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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá dalšími možnostmi využití ortofotografického zobrazení 

území České republiky ke kontrole geometrické kvality katastrálních map v sáhovém 

měřítku před jejich digitalizací a transformací do referenčního souřadnicového systému 

JTSK. Porovnáním ortofotografických zobrazení s geodetickým kontrolním měřením 

byly objektivně zjištěny geometrické vlastnosti tří druhů ortofotografického zobrazení 

území ČR, souvislého rastru map PK a rastru orientační mapy parcel. 

 

Abstract 

The thesis concerns on further methods of checking the geometric quality of cadastral 

maps at fathom scale prior to their digitizing and transformation to the JTSK coordinate 

reference system. Orthophoto imagery of the Czech Republic has been used for this 

purpose. By means of comparing the ortophotomaps with geodetic measurements 

geometric characteristics of three different orthophotomaps of the Czech Republic as 

well as of continuous raster of land cadastre maps and orientation map of parcels have 

been objectively identified. 

 

 

Klí čová slova  

katastrální mapa, sáhové měřítko, digitalizace, ortofotografické zobrazení, identifikace 

chyb 
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cadastral map, fathom scale,  digitalization, orthophoto, identification of errors 
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0 Úvod 

 

Diplomová práce navazuje na práci Hany Šnebergerové [22], tj. zabývá se dalšími 

možnostmi využití ortofotografického zobrazení území České republiky ke kontrole 

geometrické kvality sáhových map před jejich digitalizací a transformací do 

referenčního souřadnicového systému JTSK. 

Přínosem je mj. rozšíření těchto možností na ortofotografická zobrazení území 

ČR z produkce firmy GEODIS BRNO, s.r.o., tj. ortofotomap s rozlišením 0,50 m 

v území a zejména s rozlišením 0,20 m v území. 

Všechna uvedená ortofotografická zobrazení byla porovnána v k.ú. Strmilov 

s výsledky geodetických kontrolních měření provedených Geodetickou kanceláří Hoška 

– Komárek (Jindřichův Hradec) pro projekt obecní kanalizace v intravilánu, což je 

nejvhodnější způsob k potvrzení dosavadních úvah o apriorní polohové přesnosti 

barevných ortofotomap, které jsou široce využívány v mnoha oborech (pro aktualizaci 

ZABAGED, tvorbu registru půdních bloků pro účely IACS, pro komplexní pozemkové 

úpravy, jako základní vrstva řady geografických informačních systémů ve veřejné 

správě). 

Vzhledem k přesnosti geodetických měření (KKB 3) a ve srovnání s parametry 

zmíněných ortofotografických zobrazení mohly být považovány geodetické souřadnice 

vybraných kontrolních bodů za správné a mohlo být provedeno statistické hodnocení 

podle zásad vyrovnávacího počtu (průměrné chyby, střední chyby, systematické chyby, 

maximální chyby, histogramy percentuálního rozdělení chyb, orientace chybových 

vektorů) a to s důrazem na intravilán obce (v konkrétním případě Strmilov). 

Porovnáním s geodetickým zaměřením byly takto objektivně zjištěny 

geometrické vlastnosti 3 druhů ortofotografického zobrazení území ČR, souvislého 

rastru map PK transformovaného do S-JTSK pomocí globálního transformačního klíče 

(s použitím metody plátování) a rastru orientační mapy parcel převedené do S-JTSK 

projektivní transformací na rohy mapových listů. 
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1 Druhy katastrálních map v sáhovém měřítku na území České 
republiky 

 

Na většině (cca 70 %) území České republiky je ještě dnes platnou katastrální mapa, 

jejíž základy pocházejí z 19. století z období stabilního katastru. Na těchto základech 

vznikly následně ve stejném území i mapy dřívějších pozemkových evidencí, přídělové 

plány a scelovací mapy. S těmito zdroji jsme nuceni i nadále pracovat při vedení 

katastru nemovitostí, zákresu vlastnických hranic vedených ve zjednodušené evidenci a 

při digitalizaci souboru geodetických informací (SGI), jehož součástí jsou dosud ve 

značném rozsahu též analogové katastrální mapy v sáhovém měřítku. 

Při digitalizaci SGI není možno zlepšit parametry přesnosti původních 

mapových podkladů, které souvisejí s tehdejšími metodami a technologiemi jejich 

tvorby, ale je žádoucí odstranit evidentní systematické a hrubé chyby, které mapové dílo 

znehodnotily nejen v průběhu jeho vzniku, ale zejména během pozdějšího vedení. 

 

1.1 Historický vývoj vedoucí ke vzniku stabilního katastru 

Znalost historického vývoje je základním předpokladem pochopení problematiky 

současného katastru, který musí kontinuálně využívat předchozích operátů 

pozemkových evidencí [1]. Počátky katastru souvisejí s potřebou evidence vlastnických 

a jiných právních vztahů k půdě. Majitelé potřebovali vědět, které pozemky jim patří, a 

panovníci měli zájem o výběr daní, které se až do konce 18. století vybíraly pouze 

z půdy poddanské podle odhadnutých zapsaných jednotek (osedlostí, lánů). Císař 

Josef II. rozhodl a dokázal prosadit na zemském sněmu, že katastr (a placení daní) bude 

vycházet ze zaměření a zakreslení plodných pozemků. Vlastníci si měřili pozemky 

sami, pod dohledem úředníků a podle vydaného návodu. Josefský katastr však platil 

pouze v letech 1789 - 1792. Po smrti Josefa II. si mocensky silná šlechta vymohla 

omezení josefského katastru, který byl pro ni svou přesností (zjištění skutečné výměry, 

zamezení zatajování půdy) velmi nevýhodný. 

Vývoj ekonomiky na počátku 19. století znovu prokázal nutnost vytvoření 

kvalitního, spolehlivého a spravedlivého katastru. Záměr vytvoření nového stálého a 

dokonalého „stabilního“ katastru vyhlásil František I. císařským patentem z roku 1817. 
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Toto na svou dobu revoluční dílo mělo evidovat všechny zdanitelné pozemky, 

jejich výměru, druh a čistý výnos, a to bez ohledu na to zda se jedná o půdu panskou či 

poddanskou. Vše bylo zaměřeno a zobrazeno na mapách velkého měřítka vyškolenými 

měřiči a kartografy. 

 

1.2 Budování stabilního katastru 

Stabilní katastr byl budován podle patentu císaře Františka I. ze dne 23.12.1817 jako 

první katastr na vědeckých základech a dodnes (zejména jeho mapová část) slouží jako 

významný (a někdy i jediný) zdroj informací. Poté, co byla vybudována plošná 

trigonometrická síť, zaměřeny a stabilizovány hranice katastrálních území, se 

přistoupilo k podrobnému měření polohopisu. Pro každé katastrální území vznikla 

samostatná ostrovní mapa, zpravidla na několika mapových listech. Zaměření a 

zobrazení pozemků bylo provedeno metodou měřického stolu s důrazem na 

pozemkovou držbu. Proto se přednostně měřily polní tratě a zaměření budov se 

provádělo vesměs zjednodušeným způsobem (u hospodářských budov pouze 

krokováním). Poprvé v naší historii tak byly zaměřeny, zobrazeny, sepsány a popsány 

všechny pozemky, které se dále rozlišily podle druhu a užívání a roztřídily do 

jakostních tříd pro stanovení výše daně. 

Postup a přesnost prací a výsledného díla ověřovali inspektoři kontrolním 

měřením. Pro zemědělsky využívané pozemky byla stanovena maximální dopustná 

odchylka ve zobrazení přímého úseku hranice pozemku 1/200 měřené délky, pro ostatní 

pozemky pak 1/100 měřené délky. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo v letech 

1824 – 1843 zaměřeno 12 696 katastrálních území o výměře 7 932 800 ha s celkovým 

počtem 15 359 513 parcel. Zobrazení bylo provedeno na 49 967 listech převážně 

v měřítku 1:2880 [2]. Stabilní katastr nabyl právní účinnosti až v letech 1851 (Morava a 

Slezsko) a 1860 (Čechy) [3]. 

 

1.3 Mapy stabilního katastru 

Trigonometrická síť I.-III. řádu byla určena astronomicko-geodetickým měřením, 

výpočty byly prováděny na Zachově elipsoidu. Body IV. řádu byly doplněny grafickou 

triangulací na triangulačních listech tak, aby do jedné sekce (800 x 1000 sáhů) padly 
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alespoň 3 body, z nichž alespoň jeden musel být stanoviskem. Pro mapy stabilního 

katastru bylo použito Cassini-Soldnerovo tj. transverzální válcové zobrazení 

ekvidistantní v kartografických polednících, kde osa X směřuje k jihu, osa Y na západ. 

Pro celou rakousko-uherskou monarchii bylo zvoleno (kvůli požadavkům na 

délkové zkreslení, které nemělo přesáhnout cca 0,5 m) celkem 10 souřadnicových 

systémů. Na území České republiky jsou 2 systémy: gusterbergský pro Čechy a 

svatoštěpánský pro Moravu a Slezsko (viz obr 1). 

 

 

Obr. 1    Souřadnicové soustavy stabilního katastru na našem území 

 

Podrobné měření probíhalo podle Instrukce z roku 1824 v Čechách, a to v letech 

1826-30 a 1837-43 a na Moravě a ve Slezsku v letech 1826-30 a 1833-36. Bylo využito 

popisu hranic obcí z josefského katastru. Hranice pozemků byly označeny číslovanými 
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kolíky a do polních náčrtů se zapisovala čísla kolíků, délkové míry a poloha 

trigonometrických bodů. Délky se měřily vodorovně latí nebo řetězcem, u budov se 

zaměřoval průmět střešního pláště nebo průnik zdiva s terénem (bohužel dnes nelze 

zjistit, co bylo v daném prostoru zaměřeno). 

Měřítko se používalo sáhové, převážně 1:2880, v rozsáhlém intravilánu též 

1:1440 nebo 1:720 (Praha). Metrická míra byla zavedena Instrukcí z roku 1865 a měla 

za následek též změnu rozměrů mapových listů a dekadická měřítka map 1:2500, 

1:1250 a 1:625. 

V archivech nacházíme tyto druhy map stabilního katastru: 

• originální (evidenční) mapa 

• katastrální mapa – otisk 

• povinný císařský otisk 

• mapy veřejných knih 

• mapy okresní, obecní 

• indikační skica – kolorovaný otisk (pro šetření změn v terénu, se jmény 

vlastníků, pomístními názvy, domovními čísly atd.) 

 

1.4 Reambulace stabilního katastru (1869-1881) 

Poměrně brzy se zjistilo, že výrazné hospodářské a společenské změny působí nesoulad 

údajů stabilního katastru se skutečným stavem. Proto byla nařízena revize katastru daně 

pozemkové a urychlená jednorázová reambulace zákonem č. 88/1869 ř.z. Jako podklad 

byly využity otisky stávající mapy a indikační skici. Měření probíhalo podle Instrukce 

z roku 1865. Pouze při velkém množství změn měla být vyhotovena nová mapa. Cílem 

reambulace bylo vyšetření, zaměření a doplnění veškerých změn druhů pozemků, 

vlastníků a vlastních předmětů měření a následně vceňení a zatřídění zemědělsky 

využitelných pozemků. Také bylo stanoveno trvalým způsobem stabilizovat zachovalé 

trigonometrické body. Práce byly ukončeny již v roce 1882, avšak rychlost aktualizace 

byla na úkor kvality a práce často prováděl nekvalifikovaný personál. Při reambulaci 

byly také sníženy požadavky na technické a kvalitativní parametry, např. zvýšením 

dopustné odchylky pro zobrazení přímého úseku vlastnické hranice pozemku na 
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hodnotu 1/80 oproti původní 1/200 (resp. 1/100 v lesích), čímž došlo ke znehodnocení 

operátu stabilního katastru [1],[3],[4]. Změny se v mapách vyznačovaly rumělkou, 

neplatná parcelní čísla a názvy se škrtaly, neplatné hranice se přeškrtávaly dvěma 

krátkými čárkami [5]. 

Po zkušenostech s rychlým stárnutím stabilního katastru byl přijat tzv. evidenční 

zákon (zákon č. 83/1883 ř.z.), který měl zajistit neustálý soulad operátu katastru se 

skutečností. Byl zřízen institut evidenčních geometrů a zavedena “ohlašovací 

povinnost“ držitelů nemovitostí. Od té doby se také uplatňuje zásada „veřejnosti 

katastru“. Od roku 1904 se katastrální mapování provádělo převážně číselnými 

metodami, a to v měřítku 1:2500, 1:1250 nebo i 1:625 [1],[3]. 

 

1.5 Úloha sáhových map v pozemkovém katastru (1927-1955) 

Reambulovaný katastr byl po vzniku samostatného Československa převzat 

v nezměněné podobě a platil až do roku 1927, kdy nabyl účinnosti zákon 

č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), doplněný 

později vládními nařízeními č. 205/1928 Sb. a č. 64/1930 Sb.. Tento zákon zrušil 

všechny předchozí předpisy vztahující se na katastr a jeho vedení [1], [4]. 

Pozemkový katastr (PK) byl definován jako geometrické zobrazení, soupis a 

popis veškerých pozemků na území Československé republiky. Podle katastrálního 

zákona probíhalo budování spolehlivých geodetických základů Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (JTSK) a  byl definován Systém jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Pro nově vyhotovované katastrální mapy 

bylo zavedeno Křovákovo dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze. 

Mapování bylo prováděno číselnými geodetickými metodami, převážně v měřítkách 

1:1000 a 1:2000, a bylo zmapováno asi 5  % území převážně měst [1]. 

Pozemkový katastr převzal operát stabilního katastru, včetně map v sáhovém 

měřítku, a dále jej vedl a udržoval v souladu se skutečným stavem. Předpisy pro vedení 

a obnovu PK byly sjednoceny pro celé území státu a postupně byly vydávány nové – 

Instrukce A (1932) pro obnovu pozemkového katastru a Instrukce B (1933) pro vedení 

pozemkového katastru. PK se používal až do roku 1956, z části až do roku 1964, 
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katastrální zákon byl definitivně zrušen až zákonem č. 46/1971 Sb., o geodézii a 

kartografii [4]. 

 

1.6 Sáhové mapy v přídělovém řízení 

Po skončení 2. světové války došlo vlivem znárodnění, konfiskací, přídělových a 

scelovacích řízení k rozsáhlým změnám ve vlastnictví. Poválečné dekrety (č. 12/45 Sb., 

č. 28/45 Sb. a č. 108/45 Sb.), upravující konfiskaci a přerozdělení majetku, znamenaly 

průlom intabulačního principu, kdy se skutečný stav dostal do nesouladu se stavem 

pozemkových knih. Evidence majetko-právních vztahů nebyla ale v této době 

považována za tak důležitou jako poválečná obnova hospodářství [4], [6]. 

Národní pozemkový fond při Ministerstvu zemědělství spravoval a přiděloval 

zkonfiskovaný majetek, o který se žádalo prostřednictvím rolnických komisí, a to 

rozhodnutím ve formě dekretu o vlastnictví půdy. Pro nabytí vlastnictví nebyl nutný 

zápis do pozemkové knihy, vlastnické právo přecházelo na přídělce dnem převzetí 

držby. Zákon č. 90/1947 Sb. o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného 

nepřátelského majetku podstatně zjednodušil vyznačení i zápis přiděleného 

zemědělského majetku novým vlastníkům. Pro umožnění funkčnosti zemědělských 

usedlostí probíhaly velmi jednoduché pozemkové úpravy, které končily mnohdy 

primitivním vymezením pozemku v terénu. Změny vlastnických hranic mohly být 

v operátech vyznačeny na podkladě tzv. polohopisných nástinů a srovnávacích sestavení 

(místo geometrických plánů), vyhotovených podle grafických přídělových plánů 

(v měřítku 1:5000 nebo 1:2880, kde nové hranice byly většinou zakresleny od ruky). 

Dělení parcel mělo být v katastrálních mapách vyznačeno tužkou, což se však v řadě 

případů nestalo. Po změně politického režimu v roce 1948 byly přerušeny i práce na 

upřesnění přídělů a jejich definitivním vytyčení a zaměření. Následkem tohoto vývoje 

bylo nedostatečně evidované vlastnictví, podchycené pouze v přídělových operátech, 

které navíc nebyly jednotné [4]. 

 

1.7 Sáhové mapy v operátu Jednotné evidence půdy (1956-1964) 

Socialistický přístup k vlastnictví a evidenci vlastnických vztahů k pozemkům dále 

ovlivňoval obsah a formu pozemkových evidencí (občanský zákoník č. 141/1950 Sb.). 
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Státní správa, vedena potřebou získat přehled o skutečném užívání pozemků, vydala 

vládní usnesení č. 192 ze dne 25.1.1956, které ukládalo založení Jednotné evidence 

půdy (JEP). Operát JEP měl přednostně evidovat užívací vztahy k pozemkům, takže 

nemohl být využit k prokazování majetko-právních vztahů k nemovitostem. 

JEP byla zakládána úsporně a účelně (co nejjednodušším způsobem, bez 

nadbytečných měření), a to přesnou metodou nebo zjednodušeným způsobem. 

Podkladem pro pozemkové mapy byla modrotisková kopie platné katastrální mapy 

bývalého PK doplněná změnami podle právoplatných listin a dokladů. Zakreslování 

změn do pozemkové mapy probíhalo podle podstatně mírnějších kritérií než vyžadovaly 

předchozí předpisy (např. odchylka délky odměřené v mapě a přímo měřené mohla 

dosáhnout až trojnásobek mezních odchylek stanovených Instrukcí B). 

Katastrální mapy PK byly uzavřeny a uloženy v archivech středisek geodézie 

jako podklad pro pořizování fotokopií pro účely JEP. Zakreslovaly se pouze změny 

hranic katastrálních území (řádně omezníkované a zaměřené podle Instrukce B) a jiné 

změny zaměřené podle Instrukce B v případě nevyhnutelné potřeby pro výpočet výměr, 

vyhotovení geometrických plánů nebo tvorbu polohopisných technických podkladů. 

Tyto změny se zakreslovaly rumělkou nebo tužkou, avšak nebyly provedeny 

v písemném operátu katastru [4], [7], [8]. 

 

1.8 Sáhové mapy v operátu evidence nemovitostí (1964-1993) 

Evidence nemovitostí (EN) vznikla na základě zákona č. 22/1964 Sb. a prováděcí 

vyhlášky č. 23/1964 Sb. z naléhavé potřeby evidovat nejen užívací, ale i skutečné 

vlastnické vztahy k nemovitostem [9] s výjimkou pozemků sloučených do velkých 

půdních celků a obhospodařovaných družstvy nebo státními lesy. Nemovitosti byly 

definovány podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. jako pozemky a stavby spojené 

se zemí pevným základem [1]. 

Podle Směrnice pro obnovu map JEP reprodukcí v souvislém zobrazení ze dne 

20. června 1963 se vyhotovovaly nové pozemkové mapy, které měly nahradit dřívější 

mapy PK. K obnově se mělo využít především kresby z neudržovaných katastrálních 

map, z nedokonalých map JEP se přebírala pouze kresba, která nebyla v mapách PK 

obsažena. Výslednou kvalitu takto vzniklých map poznamenal technologicky 
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nedořešený problém převodu map, které byly původně vyhotoveny jako ostrovní na 

papíře s rozdílnou srážkou, do souvislého zobrazení. V sedmdesátých letech 20. století 

se fotografickým kopírováním pořídily kopie map v souvislém zobrazení na průsvitné 

PET (polyethylenftalátové) fólie. Měřítko se přitom neměnilo, i nadále zůstává u 

většiny map (kde neproběhlo nové mapování) sáhové. V tomto období nepochybně 

došlo ke zhoršení kvality map v tomto měřítku [4], [9]. 

 

1.9 Sáhové mapy v katastru nemovitostí ČR (po r. 1993) 

Katastr nemovitostí ČR (KN) je podle zákona č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon) 

souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich soupis a popis a 

jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických, jiných 

věcných a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona [10]. 

Operát KN vznikl k 1.1.1993 převzetím operátu EN, po kterém zdědil kromě 

novějších map vyhotovených číselnými metodami - technickohospodářského mapování 

(THM), základní mapy velkého měřítka (ZMVM) - také graficky vyhotovené mapy, 

převážně odvozené z map stabilního katastru (až na 70 % území). Od roku 1993 dochází 

k postupným změnám formy a obsahu katastrálních map v rámci realizace Koncepce 

digitalizace katastru nemovitostí. Souběžně s digitalizací souboru popisných informací 

(SPI) proběhlo založení zjednodušené evidence (ZE), která eviduje pozemky ve 

vlastnictví občanů, které byly sloučeny do větších půdních celků a nejsou zobrazeny 

v platných katastrálních mapách. Parcely ZE jsou zobrazeny na mapách bývalého 

pozemkového katastru nebo v operátech přídělového a scelovacího řízení [4]. 

Při práci s katastrálními mapami, vzniklými na podkladě sáhových map, není již 

možné rozlišit jakým způsobem byly zaměřeny lomové body hranic pozemků (zda 

pocházejí z původního měření před 160 lety, nebo zda byly doplněny při reambulaci, 

v období vedení JEP, EN nebo na základě nového měření). Tyto mapy jsou silně 

poznamenány různými obnovami, jimiž od svého vzniku prošly, a jejich kartometrické 

vlastnosti jsou z pohledu zeměměřiče v některých případech značně nepříznivé. Mezní 

odchylky platné pro porovnání délky odměřené z mapy a délky přímo měřené jsou 

stanoveny podle její velikosti v tabulce 1 [7]. 
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Měřítko 1:2880 1:1440 

délka < 50 m 2,66 m 1,33 m 

délka > 50 m 2,96 m 1,48 m 

Tabulka 1.   Mezní odchylky délek katastrální mapy v souvislém zobrazení na PET fólii v měřítku 1:2880 
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2 Současný stav a hlavní problémy digitalizace katastrálních map 

v sáhovém měřítku 

 

2.1 Současný stav digitalizace 

V letech 1994 – 1998 proběhla valná část digitalizace souboru popisných informací 

katastru nemovitostí. V návaznosti se nyní pokračuje digitalizací souboru geodetických 

informací, ale termín dokončení těchto prací (podle Koncepce v roce 2006) byl odsunut 

(nyní na konec roku 2014) kvůli nedořešeným technologickým problémům, 

souvisejícím s převodem sáhových map do S-JTSK a jejich dalším vedením, a zejména 

s nedostatkem kapacit pracovníků na katastrálních pracovištích, kteří jsou zaměstnáni 

vyřizováním stále enormního poštu zápisů vlastnických a jiných věcných práv do 

katastru nemovitostí. V první fázi se proto digitalizovaly katastrální mapy 

v dekadických měřítkách na území měst a větších obcí, kde jsou k dispozici číselné 

výsledky původních měření a kde je také větší pohyb na trhu s nemovitostmi a častěji se 

mění územní plány. 

Postup digitalizace SGI KN (po čet k.ú.) 

Rok do 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Digitalizace SGI - DKM 436 157 239 402 180 305 475 380 312 279 

Digitalizace SGI - KM-D 1 12 94 647 260 148 68 3 2 - 

Digitalizace SGI - celkem 437 169 333 1049 440 453 543 383 314 279 

K 31.12. v digitální formě 437 606 939 1988 2428 2881 3424 3807 4121 4400 

% z celkového počtu 3,4 4,7 7,2 15,3 18,6 22,1 26,3 29,2 31,6 33,8 

Tabulka 2    Postup digitalizace SGI v letech 1994-2006 

 

Katastrální mapa v digitální formě - jako digitální katastrální mapa (DKM) nebo 

katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) - byla k dispozici (k  1. 1. 2007) ve 33,78 % 

z celkového počtu 13 027 katastrálních území v České republice. V dalších k.ú. jsou 

dosud k dispozici pouze analogové mapy a jejich rastrový ekvivalent přibližně 

georeferencovaný do S-JTSK ve formě orientační mapy parcel (OMP). 
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Obr. 2    Postup digitalizace katastrálních map (stav k 31.12.2005) 

Průběh digitalizace také výrazně zpomalují problémy spojené s řešením 

následků nedokončeného přídělového a scelovacího řízení v českém pohraničí. 

Pozemkové úpravy, které mají tento problém vyřešit, probíhají velmi pomalu. V roce 

2005 byla např. dokončena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků 

komplexních pozemkových úprav ve 165 k.ú. [11]. 

Katastrální ú řad pro: DKM 
celé 

DKM 
část 

KM-D 
celé 

KM-D 
část 

celkem kat. 
území 

Hlavní město Prahu 26 0 0 0 112 
Jihočeský kraj 271 34 234 1 1615 
Jihomoravský kraj 242 65 97 0 891 
Karlovarský kraj 171 8 40 0 561 
Královéhradecký kraj 252 22 23 0 961 
Liberecký kraj 193 8 7 2 508 
Moravskoslezský kraj 192 0 101 0 614 
Olomoucký kraj 212 24 118 0 765 
Pardubický kraj 180 20 26 0 790 
Plzeňský kraj 271 29 165 1 1385 
Středočeský kraj 196 84 110 2 2062 
Ústecký kraj 333 48 41 0 1057 
Vysočinu 131 34 174 0 1263 
Zlínský kraj 132 7 73 0 443 
celkem 2802 383 1209 6 13027 

21,51 2,94 9,28 0,05 
24,45 9,33 celkem v procentech 

33,78 
100,00 

Tabulka 3    Přehled digitalizace podle katastrálních úřadů k 1.1.2007 podle [14] 
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2.2 Hlavní cíle a zásady digitalizace katastrálních map v sáhovém měřítku 

Digitalizace SGI KN je časově, finančně i technologicky náročný proces. Jejími 

hlavními cíli jsou podle [12]: 

• umožnit zaměřování všech změn v S-JTSK, 

• 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 katastrální mapy do digitální formy s odstraněním 

zjednodušené evidence zemědělských a lesních pozemků, aby výsledná mapa 

zobrazila všechny evidované pozemky, 

• usnadnit propojení údajů katastru nemovitostí s jinými informačními systémy 

veřejné správy, 

• umožnit využití katastrálních map v dalších informačních systémech o území 

včetně jejich snadné aktualizace, 

• umožnit poskytování katastrálních map v digitální formě dálkovým přístupem 

bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště, 

• stejná grafická a obsahová úroveň katastrálních map, 

• nižší časová náročnost dalšího vedení katastrálních map, 

• rychlé vyhledávaní parcel na katastrální mapě pomocí definičních bodů. 

 

Při digitalizaci se vychází z těchto zásad pro přepracování sáhových map na 

spojitou a bezešvou digitální katastrální mapu podle [13]: 

• sáhovou mapu přepracovat do závazného souřadnicového systému JTSK 

v souvislém (bezešvém) zobrazení, 

• využít všechny dosavadní poznatky a možnosti k provedení co nejpřesnější 

transformace rastrů sáhových map do S-JTSK, 

• využít všechny dokumentované měřické podklady, a to i od mimoresortních 

organizací, 
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• pro vyloučení hrubých chyb využít ortofotomap a dle možnosti i dalších 

výsledků fotogrammetrického vyhodnocení, zejména jsou-li k dispozici letecké 

měřické snímky většího měřítka, 

• připojovat zaměřené změny na body polohových bodových polí, určovat 

souřadnice podrobných bodů v S-JTSK a současně zaměřovat identické body 

nutné pro dodatečnou transformaci (dotransformaci), 

• dopracovat postupy přepracování sáhových map včetně rozhodnutí, zda bude 

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

mapou vzniklou přepracováním sáhové mapy. 

 

2.3 Problémy digitalizace katastrálních map 

Digitalizace katastrálních map je velmi náročná a složitá. Tento proces postupuje velmi 

pomalu a dokonce se v posledních letech zpomaluje mimo jiné kvůli nedostatku kapacit 

(většina zaměstnanců je soustředěna na provádění vkladů a záznamů do katastru 

nemovitostí) a neujasněnosti technologie (každý katastrální úřad má vytvořenu vlastní 

poněkud odlišnou technologii). 

Mezi problémy digitalizace se dále řadí omezený objem prováděných 

pozemkových úprav. Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu funkčně 

uspořádávají pozemky, zajišťují se podmínky pro zlepšení životního prostředí a zvyšuje 

se ekologická stabilita krajiny. Jedním z výsledků cenných pro katastr nemovitostí je 

DKM dotčeného extravilánu. 

Dalším problémem je vysoká finanční náročnost. Náklady na dokončení 

digitalizace katastrálních map se odhadují na 1,5 mld. Kč v resortu Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a 2,5 mld. Kč na dokončení přídělového a 

scelovacího řízení. Proto, aby byl termín digitalizace splněn, je třeba vynaložit větší 

finanční prostředky a navýšit počet odborných pracovníku, kteří by se touto 

problematikou zabývali. Dále je potřeba ujasnit technologie, kterými by se měla 

digitalizace provádět, např. převod existujících KM-D do S-JTSK. 

Další komplikací při digitalizaci sáhových map je podle názoru některých 

pracovníků katastrálních pracovišť zkušenost, že bez zaměření alespoň místní trati nelze 



 24 

dosáhnout kvalitního výsledku odpovídajícího kritériím velkoměřítkového mapování a 

věrohodnosti polohopisu [12]. 
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3 Barevné ortofotomapy na území České republiky a jejich 

parametry 

 

Ortofotomapa poskytuje aktuální, nezkreslenou a komplexní polohopisnou informaci 

o zájmovém území. Představuje obraz složený z ortogonalizovaných leteckých 

měřických snímků (LMS), který svou přesností a kartografickým zobrazením splňuje 

požadavky kladené na mapy odpovídajícího měřítka. Její aktuální data nemůže 

v takovém rozsahu v současné době nabídnout žádný jiný zdroj informací ani nově 

vyhotovená vektorová mapa. 

Digitální ortofotomapa je rastrovým souborem uloženým v počítači, s možností 

plynulého zvětšování či zmenšování měřítka, tisku a kombinace s jinými daty. 

Ortofotomapa si díky svým vlastnostem a srozumitelnosti získává oblibu mezi širokou 

veřejností, vhodně doplňuje jiné mapové podklady a nachází nové způsoby využití např. 

jako podklad pro komplexní pozemkové úpravy, informační vrstva pro geografické 

informační systémy, zdroj dat pro tvorbu uličních plánů, reklamních a popisných tabulí, 

pro prezentace na výstavách, jednáních, při prezentaci podnikatelských záměrů 

(projekty budoucích staveb) [15], [16]. 

 

3.1 Tvorba ortofotomapy 

Letecké snímky pro tvorbu ortofotomapy se získávají pomocí letecké fotogrammetrie. 

Základem fotogrammetrie je fotografický záznam, který lze provádět klasicky na 

analogovou světlocitlivou filmovou vrstvu nebo digitálně pomocí matice elektronických 

obrazových čidel CCD (Charge - coupled device), která zaznamenají obraz jako soubor 

binárních dat. V současnosti ještě převládá klasické vyhotovení snímků pomocí měřické 

fotogrammetrické kamery. Analogové snímky je nutno po vyvolání skenovat na vysoce 

přesných laboratorních fotogrammetrických skenerech, aby bylo možno provádět další 

zpracování digitálně na počítači. 

Fotogrammetrický skener musí splňovat několik specifických požadavků. Jedná 

se zejména o rozlišení, geometrickou přesnost a možnost skenování celé plochy snímku 

(tj. 23 x 23 cm) s požadovaným rozlišením. Digitální obraz lze oproti analogovému 
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fotografickému záznamu upravovat podstatně jednodušším způsobem, částečně 

automaticky a bez vlivu na originální snímek. Obvykle se u digitálních snímků pro 

zvýraznění určité informace používá filtrace, změna kontrastu, ostření hran, prahování, 

detekce hran. 

Digitální letecké měřické snímky je nutno ortogonalizovat. Cílem ortogonalizace 

je odstranění radiálních posunů způsobených centrální projekcí, převod obrazových dat 

do vhodného zobrazení a sestavení ortofotomapy. Pro ortogonalizaci se využívají 

vlícovací body, údaje o známých parametrech trajektorie nosiče - data získaná 

aparaturou s podporou globálních polohových systémů (GPS) a inerciální měřicí 

jednotky využívající trojice gyroskopů (IMU) - a digitální model reliéfu (DMR). 

Výsledkem jsou georeferencovaná data, tj. pro každý pixel je možno určit geodetické 

souřadnice x,y [17]. 

Technologický postup tvorby ortofotomapy podle [15]: 

• Projekt snímkového letu 

• Zaměření a signalizace (výchozích) vlícovacích bodů 

• Letecké měřické snímkování 

• Skenování leteckých měřických snímků 

• Aerotriangulace 

• Zajištění digitálního modelu reliéfu 

• Ortogonalizace snímků (ortofoto) 

• Mozaikování a radiometrické (barevné) úpravy 

• Adjustace a závěrečná úprava ortofotomapy 

 

3.2 Druhy dostupných barevných ortofotomap v současnosti 

Na území České republiky existuje celá řada lokálních ortofotomap vytvořených pro 

různé účely, většinou se však jedná pouze o snímkování nevelkého rozsahu. Pro 

odvození postupů použitelných na celém území ČR byly proto uvažovány ucelené 

soubory ortofotomap (ortofotografická zobrazení ČR). 
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V rámci této diplomové práce byly k dispozici ortofotomapy z okresu Jindřichův 

Hradec ze tří různých ortofotografických zobrazení České republiky s následujícími 

parametry: 

 

Zhotovitel                
(rozlišení 
v území) 

rok 
pořízení 

parametry LMS 
skenování 

(pixel) 
DMR 

(přesnost) 
aerotriangulace 

(přesnost) 
formát 

dat 

2003 – 
2005 

23 x 23 cm, 1 : 23 000 
f = 152 mm ČÚZK 
p = 60 %, q = 24,4 % 

(0,50 m) 

(k.ú. 
Strmilov 
r. 2004) GPS/IMU od r. 2004 

21 µm   
(od r. 
2006 

20 µm) 

ZABAGED 
mZ = 0,85 m, 
v lesích 2 m 

MATCH AT 
mXY = 0,23 m 
mZ =  0,21 m 

TIFF, 
JPG, 

MrSID 

2002 –
 2003 

23 x 23 cm, 1 : 20 000 
f = 153 mm 

GEODIS 
BRNO, 
s.r.o.  p = 60 %, q = 30 % 

(0,50 m) 

(k.ú. 
Strmilov 
r. 2003) GPS/IMU od r. 2003 

14 µm 

vlastní 
mZ = 0,90 m, 
v lesích 2 m 
z vrstevnic 

ZM 10  

MATCH AT 
mXY = 0,30 m 
mZ =  0,28 m 

TIFF 

2004 – 
2007 

23 x 23 cm, 1 : 15 100 
f = 305 nebo 153 mm 

GEODIS 
BRNO, 
s.r.o.  p = 60 %, q = 28 % 

(0,20 m) 

(k.ú. 
Strmilov 
r. 2004) GPS/IMU 

14 µm 
vlastní 

2. generace 
mZ = ? 

MATCH AT 
mXY = ? 
 mZ =  ? 

TIFF 

Tabulka 4    Parametry použitých barevných digitálních ortofotografických zobrazení ČR  

 

3.2.1 Ortofotomapy ČÚZK s rozlišením 0,5 m v území 

Český úřad zeměměřický a katastrální zajišťuje opakovaně tvorbu ortofotomap pro celé 

území České republiky v tříletých intervalech. V letech 2004 – 2006 proběhl první 

cyklus leteckého snímkování pro tvorbu barevné ortofotomapy, které nahradilo 

předchozí černobílé snímkování. Snímkování je určeno především pro tvorbu barevných 

ortofotomap v kladu listů Státní mapy 1 : 5000 (SM 5). Ty se využívají v resortu ČÚZK 

k aktualizaci Základní báze geografických dat (ZABAGED), dále v resortu Ministerstva 

obrany pro aktualizaci Digitálního modelu území (DMÚ 25) a v resortu Ministerstva 

zemědělství pro Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS), sloužící ke 

stanovení výměr půdních bloků zemědělci skutečně obdělávané půdy pro získání dotací 

z fondů Evropské unie. 

Snímkování pro ortofotomapy ČÚZK se vyznačuje těmito základními 

parametry: 

• barevné letecké měřické snímky v měřítku 1 : 23 000, 
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• 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 (f = 152 mm) kamery h = 3 500 m, 

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

(od roku 2006 0,020 mm, tj. 0,46 m v území) [22]. 

Na zpracování a výrobě ortofotomap se podílejí podle meziresortní dohody 

ČÚZK a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) (schéma 

rozdělení kompetencí viz obr. 3). Digitální aerotriangulace používá program MATCH-

AT. Pro ortorgonalizaci snímků se používá digitální model reliéfu vytvořený ze 

ZABAGED. 

 

 

Obr. 3   Časový přehled leteckého snímkování pro ortofotomapy ČÚZK [18] 
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Ortofotomapy jsou poskytovány Zeměměřickým úřadem i dalším uživatelům 

v rastrových formátech TIFF, JPEG, MrSID a georeferencované v souřadnicovém 

systému JTSK pomocí textového souboru TFW (JGW, SDW). Data jsou poskytována 

v souřadnicovém systému S-JTSK po listech SM 5 (celkový počet mapových listů na 

území ČR je 16 293). 

Snímkování probíhá pravidelně v tříletém cyklu, v závěru roku 2007 budou 

např. k dispozici aktualizované ortofotomapy střední třetiny republiky - tzv. Pásmo 

střed [18], [19]. 

 

3.2.2 Ortofotomapy GEODIS BRNO, s.r.o. s rozlišením 0,5 m v území 

Na konci roku 2003 byla společností GEODIS BRNO dokončena tvorba barevné 

ortofotomapy ČR s rozlišením 0,5 m. Celé státní území bylo snímkováno v letech 2002 

a 2003 v měřítku 1: 20 000 (přibližně 15 000 leteckých měřických snímků) s použitím 

fotogrammetrické kamery s ohniskovou vzdáleností f = 153 mm. Tyto snímky byly 

naskenovány a dále zpracovány do výsledné ortofotomapy s rozlišením 0,5 m v území. 

Data ve formátu TIFF (s georeferenčním souborem TWF) jsou uložena v databázi 

systému TerraShare, odkud jsou distribuována zákazníkům klasicky i přes internet. 

K měření a výpočtu analytické aerotriangulace používá GEODIS BRNO systém 

ImageStation Automatic Triangulation (ISAT), který generuje spojovací body na 

základě automatické korelace leteckých snímků. Operátor manuálně nastavuje vlícovací 

body, doplňuje spojovací body v místech bez pestré textury (především v rozsáhlých 

lesních celcích) a řeší návaznosti mezi jednotlivými výrobními bloky. 

Pro ortogonalizaci snímků je nutno použít digitální model reliéfu. GEODIS 

BRNO jej vytváří na základě vlastních výškopisných podkladů shromážděných 

fotogrammetrickou divizí (nepokrývají však celé území státu), a vrstevnic 

digitalizovaných z rastrových mapových podkladů – Základní mapy ČR 1:10 000 

(ZM 10) [20], [21]. 
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3.2.3 Ortofotomapy GEODIS BRNO, s.r.o. s rozlišením 0,2 m v území 

Neustálý rozvoj krajiny, který je zvláště na ortofotomapách jasně zřetelný, vyžaduje 

aktuální data. Proto v letech 2004 – 2006 proběhlo nové aktualizační plošné snímkování 

s větším rozlišením (0,2 m v území) a to v měřítku 1:15 100. Nově byla použita vedle 

dosavadní širokoúhlé fotogrammetrické kamery s ohniskovou vzdáleností f = 153 mm 

i normální kamera o f = 305 mm, která umožňuje výrazně eliminovat radiální posuny 

způsobené překreslením výškových objektů. Výsledná barevná ortofotomapa byla 

zpracována s rozlišením 0,2 m v území, což umožňuje uživatelům identifikovat menší 

detaily na ortofotomapě a zvýšit její polohovou přesnost [21]. 

 

Pozn.: V dalších kapitolách jsou ortofotografická zobrazení označována pouze 

zhotovitelem a rozlišením v území (tj. Geodis 0,2 m, Geodis 0,5 m a ČÚZK 0,5 m). 
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4 Polohová přesnost ortofotomap 

 

4.1 Apriorní polohová přesnost ortofotomap 

Pro určení polohové přesnosti ortofotomapy je nutné uvažovat všechny faktory, které 

vstupují do procesu její tvorby a interpretace. Teoretickým rozborem uvedeným v roce 

2006 v diplomové práci [22] byla stanovena apriorní polohová přesnost takto: 

Apriorní střední souřadnicová chyba bodu na ortofotomapě, jež je výsledkem 

digitálního zpracování leteckých měřických snímků v měřítku 1 : 23 000, byla určena 

hodnotou 0,749 m (což ale neplatí v případech, kdy se vyskytne ve sledovaném místě 

hrubá chyba DMR ZABAGED, což může být v průměru až 1,5 % případů, především 

na hranách komunikací, rozsáhlých náspů a výkopů). S použitím odhadu střední 

souřadnicové chyby nastavení kurzoru o hodnotě 0,7 rozměru pixelu byla stanovena 

výsledná apriorní střední souřadnicová chyba bodu vyhodnoceného na ortofotu výše 

popsaných parametrů o hodnotě 0,827 m. 

 

Střední hodnoty radiálních posunů na ortofotu v závislosti na přesnosti DMR 
v přehledném a nezalesněném území 

Měřítko snímků f b a r´max αmax mZ mδr
66% mδr

99% 

1 : Ms [mm] [m] [m] [mm] [°] [m] [m] [m] 
1 : 23 000 152 2116 4000 98,4 32,9 0,85 0,31 0,63 
1 : 20 000 153 1840 3220 92,7 31,2 0,90 * 0,31 0,63 
1 : 15 100 153 1389 2500 94,7 31,8 0,70 * 0,25 0,50 
1 : 15 100 305 1389 2500 94,7 17,2 0,70 * 0,13 0,27 

Tabulka 5    Střední hodnoty radiálních posunů na ortofotu v závislosti na přesnosti DMR v přehledném  

a nezalesněném území pro pravděpodobnost 66 a 95 % [23] 

Pozn.: * kvalifikovaný odhad 

 

Tyto hodnoty byly vypočítány podle vzorců: 
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4.2 Objektivní určení polohové přesnosti ortofotomap na příkladu zkušební 

lokality (k.ú. Strmilov) 

V rámci této práce byly zmíněné ortofotomapy porovnávány s geodetickým měřením 

provedeným Geodetickou kanceláří Hoška – Komárek (Jindřichův Hradec) pro projekt 

obecní kanalizace v intravilánu obce Strmilov. Protože přesnost těchto geodetických 

měření je charakterizována kódem kvality bodu (KKB) 3, bylo možno geodetické 

souřadnice bodů považovat (vzhledem k předpokládaným parametrům 

ortofotografických zobrazení) za správné. 

Pro stanovení polohové přesnosti dostupných ortofotografických zobrazení bylo 

použito k porovnání geodetického měření a ortofotomap programové prostředí 

Kokeš 6.15 firmy Gepro s.r.o., pro další výpočty pak prostředí Microsoft Office Excel 

2003. 

Nejprve byly otevřeny soubory ortofotomap a tyto překryty výkresem 

geodetického zaměření. Do nově založeného výkresu byly zakresleny chybové vektory 

mezi kontrolními body (geodeticky zaměřenými) a identickými body na ortofotomapě 

(viz azurové šipky na obr. 4), a to zvlášť pro každé ortofotografické zobrazení. Pro 

dosažení spolehlivých výsledků byly uvažovány pouze jednoznačně identifikovatelné 

rohy budov na úrovni terénu (ve výkresu geodetického měření jsou budovy zakresleny 

červeně). 

 

Obr. 4    Chybové vektory geodetické zaměření → ortofoto (Geodis 0,20m) (velikost vektorů v metrech) 
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Následně byly souřadnice chybových vektorů vypsány a vypočítány rozdíly dx, 

dy ( geodortofoto xxdx −= , geodortofoto yydy −= ), přičemž souřadnice určené geodetickým 

měřením byly považovány za správné. 

Rozdíly dx, dy byly následně statisticky vyhodnoceny a pro každé 

ortofotografické zobrazení byly určeny chyby průměrné, systematické, střední, 

minimální a maximální v souřadnicích x,y podle vzorců: 

• průměrná chyba  

[ ]
n

dx
x =υ

  

[ ]
n

dy
y =υ

 

• systematická chyba  

[ ]
n

dx
cx =

  

[ ]
n

dy
cy =

 

• střední chyba úplná  

[ ]
n

dx
mx

2

=
  

[ ]
n

dy
my

2

=
 

• střední chyba nahodilá 
22
xxx cm −=σ

 
22
yyy cm −=σ

 

• střední souřadnicová chyba 
( )225,0 yxxy mmm +⋅=

 

 

Přehled chyb zjištěných těmito výpočty uvádí tabulka 6. 

Strmilov                        
ortofoto minus geod. zaměření [m] 

Geodis 0,2 m 
geod. zaměření 

Geodis 0,5 m 
geod. zaměření 

ČÚZK 0,5 m 
geod. zaměření 

průměrná chyba  ν ν y ν x ν y ν x ν y ν x 
      1,01 1,01 0,22 1,21 0,36 0,33 

systematická chyba c cy cx cy cx cy cx 

      1,01 -1,01 -0,14 1,21 0,23 -0,09 

střední chyba úplná  m my mx my mx my mx 
      1,06 1,10 0,28 1,25 0,46 0,41 
střední chyba nahodilá σ σy σx σy σx σy σx 
     0,76 0,76 0,23 0,91 0,38 0,40 

střední souř. chyba  mxy mxy mxy mxy 
      1,08 0,90 0,44 
počet bodů   n 90 51 46 
max dy  dx 2,18 -0,07 0,42 1,78 1,10 0,74 
min dy dy  0,33 -2,21 -0,71 0,34 -0,42 -1,20 

Tabulka 6    Přehled chyb ortofotografických zobrazení 
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Chybové vektory byly zpracovány pro větší názornost také graficky, přičemž 

všechny vektory byly vyneseny z jednoho bodu představujícího „správnou polohu“. 

V ideálním případě by vektory chyb měly být co nejkratší a rozloženy pravidelně do 

všech směrů. Z obr. 5 i výpočtů (shrnutých do tabulky 6) je zřetelné, že nejlépe tomuto 

předpokladu odpovídá ve zkoumané lokalitě ortofoto ČÚZK 0,5 m. U ortofot Geodis 

0,5 m a Geodis 0,2 m byla zjištěna výrazná systematická chyba (větší než apriorní 

střední souřadnicová chyba bodu), která učinila jejich další využití pro posouzení 

polohové přesnosti sáhových map problematickým. 

 

Obr. 5    Chybové vektory geodetické zaměření → ortofoto  

Pro posouzení normality složek dy a dx chybových vektorů byly vyhotoveny 

histogramy percentuálního rozdělení dy a dx podle celočíselných násobků střední chyby 

úplné my a mx a tyto byly porovnány s histogramem normálního rozdělení chyb 

nezatížených výraznou systematickou chybou předpokládajícím pouze náhodné chyby 

(viz příloha A). Pomocí statistického hodnocení normality souboru měření bylo 

zjištěno, že (s použitím nulové střední hodnoty a rozptylu jako střední úplné chyby) má 

s pravděpodobností 95 % normální rozdělení pravděpodobnosti pouze složka dx 

ortofotografického zobrazení ČÚZK 0,5 m. Všechny ostatní soubory jsou zatíženy 

systematickou chybou. 
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5 Problémy interpretace ortofotomap 

 

5.1 Identifikovatelnost bodů na ortofotomapách v intravilánu 

V rámci dalšího průzkumu možností využití barevných digitálních ortofotomap bylo 

provedeno hodnocení identifikovatelnosti bodů na ortofotomapách intravilánu s různým 

rozlišením v území. 

Pro objektivní statistické vyhodnocení byly zvoleny dvě oblasti rozdílného 

charakteru v intravilánu – souvislá uliční zástavba (obr. 6) a novější zástavba vilového 

charakteru (obr. 7). Pro každé ortofotografické zobrazení byly vyznačeny body (opět 

byly uvažovány pouze rohy budov jako průnik zdiva s terénem), které bylo možno 

(subjektivně) jednoznačně identifikovat. 

 

Obr. 6   Oblast hodnocení identifikovatelnosti – souvislá uliční zástavba (podklad: ortofoto Geodis 0,2 m) 

 

Problematické je využití rohů střešních plášťů budov, které se v důsledku 

radiálního posunu bodů na ortofotomapě nezobrazují polohově správně. Pokud je ale 

nutno pracovat s ortofotomapou v oblasti blízké středu snímku, kde radiální posun bodů 

není příliš velký (a vyšší objekty se „nekácejí“), není možné průnik zdiva s terénem 

identifikovat kvůli zákrytu střešním pláštěm. Při výzkumu možností využití 

ortofotomapy pro posouzení polohové přesnosti sáhových map je třeba vědět, jakým 

způsobem byly v dané lokalitě na mapě znázorněny budovy – zda průnikem zdiva 

s terénem nebo průmětem střešního pláště. Ve zkušební lokalitě jsou budovy (podle 

informací a zkušeností ředitele Katastrálního pracoviště v Jindřichově Hradci Ing. Petra 

Pospíšila a Ing. Josefa Komárka z Geodetické kanceláře Hoška – Komárek Jindřichův 
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Hradec) obvykle zakresleny průnikem zdiva s terénem, ale přesahy střešních plášťů 

nebývají v této oblasti příliš velké. 

 

Obr. 7    Oblast hodnocení identifikovatelnosti – vilová zástavba (podklad: ortofoto Geodis 0,2 m) 

 

Počet nalezených identifikovatelných bodů (viz tabulka 7 a přílohy B, C, D) 

potvrzuje domněnku, že na ortofotomapě s menší velikostí pixelu (vyšším rozlišením 

v území) je možno ve stejné lokalitě identifikovat více bodů bez ohledu na charakter 

zástavby. Na ortofotu s rozlišením 0,2 m v území bylo tak ve stejné lokalitě nalezeno 

přibližně dvakrát více bodů než na ortofotech s rozlišením 0,5 m v území. Na 

ortofotomapě s rozlišením 0,2 m v území byla navíc jejich identifikace mnohem snazší. 

Počet identifikovatelných 
bodů 

souvislá uliční 
zástavba 

vilová zástavba celkem 

Geodis 0,2 m 55 53 108 

Geodis 0,5 m 29 25 54 

ČÚZK 0,5 m 38 29 67 

Tabulka 7    Počet bodů identifikovatelných na různých ortofotomapách ve dvou částech intravilánu 

k.ú. Strmilov 

Kromě rohů budov by bylo možno použít pro posuzování geometrických 

vlastností sáhových map i lomové body ohradních zdí, rozpoznatelných plotů, okrajů 

umělých vodních nádrží (koupaliště, hasičské nádrže, hráze některých rybníků) a 
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vybraných technických a zemědělských objektů znázorněných na katastrální mapě. I 

tyto objekty jsou snáze rozlišitelné na ortofotomapě s větším rozlišením v území. 

Nedoporučuje se používat viditelné hrany komunikací pro posuzování polohové 

přesnosti sáhových map. Kromě toho, že v mapě jsou zakresleny vlastnické hranice a 

nikoliv skutečný průběh komunikace, na hranách komunikací (náspů, výkopů) se 

mohou vyskytnout hrubé chyby DMR [22], které vedou k nesprávnému překreslení 

snímků a výsledné polohové chybě na ortofotomapě (viz přílohy E, F). 

Čitelnost a rozlišitelnost ortofotomapy je (podle zkušeností získaných při 

výzkumu) také závislá na celkovém barevném podání a také na světelných a 

vegetačních podmínkách při snímkování. Hluboké stíny omezují (a v některých 

případech i znemožňují) identifikaci bodů, nízký kontrast zase neumožňuje rozlišit např. 

budovy od chodníku, hustá vegetace často zakrývá lomové body vlastnických hranic. 

 

5.2 Identifikovatelnost bodů na ortofotomapách v extravilánu 

V rámci diplomové práce byl proveden průzkum identifikovatelnosti bodů kontrolního 

geodetického zaměření pro projekt pozemkových úprav (provedeného Geodetickou 

kanceláří Hoška – Komárek Jindřichův Hradec v roce 2006) na ortofotomapě 

v extravilánu k.ú. Studnice u Lodhéřova. Cílem mělo být posouzení polohové přesnosti 

ortofotografických zobrazení v extravilánu. Bohužel nebylo možno identifikovat 

dostatečné množství kontrolních bodů, aby mohlo být provedeno statistické 

vyhodnocení. Na ortofotomapě Geodis 0,2 m bylo ve zvolené zkušební oblasti 

identifikováno pouze 10 bodů - z toho 8 sloupů elektrického vedení a 2 výrazné lomové 

body plotů (viz obr. 8), v téže oblasti bylo na ortofotomapě ČÚZK 0,5 m identifikováno 

pouze 8 bodů - z toho 6 sloupů elektrického vedení a 2 výrazné lomové body plotů (viz 

obr. 9). 

Identifikace zlomů a trojmezí hranic druhu užívání půdy byla shledána 

nedostatečně přesnou (pokud není hranice trvale stabilizována plotem nebo ohradní zdí) 

tyto body lze identifikovat s přesností horší než je očekávaná přesnost 

ortofotografického zobrazení (podle zkušeností získaných při průzkumu v intravilánu 

k.ú. Strmilov), protože hranice užívání půdních celků se mění v krajině podle toho, jak 
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pečlivě je pole daný rok obděláno; body tedy nemohly být použity pro statistické 

vyhodnocení přesnosti ortofotomapy. 

 

Obr. 8    Body identifikovatelné v extravilánu – geodetické zaměření + ortofotomapa Geodis 0,2 m 

 

 

Obr. 9    Body identifikovatelné v extravilánu – geodetické zaměření + ortofotomapa ČÚZK 0,5 m 
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6 Porovnání polohy bodů souvislého rastru map pozemkového 

katastru a rastru katastrální mapy v sáhovém měřítku vzhledem 

ke geodetickému zaměření 

 

6.1 Porovnání rastru PK a KN s geodetickým zaměřením v intravilánu k.ú. 

Strmilov 

V rámci diplomové práce bylo provedeno porovnání polohy bodů souvislého rastru map 

pozemkového katastru (dále jen rastr PK) a georeferencovaného rastru katastrální mapy 

v sáhovém měřítku (dále jen rastr KN) s geodetickým zaměřením provedeným 

Geodetickou kanceláří Hoška – Komárek (Jindřichův Hradec) pro projekt obecní 

kanalizace v intravilánu obce Strmilov. Byl použit obdobný postup jako v kapitole 4.2. 

Chybové vektory byly zakresleny od kontrolních bodů geodeticky zaměřených s KKB 3 

k bodům rastru PK (resp. rastru KN) s KKB 8 (viz obr. 10). Jako kontrolní body byly 

uvažovány pouze rohy budov, které bylo možno považovat za identické. Zde je nutno 

opětovně upozornit na nutnost znalosti, zda jsou v lokalitě budovy v katastrální mapě 

zakresleny půdorysem nebo průmětem střešního pláště. V některých místech nečitelnost 

rastru (zvláště rastru PK) znemožnila identifikaci bodů. 

 

 

Obr. 10   Chybové vektory geodetické zaměření → rastr katastrální mapy v sáhovém měřítku (údaje 

v metrech) 
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Ze souřadnic chybových vektorů byly vypočítány rozdíly dx, dy 

( geodrastr xxdx −= , geodrastr yydy −= ). Následně byly vyhodnoceny chyby 

v souřadnicích x,y podle vzorců uvedených v kapitole 4.2. 

Strmilov                 
rastr minus geod. zaměření [m] 

Rastr PK       
geod. zaměření 

Rastr KN       
geod. zaměření 

průměrná chyba  ν ν y ν x ν y ν x 
      0,92 0,90 1,14 1,09 

systematická chyba c cy cx cy cx 

      0,38 0,37 0,22 0,44 

střední chyba úplná  m my mx my mx 
      1,15 1,10 1,38 1,26 
střední chyba nahodilá σ σy σx σy σx 
     1,08 1,06 1,40 1,29 

střední souř. chyba  mxy mxy mxy 
      1,12 1,32 
počet bodů   n 55 68 
max dy dx 3,36 2,80 3,33 2,50 
min dy dx -2,34 -1,61 -2,83 -2,38 

Tabulka 8    Přehled chyb rozdílů souřadnic bodů rastru PK (KN) a geodetického zaměření v intravilánu 

k.ú. Strmilov 

Chybové vektory byly zpracovány i graficky, všechny vektory byly vyneseny 

z jednoho bodu („správné polohy“) při zachování úhlu a délky vektoru (viz obr. 11). 

 

Obr. 11    Chybové vektory geodetické zaměření → rastr mapy; intravilán k.ú. Strmilov 

Pro posouzení normality složek dy a dx chybových vektorů byly vyhotoveny 

histogramy percentuálního rozdělení dy a dx podle celočíselných násobků střední chyby 

úplné my a mx (viz příloha G). 
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Z výše uvedených výpočtů a obrázků je patrné, že zkoumané soubory dat nejsou 

výrazně poznamenány systematickou chybou, která by omezovala jejich další využití. 

Při rozboru byly však v souvislém rastru map pozemkového katastru i v rastru 

katastrální mapy identifikovány menší plochy (např. bloky budov, ulice) a jednotlivé 

budovy, které byly zřetelně posunuty nebo stočeny. 

 

6.2 Porovnání rastru PK a KN s geodetickým zaměřením v extravilánu k.ú. 

Studnice u Lodhéřova 

Obdobným způsobem jako v intravilánu k.ú. Strmilov byla provedena zkouška 

porovnání rastru PK (resp. KN) s geodetickým zaměřením extravilánu k.ú. Studnice u 

Lodhéřova pro projekt pozemkových úprav (přehled chyb uvádí tabulka 9). Uvažovány 

byly pouze identifikovatelné zlomy a trojmezí hranic parcel a několik rohů budov 

zaměřených na okraji intravilánu. Při zkoušce se prokázalo, že není vhodné porovnávat 

v extravilánu rastr PK (nebo KN), kde jsou zakresleny vlastnické hranice, 

s geodetickým zaměřením pro projekt pozemkových úprav, které zachycuje hranice 

užívání ve skutečnosti (což lze konstatovat po porovnání tohoto zaměření 

s ortofotomapou). Z tohoto porovnání lze konstatovat, že v extravilánu se hranice 

vlastnické a hranice užívání velmi často neshodují (viz přílohy R, S). 

 

Studnice u Lodhé řova   
rastr minus geod. zaměření [m] 

Mapa PK       
geod. zaměření 

Mapa KN       
geod. zaměření 

průměrná chyba  ν ν y ν x ν y ν x 
      5,87 2,74 3,57 5,60 

systematická chyba c cy cx cy cx 

      -2,58 -0,49 -0,86 -5,01 

střední chyba úplná  m my mx my mx 
      7,64 3,52 4,11 7,06 
střední chyba nahodilá σ σy σx σy σx 
     6,87 3,39 4,38 4,88 

střední souř. chyba  mxy mxy mxy 
      5,95 5,78 
počet bodů   n 18 29 
max dy dx 10,85 7,53 8,60 6,14 
min dy dx -16,13 -5,53 -8,18 -21,48 

Tabulka 9    Přehled chyb rozdílů souřadnic bodů rastru PK (KN) a geodetického zaměření v extravilánu 

k.ú. Studnice u Lodhéřova 
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7 Superimpozice barevné digitální ortofotomapy a souvislého 

rastru map pozemkového katastru nebo georeferencovaného 

rastru katastrální mapy v sáhovém měřítku (na příkladě 

zkušební lokality) 

 

7.1. Superimpozice ortofotomapy a souvislého rastru mapy pozemkového 

katastru nebo georeferencovaného rastru katastrální mapy v sáhovém 

měřítku 

Nejprve byly otevřeny soubory ortofotomap ČÚZK 0,5 m a překryty rastrem map PK 

(resp. rastrem KN). Do výkresu byly zakresleny chybové vektory mezi kontrolními 

body ortofotografického zobrazení a identickými body rastru PK (resp. rastru KN). 

 

7.1.1 Zkušební lokalita k.ú. Strmilov 

 

Obr. 12    Chybové vektory ortofotografické zobrazení ČÚZK 0,5 m → rastr mapy KN (údaje v metrech) 

 

Byly uvažovány pouze jednoznačně identifikovatelné rohy budov v intravilánu. Ze 

souřadnic chybových vektorů byly vypočítány rozdíly dx, dy ( ortorastr xxdx −= , 
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ortorastr yydy −= ). Rozdíly souřadnic chybových vektorů dx, dy byly statisticky 

vyhodnoceny a graficky zpracovány podle postupu popsaného v kapitole 4.2. 

Výpočty chyb (shrnuté do tabulky 10) i grafické vyhodnocení (viz obr. 13 a 

histogramy v příloze H) potvrzují, že ve zkušební lokalitě nejsou soubory dat zatíženy 

systematickou chybou, která by omezovala jejich další využití. Při rozboru byly však 

v rastru PK (i rastru KN) identifikovány menší plochy, které byly zřetelně posunuty 

nebo stočeny. 

Strmilov                 
mapa minus ortofoto [m] 

Mapa PK        
ortofoto ČÚZK 0,5 m 

Mapa KN         
ortofoto ČÚZK 0,5 m 

průměrná chyba  ν ν y ν x ν y ν x 
      1,18 1,11 0,92 1,16 

systematická chyba c cy cx cy cx 

      -0,31 0,45 0,38 0,33 

střední chyba úplná  m my mx my mx 
      1,42 1,39 1,15 1,46 
střední chyba nahodilá σ σy σx σy σx 
     1,44 1,31 1,08 1,42 

střední souř. chyba  mxy mxy mxy 
      1,40 1,31 
počet bodů   n 52 55 
max dy dx 2,35 3,77 3,36 4,74 
min dy dx -3,52 -2,90 -2,34 -3,56 

Tabulka 10    Přehled chyb rozdílů souřadnic bodů rastru PK (KN) a ortofotografického zobrazení 

ČÚZK 0,5 m v intravilánu k.ú. Strmilov 

Některé příklady zřejmého nesouladu v rastru mapy (PK nebo KN), které bylo 

možno na základě porovnání rastru a ortofotomapy identifikovat a které je nutno opravit 

při digitalizaci: 

• Stočení budovy, stavební parcela 322 (přílohy I, J) – nesprávný zákres v mapě 

PK byl převzat do mapy KN. 

• Stočení budov, stavební parcela 231 (přílohy K, L). 

• Posun a stočení budov v extravilánu (příloha M). 

• Deformace tvaru budovy, stavební parcela 207/1 (přílohy N, O). 

• Nesoulad zákresu budov v mapě KN se skutečným stavem rozpoznatelným na 

ortofotosnímku (příloha P). 
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Obr. 13    Chybové vektory ortofotografické zobrazení ČÚZK 0,5 m  → rastr mapy; intravilán k.ú. 

Strmilov 

 

Podobných nesouladů by bylo možno uvést celou řadu (odpovídají plochám 

určeným jako chybně zakreslené podle geodetického zaměření). Snadno a jednoznačně 

jsou na základě ortofotomapy identifikovány kresby stočených, deformovaných nebo 

chybějících budov. Hrubé chyby v posunutí kresby v rastru mapy (tj. takové body, které 

jsou posunuty o více než trojnásobek střední chyby) lze snáze než v intravilánu 

identifikovat v extravilánu, kde jsou také pravděpodobně častější kvůli nedostatku 

pevných bodů při původním měření nebo údržbě katastrální mapy. 

 

7.1.2 Zkušební lokalita k.ú. Studnice u Lodhéřova 

Porovnání digitální ortofotomapy a rastru PK (a KN) bylo provedeno i v intravilánu k.ú. 

Studnice u Lodhéřova. V této poměrně malé obci nebylo však nalezeno dostatečné 

množství identických bodů, aby bylo možno provedené statistické vyhodnocení 

(v tabulce 11) prohlásit za úplné. I přesto byl v lokalitě identifikován systematický 

posun v rastru mapy PK (viz příloha T) i v rastrech mapy KN (viz příloha U). 
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Studnice u Lodhé řova              
mapa minus ortofoto [m] 

Mapa PK         
ortofoto ČÚZK 0,5 m 

Mapa KN       
ortofoto ČÚZK 0,5 m 

průměrná chyba  ν ν y  ν x ν y ν x 
      1,41 2,46 2,86 6,20 

systematická chyba c cy cx cy cx 

      0,06 -1,91 -2,86 -6,03 

střední chyba úplná  m my mx my mx 
      1,76 3,08 3,57 7,75 

střední chyba nahodilá σ σy σx σy σx 

     1,76 2,41 2,14 4,87 

střední souř. chyba  mxy mxy mxy 
      2,51 6,04 
počet bodů   n 13 21 
max dy dx 3,54 3,23 -0,31 1,82 
min dy dx -3,84 -6,35 -5,58 -9,20 

Tabulka 11    Přehled chyb rozdílů souřadnic bodů rastru PK (KN) a ortofotografického zobrazení 

ČÚZK 0,5 m v intravilánu k.ú. Studnice u Lodhéřova 

V extravilánu nebylo možno porovnání provést, protože se hranice vlastnické a 

hranice užívání (identifikovatelné na ortofotosnímku) ve většině případů neshodují. 

 

7.2 Superimpozice souvislého rastru mapy PK a rastru mapy KN 

Při kontrole rastrů orientační mapy parcel [24] (katastrální mapy) v sáhovém měřítku, 

převedených do S-JTSK projektivní transformací na rohy mapových listů, byly v k.ú. 

Strmilov konstatovány nesoulady na stycích mapových listů („díry“ ve zobrazení o 

velikosti až 1,5 m) a nenavazující kresba. Toto však nebylo podrobněji zkoumáno, 

protože téměř celý intravilán obce Strmilov leží na jediném mapovém listu. 

V praxi se však často setkáme s nenavazující kresbou (v řádu několika metrů) na 

styku mapových listů rastrů mapy KN – jako např. v k.ú. Studnice u Lodhéřova. 

V těchto případech by mohl být použit rastr PK nebo ortofotomapa k určení správné 

polohy (viz přílohy V,W). 

Souvislý rastr mapy pozemkového katastru (transformovaný do S-JTSK 

metodou plátování s použitím globálního trasformačního klíče) byl otevřen a obarven 

červeně, rastry mapy katastru nemovitostí byly obarveny modře. Do výkresu byly 

zakresleny chybové vektory od kontrolních bodů rastru PK k bodům rastru KN (viz obr. 

14). Ze souřadnic chybových vektorů byly vypočítány rozdíly dx, dy 
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( rastrPKrastrKN xxdx −= , rastrPKrastrKN yydy −= ), které byly statisticky vyhodnoceny podle 

postupu uvedeného v kapitole 4.2. 

 

Obr. 14    Chybové vektory souvislý rastr PK → rastr mapy KN (velikost vektorů v metrech) 

 

Strmilov                       
rastr KN minus rastr PK [m] 

Rastr mapy KN      
rastr mapy PK 

průměrná chyba  ν ν y ν x 
   0,84 0,71 

systematická chyba c cy cx 

   -0,66 0,30 

střední chyba úplná  m my mx 
   1,01 0,91 

střední chyba nahodilá σ σy σx 
   0,81 0,83 

střední souř. chyba  mxy mxy 
   0,97 
počet bodů  n 55 
max dy dx 1,09 2,38 
min dy dx -2,36 -2,55 

Tabulka 12    Přehled chyb rozdílů souřadnic bodů rastru PK a rastru KN; intravilán k.ú. Strmilov 
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Z výpočtů (viz tabulka 12), obrázků (obr. 15) a histogramu (viz příloha Q) je 

patrná systematická chyba mezi souvislým rastrem mapy PK a rastry mapy KN ve 

zkoumané lokalitě k.ú. Strmilov. Na obr. 14 je ve spodní části zachycena část bloku 

parcel na severní straně náměstí, kde byla (podle informací ředitele Katastrálního 

pracoviště v Jindřichově Hradci Ing. Petra Pospíšila) na základě nového zaměření 

provedena v devadesátých letech oprava deformací katastrální mapy. 

 

Obr. 15    Chybové vektory souvislý rastr PK → rastr mapy KN; intravilán k.ú. Strmilov 
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8 Závěry 

 

Průzkum zaměřený na další možnosti využití barevných ortofotografických zobrazení 

České republiky potvrdil dosavadní teoretické úvahy o pozoruhodné apriorní polohové 

přesnosti těchto ortofotomap [22] a přinesl nové výsledky a zkušenosti v této oblasti. 

Ukázalo se, že před použitím ortofotomapy ke zkoumání polohové přesnosti 

rastru katastrální mapy (resp. mapy pozemkového katastru) v sáhovém měřítku, je 

vhodné ověřit, zda ortofotomapa nebyla georeferencována s výraznou systematickou 

chybou. Její polohová přesnost totiž záleží na počtu i rozmístění výchozích vlícovacích 

bodů pro přechozí digitální analytickou aerotriangulaci a na velikosti zbytkových chyb 

na těchto bodech. Dále záleží na kvalitě a přesnosti použitého digitálního modelu 

reliéfu. Snadné ověření lze provést na několika dobře identifikovatelných bodech, 

jejichž geodetické souřadnice (zpravidla s KKB 3) získáme z předchozích geodetických 

měření (např. ze ZPMZ). 

Ortofotografické zobrazení umožňuje snadnou, rychlou a přehlednou 

identifikaci především těchto chyb v katastrální mapě: stočené, deformované nebo 

chybějící budovy, značné posuny v zákresu objektů převážně v extravilánu, 

systematický posun celých částí intravilánu. 

Na ortofotomapě s menší velikostí pixelu (vyšším rozlišením v území) je možno 

identifikovat více bodů a jejich identifikace je snazší. Např. na ortofotomapě 

s rozlišením 0,2 m v území lze identifikovat až dvakrát více bodů než na ortofotomapě 

s rozlišením 0,5 m v témže území. 

Kromě viditelných rohů budov lze použít pro posuzování geometrických 

vlastností sáhových map i lomové body ohradních zdí, rozpoznatelných plotů, okrajů 

umělých vodních nádrží (koupaliště, hasičské nádrže, hráze některých rybníků) a 

vybraných technických a zemědělských objektů znázorněných na katastrální mapě. 

Nedoporučuje se však používat viditelné hrany komunikací - v katastrální mapě jsou 

zakresleny vlastnické hranice, nikoliv skutečný průběh komunikace. Na hranách 

komunikací se totiž mohou vyskytnout hrubé chyby DMR, které vedou k nesprávnému 

diferenciálnímu překreslení snímku a k výsledné polohové chybě na ortofotomapě. 
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V extravilánu se jeví využití ortofotomap ke zkoumání polohové přesnosti 

sáhových map více problematické. Kromě budov a technických objektů není vesměs 

možné na ortofotomapě rozpoznat hranice vlastnické, ale pouze hranice užívání. Pro 

hospodárnost, a rychlost jejich tvorby a aktuálnost se doporučuje využívat ortofotomapy 

pro různé operace při projektování komplexních pozemkových úprav. Čitelnost a 

rozlišitelnost barevné ortofotomapy umožňuje snadno rozpoznat různé druhy užívání 

půdy, strukturu cestní sítě, rozsah zástavby a jiné jevy. 

Při průzkumu identifikovatelnosti bodů na ortofotomapě v extravilánu byla 

shledána nedostatečně přesnou identifikace lomových bodů i trojmezí hranic druhů 

užívání půdy pokud není hranice trvale vyznačena stavebním objektem, plotem nebo 

ohradní zdí. 

Na příkladě zkušební lokality k.ú. Strmilov bylo konstatováno, že systematické 

chyby v mapě pozemkového katastru byly vesměs převzaty do platné katastrální mapy 

resp. orientační mapy parcel. V k.ú. Studnice u Lodhéřova byly zjištěny mnohem větší 

systematické posuny a jiné nesrovnalosti v orientační mapě parcel než v souvislém rastu 

map pozemkového katastru. Souvislý rastr mapy PK je relativně dobrým geometrickým 

podkladem, bohužel však trpí značnou neaktuálností, protože vedení map pozemkového 

katastru bylo zastaveno v padesátých letech 20. století. 
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Přílohy 
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Příloha A Histogramy rozdělení dy a dx (ortofotografické zobrazení minus 

geodetické zaměření) 

Normální rozdělení - histogram rozdělení dx/dy 
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Pozn.: Jde o normální rozdělení 
náhodných chyb veličiny 
neovlivněné systematickou 
chybou 

Geodis 0,2 m minus geodetické zaměření - 
histogram rozdělení dy  podle násobků střední 

chyby úplné
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Geodis 0,2 minus geodetické zaměření  - 
histogram rozdělení dx  podle násobků střední 

chyby úplné
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Geodis 0,5 m minus geodetické zaměření - 
histogram rozdělení dy  podle násobků střední 

chyby úplné
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Geodis 0,5 m minus geodetické zaměření - 
histogram rozdělení dx  podle násobků střední 

chyby úplné
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ČÚZK 0,5 m minus geodetické zaměření - 
histogram rozdělení dy  podle násobků střední 

chyby úplné
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ČÚZK 0,5 m minus geodetické zaměření - 
histogram rozdělení dx  podle násobků střední 

chyby úplné

4 20 37 28
11

(-
∞

; -
3m

)

<-
3m

; -
2m

)

<-
2m

; -
m

)

<-
m

; 0
)

<0
; m

>

(m
; 2

m
>

(2
m

; 3
m

>

(3
m

; +
∞

)

ro
zd
ě
le

ní
 v

 %



 54 

Příloha B Identifikovatelnost bodů na ortofotomapě Geodis 0,2 m 
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Příloha C Identifikovatelnost bodů na ortofotomapě Geodis 0,5 m 

 



 56 

Příloha D Identifikovatelnost bodů na ortofotomapě ČÚZK 0,5 m 
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Příloha E Průběh komunikace na nesprávně ortogonalizovaném snímku 

Geodis 0,2 m 
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Příloha F Průběh téže komunikace na správně ortogonalizovaném snímku 

Geodis 0,5 m 
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Příloha G Histogramy rozdělení dy a dx (rastr PK / KN minus geodetické 

zaměření) 

 

Rastr PK minus geodetické zaměření - histogram 
rozdělení dy  podle násobků střední chyby úplné
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Rastr PK minus geodetické zaměření - histogram 
rozdělení dx  podle násobků střední chyby úplné
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Rastr KN minus geodetické zaměření - histogram 
rozdělení dy  podle násobků střední chyby úplné
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Rastr KN minus geodetické zaměření - histogram 
rozdělení dx  podle násobků střední chyby úplné
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Příloha H Histogramy rozdělení dy a dx (rastr PK / KN minus ortofotografické 

zobrazení ČÚZK 0,5 m) 

 

Rastr PK minus ortofoto ČÚZK 0,5 m - histogram 
rozdělení dy  podle násobků střední chyby úplné
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Rastr PK minus ortofoto ČÚZK 0,5 m - histogram 
rozdělení dx  podle násobků střední chyby úplné
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Rastr KN minus ortofoto ČÚZK 0,5 m - histogram 
rozdělení dy  podle násobků střední chyby úplné

2
19

42
23 13

(-
∞

; -
3m

)

<-
3m

; -
2m

)

<-
2m

; -
m

)

<-
m

; 0
)

<0
; m

>

(m
; 2

m
>

(2
m

; 3
m

>

(3
m

; +
∞

)

ro
zd
ěl

en
í v

 %

 

Rastr KN minus ortofoto ČÚZK 0,5 m - histogram 
rozdělení dx  podle násobků střední chyby úplné
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Příloha I Stočení budovy na st. parcele 322 - rastr KN + ortofotomapa 

ČÚZK 0,5 m 

 

Příloha J Stočení téže budovy - rastr PK + ortofotomapa ČÚZK 0,5 m 
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Příloha K Stočení budov na st. parcele 231 - rastr KN + ortofotomapa 

ČÚZK 0,5 m 

 

 

 

Příloha L Stočení budovy na st. parcele 231 - rastr PK + ortofotomapa 

ČÚZK 0,5 m 
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Příloha M Posun a stočení budov v extravilánu k.ú. Strmilov – rastr KN + 

ortofotomapa ČÚZK 0,5 m (délky v metrech) 
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Příloha N Deformace tvaru budovy – rastr KN + ortofotomapa ČÚZK 0,5 m 

 

 

 

Příloha O Deformace tvaru téže budovy – rastr PK + ortofotomapa ČÚZK 

0,5 m 
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Příloha P Nesoulad zákresu skutečnosti rastr KN + ortofotomapa ČÚZK 0,5 m 

 

 

 

 

 

Příloha Q Histogramy rozdělení dy a dx (rastr KN minus rastr PK) 

 

Rastr KN minus rastr PK - histogram rozdělení dy 
podle násobků střední chyby úplné
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Rastr KN minus rastr PK - histogram rozdělení dx 
podle násobků střední chyby úplné
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Příloha R Porovnání rastru KN (bíle) s geodetickým zaměřením (červeně) pro 

projekt pozemkových úprav na okraji obce Studnice u Lodhéřova na 

podkladě ortofotomapy ČÚZK 0,5 m (délky v metrech) 

 

 

 



 67 

Příloha S Porovnání rastru KN s geodetickým zaměřením pro projekt 

pozemkových úprav v extravilánu k.ú. Studnice u Lodhéřova na 

podkladě ortofotomapy ČÚZK 0,5 m (délky v metrech) 
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Příloha T Superimpozice rastru PK a ortofotomapy ČÚZK 0,5 m v intravilánu 

Studnice u Lodhéřova (délky v metrech) 

 

 

 

 

Příloha U Superimpozice rastru KN a ortofotomapy ČÚZK 0,5 m v intravilánu 

Studnice u Lodhéřova (délky v metrech) 
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Příloha V Nenavazující kresba na styku mapových listů rastru KN (modře), 

porovnání s rastrem PK (červeně), Studnice u Lodhéřova 
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Příloha W Nenavazující kresba na styku mapových listů rastrů KN na 

podkladě ortofotomapy ČÚZK 0,5 m, Studnice u Lodhéřova (délky 

v metrech) 

 

 

 


