeneru SCAI, výrobku firmy Zeiss Oberkochen. Tento skener má 

více volitelných velikostí pixelů: od 0,007 do 0,224 mm. Skenovací CCD prvky jsou 

sestaveny do řádky o celkové délce 39,424 mm [26]. Z tohoto vyplývá, že letecký 

snímek o rozměrech 23 x 23 cm může být naskenován asi za 12 minut. Aby byla 

optimálně využita rozlišitelnost detailu na originálních leteckých snímcích při 

únosném objemu obrazových dat (viz. odst. 3.1), volí se velikost pixelu 0,021 mm. 
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Jeden snímaný obrazový pixel zaujme v paměti 8 bit, takže barevný digitalizovaný 

snímek s pixelem 0,021 mm zaujme v paměťovém médiu asi 354 megabytů (MB). 

 

 

3.5 Tvorba digitálního ortofota 

 

Digitálním překreslením se rozumí diferenciální přemístění obrazového elementu 

příslušného snímku tak, aby vznikl digitální ortofotografický snímek (ortofoto). Přitom 

se musí vypočítat geometrické přemístění každého obrazového elementu (pixelu) pro 

jeho střední bod v závislosti na jeho převýšení vůči srovnávací rovině, jež je 

charakterizována střední nadmořskou výškou zobrazeného území, a to podle 

následujících transformačních rovnic [26]: 

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )fayaxa

fayaxa
zzyy

fayaxa

fayaxa
zzxx

ii

ii
ii

ii

ii
ii

332313

322212
00

332313

312111
00

−′+′
−′+′

−=−

−′+′
−′+′

−=−
 

kde x’i, y’i jsou snímkové souřadnice středu pixelu, f je konstanta fotografické kamery, 

x0, y0, z0 jsou souřadnice projekčního centra snímku, xi, yi jsou souřadnice středu 

téhož pixelu v přetvořeném ortofotosnímku a zi je nadmořská výška terénního bodu Pi 

odpovídajícího středu příslušného pixelu. Pokud chceme provést transformaci podle 

uvedeného vzorce, je nutné znát nadmořské výšky terénních bodů zobrazených ve 

snímku. K tomu je nutné mít k dispozici digitální model reliéfu (DMR). Kvalita ortofota 

je na kvalitě tohoto DMR přímo závislá. Pro apriorní analýzu přesnosti postačí 

jednoduchý vzorec [26]: 

αδδ tgzr ⋅=  

kde α je úhel, který svírá fotografický paprsek s osou záběru snímku při vytváření 

fotografického obrazu, δz je výšková chyba DMR. Pro širokoúhlou kameru, která se 

zpravidla používá při snímkování, je maximální úhel v rohu snímku α = 45°. Pak 

tangenta nabývá maximální hodnoty tg α = 1 a ve středu obrazu je α = 0° a také tg α 

= 0. Do uvedené rovnice tedy dosadíme průměrnou hodnotu s = tg α = 0,5.  
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       Z teorie vyrovnávacího potu je známý vztah mezi průměrnou chybou s a střední 

chybou m: 

sm ⋅= 25,1  

Potom vzorec lze přepsat do tvaru: 

625,0⋅= zr δδ  

Tuto úvahu lze zpřesnit na základě skutečných parametrů používaných při 

ortofotografickém zobrazení území ČR s využitím širokoúhlých barevných leteckých 

snímků v měřítku 1 : 23 000. Aby byl minimalizován účinek radiálních posunů 

v důsledku většího obrazového úhlu α překreslovaného obrazového elementu 

(pixelu), neprovádí se diferenciální překreslení celých snímků (23 x 23 cm) s 20% 

podélným překrytem, ale pouze středových částí všech snímků se 60% podélným 

překrytem. Maximální radiální vzdálenost překreslovaného pixelu od středu snímku 

pak není 126 mm, ale pouze 98 mm (viz obr. 12). 

 

Obr. 12 
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zr

tg

δδ
α

α

⋅=
=

°=

644,0

644,0

7,32

max

max

max

 

Podle dřívější úvahy je průměrná hodnota tg α = 0,322 a střední chyba: 

zzm
r

δδδ ⋅=⋅⋅= 40,025,1322,0  

 

       Pro účely ortofotografického zobrazení území ČR se využívá digitální model 

reliéfu (DMR) Základní báze geografických dat (ZABAGED). Obsáhlý průzkum jeho 

přesnosti byl proveden na Západočeské univerzitě v Plzni [28]. Z jeho výsledků 

vyplynulo, že úplná střední chyba výšky interpolovaného bodu (pixelu) závisí na 

sklonu terénu a mezní chyba je dvojnásobkem chyby střední (viz tab. 3). 

 

Přesnost digitálního modelu reliéfu ZABAGED                 Tabulka 3 

Interval sklonu (%) 0 - 5 5 - 10 10 - 20 20 – 40 40 - 60 > 60 

Úplná střední chyba [m] 0,733 0,694 0,876 1,241 1,514 1,526 

Mezní odchylka [m] 1,466 1,388 1,752 2,482 3,028 3,052 

Rozsah území v % 30 33 20 10 5 2 

Zvážený průměr úplných středních chyb [m] 0,854 

 

Střední hodnota radiálních posunů vlivem nepřesnosti DMR ZABAGED pak bude: 

mm
r

342,0854,040,0 =⋅=δ  

a maximální hodnota v rozích diferenciálně překreslené části snímku (92 x 172,5 mm) 

mr 550,0854,0644,0
max

=⋅=δ  

ovšem s pravděpodobností, že však bude ve 33 % překročena až 2x a v 5 % více než 

2x. Proto je reálnější uvažovat mezní odchylky (jako dvojnásobky střední chyby) a 

pak s rizikem pouhých 5 % překročení bude: 

m

mm

r

r

100,1708,1644,0

684,0708,140,0

max
=⋅=

=⋅=

δ
δ

 

Tato chyba ale ještě není konečnou chybou v poloze bodu na ortofotu. Další chyba ve 

zobrazení bodu nastává v důsledku nepřesností v určení prvků vnější orientace. 
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Střední chyby v prvcích vnější orientace snímků (z výsledků aerotriangulace) a jejich 

výsledné působení na příkladu několika bloků leteckého snímkování a měřítku 1 : 

23 000 v roce 2005 byly uvedeny v [27]. Z nich vyplynula experimentálně zjištěná 

střední polohová chyba mVO = 0,20 m. Konečná střední chyba (Mxy) bude blízká 

kvadratickému součtu dílčích středních chyb mr, mxy, mVO: 

( )
( ) 2222

2222

20,023,0684,0 ++=

++=

xy

VOxyrxy

M

mmmM δ
 

Numerická hodnota (Mxy), která charakterizuje střední chybu v poloze bodu na 

ortofotomapě, a jež je výsledkem digitálního zpracování leteckých m ěřických 

snímk ů v měřítku 1 : 23 000, bude: 

( ) mM xy 749,0=  

Tato úvaha neplatí v případech, kdy se vyskytne ve sledovaném místě hrubá chyba 

DMR ZABAGED. Podle [28] to může být v průměru 1,5 % případů. Jde především o 

body na hranách komunikací, rozsáhlých náspů a výkopů, kde původní vrstevnicový 

obraz na Základní mapě ČR 1 : 10 000 tyto umělé terénní tvary nevystihuje dobře 

nebo vůbec! Pak záleží na radiální vzdálenosti od hlavního bodu snímku, na kterém 

je příslušný objekt zobrazen a mδr dosáhne hodnoty od 0 do 0,644 δz. Při určování 

souřadnic bodů identických objektů na barevném ortofotu a na rastru čárové mapy 

pozemkového katastru nebo katastru nemovitostí je třeba přihlédnout ještě k nejistotě 

nastavení kurzoru (měřické značky), neboť např. čára o tloušťce 0,15 mm na mapě 1 

: 2880 zaujímá 2,4 obrazové elementy (pixely), jejichž rozměr je 65 µm jako výsledek 

skenování s hustotou rastru 400 dpi. Podobná situace je na „hranách“ 

ortofotografického obrazu okrajů cest, střech stavebních objektů, silnějších zdí a pod. 

(viz obr. 13). Rozborem většího množství takových silně zvětšených částí ortofota 

byla odhadnuta střední souřadnicová chyba nastavení kurzoru 

mk = 0,7 rozměru pixelu, 

tj. pro ortofoto v kladu listů Státní mapy 1 : 5000 s pixelem 0,5 m 

mmk 35,0=  

Výsledná střední souřadnicová chyba bodu vyhodnoceného na ortofotu výše 

popsaných parametrů bude 
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( )

mM

M

mMM

xy
ORTO

xy
ORTO

kxyxy
ORTO
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+=

+=

 

Za mezní chybu lze považovat dvojnásobek (1,654 m) a za hrubou chybu evidentně 

způsobenou již jinou příčinou (např. chybou v porovnávané mapě) odchylku větší než 

trojnásobek střední chyby, tj. 2,481 m. 

 

 

 

Obr. 13 
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4   Superimpozice georeferencované katastrální mapy        

a digitálního ortofota k identifikaci hrubých                   

a systematických chyb na katastrálních mapách 

v sáhovém m ěřítku  

 

 

4.1  Podklady 

 

Jako podklady byly použity souvislé rastry map pozemkového katastru, které byly 

transformovány do S-JTSK globálním transformačním klíčem (GTK) pode metody 

Doc. Čady a rastry současné katastrální mapy, které byly  transformovány do S-JTSK 

prostřednictvím rohů mapových listů. Tyto materiály pokrývají 4 katastrální území 

v Královéhradeckém kraji, a to Přepychy u Opočna, Bolehošť, Petrovice nad Orlicí a 

Albrechtice nad Orlicí. Rastry map pozemkového katastru i rastry současné 

katastrální mapy byly porovnávány s digitálním ortofotem, které je produktem 

leteckého měřického snímkování území ČR v měřítku 1 : 23 000. Pro práci s mapami 

bylo použito programové prostředí Kokeš 6.07 od firmy Gepro s.r.o.  

 

 

4.2  Parametry mapy pozemkového katastru a katastrá lní mapy 

 

Kvalita souvislého zobrazení rastru pozemkového katastru                           Tabulka 4 

Katastrální území počet 

ML 

počet 

shluků 

z toho 

> 0,8° 

mxy 

hranice k.ú. 

trasformace 

do S-JTSK 

Přepychy u Opočna 7 5 0 0,47° GTK 

Bolehošť 9 4 0 0,48° GTK 

Petrovice nad Orlicí 12 5 0 0,52° GTK 

Albrechtice nad Orlicí 3 6 1 0,47° GTK 
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Seznam rastrových souborů katastrální mapy 1 : 2880 (Rychnov nad Kněžnou) 

  Tabulka 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Práce s výkresem 

 

Nejprve byly otevřeny soubory ortofot a překryty odpovídajícím rastrem katastrální 

mapy. Protože výsledkem práce měl být výkres, byl založen v nabídce Soubor - Nový 

soubor. Soubor, který obsahuje výkres v programu Kokeš, má formát *.vyk. Posuny 

rohů domů, které jsou větší než 3 m, jsou ve výkresu jsou zobrazeny oranžovou 

šipkou s číslem. V nabídce Nástroje - Tabulky byla zvolena záložka čáry a přidána 

nová s nastavením jejích parametrů, a to barvy, šířky a pro linii i nutného symbolu na 

konci čáry. Takto změněná tabulka čar byla uložena jako nová tabulka. Linii lze do 

výkresu zakreslit pomocí nabídky Výkres – Linie, texty, symboly – Tvorba linie. 

Oranžové číslo u šipky znázorňuje rozdíl rastru a ortofota v metrech. Tato vzdálenost 

byla měřena pomocí funkce Vztah bod bod v nabídce Výpočty a zaokrouhlena na 

ML mp 

14-03 G607GV181403.cit 0,344 

14-04 G607GV181404.cit 0,479 

14-07 G607GV181407.cit 0,847 

14-08 G607GV181408.cit 0,211 

14-11 G607GV181411.cit 0,219 

14-12 G607GV181412.cit 0,265 

14-16 G607GV181416.cit 0,322 

14-19 G607GV181419.cit 0,093 

14-20 G607GV181420.cit 0,784 

15-04 G607GV181504.cit 0,258 

13-6 G607GV181306.cit 0,641 

13-7 G607GV181307.cit 0,538 

13-9 G607GV181309.cit 0,393 

13-10 G607GV181310.cit 0,759 

ML mp 

13-11 G607GV181311.cit 0,949 

13-13 G607GV181313.cit 0,249 

13-14 G607GV181314.cit 0,985 

13-15 G607GV181315.cit 0,495 

13-17 G607GV181317.cit 0,805 

13-18 G607GV181318.cit 0,338 

13-19 G607GV181319.cit 0,766 

14-01 G607GV181401.cit 0,065 

14-02 G607GV181402.cit 0,526 

14-05 G607GV181405.cit 0,485 

14-09 G607GV181409.cit 0,537 

14-13 G607GV181413.cit 0,542 

14-17 G607GV181417.cit 0,989 

15-01 G607GV181501.cit 0,013 
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jedno desetinné místo. Pomocí funkce Práce s textem, která se nachází ve Výkres – 

Linie, texty, symboly, byl zvolen potřebný text a parametry. Pokud byly některé stavby 

pootočené, byly znázorněné čárkovanou červenou čarou a změřeny rozdíly rastru a 

ortofota. Pro identické čáry byla zvolena čára zelené barvy. Identické body byly 

znázorněny modrým puntíkem. Ten byl vytvořen v tabulce pod záložkou symboly 

přidáním nového prázdného symbolu. Za identické body nebo linie lze v daném 

případě považovat ty, jejichž rozdíl ORTOFOTO – RASTR KM je menší než 1,5 m 

(viz kapitola 5). Dále byly znázorněny osy silnic zelenožlutou čerchovanou čarou a 

nová výstavba čarou žlutou. 

 

       Testování shody katastrálních hranic a kresby na souvislém rastru pozemkové 

mapy a současné katastrální mapy bylo provedeno také v témže programu. Oba typy 

rastrů (pozemkové a katastrální mapy) se překryly a různě obarvily. V nabídce 

Soubor – vlastnosti je sloupec barva, kde je možno vybrat si z několika odstínů barev. 

Odchylky linie hranice jsou zobrazeny okrovou šipkou s číslem, a to v místech, kde 

jsou mezníky, v trojmezích a v důležitých místech, pokud je odchylka větší než 2,3 m. 

Šipka vede od kresby současné katastrální mapy ke kresbě pozemkové mapy. U 

šipky je číslo, které znázorňuje vzdálenost v metrech. Místa, kde katastrální hranice 

splývají a současně jsou shodné s ortofotem, jsou vyjádřeny tmavě zelenou linií.  

 

 

4.4  Parametry linií, textu a symbolu 

Tabulka 6 

LINIE číslo barva šířka symbol vzor 

osa silnice 504 10 2 - 14 

nová výstavba 505 14 2 - - 

posun objektu 506 43 2 71 na konci - 

pootočení objektu 507 4 2 - 2 

kresebný klíč pro text 508 2 2 - - 

identická čára 509 43 2 - - 

posun kresby (PK-KM) 510 6 2 71 na konci - 
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Tabulka 7 

TEXT výška k. klíč font šířka stočení 

popis rozdílů 5,0 508 2 1,00 - 

 

Tabulka 8 

SYMBOL číslo symbol č. symbolu barva šířka 

identický bod 502 symbol2 25 9 2 
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5   Kontrola homogenity p řesnosti a výskytu hrubých 

chyb na katastrálních mapách v sáhovém m ěřítku  

 

Aby byl hodnověrně zjištěn výskyt systematických a hrubých chyb v souvislých 

rastrech map pozemkového katastru, které jsou transformovány do S-JTSK pomocí 

globálního transformačního klíče, nebo v rastrech katastrálních map v sáhovém 

měřítku, které jsou transformovány do S-JTSK afinní transformací na rohy mapových 

listů, je nezbytné provést odborný rozbor polohové přesnosti bodů definovaných 

nastavením kurzoru na rastrový obraz příslušné mapy. Oba  druhy map byly 

skenovány s hustotou 400 dpi, tj. s rozměrem pixelu 63,5 µm. Tomu ve skutečnosti 

odpovídá čtverec o straně 0,183 m. 

 

       Přesnost souvislého rastru map pozemkového katastru byla experimentálně 

ověřována a publikována v [17]. V této práci byly sledovány střední chyby 

souřadnicových rozdílů dvojího určení identických bodů katastrální hranice ze dvou 

sousedních katastrálních území. 

Je-li  o4,0≤xym  (sáhu),  lze očekávat  mmxy
JTSK 9,0≤  a při  

 oo 8,04,0 ≤< xym ,  lze očekávat mmxy
JTSK 6,1≤ . 

Poznámka: Pokud o8,0>xym , je přesnost považována za nedostačující. Proto je nutné provést 

analýzu příčin a proces souvislého zobrazení opakovat nebo vyhledat identické body v terénu a 

zaměřit je v S-JTSK. 

 

       Pokud budeme uvažovat, že střední souřadnicová chyba nastavení kurzoru je 

rovna 0,7 rozměru pixelu, tj. mmk 128,0= , pak 

22
kxy

JTSK
xy

SM mmM +=  

při  o4,0≤xym    mM xy
SM 91,0≤   

a při  oo 8,04,0 ≤< xym   mM xy
SM 61,1≤  
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       Bod nalezený na ortofotu a v rastru sáhové mapy může být ve skutečnosti ještě 

identický, jestliže zjištěná vzdálenost mezi jeho obrazy je menší než 

22
xy

SM
xy

ORTO
d MMm +=  

tj. menší než 1,23 m pro o4,0≤xym  a než 1,81 m pro oo 8,04,0 ≤< xym  s rizikem 

překročení ve 33 %, nebo menší než 2,46 m resp. 3,62 m s rizikem překročení v 5 %. 

Hodnoty 3,69 m resp. 5,43 m a větší je třeba považovat za hrubé chyby. 

 

       Z poměru středních chyb xy
ORTOM  a xy

SM M  je zřejmé, že polohové určení bodu na 

digitálním ortofotu, které je vyhotoveno z leteckých snímků v měřítku 1 : 23 000, je až 

2x přesnější než ze současného rastru pozemkové mapy 1 : 2880. Obdobné údaje o 

přesnosti rastrů katastrálních map v měřítku 1 : 2880, které jsou transformovány 

afinně na rohy mapových listů, nejsou k dispozici. Pokud přihlédneme k technologii 

zhotovení těchto map v souvislém zobrazení na plastových fóliích v 50. letech 20. 

století, lze předpokládat, že střední chyba xy
SM M  bude obdobná, pravděpodobně i 

větší. Mimo to je zcela reálné předpokládat, že se  v transformovaném rastru 

katastrálních map vyskytnou i větší systematické chyby. 

 

       Střední chyba rozdílů dvojího určení identických bodů katastrální hranice ze dvou 

sousedních katastrálních území dosáhla v případě katastrálních území Přepychy u 

Opočna, Bolehošť, Petrovice nad Orlicí a Albrechtice nad Orlicí 0,47°, 0,48°, 0,52°, 

0,47°. Proto bylo ve smyslu p ředchozích úvah v této kapitole rozhodnuto: 

• hodnotit jako „identické“ hranice pozemků (budov) a jejich lomové body, pokud 

je rozdíl v poloze na ortofotomapě a rastru katastrální mapy menší než 1,5 m, 

• hodnotit jako významnou resp. systematickou chybu hranice pozemků (budov) 

a jejich lomových bodů, pokud je popsaný rozdíl větší než 3 m, 

• hodnotit jako významný resp. systematický posun souvislého rastru 

pozemkové mapy, který je transformován do S-JTSK, vůči 

georeferencovanému rastru katastrální mapy v měřítku 1 : 2880 do S-JTSK, 

pokud je větší než 2,3 m. 
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Poznámka: Hodnota 2,3 m vychází z předpokladu, že u obou rastrů lze připustit střední souřadnicovou 

chybu xy
SM M  až 1,61 m. Proto ve skutečnosti mohou být rastry ještě „identické“, pokud se liší o méně 

než 261,12 ⋅ , tj. 2,3 m. 

 

       „Identický“ bod ani „identická“ hranice ale nesplňují předpoklady pro jejich další 

využití při vedení digitální katastrální mapy. Kód kvality bodu je totiž 8. 
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6   Zhodnocení výsledk ů kontroly a vyvození d ůsledk ů 

pro kvalitu transformace katastrálních map v sáhové m 

měřítku do S-JTSK  

 

6.1  Identifikace obsahu katastrální mapy na barevn é     

  ortofotomap ě 

 

Počet a kvalita identifikace objektů na barevné ortofotomapě jsou ovlivněny zejména 

těmito faktory: 

• prostorovým rozlišením (rozměr pixelu na použité digitální ortofotomapě 

vyhotovené z barevných leteckých měřických snímků v měřítku 1 : 23 000 

v kladu listů státní mapy 1 : 5000 je 0,5 m); nelze rozlišit např. ploty, 

• radiálními posuny obrysů střech budov (zejména vícepodlažních); jejich poloha 

závisí na poloze objektu na snímku (nejhorší je v okrajových částech 

širokoúhlého snímku, zde však bývá vidět alespoň 1 roh průniku stěn 

s terénem), 

• velikostí střešních přesahů, které zakrývají skutečný půdorys budovy (nejvíce 

ve středových částech snímku, kde nedochází k radiálním posunům), 

• stavebními úpravami komunikací (napřímením, rozšířením) proti stavu 

v katastrální mapě, 

• úpravami vodních toků (napřímení, regulace), 

• nerespektováním vlastnických hranic při obdělávání a užívání pozemků, a to 

především v období socialistické zemědělské velkovýroby, 

• zakrytím částí hranice nebo objektů vyrostlou vegetací. 

 

       Zachovalé a respektované jsou ve většině případů katastrální hranice a hranice 

vyrostlých lesních porostů, které sousedí se zemědělskou půdou. 
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6.2  Zkušenosti získané porovnáváním barevné ortofo tmapy se  

  souvislým rastrem mapy pozemkového katastru v S-J TSK 

 

• Pokud lze dobře identifikovat průběh vyrovnané katastrální hranice na 

ortofotomapě, tak většinou dobře souhlasí se zobrazením na souvislém rastru. 

• Kromě historického jádra obcí je zástavba značně změněna (dodatečné 

rozšíření, jiná budova na místě původní, mnoho novostaveb z období po roce 

1950). 

• Náhodně se zjišťuje pootočení původních budov. 

• V některých případech je konstatován systematický posun velkých částí nebo 

celého intravilánu až 4 m. Ten nebyl účinně eliminován technologií podle 

návrhu doc. Čady. 

• Souvislý rastr mapy pozemkového katastru je určitě nejlepším zdrojem pro 

převod parcel ve zjednodušené evidenci do digitální katastrální mapy v S-

JTSK. 

• Počet nalezených „identických“ bodů a hranic je všeobecně vetší než 

v případě georeferencovaného rastru katastrální mapy 1 : 2880 . 

 

 

6.3  Zkušenosti získané porovnáváním barevné ortofo tmapy   

  s georeferencovaným rastrem katastrální mapy 1 : 2880           

  v S-JTSK 

 

Tyto rastry byly získány afinní transformací na rohy jednotlivých mapových listů KM. 

Jejich souřadnice v S-JTSK byly vypočteny na Katastrálním úřadě pro 

Královéhradecký kraj v Hradci Králové pomocí globálního transformačního klíče. 

• Přestože střední polohové chyby transformačních klíčů jsou velmi příznivé (od 

0,065 m do 0,989 m), zůstaly v transformovaném rastru systematické chyby 

(posuny) velkých částí intravilánu (4 - 6 m). 
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• V rastru zůstaly nesoulady na stycích mapových listů a na katastrálních 

hranicích (posuny řádu několika metrů). 

• Z výše uvedených důvodů je počet nalezených „identických“ bodů a hranic 

menší než u souvislého rastru mapy pozemkového katastru. 

• Soulad obsahu KM (většina budov) s barevnou ortofotomapou je lepší, ale 

v řadě případů KM převzala chyby (posuny budov a pootočení) z mapy 

pozemkového katastru. Dále chybí řada novostaveb, což svědčí o absenci 

periodických přehlídek katastru. 

• Výskyt systematických chyb (posunů skupin parcel či celého intravilánu) na 

KM v sáhovém měřítku je velmi častý. Tato skutečnost vede k nutnosti použití 

neperspektivního postupu „přizpůsobení změny mapě“, i když vlastní polohové 

zaměření změny proběhne v S-JTSK. 

 

 

6.4  Zkušenosti získané porovnáváním souvislého ras tru mapy  

  pozemkového katastru v S-JTSK s georeferencovaným    

  rastrem katastrální mapy 1 : 2880 v S-JTSK 

 

• Na souvislém rastru MPK je bezchybný styk kresby na hranicích ML. 

• Na georeferencovém rastru KM v S-JTSK chyby vyvolané montáží ostrovních 

map do souvislého zobrazení v 50. letech zůstaly značně výrazné, což svědčí 

o tom, že použitá afinní transformace na rohy ML je v tomto případě málo 

účinná. 

• Z porovnání s ortofotomapou vyplývá, že souvislý rastr MPK je polohově 

přesnější v blízkosti vyrovnaných katastrálních hranic a rámů ML, zatímco 

uvnitř se konstatují významnější posuny systematického charakteru (celé části 

nebo celé intravilány). 

• Z porovnání ortofotomapy s georeferencovaným rastrem KM v S-JTSK 

v měřítku 1 : 2880 vyplývá častý výskyt systematických posunů kresby, a to jak 

v intravilánu tak i v extravilánu. 
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• Na většině příloh je patrný systematický posun KM vůči MPK v neprospěch 

KM, avšak i tam, kde je shoda dobrá (Petrovice 8) porovnání s ortofotomapou 

ukazuje, že KM převzala chybnou geometrii MPK. 
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7   Závěry 

 

Využití barevné digitální ortofotomapy georeferencované do S-JTSK pro kontrolu 

hrubých a systematických polohových chyb souvislých rastrů map pozemkového 

katastru resp. rastrů platných katastrálních map v měřítku 1 : 2880 před jejich 

vektorizací se ukázalo jako účinné. V diplomové práci byly definovány možnosti 

posouzení „identických“ bodů a hranic, evidentních hrubých chyb a systematických 

chyb, s uvážením polohové přesnosti ortofotomapy vyhotovené z barevných 

leteckých měřických snímků v měřítku 1 : 23 000. Přestože výsledky transformace 

rastrů na rámech a v bodech vyrovnané katastrální hranice jsou dobré, byla zjištěna 

častá přítomnost systematických posunů kresby ve vnitřních částech mapových listů 

řádu několika metrů (4 – 6 m). Tyto systematické chyby se častěji objevují v rastrech 

platné katastrální mapy v měřítku 1 : 2880 (tj. v tzv. „orientační“ katastrální mapě) než 

v souvislých rastrech map pozemkového katastru. Obsah map pozemkového katastru 

je ale postižen značnou neaktuálností, vzhledem k tomu, že bylo zastaveno jejich 

vedení v padesátých letech 20. století. 

 

       V souvislosti se zavedením digitálního leteckého snímkování území České 

republiky, lze očekávat zvýšení prostorového rozlišení barevné ortofotomapy. Toto 

snímkování lze očekávat během 3 – 4 let a umožní při podobných parametrech 

snímkového letu dosáhnout rozměru obrazového elementu (pixelu) kolem 0,25 m. 
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PŘÍLOHY 
 
 
 
 

 

Superimpozice 

barevné otrofotomapy 

a souvislého rastru 

mapy pozemkového 

katastru 

1 : 2880 v S-JTSK 

(MPK) 

 

  

Superimpozice 

barevné ortofotomapy 

a georeferencovaného 

rastru 

katastrální mapy 

1 : 2880 v S-JTSK 

(KM) 
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Komentá ř k přílohám 

 

A Přepychy 1 Intravilán s rodinnými domy na styku 2 map ových list ů   

     pozemkové mapy 

• velmi dobrý souhlas s ortofotomapou 

• možno identifikovat „identické“ body 

• na MPK styk mapových listů bezvadný 

• na KM styk mapových listů horší (posun asi 3 m), v dolní 

části výřezu odpovídající posuny novostaveb 

 

B Přepychy 2 Intravilán s řadovými domy 

• celkový systematický posun zobrazené zástavby i 

komunikací o 4 m v MPK i KM 

 

C Přepychy 3 Nová výstavba zem ědělského závodu 

• polohopis MPK až na výjimky úplné změněn 

• celkový systematický posun zobrazené zástavby i 

komunikací na KM o 4,5 m (místně až o 7 m) 

 

D Přepychy 6 Historické jádro obce na styku 2 mapových list ů 

• celkový systematický posun zobrazené zástavby o 4 m na 

MPK a o 5 m na KM 

• na MPK styk mapových listů velmi dobrý 

• na KM styk mapových listů horší 

 

E Bolehoš ť 6 Obec se zem ědělskými usedlostmi (statky) na styku 2   

     mapových list ů 

• na MPK styk mapových listů velmi dobrý, možnost 

nalezení „identických“ bodů, značné změny přístavbami 

• na KM styk mapových listů horší 
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• na KM celkový systematický posun zobrazení zástavby o 4 

m 

 

F Bolehoš ť 7 Polní tra ť s lesním porostem 

• shoda ortofotomapy s MPK i KM na širokých mezích a 

okraji lesa 

 

G Petrovice 8 Místní tra ť s velkými posuny kresby na MPK i KM 

• výjimečná shoda obsahu MPK a KM v místní tratí, ale 

porovnání s ortofotomapou vykazuje systematické posuny 

budov 4 – 6 m, přestože komunikace dobře souhlasí 

 

H Petrovice 9 Nová výstavba zem ědělského závodu 

• nové budovy na KM různě posunuty i pootočeny až o 5 m 

• starší zástavba dobře souhlasí s ortofotomapou, 

„identické“ body 

 

I Petrovice 10 Obec ulicového typu 

• větší počet nalezených „identických“ bodů na MPK i KM 

• souhlas průběhu vodního toku a silniční komunikace 

s ortofotomapou 

 

J Albrechtice 2 Rozsáhlá nová výstavba rodinných do mů 

• MPK: dobrá shoda starší výstavby s ortofotomapou 

• KM: celkový systematický posun většiny nově zaměřených 

domů o 4 m 

 

K Albrechtice 5 Polní tra ť s vodním tokem a silnicí 

• MPK i KM: dobrá shoda hranice role a průběhu vodního 

toku i silnice s ortofotomapou 
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L Albrechtice 7 Vysazené lesní porosty 

• KM: dobrá shoda hranic s ortofotomapou 

 

M Albrechtice 8 Polní tra ť s komunikacemi 

• MPK všeobecně lepší shoda s ortofotomapou 

• KM neodstraněné nesoulady na styku mapových listů a 

evidentně systematické posuny silnice na obou 

zobrazených koncích 

• systematický posun KM vůči MPK o 3,5 m 

 

N Přepychy – trojmezí   

• z ortofoto je zřejmý respekt uživatelů zemědělské půdy 

vůči existující katastrální hranici přírodního charakteru 

kromě části hranice v souvislém zobrazení 

 

O Albrechtice – trojmezí 

• mezi zobrazenou katastrální hranicí na MPK a KM je 

systematický posun o velikosti 2,5 – 3,5 m 

• věrohodný průběh katastrální hranice na ortofotu 

• kresba na KM v zastavěné části je systematicky posunuta 

o 2,5 – 4 m 

• v zastavěné části výstavba respektuje existující katastrální 

hranice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


