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Abstrakt
Cílem  diplomové  práce  je  provést  analýzu  polohové  přesnosti  různých  verzí 

katastrální  mapy  s využitím  digitálního  ortofota  území  ČR  a  posouzení  jejich 

geometrické  kvality  z hlediska  výskytu  hrubých  a  systematických  chyb.  Byla 

potvrzena  možnost  využití  ortofotografického  zobrazení  území  ČR pro  ověření 

geometrické kvality katastrálních map bez ohledu na použitý souřadnicový systém.

Klíčová slova
katastrální  mapa,  obnova  katastrálního  operátu,  ortofotomapy,  identifikace 

hrubých a systematických chyb

Abstract
The goal of diploma thesis is to analyze positional accuracy of different versions of 

cadastral  maps applying digital  orthophotomaps of the Czech Republic,  and to 

evaluate their geometric quality according to occurrence of gross and systematic 

errors.  Possibility  of  using  the  orthophoto  imagery  of  the  Czech  Republic  to 

verification of geometric quality of cadastral maps regardless of used coordinate 

reference system has been confirmed.

Key words
cadastral map, renewal of cadastral documentation, orthophotomaps, identification 

of gross and systematic errors
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Seznam použitých zkratek

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka

BPK bývalý pozemkový katastr

ČNR Česká národní rada

ČR Česká republika

ČÚGK Český úřad geodetický a kartografický (1972-1992)

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální (od r.1993)

DKM digitální katastrální mapa

DMR digitální model reliéfu

EN evidence nemovitostí

GTK globální transformační klíč

ISKN Informační systém katastru nemovitostí

ISVS informační systémy veřejné správy

JEP Jednotná evidence půdy

JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální

KM-D katastrální mapa digitalizovaná

KN katastr nemovitostí

k.ú. katastrální území

OOKO Odbor obnovy katastrálního operátu

PPBP podrobné polohové bodové pole

SPI soubor popisných informací katastru nemovitostí

SGI soubor geodetických informací katastru nemovitostí

S-SK systém stabilního katastru 

S-SKM systém stabilního katastru metrický

ÚSGK Ústřední správa geodézie a kartografie (1954-1968)

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

ZABAGED Základní báze geografických dat

ZPMZ záznam podrobného měření změn

ZMVM Základní mapa velkého měřítka

ZÚ Zeměměřický úřad
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0  Úvod

Jedním  z nejnaléhavějších  úkolů  státní  správy  zeměměřictví  a  katastru 

nemovitostí  je převedení  katastru  nemovitostí  do digitální  podoby.  V roce 1998 

byla  podle  Koncepce  [1]  úspěšně  dokončena  digitalizace  souboru  popisných 

informací, ale před katastrálními pracovišti ležel nelehký úkol digitalizace souboru 

geodetických  informací,  tj.  převod  mapového operátu  do  formy  digitálních 

vektorových  map  (DKM).  Tento  převod  je  z technického  hlediska  velmi 

komplikovaný a náročný, protože na území České republiky jsou jako katastrální 

mapy  používána  mapová  díla,  která  vznikla  v různých  měřítkách,  v  různých 

geodetických  souřadnicových  systémech  a  kartografických  zobrazeních  a 

s rozdílným obsahem i  značkovým klíčem.  Pouze 30  % map bylo  vyhotoveno 

v souřadnicovém systému JTSK v dekadickém měřítku,  zbytek  pak  v sáhovém 

měřítku v systémech stabilního katastru (gusterbergský a svatoštěpánský). Část 

území  je  také  dotčena  nedokončeným  přídělovým  a  scelovacím  řízením  a 

mapovým  operátem  pruského  katastru  (Hlučínsko).  V katastru  nemovitostí  je 

dosud evidováno několik miliónů parcel (jež jsou součástmi bloků zemědělské a 

lesní půdy užívané před rokem 1989 zemědělskými družstvy a státními podniky) 

zjednodušeným  způsobem,  které  nejsou  v současných  katastrálním  mapách 

zobrazeny. Ke zjištění údajů o geometrickém a polohovém určení odpovídajících 

pozemků  je  nutno  používat  archivované  mapy  předchozích  pozemkových 

evidencí, zejména map bývalého pozemkového katastru. 

Vzhledem  k nejednotnosti  v původu  a  kvalitě  katastrálním  map  na  území 

České  republiky  je  velmi  obtížné  převádět  tyto  mapy  do  digitální  podoby 

jednotným způsobem. Koncepčně bezproblémový je převod map v dekadickém 

měřítku vedených v systému JTSK, problematická je však obnova analogových 

sáhových map. Při obnově katastrálního operátu vznikají dva druhy map, jednak 

digitální katastrální  mapa (dále jen DKM), a to buď novým mapováním nebo 

přepracováním  stávajících  číselně  zaměřených  map  v dekadickém  měřítku  do 

systému JTSK, a katastrální mapa digitalizovaná (dále jen KM-D), která do roku 

2002  vznikala  přepracováním  stávající  analogové  katastrální  mapy  v měřítku 

1: 2880  v systémech  stabilního  katastru  (dále  jen  S-SK).  Tyto  mapy  byly 
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převedeny vektorizací jejich rastrového obrazu; byly vedeny pro každé katastrální 

území samostatně (jako ostrovní mapy) v původní souřadnicové soustavě a styky 

mezi  jednotlivými  katastrálními  územími se nevyrovnávaly.  V současné době je 

tendence  tyto  mapy  převádět  do  souřadnicového  systému  JTSK  a  vyhotovit 

bezešvou mapu. Na tuto myšlenku navazuje i tato práce, kdy v katastrálním území 

Chrástov byla vyhotovena digitalizovaná katastrální mapa (KM-D) v roce 2001 a 

následně v letech 2002-2003 byla převedena do systému JTSK. Na těchto dvou 

vektorových mapách bude provedena analýza jejich polohové přesnosti s použitím 

digitálního ortofota území ČR s rozlišením 0,5 m a bude tak možno posoudit jejich 

geometrickou kvalitu, zejména výskyt hrubých a systematických polohových chyb.
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1 Koncepce digitalizace katastru nemovitostí

Katastr  nemovitostí  byl  zřízen  zákonem  ČNR  č.344/1992  Sb.,  o  katastru 

nemovitostí ČR, který stanoví jeho obsah, správu a způsob obnovy. Tento zákon 

dále  upravuje  prováděcí  vyhláška  [27].  Katastr  nemovitostí  (dále  jen  KN)  je 

budován  jako  součást  informačních  systémů  veřejné  správy  (ISVS).  Hlavním 

úkolem  katastru  nemovitostí  je  pak  především  spolehlivá,  pohotová  a  právně 

závazná  evidence  vlastnických  práv  a  vybraných  technických  údajů 

o nemovitostech.  Údaje  katastru  nemovitostí  jsou  využívány  řadou  státních 

i nestátních institucí i nejširší veřejností. 

Údaje KN jsou soustředěny do dvou vzájemně provázaných částí:  souboru 

popisných informací (dále jen SPI)  a souboru geodetických informací (dále jen 

SGI). V roce 1993 obsahoval soubor SPI údaje o 12 milionech parcel KN a o 4,3 

milionech  vlastníků  a  nájemců.  Další  údaje  zhruba  o  10  milionech  parcel, 

sloučených do zemědělských a lesních půdních celků, byly obsaženy v archivních 

materiálech nebo byly evidovány zjednodušeným způsobem. Katastr nemovitostí 

neobsahoval údaje o bonitě půdy (BPEJ). V počítačových souborech KN chyběla 

česká diakritika, u řady vlastníků (asi  30 %) nebyl evidován identifikátor (rodné 

číslo nebo IČ). 

Stav SGI v roce 1993: Celá ČR byla pokryta mapami na plastových fóliích, ve 

kterých  však  nebyly  zobrazeny  parcely  sloučené  do  zemědělských  a  lesních 

půdních celků. Většina map dokumentovala v extravilánu užívací vztahy nikoliv 

vlastnické. Mapový operát je dosud veden v různých souřadnicových systémech a 

v různých měřítkách. Ve špatném stavu se nacházela  podrobná polohová bodová 

pole.  Jejich  nedostatečná  hustota  neumožňovala  doplňovat  mapy  o změny 

zaměřením v platných souřadnicových systémech.  Na tento stav KN reagovala 

vláda  svým  usnesením  č.312  ze  dne  16. 6. 1993,  kdy  byl  Českému  úřadu 

zeměměřickému a katastrálnímu (dále jen ČÚZK) uložen úkol zpracovat koncepci 
digitalizace katastru nemovitostí [1]. Cílem této koncepce je vybudování KN ČR 

jako  moderní  databáze,  integrující  funkce  evidence  právních  vztahů 

k nemovitostem,  základního  zdroje  dat  pro  geoinformační  systémy  a  daňové 
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systémy i  nositele  dalších  územně orientovaných  informací  pro  potřeby  jiných 

informačních systému veřejné správy.

Koncepce vytyčila etapy postupné digitalizace SPI i SGI a jejich hlavní cíle. Od 

roku  1994  probíhá  její  postupná  realizace.  V roce  1998  byla  dokončena 

digitalizace SPI,  která probíhala při průběžném vedení KN v letech 1994-1998. 

Digitalizace SGI začala de facto v roce 1994, kdy při digitalizaci SPI byl zároveň 

zpracován  grafický  přehled  parcel  v půdních  celcích.  Tyto  přehledy  jsou  nyní 

využívány  jako  zdroj  informací  při  vlastní  digitalizaci  katastrálních  map  a  při 

poskytování  informací  z   KN.  Hlavními  cíli  digitalizace  SGI  podle  [1]  jsou 

především:

 doplnění bodů polohových polí,

 postupná obnova KN na základě číselného zaměřování změn v systému 

JTSK,

 přepracování katastrálních map v systému JTSK na digitální katastrální 

mapu,

 přepracování map v měřítku 1: 2880 do digitální formy.

Podle [3] přinese digitalizace SGI tyto výhody: 

 umožní využití moderních digitálních technologií pro práci s mapou při 

všech činnostech souvisejících se správou katastru nemovitostí,

 umožní dosáhnout úplného souladu SPI a SGI,

 spojí  proces  převodu  map  do  digitální  formy  s odstraňováním 

zjednodušené evidence zemědělských a lesních pozemků, čímž bude 

dosaženo mnohem větší srozumitelnosti katastru pro laickou veřejnost,

 usnadní propojování údajů katastru s jinými informačními systémy,

 umožní  poskytování  všech  důležitých  údajů  katastru  vzdáleným 

přístupem bez nutnosti osobního jednání na katastrální úřadě,

 umožní využití  katastrálních map v dalších informačních systémech a 

jejich operativní aktualizaci.

Digitalizace SGI je časově velmi náročná. Je především ovlivněna různorodostí 

mapového operátu na území ČR. Zároveň dochází i  k rozsáhlé revizi  vnitřního 

souladu  katastru  a  k  odstraňování  chyb,  které  se  za  dobu  jeho  ruční  údržby 

11



nahromadily.  Velkým  problémem  je  nedostatečná  kapacita  zaměstnanců 

katastrálních pracovišť, která může být na digitalizaci SGI vyčleněna, i koncepční 

neujasněnost  dalšího vedení  digitalizovaných map v sáhovém měřítku. Z těchto 

důvodů  je  původně  předpokládaný  termín  dokončení  2006  prodloužen  a  jako 

reálný se jeví rok 2014.
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2 Mapové podklady v měřítku 1: 2880

2.1 Mapy stabilního katastru

Historie  těchto  map  sahá  až  do  roku  1817,  kdy  byl  přijat  patent  císaře 

Františka I., který na svou dobu pokrokově inicioval rozsáhlou mapovací akci 

v rámci celého Rakouska-Uherska.

2.1.1 Vytvoření stabilního katastru

Stabilní  katastr  byl  zřízen  nejvyšším  patentem  rakouského  císaře 

Františka I.1 ze dne 23. prosince 1817, o dani pozemkové a vyměření půdy. 

Stabilní katastr byl již založen na vědeckých základech velkoměřítkového 

mapového  díla  a  jeho  vybudování  bylo  svěřeno  teoreticky  i  prakticky 

připraveným zeměměřičům.

Neurovnané  hospodářské  poměry  v  rakousko-uherské  říši  na 

přelomu 18.  a  19.  století  a  napoleonské války  vedly  k  zadlužení  říše  a 

vzrůstu  nekrytého  oběživa  a  následné  deflaci.  Docházelo  k  prudkému 

kolísání  při  vybírání  pozemkových  daní.  Z  tohoto  důvodu  byla  snaha 

sjednotit  různé  druhy  berních  systémů  platných  na  území  říše  v  jediný 

systém  platný  na  celém  území,  aby  došlo  k  rovnoměrnému  rozložení 

daňové  zátěže.  Byla  vytvořena  dvorská  komise,  která  měla  za  úkol 

zhodnotit  dosavadní  katastrální  operáty  platné  v  říši  i  v  cizině  a  zvolit 

vhodný  postup  pro  vytvoření  nového  katastru.  Za  vzor  byl  zvolen  tzv. 

katastr  milánský  (Censimento  milanese),  vyhotovený  již  podle  patentu 

z roku  1718,  založený na zaměřování  pozemků každé obce,  vyhotovení 

mapy a odhadnutí  čistého výnosu podle kultur a bonitních tříd.  Milánský 

katastr byl realizován v Lombardii. Pro každou obec byla vyhotovena mapa 

v  měřítku 1:  3000,  v níž  byly  zakresleny a  označeny všechny pozemky. 

Tento  katastr  sloužil  jako  vzor  nejen  katastru  stabilnímu,  ale  i  katastru 

francouzskému a bavorskému [10].
1 vládnul v letech 1792-1835, od roku 1806 jako František II.
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Komise navrhla  v roce  1816,  aby pozemková daň byla  vyměřena 

podle  plochy  a  čistého  výnosu  pozemků.  Dále  bylo  navrženo,  aby  byly 

zhotoveny  přesné  mapy  celé  říše,  založené  na  již  zaměřené  vojenské 

trigonometrické síti  I.  a  II.  řádu (pro II.  vojenské mapování),  která  bude 

doplněna  podrobnou  trigonometrickou  sítí  III.  řádu  tak,  aby  na  jednu 

čtvereční míli připadly tři trigonometricky určené body. Pro každý sekční list 

měly být následně grafickou triangulací stanoveny alespoň další  tři  body 

vhodné  jako  stanoviska  pro  podrobné  měření.  Mapování  se  uskutečnilo 

převážně v měřítku 1: 2880. Předpokládalo se, že tyto mapy a měření se 

použijí  též  pro  zhotovení  vojenských  map  v měřítku  1:  28  800.  Návrh 

komise byl císařem schválen.

Od května do listopadu 1817 se uskutečnilo  zkušební měření, které 

bylo  následováno  23. 12. 1817  vydáním  císařského  patentu.  Ke 

zkušebnímu  měření  bylo  vybráno  území  jedné  čtvereční  míle  v  Dolním 

Rakousku mezi Mödlingem a Brunnem. Zvolený prostor obsahoval různě 

členitý  terén.  V  květnu  1817  se  začalo  nejdříve  s  triangulací,  která 

navazovala na vojenskou trigonometrickou síť I. a II. řádu a od června do 

konce  listopadu  se  provádělo  podrobné  měření.  Následně  došlo 

k vypracování  instrukce  „Katastral-Vermessungs-Instruktion"  ze  dne 

28. března 1818, doplněné a opět vydáné 24. února 1824, která popisovala 

věškeré práce při  zřizování nového katastru. Poslední vydání této instrukce 

bylo v roce 1865 v české verzi nazváno „Instrukce pro měření katastrálné, 

nařízené patentem ze dne 23. prosince 1817 a ze dne 20. října 1849". Byly 

zde uvedeny všechny zásady pro stanovení daně a zároveň i všeobecný 

základ a postup pro vyhotovení katastrálních map. 

Takto  vzniklý  katastr  měl  tvořit  stálý a  dokonalý  seznam  všech 

pozemků, ke kterým se vztahovala daň a zároveň i udání jejich velikosti, 

polohy  a  čistého  výnosu.  Předpokládalo  se  tedy,  že  se  bude  jednat 

o stabilní  katastr.  Vlastní  katastrální  mapování  začalo  v roce  1817 

v Dolním Rakousku a skončeno bylo  v  roce 1861 v Tyrolsku.  Čechy se 

mapovaly v letech 1826-1843, Morava v letech 1824-1836, s mapováním 
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v Uhrech  se  mohlo  začít  až  po  porážce  revoluce  v  letech  1848-1849 

a Slovensko se začalo mapovat až v roce 1853.

2.1.2 Faktory určující souřadnicovou síť a bodová 
pole 

Číselné hodnoty rovinných souřadnic (x,y) pevného bodu závisí obecně na 

pěti faktorech [11]. Jsou to:

 vlastní triangulace (měřické chyby ovlivňují tvar trojúhelníků, délky a 

azimuty stran i celkový rozměr a orientaci sítě),

 vyrovnání sítě (samostatné nebo v bloku s jinými sítěmi, vkládání do 

sítě vyššího řádu po bodech nebo poskupinách bodů),

 rozměry referenčního elipsoidu, na kterém se vypočte poloha bodů 

z vyrovnaných délek a úhlů  (v  případě stabilního katastru  Zachův 

elipsoid),

 poloha  a  orientace  celé  sítě  na  elipsoidu,  určené  astronomickým 

měřením  zeměpisných  souřadnic  a  azimutů  (totožné  s  orientací 

referenčního elipsoidu vůči geoidu),

 typ  rovinného  zobrazení  (válcové,  kuželové...),  umístění  osy  X 

a počátku rovinných souřadnic.

2.1.3 Kartografické zobrazení

Geometrickým základem map stabilního katastru byla trigonometrická síť I.-

III.  řádu  a  Cassini-Soldnerovo  zobrazení.  Pro  výpočetní  a  zobrazovací 

práce bylo použito toto nekonformní válcové zobrazení v příčné poloze, kdy 

válec se dotýká referenční  kulové plochy v místním poledníku.  Dotykový 

poledník  byl  volen  tak,  aby  procházel  středem  zobrazovaného  území 

a procházel  významným  trigonometrickým  bodem  I.  řádu,  který  byl 

počátkem rovinných souřadnic. Vzniklo tak deset souřadnicových soustav 

na  území  celého  Rakouska-Uherska  (obr.1).  Pro  Čechy  byla  zvolena 

15



souřadnicová  soustava  s počátkem  v bodě  Gusterberg,  pro  Moravu 

a Slezsko  v bodě  Sv. Štěpán.  Pouze  základní  (dotykový)  poledník  se 

nezkresluje a zobrazuje se jako osa X kladná jižním směrem. Na ni kolmá 

je pak osa Y kladná západním směrem od dotykového poledníku. Délkové 

zkreslení je závislé na vzdálenosti od základního poledníku a na azimutu 

měřené  strany  a  rychle  narůstá  s druhou  mocninou  vzdáleností  od  osy 

základního poledníku (osy X) a ve vzdálenosti 200 km nabývá hodnot 0,492 

m, což činí 0,17 mm na mapě v měřítku 1: 2880. Aby hodnota délkového 

zkreslení příliš nepřekročila prakticky dosahovanou grafickou přesnost na 

mapě, bylo rozhodnuto, že na území zobrazovaném v jedné souřadnicové 

soustavě by neměly pořadnice y přesáhnout hodnotu cca 200 km.

Obr. 1

Pravoúhlé  souřadnice  probíhají  zhruba  severojižním  směrem  - 

úsečky  (abscisy)  se  označují  jako  x,  pořadnice  (ordinanty)  přibližně 

východozápadním směrem se označují jako y. Meridiánová konvergence je 
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na základním poledníku rovna nule a s růstem pořadnice y na východ nebo 

západ se zvětšuje, a to tím více čím leží bod severněji. To znemožňuje, aby 

se  sousední  pásy  vzájemně  dotýkaly  svými  pravoúhlými  souřadnicemi 

a navazovaly  na  sebe,  protože  každý  pás  je  orientován  podle  svého 

základního poledníku a následkem toho jsou jejich souřadnicové osy vůči 

sobě šikmo nakloněny. Proto se ukázalo nutným volit za čáru dotyku mezi 

sousedními pásy takovou hranici, kterou by bylo možno vyznačit v přírodě, 

zaměřit  a  zakreslit  a  tou  se  stala  politická  hranice  mezi  zeměmi. 

Souřadnicové pásy se tedy vymezily hranicemi zemí znázorněných v téže 

soustavě.  Tímto  způsobem  byla  vždy  celá  země  znázorněna  v jediné 

soustavě (Čechy, Morava + Slezsko). 

2.1.4 Souřadnicové soustavy v českých zemích 

 Čechy, Horní Rakousko a Salcbursko 

Hlavní  trigonometrický  bod  Gusterberg  u  Kremsmünsteru  v  Horním 

Rakousku  (jižně  od  Wels).  Bod  je  umístěn  na  kopci  Gusterberg. 

Geografická poloha bodu φ = 48°02´20,50´´,  λ = 31°48´09,17´´ vých. od 

Ferra 2 nebo φ = 48°02´18,4753´´severně a λ = 14°08´15,0242´´ východně 

od Greenwiche. Jižní větev osy je odkloněna k západu o 4´22.3´´, není tedy 

rovnoběžná  s  žádným  poledníkem.  Největší  vzdálenost  od  osy  X  činí 

Y = + 194 km a Y = - 147 km se zkreslením délek + 465 mm/km a plochy 

930 m²/km².

 Morava,  Slezsko,  Dolní  Rakousko  (včetně  Vitorazska) 

a Dalmácie 

Hlavní  trigonometrický  bod Sv.Štěpán.  Bod je  umístěna na věži  zvonice 

katedrály  sv.  Štěpána ve  Vídni  v  Dolním Rakousku.  Geografická poloha 

bodu φ = 48°12´32,75´´, λ = 34°02´21,60´´ vých.od Ferra nebo φ = 48°12

´31,5277´´severně a λ = 16°22´27,3275´´ východně od Greenwiche. Azimut 

na  trigonometrický  bod  Leopoldsberg  je  α  =  345°  55´22,0´´.  Největší 

2 Ferro se nachází na Kanárských ostrovech a je 17˚39´46,02´´ západně od Greenwiche.
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pořadnice Y = + 180,5 km , max. zkreslení délek + 400 mm/km a ploch 

+ 800 m²/km2 (obr.2).

Obr. 2

2.1.5 Geodetické základy map stabilního katastru 

Geodetickým základem map stabilního  katastru  byla  trigonometrická  síť. 

Pro  výpočty  byl  použit  převážně  Zachův  elipsoid,  který  měl  rozměry 

a = 6 376 045 m,  zploštění  f  =  1/310.  Pro  souřadnice  byly  použity  tyto 

délkové míry: vídeňský sáh (Wr. Klafter) = 1, 896 483 843 m a 1 rakouská 

míle (Postmeile) = 4 000 sáhů = 7, 585 735 km. Rozměr trigonometrické 

sítě byl odvozen ze čtyř geodetických základen:

 základna u Vídeňského Nového Města - délka 6 410,903 víd. sáhů = 

12 158, 175 m,
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 základna u Wels v Horním Rakousku - délka 7 903,812 víd. sáhů = 

14.989,453 m (nebo 7 904,045 sáhů ± 0,360 víd. sáhů),

 základna  u  Radovce  v  Bukovině  -  délka  5  199,60  víd.  sáhů  = 

9.860,453 m,

 základna  u  Hall  v  Tyrolsku  -  délka  2  990,384  víd.  sáhů  = 
5.671,215 m.

Zeměpisná  poloha  koncových  bodů  základny  a  její  azimut  byly 

určeny astronomicky. Základny byly měřeny co nejpřesněji latěmi dlouhými 

dva sáhy, speciálně vyhotovenými pro tento účel. Nejstarší základna byla 

u Vídeňského Nového Města a byla znovu přeměřena [12]. Během měření 

docházelo ke změnám použitého elipsoidu. V letech 1810-1845 byl použit 

Bohnenbergerův elipsoid s rozměry a = 6 376 602 m, f = 1/324, v letech 

1845-1863  Zachův  elipsoid  a  v  letech  1847-1851  Walbeckův  elipsoid 

o rozměrech a = 6 376 896 m a f = 1/302,78 [20].

Sférické trojúhelníky byly redukovány na rovinné, a aby se nemusel 

brát  zřetel  na  sférickou  podobu  zeměkoule  a  zploštění,  byly  počítány 

souřadnice vzhledem k více pravoúhlým rovinným soustavám. Za středy 

těchto  soustav  byly  zvoleny  vhodné  trigonometrické  body  v  jednotlivých 

zemích (např. Gusterberg, Sv. Štěpán). 

Triangulační práce v rakousko-uherské monarchii probíhaly v letech 

1807-1860.  Čechy,  Morava  a  Slezsko  byly  pokryty  souvislou 

trigonometrickou sítí v letech 1821-1840, Uhry až po roce 1853. 

2.1.6 Triangulační síť

Byla vytvořena dvojím způsobem: siť I. -III. řádu trigonometricky - měřením 

úhlů teodolitem, síť IV. řádu graficky - metodou měřického stolu. Účelem 

triangulace  bylo  pokrýt  plochu  území  souvislou  sítí  trojúhelníků. 

Trigonometrická  síť  I. -III.  řádu  byla  geometrickou  kostrou  celého 

katastrálního  mapování  a  její  vyměření  a  propočítání  bylo  svěřeno 
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nejzkušenějším trigonometrům výhradně vojenského stavu. Sítě I. a II. řádu 

byly  společné  pro  zároveň  probíhající  vojenské  mapování.  Tvorba 

trigonometrické  sítě  I. -III.  řádu  je  příkladem  realizace  základního 

geodetického pravidla „z velkého do malého“. Nejprve se měřila síť I. řádu - 

malý  počet  trojúhelníků,  tedy  méně  měření  a  následně  i  méně  výpočtů 

a tedy  i  menší  chybovost.  Pokud  k  chybě  došlo,  pak  v následujících 

etapách byla rozložena na větší množství menších chyb, které v použitém 

měřítku  nebyly  významné.  Pozitivní  pro  určení  sítě  I. -III.  řádu  bylo 

převažující  měření  úhlů  a  teprve  pak  následné  výpočty  délek  stran 

trojúhelníků. Při budování sítě IV. řádu však došlo k jistému zhoršení kvality 

celého díla. Jednak práce neprováděli trigonometři, ale grafičtí triangulátoři, 

a i zvolená metoda měla na kvalitu velký vliv. Neprováděly se výpočty, nýbrž 

pouze grafická triangulace vykreslením směrů na měřickém stole. Grafická 

triangulace se prováděla na triangulačním listu v měřítku 1:14 400, tedy v 

měřítku pětkrát menším než bylo měřítko katastrálního  mapování 1: 2880. 

Pro  účely  triangulace  byly  v  terénu vybírány  body  dominantní  ve 

svém okolí,  vrcholy  hor  a  kopců,  věže.  Většina těchto  bodů musela být 

dobře  přístupná,  aby  na  nich  mohlo  být  zřízeno  stanovisko.  Vzájemná 

vzdálenost mezi nimi byla 4-60 km podle řádu. Poloha trigonometrických 

bodů  I.  -III.  řádu  byla  určena  výpočtem  z  měřených  úhlů  a  početně 

určených délek stran trojúhelníků. Délkami byly přímo zaměřeny pouze čtyři 

geodetické základny. Nedostatkem při  zřizování trigonometrické sítě byla 

neúplná  a  nedokonalá  stabilizace  trigonometrických  bodů.  Ke  stabilizaci 

došlo až po delší době a stávalo se, že body nebyly již nalezeny a musely 

se znovu určovat. 

Trigonometrická síť I.  řádu se skládá z trojúhelníků, které přiléhají 

přímo  k  měřeným  základnám  anebo  ke  stranám  trojúhelníků  přímo 

odvozených  ze  základen.  Strany  trojúhelníka  mají  délky  15-30  km. 

Trigonometrická  síť  II.  řádu se  připojovala  k  trigonometrické  síti  I.  řádu. 

Délky stran trojúhelníků byly 9-15 km. Vyměřování se provádělo většinou 

v rámci  jednoho  kraje.  Trigonometrická  síť  III.  řádu  byla  odvozena 

z trigonometrické sítě II. řádu, přičemž délky stran byly 4-9 km. Body sítě 
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byly zvoleny tak, aby na každou čtvereční rakouskou míli připadly tři body. Z 

těchto tří  bodů musel  být  aspoň jeden použitelný jako stanovisko a dva 

další jako orientační body, aby bylo možno  provést grafickou triangulaci pro 

určení bodů IV. řádu. 

Grafickou triangulací  se měly pro  každý sekční  list  stanovit 

nejméně tři další trigonometrické body, z nichž nejméně jeden  musel být 

použitelný jako stanovisko. Základem pro grafickou triangulaci byly body III. 

řádu,  kde  na  každou  čtvereční  míli  (triangulační  list)  měly  být  tři 

trigonometrické body III. řádu. Část práce byla provedena v kanceláři. Za 

vrcholy trojúhelníků grafické sítě byly použity pevné body jako např. kaple, 

věže, kříže, stromy nebo kopce, na kterých byly umístěny signály (8-12 stop 

vysoké tyče). Vytyčované trojúhelníky musely být přibližně rovnostranné a 

délka  stran  nepřesahovala  500  sáhů.  Body  grafické  sítě  se  určovaly 

grafickým protínáním vpřed. Kontrola trigonometrických bodů IV.  řádu se 

prováděla tak, že se vypočetla délka stran trojúhelníka z příslušných úseček 

a pořadnic  odsunutých  z  listu  odečtením  na  měřítku.  Pokud  souhlasila 

strana s vypočtenou diferencí maximálně v desetinách sáhů, považovalo se 

měření za správné.

2.1.7 Rozdělení a označování triangulačních a 
sekčních listů

Rozdělení  v rámci  jednotlivých  souřadnicových  systémů  se  provedlo 

následovně:  k  hlavnímu  poledníku  a  rovnoběžce,  procházející  středem 

souřadnicové soustavy, byly ve vzdálenosti 1 míle = 4 000 ° = 7 585,9 m 

vedeny  rovnoběžné  přímky,  čímž  vznikla  síť  čtverečných  mílí 

(fundamentálních listů). Tato síť tvoří základ pro další členění na jednotlivé 

sekce. Vedením rovnoběžek ve směru západním a východním od hlavního 

meridiánu vzniknou sloupce (Colonne), které byly označeny jako sloupce 

východní  nebo  západní  (Westliche-Colonne,  Ostliche-Colonne),  vedením 

rovnoběžek k základní rovnoběžce ve směru jižním a severním vzniknou 
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vrstvy  (Schichte).  Nejsevernější  vrstva  (např.  v severních  Čechách)  je 

označena arabskou číslicí 1. Sloupce jsou označeny římskými číslicemi na 

východ i na západ, začíná se vždy jedničkou od základního poledníku. (Pro 

Čechy byly použity vrstvy 1-38 a sloupce XX (západní)-XXVI (východní). 

Každá čtvereční míle (fundamentální list) byla rozdělena ve směru východ-

západ na čtyři díly označené „a, b, c, d " a ve směru sever-jih na pět dílů 

označených „e, f, g, h, i " (obr.3). Triangulační list byl tedy rozdělen na 20 

katastrálních  map  -  sekčních  listů  v měřítku  1: 2880.  Rozměry 

triangulačního listu jsou 1 míle = 4 000° x 4 000°. Rozměry sekčního listu 

jsou  1  000°  x  800°,  tj.  1  896,484  m  x  1  517,187  m.  Plocha  jednoho 

sekčního listu je 500 jiter. Katastrální mapy byly vyhotovovány především 

v měřítku  1: 2880,  ve  větších intravilánech  se  používala  také  měřítka  1: 

1440 a 1:720 (např.v Praze). 

Obr. 3
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Od  roku  1875  se  začaly  v  Rakousko-Uhersku  používat 

metrické míry a nové katastrální mapy byly vyhotovovány v měřítku 1: 2500, 

popřípadě 1: 1250 nebo 1: 625. Triangulační list měl pak rozměry 10 000 x 

8 000 metrů (obr.4).

Obr. 4

2.1.8 Podrobné měření 

Podrobné  měření  polohopisu  bylo  provedeno  metodou  měřického  stolu. 

Jednotlivá katastrální  území byla zobrazována samostatně (jako ostrovní 

mapy),  takže  nedošlo  k vytvoření  bezešvé  mapy  v souvislém  kladu 

mapových listů. 

Vzhledem  k tomu,  že  stabilní  katastr  byl  vytvořen  především  pro 

daňové  účely,  hlavní  důraz  se  při  měření  kladl  na  extravilán  obcí  a  na 

pozemkovou  držbu.  Chyby  měření  se  tak  především  častěji  vyskytují 

a hromadí  v intravilánu obcí,  zejména u  řemenovitých  parcel  komunikací 

a vodních  toků.  V intravilánu  obcí  se  také  kladl  menší  důraz  na  přesné 

zaměřování  stavebních  parcel.  Délky  k  obytným domům se  zaměřovaly 
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přesněji řetězcem nebo sáhovou tyčí, stáje a hospodářské budovy se pouze 

odkrokovaly. V některých případech nebyl zaměřen průnik zdiva s terénem, 

ale rohy střešních plášťů - neexistuje v tomto směru přesný popis. 

V dalších  letech došlo  ke zhoršení  kvality  map stabilního katastru 

jednak reambulací, jednak mnohokrát opakovanou následnou reprodukcí. 

Menší přesnost graficky vyhotovených map a rozvoj geodetických metod 

podrobného měření vedly po roce 1887 k zavedení číselné trigonometricko-

polygonální  metody  [8].  Číselné  měření  bylo  prováděno  v metrické  míře 

a změnilo se i měřítko katastrálních map na dekadické (1: 2500, 1: 1250, 

1:625).  Maximální  dosažitelná  grafická  chyba katastrální  mapy v měřítku 

1: 2880 se pohybuje okolo 0,15 mm, což představuje nejistotu ve zobrazení 

téhož bodu ve skutečnosti asi 0,44 m [8]. 

2.2 Mapy pozemkového katastru

Po vzniku  samostatné  Československé republiky  v roce  1918 byly  převzaty 

operáty rakouského stabilního katastru v nezměněné podobě. V roce 1927 byl 

katastrálním  zákonem č.177/1927  Sb.  zřízen  pozemkový  katastr.  Od  ledna 

1928 se začal budovat československý pozemkový katastr, který byl zpočátku 

reambulovaným,  revidovaným  a  doplňovaným  stabilním  katastrem.  Vznikly 

nové předpisy týkající se měřických činností, a to v roce 1932 -  Instrukce A 
a v roce 1933 -  Instrukce B, které stanovily technologii vyhotovení a vedení 

map pozemkového katastru.  Katastrální  zákon zavedl  také nový geodetický 

souřadnicový  systém  -  Jednotnou  trigonometrickou  síť  katastrální  (JTSK). 

Přestože  byly  vydány  dokonalé  předpisy,  došlo  k novému  mapování 

v měřítkách 1: 1000 a 1: 2000 podle Instrukce A jen asi na 5 % území dnešní 

ČR, ostatní mapy zůstaly v systémech stabilního katastru. 
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2.3 Mapy grafického přídělového plánu

Po  skončení  2.  světové  války  došlo  k mimořádným  změnám  ve  vlastnictví 

nemovitostí. V příhraničních oblastech nastaly   rozsáhlé změny ve vlastnictví 

na  podkladě  dekretů  prezidenta  republiky  č.12/1945  Sb.,  č.28/1945  Sb. 

a č.108/1945  Sb.,  kterými  byla  upravena  konfiskace  nepřátelského  majetku 

(Němců,  Maďarů,  zrádců  a  nepřátel  českého  a  slovenského  národa) 

a umožněno osídlování pohraničí. Přídělové řízení vyžadovalo rozsáhlé úpravy 

(dělení  a  slučování)  hranic  pozemků  a  šlo  o  časově  náročnou  záležitost. 

Z těchto důvodů došlo ke značnému zjednodušení evidence konfiskovaného 

majetku,  jak  v zápisech  do  pozemkové  knihy,  tak  v zaměření  a  vyznačení 

přídělového majetku do mapových podkladů. Dělení pozemků se vyznačovalo 

do kopií map pozemkového katastru nebo jejich zmenšenin zpravidla tužkou. 

K upřesnění přídělů a následnému vyhotovení geometrických plánů ve většině 

případů již nedošlo v důsledku změny politického režimu v roce 1948. Po roce 

1989  však  došlo  na  podkladě  takto  nedokončeného  přídělového  řízení 

k uspokojování  restitučních  nároků.  V  okrese  Plzeň-sever  je  asi  70  % 

katastrálních  území  dotčeno  nedokončeným  přídělovým  řízením  a  většina 

případů  dosud  nebyla  řešena  upřesněnými  přídělovými  plány  nebo  novým 

geometrickým zaměřením v rámci komplexních pozemkových úprav.

2.4 Mapy v souvislém zobrazení v sáhovém měřítku

Koncem padesátých let a v šedesátých letech minulého století došlo k převodu 

map bývalého pozemkového katastru do souvislého zobrazení,  nejdříve pro 

potřeby jednotné evidence půdy (JEP) a následně i pro evidenci nemovitostí 

(EN).  Postupovalo  se  podle  Směrnice  pro  obnovu  map  JEP  reprodukcí 

v souvislém zobrazení [5]. Původní ostrovní mapy jednotlivých k.ú. se spojily 

do souvislého zobrazení v kladu map stabilního katastru. Výsledná kvalita takto 

vyhotovených map byla ovlivněna především pečlivostí a odbornými znalostmi 

zpracovatele. Do  map v souvislém zobrazení se promítly chyby vzniklé jednak 

nesouladem  spojení  původních  ostrovních  map,  jednak  rozdílnou  srážkou 
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mapových  podkladů  a  značnými  místními  deformacemi  papírových  map. 

Vážným nedostatkem bylo neúměrné zvětšení mezních odchylek v délkách (až 

do  trojnásobku  přípustných  odchylek  pozemkového  katastru)  [6] 

a zjednodušené zaměřování  a  zobrazování  změn v mapách JEP, které  byly 

většinou převzaty do pozdějších map evidence nemovitostí. 

Takto vzniklé mapy byly v 70. letech převedeny na plastové fólie. Přitom 

mohlo  dojít  k dalšímu  znehodnocení  kvality  mapového  díla  kartografickou 

reprodukcí.  Mezní  odchylky  byly  ponechány v platnosti  podle  Směrnice  pro 

vedení měřických operátů JEP [7]. Mezní odchylka vzdálenosti do 50 m délky 

odměřené z této mapy a přímo změřené činí 2,66 m a pro vzdálenosti nad 50 

m 2,96 m [8].  Menší přesnost lze také očekávat v polních tratích, kam byly 

překopírovány  méně  přesné  zákresy  změn  zaměřené  zjednodušenými 

měřickými postupy při zakládání JEP. Mapy JEP a mapy v souvislém zobrazení 

zobrazovaly  především  užívací  vztahy  a  hranice  kultur,  neboť  zobrazování 

vlastnických hranic bylo politicky nežádoucí v období přechodu od individuální 

malovýroby ke kolektivní zemědělské velkovýrobě po roce 1948. 
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3 Katastrální území Chrástov

3.1 Základní údaje

Jedná  se  o  malé  katastrální  území  (dále  jen  k.ú.)  s přídělovým  řízením 

v okrese  Plzeň-sever  o  rozloze  147  ha.  Před  obnovou  mapového  operátu 

převedením bylo v tomto k.ú. evidováno 118 parcel katastru nemovitostí a 112 

parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Po provedené obnově bylo v k.ú. 

Chrástov evidováno 219 parcel. 

Chrástov sousedí s k.ú. Březí u Pernarce, Chrančovice, Náklov, Třebobuz 

a Luhov (příloha A).  V k.ú.  Březí  u  Pernarce a Chrančovice jsou v platnosti 

mapy typu KM-D v sáhovém měřítku vyhotovené v letech 1999 a 2000. V k.ú. 

Náklov,  Třebobuz a Luhov u Líšťan jsou platné analogové mapy v systému 

JTSK vyhotovené  v roce  1984  mapováním  podle  směrnice  pro  ZMVM  [4]. 

V těchto k.ú. se předpokládá jejich bezproblémový převod na DKM. 

V roce 1999 byla v k.ú. Chrástov dokončena digitalizace SPI. V roce 2001 

byla  vyhlášena  platnost  obnoveného  mapového  operátu  přepracováním na 

digitalizovanou mapu (KM-D). Před obnovou byla v platnosti analogová mapa 

v souvislém zobrazení v měřítku 1: 2880. V letech 2002-2003 byla v tomto k.ú. 

ověřována 2. varianta postupu obnovy katastrálního operátu přepracováním. 

Vznikla  tak digitalizovaná mapa v systému JTSK a zároveň byla  stanovena 

povinnost její další číselné údržby. 

3.2 Mapové podklady použité pro obnovu katastrálního 
operátu v k.ú. Chrástov 

Základem  pro  obnovu  katastrálního  operátu  v  k.ú.  Chrástov  byly  mapy 

bývalého pozemkového katastru z roku 1892 WC.X.19,c,g (č.1), WC.X.19,b,g 

(č.2), WC.X.19,c,h (č.3) a WC.X.19,b,h (č.4) v měřítku 1: 2880 (obr.5). Kresba 

na mapě č.1 a č.3 byla spojena do jednoho mapového listu a kresba na mapě 
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č.2 a č.4 také do jednoho mapového listu. Dále byly využity mapy v souvislém 

zobrazení č. ZS X-19-10, ZS X-19-11, ZS X-19-14 a ZS X-19-15 na plastové 

fólii v měřítku 1: 2880 a mapa grafického přídělového plánu v měřítku 1: 5000 

z let 1948-1949, která byla vytvořena slepením map bývalého pozemkového 

katastru  a  zmenšením.  Dále  byl  jako  pomocný  podklad  použit  společný 

grafický přehled parcel, který byl vyhotoven v roce 1995 při digitalizaci souboru 

popisných informací. Jedná se o kopie map v souvislém zobrazení, do kterých 

byly  dokresleny  všechny  parcely,  které  byly  v katastru  nemovitostí  dosud 

evidovány zjednodušeným způsobem.

Obr. 5
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3.3 Technologický postup vyhotovení KM-D v systému S-
SK 

Obnova katastrálního operátu proběhla v roce 2001. Postupovalo se v souladu 

s prozatímním návodem [17] a návodem [22] a technologickým postupem [21].

3.3.1 Úvodní činnosti

Pro  katastrální  území  Chrástov  byl  zpracován  stručný  projekt,  který  byl 

schválen  Zeměměřickým  a  katastrálním  inspektorátem  v Plzni.  Projekt 

obsahoval charakteristiku obnovované katastrální  mapy a map dřívějších 

pozemkových  evidencí,  charakteristiku  obnovené  katastrální  mapy  a 

zvolené postupy obnovy, včetně způsobu doplnění parcel ze zjednodušené 

evidence,  rozsah  potřeby  doplnění  nebo  vybudování  podrobného 

polohového  bodového  pole,  výčet  dalších  využitelných  podkladů,  obsah 

katastru  (velikost  území,  počet  parcel  a  listu  vlastnictví),  časovou 

náročnost, časový postup obnovy a zpracovatele jednotlivých částí. 

Dva  měsíce  před  obnovou  bylo  zasláno  oznámení  dotčené  obci 

o účelu obnovy a předpokládaném termínu vyhlášení platnosti. Vzhledem 

k tomu, že v katastrálním území existovala katastrální  mapa, která svými 

podmínkami  nesplňovala  kritéria  pro  přepracování  na  mapu  DKM,  byl 

operát přepracován do formy KM-D. Podle [17] lze totiž katastrální mapu 

přepracovat na DKM, pokud v k.ú. existuje číselně zaměřený obsah v S-

JTSK a  musí  vyhovovat  přesnosti  podle  bodu  12.6  nebo  12.14  přílohy 

vyhlášky [2]. Pokud je katastrální mapa vyhotovena v jiném souřadnicovém 

systému  než  S-JTSK a  souřadnice  lomových  bodů  parcel  v S-JTSK by 

vznikly  grafickou  transformací  původní  mapy,  nesmí  dojít  k překročení 

kritéria přesnosti odpovídající 4. třídě přesnosti3 mapování podle dřívějších 

předpisů [4]. Po obnově zůstala digitalizovaná vektorová mapa v původní 

souřadnicové soustavě (S-SK) jako ostrovní.  Katastrální  hranice se mezi 

jednotlivými katastrálními územími nevyrovnávaly.

3 Střední souřadnicová chyba podrobného bodu v měřítku mapy 1:2 000 je 26 cm.
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3.3.2 Transformace

Mapy v  souvislém zobrazení,  mapy pozemkového katastru  a  grafického 

přídělového plánu byly nejdříve naskenovány v Zeměměřickém úřadě (ZÚ) 

v Praze na velkoformátovém skeneru s přesností charakterizovanou střední 

souřadnicovou chybou mxy = 0,1 mm na mapě. Vzhledem k tomu, že měla 

být  vyhotovena  digitalizovaná  mapa  (KM-D)  v původní  zobrazovací 

soustavě, rastrové soubory byly nejdříve transformovány systémem I/RAS 

B  afinní  transformací  1. stupně  na  rohy  rámu  mapového  listu  a  body 

transformačního klíče byly v prvním kroku rohy příslušných mapových listů. 

Dále byla ještě použita afinní transformace 3. stupně. Jednotlivé mapové 

listy byly takto transformovány na body uprostřed sekčních čar a identické 

body uvnitř mapových listů, které byly zobrazeny jak na katastrální mapě, 

tak na mapě bývalého pozemkového katastru.  Rovněž byla na identické 

body  transformována  mapa  grafického  přídělového  plánu.  Transformace 

prováděl  Odbor  obnovy katastrálního operátu na Katastrálním úřadě pro 

Plzeňský kraj (OOKO). 

3.3.3 Vektorizace  a  doplňování  parcel  ve 
zjednodušené evidenci, grafické soubory

Vektorizace byla prováděna programem MicroGeos v.6.0 SR1. Vstupními 

soubory pro vektorizaci byly: transformované mapy pozemkového katastru, 

katastrální mapy a mapy grafického přídělového plánu a též soubory údajů 

o parcelách katastru nemovitostí a parcelách vedených ve zjednodušené 

evidenci. Vzhledem k tomu, že mapy v souvislém zobrazení jsou zatíženy 

většími chybami, způsobenými použitými postupy při jejich vzniku i vedení, 

byly jako předlohy pro vektorizaci  použity transformované rastrové mapy 

pozemkového katastru. Prvky obsahu mapy, které nebyly obsaženy v mapě 

pozemkového katastru, byly získány z rastrového souboru katastrální mapy. 

V případě pochybností o správném zákresu vlastnické hranice v mapě byly 

použity záznamy podrobného měření změn (ZPMZ).
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Nejprve byla vektorizována katastrální mapa bez doplněných parcel 

vedených ve zjednodušené evidenci. Při vektorizaci byl odstraněn obsah 

polohopisu, který byl nad rámec stanovený vyhláškou [17], např. hranice 

intravilánu  a  spůlné  parcely.  Dále  byly  odstraněny  nesoulady  na  styku 

jednotlivých mapových listů. Do každé parcely bylo umístěno vždy jedno 

definiční  parcelní  číslo  a  nad  parcelní  číslo  umístěna  značka  druhu 

pozemku podle [17]. Vzhledem k tomu, že se jednalo o mapu typu KM-D 

v systému S-SK,  nebylo zobrazováno v souladu s  návodem [22]  bodové 

pole. 

Po provedené vektorizaci katastrální mapy byly doplňovány parcely 

vedené  ve  zjednodušené  evidenci.  Jednotlivé  parcely  se  doplňovaly 

s využitím grafického přehledu parcel  a  jako podklad byla  použita  mapa 

pozemkového katastru. Pro zákres některých parcel byla též využita mapa 

grafického přídělového plánu. Zároveň se řešila i návaznost doplňovaných 

parcel na hranice parcel v katastrální mapě tak, aby nedošlo k nelogickému 

zákresu vlastnické hranice. Parcely byly označeny stejnými parcelními čísly, 

jaké  byly  vedeny  v SPI.  Čísla  parcel  ve  zjednodušené  evidenci  byla 

doplňována do tvaru K_CCCCC/PPP//D, kde K je jednomístný numerický 

kód  druhu  číslování  parcel,  CCCCC  je  kmenové  číslo  parcely,  PPP  je 

poddělení parcelního čísla a D je označení dílu parcely. Dále bylo dbáno na 

to, aby na hranicích parcel nebyly vytvářeny nadbytečné zlomy. 

Způsob  kresby  vektorizovaných  hranic,  značek,  popisu  a  jejich 

uložení prováděl systém automaticky. Byly používány tyto základní druhy 

barev: 

 zelená barva - hranice parcely KN,

 žlutá barva -  vnitřní  kresba parcel  KN, popis pozemkových parcel 

KN,

 světle  modrá  barva  -  hranice  parcel  vedených  ve  zjednodušené 

evidenci a jejich popis,

 červená barva - popis stavebních parcel KN, správní hranice

 fialová barva - popis místního a pomístního názvosloví,

 bílá barva - značky druhu pozemků, popisná parcelní čísla.
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Výsledky vektorizace byly prováděny do souboru označeného jako 

srovnávací  grafický  soubor.  Tento  soubor,  po  provedených  kontrolách 

topologické správnosti obvodové kresby daných plošných objektů a zjištění 

chyb  identifikace  elementů  uvnitř  zvolených  objektů,  byl  následně 

zpracován  programem MicroGeos  Final:  SR_SEST v.  4.0.  a  SROVNEJ 

v. 3.0. Zkontrolovaný a opravený soubor byl  doplněn o rámy a označení 

mapových listů. Po kontrole souladu SPI a SGI byly spuštěny další moduly 

programu MG-Final.  Byly  nastaveny parametry  pro obnovu katastrálního 

operátu;  podmínky  pro  slučování  parcel  vedených  ve  zjednodušené 

evidenci, způsob jejich číslování a způsob vyznačení vlastnických hranic. 

Po zadání parametrů obnovy byl vytvořen automatizovaně koncept 

obnovené katastrální mapy, kde byl vyznačen návrh zobrazení jednotlivých 

parcel, jejich slučování a přečíslování podle zadaných parametrů. Zároveň 

došlo při vzniku konceptu i k vytvoření srovnávacího sestavení parcel, kde 

byl  porovnán  stav  SPI  před  obnovou  a  po  obnově.  Toto  srovnávací 

sestavení bylo použito při námitkovém řízení k obnovenému katastrálnímu 

operátu.  Z konceptu  byl  pak  vytvořen  automatizovaně  soubor  označený 

jako konečný grafický soubor. Tento soubor byl znovu překontrolován a byly 

odstraněny chyby v umístění  parcelních  čísel  a  značek  druhů  pozemků, 

které vznikly jejich chybným umístěním pomocí programu Final. Dále byl 

doplněn popis místního a pomístního názvosloví. 

Takto  opravený  konečný  grafický  soubor  je  výsledným  grafickým 

souborem, který je dále udržován jako platná katastrální mapa. V obnovené 

katastrální  mapě  jsou  hranice  parcel  původně  vedené  ve  zjednodušené 

evidenci  vyznačeny  plnou  čarou.  V katastrálním  území  bylo  ponecháno 

dosavadní číslování ve dvou číselných řadách. Vztažné měřítko popisu bylo 

zvoleno 1: 2000.
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3.3.4 Databáze bodů

Po  vyhotovení  konečného  grafického  souboru  byla  vytvořena  databáze 

bodů. Všechny lomové body parcel byly průběžně očíslovány v rámci k.ú. 

pod  jedním  číslem záznamu  podrobného  měření  změn  (ZPMZ)  pomocí 

funkce programu MicroGeos. Databáze bodů obsahuje tyto údaje o bodech:

 úplné dvanáctimístné číslo bodu ve tvaru - PORCIS (pořadové číslo 

k.ú.  v okrese 3  místa),  ZBP (1 místo),  ZPMZ (4 místa)  a  CISLO 

(vlastní číslo bodu 4 místa),

 souřadnice Y (10 míst včetně desetinné čárky),

 souřadnice X (10 míst, včetně desetinné čárky),

 nadmořská výška bodu Z (7 míst,  včetně desetinné čárky, u map 

KM-D je hodnota 0),

 charakteristika kresby (4 místa, vyjadřuje vztah bodu k mapě),

 informace  o  stavu  bodu  (1  místo,  při  vyhlášení  obnoveného 

katastrálního operátu byla hodnota u všech bodů 1 - bod platný),

 datum vložení bodu do databáze (8 míst),

 souřadnice y a x v S-JTSK (při vyhlášení obnoveného katastrálního 

operátu byla hodnota 0).

Souřadnice podrobných bodů polohopisu byly určeny v metrech na 

dvě desetinná místa. U všech bodů byl uveden kód kvality 8. Kód kvality 8 

označuje  podrobný  bod,  jehož  souřadnice  jsou  odvozeny  z  mapy  v její 

souřadnicové soustavě a nejsou číselným vyjádřením katastrální mapy ve 

smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona [19] nebo § 13 odst. 8 a § 68 odst. 

1 písm. a) vyhlášky [2]. Jedná se o podrobné body, jejichž souřadnice byly 

určeny vektorizací grafického obrazu mapy.
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3.3.5 Výpočet výměr a určení BPEJ

Výměry  byly  vypočteny  ze  souřadnic  lomových  bodů  parcel.  U  parcel 

s kódem  způsobu  určení  výměry  1  a  2  se  ponechaly  původní  výměry, 

u ostatních parcel byly výměry změněny a byl uveden kód způsobu určení 

výměry 0 (tab.1). V katastrálním území Chrástov byly zavedeny BPEJ již 

v roce 1999. Bylo proto nutno provést rebonitaci - změnu údajů o BPEJ. 

Konečný grafický soubor KM-D byl převeden ze systému S-SK do S-JTSK 

afinní  transformací  na  rohy  mapových  listů.  Transformační  rovnice  byly 

uloženy do příslušného adresáře.  Tento soubor byl  převeden do starého 

výměnného formátu a poslán pro další zpracování do Výzkumného ústavu 

meliorací a ochrany půdy (VÚMOP). VÚMOP zaslal zpět zpracovaná data 

o BPEJ  v S-JTSK.  Pomocí  uložených  transformačních  rovnic  byla  data 

o BPEJ  transformována  ze  systému  JTSK  zpět  do  systému  stabilního 

katastru. Dále došlo ke zpracování dat BPEJ pomocí programu Bonitář a 

Bonituj. Byly vytvořeny dva základní soubory; grafický soubor izolinií BPEJ 

a  databázový  soubor,  který  obsahoval  údaje  o  bonitovaných  parcelách 

(parcelní číslo, kód BPEJ a výměru). 

Tabulka 1

3.3.6 Závěrečné činnosti při obnově operátu a obnova 
SPI

Po  vytvoření  výše  uvedených  souborů  a  jejich  kontrole  bylo  dopisem 

ohlášeno zahájení řízení o námitkách podle § 16 zákona [19]. Po uplynutí 

zákonem  stanovených  lhůt  byla  vyhlášena  platnost  obnoveného 

katastrálního operátu. Dnem vyhlášení se dosavadní operát stal neplatným 

Kvalita výměry kód
Výměra vypočtena ze souřadnic v systému JTSK 2
Výměra vypočtena jiným číselným způsobem z přímo 
měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému 1

Výměra vypočtena graficky nebo v digitalizované 
mapě           0
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a části neplatného katastrálního operátu byly uloženy do dokumentačních 

fondů  katastrálního  pracoviště  jako  archiválie  [19].  Zároveň,  ke  dni 

vyhlášení platnosti,  došlo ke změně SPI. Pomocí programu NZMVM 300 

byla  automaticky  změněna  parcelní  čísla  a  výměry  parcel  v lokální  síti 

katastrálního pracoviště.  Dále byly  zrušeny údaje o  BPEJ a programem 

NDZBO 300 zavedeny nové kódy BPEJ, které byly v souladu se stavem po 

obnově operátu. Závěrečnou činností bylo zpracování výsledného elaborátu 

obnovy podle návodu [22].

Výsledkem  obnovy  souboru  geodetických  informací 

přepracováním  jsou  dvě  samostatné  části  katastrálního  operátu;  SPI 

udržovaný  v novém informačním systému katastru  nemovitostí  (ISKN)  a 

SGI udržovaný programem MicroGeos J v.7.1 a Data Manager v 1.2.1 (pro 

údržbu  databáze  bodů).  Údržba  katastrálního  operátu  v různém 

programovém prostředí s sebou nese řadu problémů a vyžaduje zvýšenou 

pečlivost při údržbě map KM-D, kdy je třeba průběžně kontrolovat soulad 

SPI a SGI. 

3.4 Technologický postup vyhotovení KM-D v  S-JTSK

V letech 2002-2003 byla na podkladě Pokynu ČÚZK č.j. 3786/2002 - 22 ze dne 

25.7.2002  ověřována  v katastrálním  území  Chrástov  2.  varianta  postupu 

obnovy katastrálního  operátu  přepracováním katastrálních  map  do  S-JTSK. 

Postupovalo  se  v souladu  s návrhem  návodu  [23].  Výsledkem  ověření  je 

digitalizovaná mapa v S-JTSK s vyrovnanou katastrální hranicí, na kterou by 

bylo možno bezproblémově navázat okolní styková k.ú. a vytvořit tak bezešvou 

mapu v S-JTSK.

3.4.1 Revize, místní šetření, rekognoskace, měřické 
práce 
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Jednou  z prvních  činností,  která  byla  provedena,  byla  rekognoskace 

podrobného polohového bodového pole (PPBP). Bylo zjištěno, že v dané 

lokalitě neexistuje bodové pole v dostatečné hustotě. Bylo proto provedeno 

zhuštění bodového pole a zřízeno pět nových bodů PPBP. Zároveň bylo 

vydáno  rozhodnutí  o  povinné  číselné  údržbě.  Zhuštění  PPBP  prováděl 

OOKO.

Dále  bylo  provedeno  místní  šetření  a  vyhledány  hraniční  znaky 

(mezníky) zachované nejen na katastrální hranici zpracovávaného k.ú., ale 

i v sousedních stykových k.ú.  Byly znovu prověřeny vyšetřené katastrální 

hranice při tvorbě ZMVM z 80.let (k.ú. Luhov u Líšťan, Náklov a Třebobuz). 

Některé  hraniční  znaky  v  novoměřických  náčrtech  nebyly  vyznačeny. 

V extravilánu byly vyhledány původní historické mezníky, hlavně u lesních 

pozemků.  U zemědělských  pozemků  se  původní  hraniční  znaky 

nedochovaly  vzhledem  k nešetrnému  zemědělskému  obdělávání  půdy. 

Důležitou pomůckou pro orientaci v terénu se stala ortofotomapa, hlavně při 

vyšetřování katastrální hranice. V intravilánu obce byly vyhledány identické 

body  na  trvalých  objektech  a  významných  lomových  bodech  hranic 

pozemků.

Po provedeném místním šetření OOKO zaměřil vyhledané mezníky 

(37 bodů na katastrální  hranici,  12  bodů v extravilánu)  a  identické body 

v intravilánu obce (87 bodů). Zaměřené body byly dále využity jednak při 

transformaci rastrů a také při tvorbě vektorového obrazu mapy.

3.4.2 Výpočetní práce

V přípravné fázi byla provedena inventura veškerých využitelných podkladů 

a výsledků zeměměřických činností vyhotovených pro účely katastru. Byl 

vyhotoven  přehled  ZPMZ  pro  přehlednou  evidenci  všech  výsledků 

zeměměřických  činností  uložených  v měřické  dokumentaci  katastrálního 

pracoviště.  Přehled  ZPMZ  sloužil  také  k  orientaci  ve  stávajících 
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zeměměřických podkladech a sledování jejich vzájemných návazností při 

tvorbě  mapy.  Přehled  ZPMZ  byl  vyhotoven  jako  grafický  soubor  nad 

rastrovým souborem katastrální  mapy v programu MicroGeos v.6.0 SR1. 

Obsahoval základní odkazy (číslo ZPMZ, označení plánu a rok vyhotovení) 

na  uložení  měřické  dokumentace.  Odkaz byl  umístěn  v prostoru  změny, 

v případě změny většího rozsahu byl odkaz uveden vícekrát. Do přehledu 

byla  zaznamenána kresba jednotlivých změnových náčrtů,  měřická sít  a 

identické body. Každý změnový náčrt byl pro lepší přehlednost vyhotoven 

jinou barvou.

Následně došlo k novému výpočtu manuálů a konverzi ZPMZ 

z místních soustav do S-JTSK (asi 65 % všech ZPMZ). Některé ZPMZ byly 

již  zaměřeny  v S-JTSK  (asi  10  %),  některé  ZPMZ  nešly  přepočítat 

vzhledem k způsobu zaměření změny. V několika případech byly manuály 

v sáhovém měřítku a bylo je před výpočtem nutno převést na metrickou 

míru.  Výpočty  byly  prováděny  v systému  GROMA 6.0  pod  programem 

MicroGeos. Získané souřadnice bodů v S-JTSK se ukládaly do textového 

souboru pod číslem ZPMZ.

3.4.3 Transformace

Před  transformací  byly  nově  naskenovány  originální  mapy  stabilního 

katastru  uložené  v Ústředním  archivu  zeměměřictví  a  katastru 

Zeměměřického úřadu v Praze. Převod rastrových souborů map v S-SK do 

S-JTSK se skládá ze šesti kroků.

Nejdříve  byly  vytvořeny  přehledky  kladu  mapových  listů  a  byla 

provedena eliminace srážky zdrojových rastrů metodou plátování v souladu 

s návrhem Návodu [23]. Plátování je projektivní transformace na principu 

geometrické teorie ploch a eliminuje se jím deformace zdrojového rastru 

způsobené  nerovnoměrnou  lokální  srážkou papíru.  Dále  byla  provedena 

rekonstrukce mapových listů, a to jak map bývalého pozemkového katastru 
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(BPK),  tak  původních  map  stabilního  katastru.  Plátováním  tak  vznikly 

rekonstruované rastry v  S-SK. 

Dalším krokem byla pohledová kontrola návaznosti původní kresby 

na styku mapových listů a rámových značek. Po provedené kontrole došlo 

k odstranění  mimorámových  údajů  a  kresby  mimo  zpracovávané  území 

kromě značek trojmezí a značek palcového dělení na rámech mapových 

listů.  Spojením  takto  upravených  rekonstruovaných  rastrů  k.ú.  Chrástov 

map bývalého pozemkového katastru a původních map stabilního katastru 

vznikly celkové rastry katastrálního území v S-SK. 

Po  realizaci  této  etapy  bylo  přistoupeno  k ověření  přesnosti 

celkového rastru a vytvoření souvislého rastru. Ze zvolených bodů, jejichž 

souřadnice byly určeny kartometricky z rastrových souborů, byly sestaveny 

vektorové  hraniční  polygony  zpracovávaného  katastrálního  území  a 

sousedních  katastrálních  území.  Hraniční  polygony  se  dále  použily  pro 

zjištění systematických chyb a pro rozbor přesnosti  souvislého zobrazení 

metodou  shlukové  analýzy.  Jako  body  obvodových  polygonů  byly 

především  použity  výrazné  lomy  stabilizované  mezníky  nebo  jiné 

nestabilizované body, ale v dostatečně výrazných lomech hranice. Shluková 

analýza byla provedena na mapách bývalého pozemkového katastru i na 

původních mapách stabilního katastru. 

Vyrovnání  katastrální  hranice  bylo  provedeno  tak,  že  identickou 

množinou bodů byly lomové body právě vyrovnané katastrální  hranice a 

jejich  souřadnice  byly  určeny  jako  aritmetický  průměr  souřadnic  bodů 

jednotlivých hraničních polygonů. Metoda shlukové analýzy nalezne úseky 

hranice k.ú., ve kterých mají polohové opravy v souřadnicích bodů hranice 

prokazatelně  systematický  charakter  (přibližně  stejný  směr  a  velikost)  - 

shluky.  Přesnost  souvislého  zobrazení  je  pak  charakterizována  střední 

souřadnicovou chybou bodů jednotlivých shluků. V rámci pilotního projektu 

byly  nastaveny odchylky odlišné od navržených odchylek pro hodnocení 

shlukové analýzy dané návodem [23]. Byly nastaveny hodnoty méně tvrdé, 

např. mez, od které je považován shluk za chybu, byl nastaven na 1,0 sáhu, 
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hodnota, při  níž  shluk nebyl  považován za chybný,  byl  nastaven na 0,5 

sáhu. Lepších výsledků bylo dosaženo u shlukové analýzy provedené na 

původních  mapách  stabilního  katastru  (viz  příloha  B).  Přestože  byla 

dosažena přesnost shlukové analýzy menší než 0,4 sáhu, byla provedena 

vyrovnávací  nereziduální  Jungova  transformace  na  mapách  bývalého 

pozemkového  katastru.  K vyrovnávací  transformaci  se  přistoupilo  jednak 

z důvodu  nedodržení  odchylek  v souladu  s návodem  [23],  dále  pak  na 

pracovišti  OOKO v Plzni  se  provádí  vyrovnávací  transformace  ve  všech 

katastrálních  územích,  přestože  je  dosažená  přesnost  shlukové  analýzy 

menší  než  0,4  sáhu  (limitní  hodnota  pro  provádění  vyrovnávací 

transformaci).  Dochází  tak  k dalšímu  zpřesnění  vyrovnané  hranice. 

Výsledkem  vyrovnávací  transformace  byl  souvislý  rastr v S-SK.  Pro 

vytvoření souvislého rastru byl použit systém Kokeš v.5.20 firmy GEPRO 

s.r.o.

Posledním krokem převodu byla transformace souvislého rastru do 

S-JTSK. Transformace byla  provedena globálním transformačním klíčem 

(GTK) pomocí makra od firmy GEPRO. GTK tvoří transformační rovnice, 

které jsou sestaveny z identických bodů triangulace stabilního katastru I. až 

III. řádu, u nichž jsou určeny souřadnice v obou souřadnicových systémech 

(S-SK  a  S-JTSK)  na  celém  území  České  republiky.  Pro  následnou 

dotransformaci byly pak použity body, které byly zaměřeny a vyhodnoceny 

jako  možné  identické  body,  a  to  jak  v intravilánu,  tak  v lesích  či  na 

katastrálních  hranicích  (např.  nalezených  14  mezníků  v lese,  které 

ohraničovaly šlechtický majetek) (viz příloha C).

3.4.4 Vektorizace a grafické soubory

Vektorizace probíhala ve dvou krocích programem MicroGeos v.6.0 SR1. 

Nejdříve  byly  spojeny  body,  u kterých  byly  určeny  souřadnice  v S-JTSK 

z původního měření přepočítáním. Katastrální hranice se sousedními k.ú. 
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Luhov  u  Líšťan,  Náklov  a  Třebobuz  byla  převzata  z měřického  operátu 

ZMVM.  Hranice  parcel,  které  nebylo  možno  vytvořit  spojením  lomových 

bodů  určených  v S-JTSK,  byly  vytvořeny  vektorizací  jejich  rastrového 

obrazu.  Jako podklad  pro  vektorizaci  byly  použity  transformované mapy 

pozemkového  katastru  v S-JTSK.  V k.ú.  Chrástov  zanikla  zjednodušená 

evidence  v roce  1999  při  digitalizaci  souboru  geodetických  informací 

přepracováním na mapu KM-D,  takže zpracování  výsledného grafického 

souboru  bylo  jednodušší.  Nebyl  vytvořen  koncept,  nýbrž  podklad  pro 

vektorizaci  tvořila  platná  katastrální  mapa  KM-D.  Při  vektorizaci  se 

používala  stejná  kriteria  jako  při  vektorizaci  KM-D  (odst.3.3.3). 

Transformované  původní  mapy  stabilního  katastru  nebyly  při  vektorizaci 

použity  z důvodu  velkého  množství  změn  oproti  stavu  v pozemkovém 

katastru.

Výsledkem vektorizace byl pouze jeden grafický soubor, který 

byl označen jako zkušební operát. Tento operát je nadále udržován zároveň 

s platnou  mapou  KM-D.  Nad  tímto  grafickým souborem  byly  provedeny 

kontroly topologické správnosti obvodové kresby daných plošných objektů a 

zjištění chyb identifikace elementů uvnitř zvolených objektů. Na podkladě 

zkušební  obnovy  katastrálního  operátu  nedošlo  ke  změně  SPI,  nebyly 

v tomto případě porovnávány rozdíly ve výměrách platné mapy KM-D, ani 

se  nezjišťovalo,  jaký  dopad  by  měly  příslušné  změny  ve  výměrách  na 

případná řízení  o opravě chyby.  Byla také založena databáze bodů v S-

JTSK. Souřadnice měřených bodů v S-JTSK, které byly identické s body 

v KM-D,  byly  doplněny  do  databáze  bodů  mapy  KM-D.  Do  zkušebního 

operátu jsou dále vyznačovány ověřovaným postupem změny podle nově 

potvrzovaných  geometrických  plánů  a  změny  zjištěné  měřením,  nikoli 

hodnoty již dopočtené a přizpůsobené mapě, jako je to v případě KM-D. 

Z tohoto  operátu  se  rovněž  vydávají  podklady  pro  další  zeměměřické 

činnosti.
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4 Optimální  postup  transformace  lokalit  s KM-D  do 
systému JTSK

V předchozích dvou kapitolách byly stručně popsány dva technologické postupy 

vytvoření  KM-D.  První  popisuje  tvorbu  KM-D  tak,  jak  byla  vyhotovena  podle 

návodu  [17].  Tato  technologie  tvorby  KM-D  byla  používána  do  roku  2002. 

Výsledkem je ostrovní mapa v původní souřadnicové soustavě stabilního katastru 

s nevyrovnanou katastrální hranicí. Transformace map pozemkového katastru byla 

prováděna afinní transformací na rohy mapových listů. Mapa vznikla vektorizací 

jejich rastrového obrazu. Problematické je vedení a údržba takto vyhotovených 

map (SPI prostředky ISKN, SGI programem MicroGeos, výsledky zeměměřické 

činnosti v S-JTSK přizpůsobené mapě v S-SK).

Druhý  postup  popisuje  jednu  z možností  převodu  stávající  mapy  KM-D  do 

systému JTSK. V tomto postupu byly použity  návody [23] a [17]. Tímto postupem 

byla  zkušebně  vytvořena  katastrální  mapa  v S-JTSK  s vyrovnanou  katastrální 

hranicí a lze tedy vytvořit bezešvou mapu. Pro transformaci byl použit GTK. Mapa 

vznikla  vektorizací  rastrového  obrazu  mapy  s využitím  nově  určených  a 

zaměřených identických bodů v S-JTSK. Takto vyhotovenou mapu by bylo možno 

vést a udržovat prostředky ISKN, zeměměřické činnosti v S-JTSK by nebylo třeba 

přizpůsobovat mapě.

Problémy s údržbou a vedením map KM-D vyhotovených v letech 1998 - 2002 

podle návodu [17] vyvolaly nutnost převést tyto mapy z S-SK do S-JTSK a vytvořit 

bezešvou mapu. Na Západočeské univerzitě v Plzni bylo realizováno několik prací 

zabývající se problémem převodu map ze S-SK do S-JTSK. Jednou z těchto prací 

je  projekt  doc.  Ing.  Václava  Čady,  CSc.,  [24],  který  řeší  optimální  postup 

transformace lokalit  s již existující  KM-D do S-JTSK a navazuje na návod [25]. 

Základní  myšlenkou  postupu  je  vytvoření  souvislého  zobrazení  map  BPK 

v rastrovém  vyjádření,  vyrovnání  katastrálních  hranic,  převod  souvislého 

zobrazení do S-JTSK a transformace KM-D do těchto hranic. 
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4.1 Popis postupu

Rastrové soubory mapových listů zdrojových mapových podkladů by měly být 

podrobeny  vizuální  kontrole  po  stránce  obsahové  úplnosti  a  čitelnosti. 

Kontrolně jsou proměřeny rámy mapových listů nejlépe v souřadnicích skeneru 

a  určí  se  délka  intervalu  palcové  sítě  v jednotlivých  souřadnicích.  Z těchto 

hodnot  je  určen  skutečný  rozměr  mapového  listu  v souřadnicích  S-SK. 

Vzhledem k tomu, že srážka mapového listu může činit až několik procent, je 

zvolen  exaktní  postup  transformace,  který  tuto  srážku  zohlední.  Jako 

nejvhodnější  se nabízí  využití  geometrické teorie  ploch (tzv.  plátování),  kdy 

deformace modelu mapového listu  je  popsána pomocí  interpolačních  ploch 

určených svým okrajem. 

Deformovaný  průběh  rámu  mapového  listu  se  modeluje  pomocí 

kubických spline křivek. Opěrnými body jsou volené body na rámu mapového 

listu (rohy mapových listů, značky pětipalců a palců). Přesnost určení polohy 

rohů rekonstruovaného mapového listu má zásadní vliv na průběh spline křivky 

a v konečném výsledku na kvalitu spojení mapových listů. V případě špatné 

čitelnosti  rohů  mapového  listu  se  musí  provést  jejich  rekonstrukce. 

Rekonstruovaný  roh  se  vypočte  jako  průsečík  přímek  získaných  metodou 

nejmenších čtverců ze zaměřených bodů z části rámu v okolí rohu mapového 

listu. 

Matematickým  modelem  proměřeného  mapového  listu  je  bikubický 

Coonsův  plát.  Pro  transformaci  je  potřeba  ještě  jeden  model  ideálního 

mapového  listu.  Oba  tyto  modely  se  pak  použijí  pro  výpočet  souřadnic 

odpovídajících  si  bodů  pro  transformaci  po  částech.  Vlastní  transformace 

mapového  listu  pak  probíhá  projektivně  po  částech,  na  které  je  rozdělen 

mapový  list  tak,  aby  byl  eliminován  vliv  rozdílné  srážky  mapového  listu. 

Výsledkem  transformace  po  částech  je  několik  rastrů,  které  se  spojí  do 

jediného ideálního rastru v souřadnicích zvoleného souřadnicového systému. 

Výsledkem je nedeformovaný rastrový obraz mapového listu.
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Spojením transformovaných rastrů mapových listů jednoho katastrálního 

území  vznikne  celkový  rastr,  který  je  lokalizován  v S-SK  a došlo  u  něho 

k odstranění  srážky  výchozích podkladů.  Na všech rastrech mapových listů 

daného  k.ú.  se  provede  vizuální  kontrola  návaznosti  kresby  na  stycích 

transformovaných mapových listů. Návaznost původní kresby by měla být na 

úrovni  grafické  přesnosti  mapy.  Po  provedené  kontrole  dojde  k odstranění 

mimorámových  údajů  a  kresby  mimo  zpracovávané  území  kromě  značek 

trojmezí  a  značek  palcového  dělení  na  rámu  mapových  listů.  Vznikne  tak 

souvislé  zobrazení  jednotlivého  katastrálního  území  v S-SK.  Souvislé 

zobrazení se postupně vyhotoví pro všechna sousední katastrální území.

Na  takto  vyhotovených  souvislých  zobrazeních  se  provede  rozbor 

přesnosti.  K rozboru  se  použijí  duplicitní  souřadnice  lomových  bodů,  které 

vznikly  zobrazením  společné  katastrální  hranice.  Na  rastrech  se  odečtou 

souřadnice  jednoznačných,  odpovídajících  si  bodů  (výrazné  lomy,  značky 

mezníků) katastrální hranice a zobrazených bodů trigonometrické sítě I. až IV. 

řádu. Pro každé katastrální území se vytvoří statistický soubor, který obsahuje 

diference dy, dx v jednotlivých souřadnicích vzájemně si odpovídajících bodů. 

Po vyloučení hrubých chyb a systematických chyb se na tyto soubory použije 

shluková analýza,  protože tyto  soubory  diferencí  často nevykazují  normální 

rozdělení.  Přesnost  souvislého  zobrazení  je  charakterizována  výběrovou 

střední souřadnicovou chybou mxy = (0.5 (my
2 + mx

2 )0,5 směrodatných odchylek 

souborů souřadnicových diferencí dy, dx. 

Podle  výsledků  analýzy  se  volí  další  postup.  Pokud  je  dosaženo 

přesnosti  oo 8.0m4.0 xy ≤< ,  je nutno provést vyrovnávací transformaci již v S-

SK.  Jako  vyrovnávací  transformaci  je  vhodné  použít  nereziduální  Jungovu 

transformaci,  protože  diference  na  identických  bodech  jsou  relativně  malé 

vzhledem k velikosti katastrálního území. Pokud bylo dosaženo horší přesnosti 

mxy>0.8º, je nutné provést místní šetření průběhu katastrální hranice v terénu, 

provést vyhledání identických bodů a nalezené body zaměřit a určit v S-JTSK a 

opakovat  celý  postup  znovu.  Výsledkem  vyrovnávací  transformace  je 
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vyrovnaný  rastrový  soubor  daného  katastrálního  území.  Vyrovnávací 

transformace se provedou i ve všech sousedních katastrálních územích a pak 

se provede digitalizace vyrovnané katastrální hranice v S-SK.

Dalším krokem je transformace rastrů souvislého zobrazení a  výkresů 

se zákresem vyrovnaných katastrálních hranic  do S-JTSK. Transformace je 

provedena pomocí globálního transformačního klíče (viz.3.4.3.). Použitím GTK 

je podle [25]:

 dodržena 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  současného  změněného  průběhu 

cest, vodních toků apod.),

 není  nutné  v přepracovávaném  prostoru  provádět  jakékoli 

geodetické  práce,  šetření,  vyhledávání  a  dodatečné  určování 

podrobných bodů polohopisu,

 zajištěna jednoznačná vazba na hranicích zpracovávaných lokalit.

Po  transformaci  obdržíme  jednak  vektorovou  kresbu  vyrovnané 

katastrální hranice, dále pak celkový rastr mapy BPK v S-JTSK. Tyto soubory 

pak slouží jako zdroj pro další digitalizaci. 

Po  provedených  výše  uvedených  transformacích  a  analýzách  lze 

přistoupit k vlastnímu převodu KM-D do S-JTSK. Převod probíhá transformací 

ve dvou krocích: 

 Přibližnou podobnostní  transformací  na identické body se data 

mapy  KM-D  přiřadí  do  S-JTSK.  Jako  identické  body  pro 

podobnostní  transformaci  se  zvolí  trojmezí  a  lomy  katastrální 

hranice, rovnoměrně rozložené po obvodu katastrálního území.

 Sestaví  se  výsledný  transformační  klíč  na  body  vyrovnané 

katastrální  hranice.  Použije  se  nereziduální  Jungova 

transformace. Při transformaci se jako zdrojová soustava použijí 
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body  katastrální  hranice  KM-D  po  provedené  přibližné 

podobnostní transformaci. Jako cílová soustava se volí identické 

body vyrovnané katastrální hranice. 

Dalším krokem by mělo být ověření kvality výsledné KM-D porovnáním 

s ortofotomapou, s dokumentovanými výsledky měření v S-JTSK a popřípadě 

i s kontrolním měřením.
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5 Polohová přesnost digitálního ortofota ČR s rozlišením 
0.5 m v S-JTSK a způsob jeho transformace do S-SK

5.1 Digitální ortofotomapa ČR s rozlišením 0.5 m

Periodické  letecké  měřické  snímkování  České  republiky  probíhá  v tříletém 

intervalu.  Toto  snímkování  se  využívá  pro  vytvoření  barevné  ortofotomapy, 

která je v resortu ČÚZK dále využívána především k aktualizaci Základní báze 

geografických  dat  (ZABAGED).  Barevná  digitální  ortofotomapa  je 

vyhotovována od roku 2003 v kladu listů Státní mapy 1: 5000. Jeden mapový 

list  znázorňuje území o rozloze 5 km2.  Data jsou v rastrovém formátu TIFF, 

MrSID nebo JPG s rozlišením 0,5 m v území a hustotou 508 dpi. Data jsou 

georeferencována  po  mapových  listech  v souřadnicovém  systému  JTSK 

pomocí  textového  souboru  TFW  nebo  SDW  a  JGW.  Pro  vyhotovování 

digitálního  ortofota  jsou  pořizovány  barevné  letecké  snímky  v měřítku 

1: 23 000. Tyto měřické snímky mají následující parametry [18]: 

 dráhy letu jsou rovnoběžné s osou Y souřadnicového systému JTSK,

 formát snímku 23 x 23 cm,

 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 = 2 116 m,

 vzdálenost sousedních řad a = 4 000 m,

 relativní výška letu při použití širokoúhlé 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).

Letecké snímky na filmu jsou dále převedeny do digitální  rastrové formy 

zeměměřickým  odborem  Zeměměřického  úřadu  v Pardubicích  pomocí 

přesného  fotogrammetrického  skeneru.  Pro  tvorbu  digitálního 

ortofotografického snímku (ortofota) se využívá digitální model reliéfu (DMR) 

Základní  báze  geografických  dat  (ZABAGED).  Přesnost  DMR  zásadně 

ovlivňuje kvalitu výsledné ortofotomapy. Na Západočeské univerzitě v Plzni byl 

proveden obsáhlý výzkum přesnosti  DMR ZABAGED [18]  a  ukázalo se,  že 
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střední  chyba  výšky  interpolovaného  bodu  závisí  především  na  radiální 

vzdálenosti  bodu  od  středu  snímku  a  částečně  též  na  sklonu  terénu.  Pro 

interval sklonu 5-10 % je úplná střední chyba 0,7 m, pro interval sklonu větší 

než  60  % nabývá  úplná  střední  chyba  hodnot  až  1,5  m.  Zvážený  průměr 

úplných středních chyb pro četnost sklonů typických pro území ČR je pak 0,85 

m. Poloha bodu na ortofotu,  vyhotoveném ze snímků 1:  23 000 pořízených 

širokoúhlou  kamerou  (f=152  mm),  je  zatížena  jednak  chybou  z radiálního 

posunu  vlivem  nepřesnosti  DMR  ZABAGED  (střední  hodnota  je  0,34  m, 

maximálně 0,55 m), dále pak chybou v určení prvků vnější orientace (střední 

hodnota je 0,20 m). Celková apriorní střední chyba v poloze bodu při digitálním 

zpracování leteckých snímků v měřítku 1: 23 000 na ortofotomapě pak vychází 

0,75 m, pokud se v daném místě ortofotomapy nevyskytne hrubá chyba v DMR 

ZABAGED  (např.  v blízkosti  velkých  náspů,  výkopů  a  strmých  břehů). 

Předpokládá se, že taková chyba se může vyskytnout asi v 1,5 % případů, a to 

hlavně na hranách komunikací a umělých terénních tvarů, které byly chybně 

nebo nebyly vůbec zobrazeny v Základní mapě ČR 1:10 000, jejíž vrstevnice 

byly zdrojem dat pro vytvoření DMR. 

Při  určování  identických  bodů  a  jejich  souřadnic  na  digitálním  ortofotu 

dochází  též k  nejistotě  v  nastavení  měřické  značky.  Střední  souřadnicová 

chyba v nastavení kurzoru u barevného ortofota se pak uvádí hodnotou 0,7 

rozměru pixelu,  tj.  u ortofota v kladu listů Státní  mapy 1:5 000 s rozlišením 

pixelu  0,5 m činí  0,35  m.  Za mezní  chybu lze  považovat  dvojnásobek této 

chyby  (0,70  m)  a  za  hrubou  chybu  hodnoty  větší  než  trojnásobek  střední 

souřadnicové chyby (1,05 m). V případě vektorové kresby nejistota v nastavení 

měřické značky odpadá. Pokud by byly určovány souřadnice identických bodů 

na digitální ortofotomapě a rastru čárové mapy pozemkového katastru nebo 

katastru nemovitostí v měřítku 1: 2880, pak by se apriorní střední souřadnicová 

chyba zvětšila až na 0,827 m, přičemž za hrubou chybu by byla považována 

hodnota větší než 2,481 m [18].

Ortofota pro k.ú. Chrástov jsou zobrazena na mapových listech Státní mapy 

1: 5000 MANĚTÍN 4-8, MANĚTÍN 4-9, MANĚTÍN 5-8 a MANĚTÍN 5-9. Lokalita 
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byla  snímkována  v roce  2005  a  v témže  roce  bylo   vyhotoveno  digitální 

ortofoto.

6.2 Způsoby superimpozice ortofota a KM-D

Zadáním práce je provést  analýzu přesnosti  různých verzí  KM-D s použitím 

barevného ortofota ČR. K dispozici je KM-D ve dvou různých souřadnicových 

systémech (S-JTSK a S-SK) a barevné digitální  ortofoto v kladu listů SM 5 

georeferencované  do  S-JTSK,  které  je  produktem  leteckého  měřického 

snímkování území ČR v měřítku 1:23 000 v roce 2005. 

6.2.1 Superimpozice v S-JTSK

Superimpozice KM-D v S-JTSK a ortofota v S-JTSK je bezproblémová. Byly 

použity  listy  ortofota  MANĚTÍN  4-8,  MANĚTÍN  4-9,  MANĚTÍN  5-8  a 

MANĚTÍN  5-9  ve  formátu  JPG  a  textový  soubor  JGW,  pomocí  kterého 

dochází ke georeferencování ortofota do S-JTSK. Digitalizovaná katastrální 

mapa byla vyhotovena ve formátu dgn ve vektorové podobě. Tato mapa 

byla převedena do starého výměnného formátu v.1.3 (vkm). Programové 

vybavení  Kokeš  v 7.03  podporuje  formáty  jpg,  dgn,  vkm  a  dojde  tak 

k bezproblémovému načtení příslušných ortofot a KM-D a jejich ztotožnění. 

Pro  analýzu  byl  použit  starý  výměnný  formát  KM-D  kvůli  jeho  menší 

barevnosti oproti formátu dgn. 

6.2.2 Superimpozice v S-SK

Jak  je  uvedeno  výše,  k dispozici  byly  KM-D  v S-SK  a  barevné  digitální 

ortofoto georeferencované do S-JTSK pomocí textového souboru. V daném 

případě se nabízely  dvě možné varianty superimpozice KM-D a ortofota 

(transformace stávajícího KM-D v S-SK pomocí globálního transformačního 

klíče do S-JTSK nebo transformace ortofota pomocí inverzního globálního 
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transformačního klíče do S-SK). V prvém případě by se jednalo o podobný 

postup vyhotovení KM-D tak, jak je uvedeno v odst. 4, a výsledky by byly 

obdobné  jako  při  ověřování  2.  varianty  postupu  obnovy  katastrálního 

operátu přepracováním do S-JTSK před provedenou dotransformací v S-

JTSK na identické body. Ukázka rozdílů rastru pozemkového katastru před 

dotransformací (oranžová barva) a po ní (červená barva) je na obr. 6.

Obr. 6

Použit  byl  druhý  způsob  -  georeferencování  barevného 

digitálního ortofota do S-SK a jeho následná superimpozice s KM-D v S-SK. 

KM-D v S-SK je vedena ve formě vektorové kresby ve formátu dgn. Byly 

použity jako v předchozím případě starý výměnný formát KM-D a barevné 

digitální  ortofoto  georeferencované  do  S-SK.  V  programovém  vybavení 

Kokeš  v 7.03  pak  došlo  k bezproblémovému načtení  příslušných  ortofot, 

KM-D a jejich ztotožnění.
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6.2.3 Georeferencování barevného ortofota do S-SK

V  systémech  stabilního  katastru  byly  souřadnice  bodů  vyjadřovány 

v sázích.  Pro  obnovu  katastrálních  map  přepracováním  v systému 

stabilního katastru podle [17] však byl použit S-SK v metrické míře (S-SKM). 

Souřadnice bodů jsou vyjadřovány v metrech. Vzájemný vztah mezi oběma 

soustavami  je  dán  podobnostní  transformací  s měřítkovým  koeficientem 

1,896484. Transformace ortofot do S-SKM byla provedena v programovém 

prostředí Kokeš v.7.03 pomocí inverzního globálního transformačního klíče. 

Nejprve  došlo  k Helmertově  transformaci  do  systému stabilního  katastru 

v sázích  (tab.  2),  následně  pak  pomocí  měřítkového  koeficientu  byly 

přepočítány  souřadnice  rohů  mapových  listů  do  S-SKM  podobnostní 

transformací. Byly vypočítány střední chyby v souřadnici y (my = 0,21 m), 

v souřadnici x (mx = 0,22 m) a střední souřadnicová chyba mxy = 0,21 m.

Tabulka 2

URČENÍ TRANSFORMAČNÍHO KLÍČE PRO HELMERTOVU TRANSFORMACI
trigonometrické body výchozí S-

JTSK
y x

   

trigonometrické body cílové S-SKS Y X dY 

(m)
dX 

(m)
mxy 

(m)
920170001 837206,25 1060626,59
920170001 37369,68 -103986,17

0,17 0,09 0,19

920210190 840086,88 1056749,47
920210190 39162,24 -105795,72

0,03 0,19 0,19

920220025 842065,39 1068790,03
920220025 39298,08 -99362,28

-0,03 0,00 0,03

920220017 847466,88 1064844,8
920220017 42411,97 -101019,95

0,05 -0,23 0,23

912252410 848601,3 1047590,37
912252410 44289,27 -109943,33

-0,32 0,26 0,41

920160003 835458,79 1050311,03
920160003 37226,03 -109502,38

0,31 -0,31 0,44

920160034 830364,47 1053138,65
920160034 34355,64 -108405,5

0,11 -0,26 0,28

920120003 823346,95 1060567,28
920120003 30138,22 -105049,27

-0,32 0,25 0,41
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6 Identifikace hrubých a systematických chyb na základě 
superimpozice digitálního ortofota a KM-D v S-SKM

6.1 Podklady a postup práce

Jako podklady byly  použity  KM-D v S-SKM  katastrálního území  Chrástov ve 

vektorové  podobě  a  transformovaná  ortofotomapa  v S-SKM.  KM-D  byla 

vyhotovena  podle  návodu  [17],  [22]  a  technologického  postupu  [21]. 

Ortofotomapa  vznikla  transformací  pomocí  inverzního  globálního 

transformačního  klíče  z S-JTSK (viz  odst.  5.2).  Veškeré  práce  s výkresy  a 

mapami byly prováděny v programovém prostředí Kokeš v.7.03 firmy GEPRO 

s.r.o. Tabulky a následné výpočty byly vyhotoveny v programu MS Excel.

Nejprve  byly  otevřeny  výkresy  ortofot  a  KM-D  a  výkres  seznamu 

souřadnic  v S-SK.  Celé katastrální  území bylo  prohlédnuto a byly  nalezeny 

vhodné identické body pro provedení analýzy. Bylo zjištěno, že jednoznačně 

identifikovatelné body lze najít pouze v intravilánu obce. Byl vytvořen pomocný 

výkres bodyG_intra, kam byly zakresleny identické stavby viditelné na ortofotu 

a zároveň zobrazené v KM-D. Následně byla vytvořena tabulka bodyG_KM-D 

minus orto (příloha D). V této tabulce byly vyplněny následující údaje: 

 číslo bodu a jeho souřadnice y a x převzaté z databáze bodů KM-D (S-

SK),

 souřadnice téhož bodu odečtené z výkresu bodyG_intra.

Ze získaných údajů byly vypočteny: 

 souřadnicové rozdíly dy a dx identických bodů v pořadí KM-D - orto,

 délka vektoru ze souřadnicových rozdílů dy a dx, 

 jižník tohoto vektoru v gonech,

 výběrová průměrná chyba νx = ∑ |dx| / n, νy = ∑|dy| / n,

 výběrová systematická chyba cx = ∑dx / n, cy = ∑dy / n,

 střední chyba úplná mx =√∑dx
2/n , my = √∑dy

2/n,

 střední chyba nahodilá σx = √(mx
2-cx

2), σy = √(my
2-cy

2),

 střední souřadnicová chyba mxy = √(0,5 * (mx
2+my

2)),

 mezní chyba εx = 3 * mx , εy = 3 * my,
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a vytvořeny histogramy souřadnicových rozdílů dy a dx v intervalech násobků 

úplné střední chyby. Dále byly vytvořeny výkresy přebytečných a chybějících 

staveb (příloha F a G). 

Pro analýzu extravilánu byly vybrány části k.ú., kde je patrný soulad popř. 

nesoulad KM-D a ortofota, a vyhotoven soutisk obou souborů (příloha R, S). 

U komunikace  bez  markantních  lomových  bodů  byla  odměřena  kolmá 

vzdálenost posunuté vlastnické hranice (příloha Q).

6.2 Identifikace hrubých a systematických chyb

V tabulce  bodyG_KM-D  minus  orto byly  porovnávány  body  na  výrazných 

lomových bodech v intravilánu obce. Analýza byla provedena na 64 bodech. 

Byly vypočteny souřadnicové odchylky dy a dx na jednotlivých bodech. Z těchto 

odchylek byly dále vypočítány jednak velikosti vektorů těchto odchylek a jižníky 

vektorů,  které  ukazují  směr  chyby  a  případnou  systematickou  chybu 

v souřadnicích. V daném případě jižníky neukazují na výraznější systematickou 

chybu, rozložení úhlů se pohybuje v rozmezí 0 - 400 gonů. Tuto skutečnost 

potvrzuje  i  výpočet  výběrové  systematické  chyby,  kdy  v souřadnici  y  je 

systematická chyba 0,68 m a v souřadnici x pak 0,12 m. Úplná střední chyba 

souřadnice y = 1,50 m a souřadnice x = 0,84 m, střední souřadnicová chyba 

mxy = 1,21 m (příloha E). Souřadnicové odchylky, velikosti vektorů a jižníky jsou 

uvedeny v tabulce  bodyG_KM-D minus orto (příloha D). Dále byl  proveden 

rozbor výskytu hrubých chyb a zpracován histogram pro dy (graf 1) a dx (graf 

2). Pouze 1,6 % (1 bod) překračuje mezní hodnotu 3 mx v bodě č.1080 (obr.7). 

Histogramy byly testovány, zda hodnoty odpovídají normálnímu rozdělení (tab. 

3). Z výsledků je zřejmé, že soubory se blíží normálnímu rozdělení a nejsou 

zatíženy výraznou systematickou chybou.
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Tabulka 3
Teoretické hodnoty 

normálního rozdělení hodnoty pro dy a dx KM-D (S-SK)

<-m;+m> 68,27% <-my;+my> 73,5% <-mx;+mx> 71,9%
<-2m;+2m> 95,45% <-2my;+2my> 93,9% <-2mx;+2mx> 95,3%
<-3m;+3m> 99,73% <-3my;+3my> 100,0% <-3mx;+3mx> 98,4%

  >l3 myl 0,0% >l3 mxl 1,6%

V extravilánu  k.ú.  nebylo  možno  jednoznačně  identifikovat  lomové  body 

vlastnických hranic  a  ztotožnit  KM-D s ortofotomapou.  V tomto případě byly 

vyhotoveny  soutisky  KM-D  s ortofotem  ve  vybraných  lokalitách  a  bylo 

provedeno vizuální porovnání průběhu odpovídajících si linií (příloha Q, R, S). 
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Histogram dy KM-D(S-SK)

0,0 0,0

6,3

21,9

51,6

14,1

6,3

0,0

(-∞; -3m) <-3m; -2m) <-2m; -m) <-m; 0) <0; m> (m; 2m> (2m; 3m> (3m; +∞)

ho
dn

ot
y 

v 
pr

oc
en

te
ch

53



Graf 2

Histogram dx KM-D (S-SK)
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6.3 Zhodnocení 

Z provedené analýzy KM-D oproti stavu ortofotomapy v S-SKM je zřejmé, že 

v intravilánu obce se  nevyskytují  výraznější  systematické  chyby a  intravilán 

není zatížen hrubými chybami. Přesto je na některých stavbách patrné stočení 

a  posunutí  staveb v různých směrech.  V extravilánu je  patrný dobrý soulad 

KM-D  s ortofotem,  vlastnické  hranice  poměrně  dobře  kopírují  průběh 

katastrálních  hranic  a  hranic  mezi  různými  druhy  pozemků.  Z analýzy  je 

zřejmé,  že  digitalizace  SGI  v roce  1999  byla  provedena  v dobré  kvalitě  a 

použité mapy pozemkového katastru, grafický přídělový plán v měřítku 1: 5000 

a  mapy  evidence  nemovitostí  nebyly  zatíženy  výraznými  systematickými  a 

hrubými  chybami.  V daném  případě  by  tedy  nebyl  problém  převést  takto 

vyhotovenou  mapu  KM-D  do  S-JTSK.  Přestože  z hlediska  středních  chyb 

nevykazuje  KM-D  v  intravilánu  žádné  výraznější  odchylky,  hlavním 

nedostatkem je její neaktuálnost (příloha F a G). 
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7 Identifikace hrubých a systematických chyb na základě 
superimpozice digitálního ortofota a KM-D v S-JTSK

7.1 Podklady a postup práce

Jako podklady byly použity KM-D v S-JTSK katastrálního území Chrástov ve 

vektorové  podobě  a  ortofotomapa  v S-JTSK.  KM-D  byla  vyhotovena  podle 

návrhu  návodu  [23].  Veškeré  práce  s výkresy  a  mapami  byly  prováděny 

v programovém prostředí Kokeš v.7.03 firmy GEPRO s.r.o. Tabulky a následné 

výpočty byly vyhotoveny v programu MS Excel.

Nejprve  byly  otevřeny  výkresy  ortofot  a  KM-D  a  výkresy  seznamů 

souřadnic v S-JTSK. Byly prohlédnuty veškeré dostupné podklady pro tvorbu 

KM-D  v S-JTSK  a  výsledky  zeměměřických  činností  v S-JTSK  založené 

v dokumentačních  fondech  katastrálního  pracoviště.  V k.ú.  Chrástov  bylo 

nalezeno  deset  geometrických  plánů  zaměřených  v S-JTSK  před 

přepracováním katastrálních map do S-JTSK. K dispozici byly výsledky obnovy 

operátu  sousedních  katastrálních  území  disponující  mapou v S-JTSK podle 

směrnice  pro  tvorbu  ZMVM.  V samotném  k.ú.  Chrástov  bylo  v roce  2002 

provedeno měření v intravilánu obce, v extravilánu pak byly zaměřeny body na 

katastrální hranici a mezníky v lesích. Ze záznamů podrobného měření změn, 

vyhotovených v místním souřadnicovém systému, byly vypočítány souřadnice 

lomových bodů v S-JTSK. Po provedené revizi dostupných dokladů byla další 

analýza rozdělena na několik částí. 

Opět bylo zjištěno, že jednoznačně identifikovatelné body lze najít  pouze 

v intravilánu obce.  Byl  vytvořen pomocný výkres  bodyJTSK_intra,  kam byly 

zakresleny identické stavby viditelné na ortofotu a zároveň zobrazené v KM-D. 

Následně byly vytvořeny tabulky bodyJTSK_geodeticky minus orto (příloha H) 

a  body JTSK_KM-D odsunuté minus orto (příloha J). V těchto tabulkách byly 

vyplněny následující údaje: 

 číslo bodu a jeho souřadnice y a x převzaté z databáze bodů KM-D (S-

JTSK),

 souřadnice téhož bodu odečtené z výkresu bodyJTSK_intra.
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Ze získaných údajů byly vypočteny: 

 souřadnicové rozdíly dy a dx identických bodů v pořadí orto - geodeticky 

měřené (bodyJTSK_orto minus geodeticky) a KM-D - orto (JTSK_KM-D 

odsunuté minus orto),

 délka vektoru ze souřadnicových rozdílů dy a dx ,

 jižník tohoto vektoru v gonech,

 výběrová průměrná chyba, 

 výběrová systematická chyba,

 střední chyba úplná,

 střední chyba nahodilá,

 střední souřadnicová chyba,

 mezní chyba εx = 3 * mx , εy = 3 * my,

a vytvořeny histogramy souřadnicových rozdílů dy a dx v intervalech násobků 

úplné střední chyby u tabulky JTSK_KM-D odsunuté minus orto. Byly použity 

stejné vzorce jako v případě KM-D v S-SKM. 

Do  tabulky  bodyJTSK_orto  minus  geodeticky  byly  vybrány  geodeticky 

zaměřené  body  a  body,  u  kterých  byla  souřadnice  určena  přepočtem 

stávajících  geometrických  plánů  v místní  soustavě  s kódem kvality  bodu  3. 

Tyto lomové body byly použity při tvorbě KM-D v S-JTSK. Vzhledem k tomu, že 

se  jednalo  především  o  stavby,  kdy  souřadnice  bodů  určuje  průnik  zdiva 

s terénem, a další podmínkou byla jednoznačná identifikace těchto bodů na 

ortofotomapě, byl výběr takových bodů značně omezen. 

Do tabulky JTSK_KM-D odsunuté minus orto byly pak vybrány jednoznačně 

identifikovatelné  body,  které  byly  do  KM-D  odsunuty  z rastru  mapy 

pozemkového  katastru  v S-JTSK.  Těchto  bodů  bylo  v intravilánu  obce 

nalezeno malé množství,  vzhledem ke skutečnosti,  že většina  jednoznačně 

identifikovatelných  lomových  bodů  byla  buď  zaměřena  v S-JTSK  nebo 

následně do S-JTSK přepočítána. 

Pro analýzu extravilánu byly vybrány části k.ú., kde je patrný soulad, popř. 

nesoulad KM-D a ortofota, a vyhotoven soutisk obou map. U komunikace byla 
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odměřena kolmá vzdálenost  posunuté vlastnické hranice.  Dále byl  vytvořen 

pomocný  výkres  ZPMZ_S-JTSK,  kam  byly  zakresleny  hranice  parcel 

geometrických  plánů  vyhotovených  v S-JTSK před  rokem  2002.  Nad  tímto 

výkresem  byly  vyhodnoceny  identické  body  s KM-D  a  výsledky  byly 

zpracovány do tabulky  bodyJTSK ze ZPMZ minus KM-D  (příloha L). Postup 

vypracování tabulky je obdobný jako u tabulky  bodyJTSK_geodeticky minus 

orto. Dále byly odměřeny kolmé vzdálenosti posunutých vlastnických hranic a 

zakresleny  do  pomocného  výkresu  ZPMZ_S-JTSK a  byl  vyhotoven  soutisk 

pomocného výkresu, KM-D a ortofota.

7.2 Identifikace hrubých a systematických chyb

7.2.1 Ortofoto a geodetické zaměření

V tabulce  bodyJTSK_orto  minus  geodeticky (příloha  H)  byly  porovnány 

identické body geodeticky zaměřené (a použité jako lomové body v kresbě 

KM-D) a body na ortofotu. Jednalo se o rohy staveb, u kterých bylo možno 

na ortofotu rozpoznat průnik zdiva s terénem. Analýza byla provedena na 

24 bodech v intravilánu obce. Byly opět vypočítány souřadnicové rozdíly dy 

a dx a vypočteny velikosti vektorů odchylek a odpovídající jižníky. U jižníků 

byly zjištěny hodnoty v rozmezí 169 - 290 gonů, což ukazuje na  určitou 

systematickou chybu. Výpočtem byla zjištěna její velikost v souřadnici y = - 

0,21 m a v souřadnici x = - 0,30 m. Vypočítané hodnoty a použité vzorce 

jsou uvedeny v příloze I. 

V souboru  se  nevyskytují  žádné hrubé chyby.  V extravilánu obce 

byly geodeticky zaměřeny mezníky na katastrální hranici a hranicích držby 

především  v lesích.  Tyto  body  však  nebylo  možno  pro  analýzu  použít 

s důvodu  jejich  nemožné identifikace  na ortofotu.  Přestože  analýza  byla 

provedena pouze na vybraných bodech, rozmístěných souvisle v intravilánu 

obce, výsledky dokumentují  skutečnou polohovou přesnost ortofotomapy, 

kdy střední souřadnicová chyba mxy dosáhla pouhých 0,32 m. 
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7.2.2 Ortofoto a KM-D 

V dalším kroku byla  analýza  zaměřena na přesnost  ortofota  v porovnání 

s KM-D vyhotovenou při ověřování 2. varianty postupu obnovy katastrálního 

operátu přepracováním do S-JTSK. Byly použity body v intravilánu obce, 

které  byly  do  KM-D  odsunuty  z rastru  mapy  pozemkového  katastru, 

popřípadě byly dopočítány ze záznamů podrobného měření změn a kód 

kvality  bodu  byl  určen  horší  než  4.  Analyzováno  bylo  18  bodů. 

V extravilánu  obce nebyly nalezeny žádné jednoznačně identifikovatelné 

body na KM-D a ortofotu. Údaje byly opět zpracovány do tabulky (příloha J) 

a použité vzorce a hodnoty vypočtených chyb jsou uvedeny v příloze K. 

Hodnoty  jižníků  vektorů  se  pohybují  v rozmezí  0  -  400  gonů  a  v tomto 

případě nebyla zjištěna výrazná systematická chyba (y = 0,24 m a x = 0,50 

m).  Střední  souřadnicová chyba  dosáhla  hodnoty  0,85  m.  Byl  proveden 

rozbor  výskytu  hrubých  chyb  a  zpracován  histogram  rozdělení 

souřadnicových rozdílů dy (graf 3) a dx (graf 4). Nebyla zjištěna žádná hrubá 

chyba převyšující trojnásobek úplné střední souřadnicové chyby. Opět bylo 

testováno normální rozdělení souboru (tab. 4). Soubory se blíží normálnímu 

rozdělení a nejsou zatíženy výraznou systematickou chybou.

Tabulka 4
teoretické hodnoty 

normálního rozdělení hodnoty pro dy a dx KM-D (S-JTSK)

<-m;+m> 68,27% <-my;+my> 66,7% <-mx;+mx> 66,6%
<-2m;+2m> 95,45% <-2my;+2my> 94,5% <-2mx;+2mx> 99,9%
<-3m;+3m> 99,73% <-3my;+3my> 100,0% <-3mx;+3mx> 100,0%

  >l3 myl 0,0% >l3 mxl 0,0%

Z výsledků je  zřejmé,  že  použitá  metoda transformace (viz. 

odst. 3.4) a hlavně následná dotransformace na zaměřené identické body 

v intravilánu obce, zlepšily celkovou přesnost mapy pozemkového katastru 

a  výsledky  potvrzují  geometricky  správný  obsah  původních  mapových 

podkladů. 
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Histogram dx KM-D (S-JTSK)
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7.2.3 KM-D a ZPMZ

V k.ú.  Chrástov  byly  před  ověřováním  2.  varianty  postupu  obnovy 

katastrálního  operátu  přepracováním  do  S-JTSK  a  vyhlášením  povinné 

číselné  údržby v S-JTSK vyhotoveny  geometrické  plány  v S-JTSK,  které 

řešily vytyčení parcel vedených ve zjednodušené evidenci. Měření bylo sice 

připojeno na základní  polohové bodové pole,  ale  nedošlo  k připojení  na 

identické  body  v intravilánu  obce.  Byly  porovnány  výrazné  lomové  body 

určené těmito geometrickými plány a v KM_D. Bylo testováno 87 bodů na 

celém  katastrálním  území.  Opět  byla  vyhotovena  tabulka  (příloha  L)  a 

vypočteny souřadnicové rozdíly dy  a dx, velikosti vektorů, jižníky a velikost 

středních a systematických chyb (příloha M). 

Bylo zjištěno, že u všech bodů je výrazná systematická chyba 

(cy =  -3,20  m  a  cx=  -  4,56  m),  jižníky  chybových  vektorů  byly  určeny 

v rozmezí 170 - 270 gonů. Úplné střední chyby dosáhly hodnot my = 3,46 m 

a mx = 4,90 m, střední souřadnicová chyba mxy = 4,24 m. 

Vzhledem k značným chybám systematického charakteru bylo 

dále ověřováno, zda nedošlo k pochybení při vyhotovování geometrických 

plánů. Jak již bylo uvedeno, měření nebyla připojena na žádné identické 

body  v intravilánu.  Geometrické  plány řešily  vytyčení  parcel  v polní  trati, 

není tedy možné na ortofotu jednoznačně identifikovat odpovídající lomové 

body. Byla provedena vizuální kontrola a vybrána místa, kde bylo možné 

porovnat stav KM-D, ZPMZ a ortofota.

I  když  některé  podrobné body  byly  vytyčeny blízko  intravilánu,  je 

i zde patrný posun vlastnických hranic oproti KM-D. Dalším místem, kde je 

možno  jednoznačně  prokázat  posun  vlastnických  hranic,  jsou  parcely 

navazující  na  katastrální  hranici.  Přitom  na  katastrálních  hranicích  a 

v intravilánu  lze  očekávat  minimální  chyby  vzhledem  k použité  metodě 

transformace a dotransformace a zaměření velkého množství jednoznačně 

identifikovatelných  bodů  (mezníky  a  rohy  staveb).  Byly  tedy  porovnány 
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posuny  vlastnických  hranic  co  nejblíže  k  intravilánu,  odsunuty  kolmé 

vzdálenosti  těchto  posunutých  hranic  a  vyznačeny  do  soutisku  KM-D, 

ortofotomapy a zákresu geometrických plánů (přílohy N, O, P). V intravilánu 

byla  prokázána  střední  souřadnicová  chyba  85  cm u  odsunutých  bodů. 

V nejbližším  okolí  intravilánu  byl  však  zjištěn  kolmý  posun  vlastnických 

hranic 3 - 5 m. Ze soutisku je i zřejmé, že vlivem posunu vlastnických hranic 

došlo ke změně geometrie navazujících parcel. 

Při  ověřování  2.  varianty  postupu  obnovy  katastrálního  operátu 

přepracováním  do  S-JTSK  v roce  2002  nebyly  tyto  geometrické  plány 

použity  právě  z důvodu  nesouladu  souvislého  rastru  a  vyhotoveného 

přehledu  ZPMZ.  Lomové  body  parcel,  které  byly  řešeny  těmito 

geometrickými plány, byly do KM-D v S-JTSK odsunuty ze souvislého rastru 

map  pozemkového  katastru.  Geometrické  plány  vyhotovené  v S-JTSK 

nebyly  zřejmě  dostatečně  ověřeny  měřením  v terénu  a  při  jejich 

vyhotovování  došlo  k chybné  transformaci  z S-SK  do  S-JTSK. 

Transformační  rovnice  nebyly  součástí  ZPMZ  a  v roce  1994  nebyla 

povinnost transformační rovnice dokládat [26].

7.3 Zhodnocení úlohy ortofota 

Prvním  cílem  diplomové  práce  bylo  ověření  skutečné  (polohové)  přesnosti 

digitální barevné ortofotomapy s rozlišením 50 cm v území vyjádřené střední 

souřadnicovou chybou mxy v intravilánu k.ú. Chrástov.

Střední  souřadnicová chyba mxy = 0,32 m opravňuje ortofoto použít 
jako  dostatečně  přesný  soubor  k posouzení  geometrických  vlastností 
KM-D v S-JTSK.

Kvalita  transformace ortofota do S-SK (střední  souřadnicová chyba 
mxy =  0,21  m)  umožňuje,  aby  ortofoto  mohlo  plnit  stejnou  úlohu  i 
v prostředí S-SK, tedy ověřit geometrické vlastnosti KM-D v S-SK.
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Kontrola  geometrické  kvality  KM-D  pomocí  ortofota  je  snadnější 

v intravilánech, kde lze identifikovat rohy domů, zídek a plotů. Rozměr pixelu 

50 cm v území však limituje rozlišovací schopnost ortofota, která by se zvýšila 

při použití ortofota s rozměrem pixelu 20 nebo 25 cm v území. 

Porovnání ortofotomapy s KM-D v extravilánu je obtížnější, protože lomové 

body vlastnických hranic nejsou až na výjimky jednoznačně identifikovatelné 

bez předchozí přednáletové signalizace (hranice zemědělského obdělávání a 

okraje cest vedou zpravidla jinudy). V extravilánu lze proto identifikovat pouze 

hrubé chyby (výrazné posuny linií). 

Jednoznačně  identifikovatelné  body  na  ortofotu  v extravilánu  (např.  paty 

sloupů  elektrického  nebo  telefonního  vedení,  meliorační  skruže)  nejsou 

bohužel součástí obsahu KM-D.
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8 Závěry ke geometrické kvalitě různých verzí katastrální 
mapy digitalizované na příkladě k.ú. Chrástov

Dalším cílem diplomové práce bylo ověřit geometrickou kvalitu dvou verzí KM-D 

v S-SK a S-JTSK s využitím digitálního barevného ortofota s rozlišením 50 cm 

v území. Zpracovány byly čtyři varianty (tři v S-JTSK a jedna v S-SK) a výsledky 

byly shrnuty do tabulky 5. U všech souborů byl analyzován výskyt systematických 

a hrubých chyb a vypočteny střední souřadnicové chyby. 

Tabulka 5

Varianty určení přesnosti v k.ú. Chrástov
souřadnicový 

systém varianta Počet 
bodů

my 

(m)
mx 

(m)
cy 

(m)
cx 

(m)
max 
dy

max 
dx

mxy 

(m)

S-JTSK ortofoto a geodeticky 
zaměřené body 24 0,28 0,35 -0,21 -0,30 -0,46 -0,74 0,32

S-JTSK ortofoto a body odsunuté 
z KM-D 18 0,85 0,85 0,24 0,50 -1,83 1,65 0,85

S-SK ortofoto a body odsunuté 
z KM-D 64 1,50 0,84 0,68 0,12 3,31 2,88 1,21

S-JTSK body ze ZPMZ a body 
odsunuté z KM-D 87 3,46 4,90 -3,20 -4,56 -5,82 -8,87 4,24

Předně došlo  k ověření  skutečné (polohové)  přesnosti  digitální  barevné 

ortofotomapy  s rozlišením  50  cm  v území,  vyjádřené  střední  souřadnicovou 

chybou mxy = 0,32 m, a vhodnost jejího dalšího využití pro analýzy geometrických 

vlastností  katastrálních map zejména v sáhovém měřítku.  V tomto případě byly 

zjištěna systematická chyba  cy = -0,21 m a  cx = -0,30 m a nebyla překročena 

hodnota mezní chyby (trojnásobek úplné střední chyby), která by byla považována 

za hrubou chybu. 

Dále byly analyzovány body v intravilánu odsunuté z různých verzí KM-D. U 

KM-D v S-JTSK byla zjištěna střední souřadnicová chyba  mxy = 0,85 m, nebyla 

zjištěna výrazná systematická chyba a nedošlo k překročení mezní chyby.  KM-D 
v S-SK vykazuje  střední  souřadnicovou  chybu  mxy=  1,21  m a  hodnota 

systematické  chyby  je  menší  než  u  předchozí  varianty.  V tomto  souboru  se 

vyskytla jedna hodnota, která překročila mezní chybu. Porovnáním ortofota a KM-

D v S-SK (příloha Q, R, S) bylo ověřeno, že lze kvalitně transformovat ortofoto 
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z S-JTSK  do  S-SK  (mxy =  0,21  m).  V některých  případech  (příloha  Q)  lze 

vysledovat  lepší  soulad  s ortofotem  u  komunikace  v S-SK  než  v S-JTSK.  Na 

většině katastrálního území odpovídají linie hranic v extravilánu a u lesních celků 

KM-D bez ohledu na souřadnicový systém.

V poslední  variantě  byly  posuzovány  geometrické  plány  (ZPMZ)  a  body 

odsunuté z KM-D (vektorizované ze souvislého rastru). Tato varianta ukazuje na 

značnou chybu systematického charakteru cy = -3,20 m a cx = -4,56 m a střední 

souřadnicová  chyba  činí  mxy=  4,24  m.  Mezní  hodnota  paradoxně  překročena 

nebyla.  Vzniklé  systematické  chyby  a  následné  porovnání  s ortofotomapou  a 

provedenými analýzami ukazují na chybné vyhotovení těchto geometrických plánů 

a jejich nepoužitelnost pro obnovu katastrálního operátu. 

Porovnáním různých verzí KM-D s ortofotem na příkladě k.ú. Chrástov byla 

zjištěna jejich dobrá geometrická kvalita,  minimální výskyt chyb systematického 

charakteru  a  téměř  nulový  výskyt  hrubých  chyb  (pouze  jeden  případ).  Práce 

potvrdila  možnost  využití  ortofotografického  zobrazení  území  ČR  pro  ověření 

geometrické kvality katastrálních map bez ohledu na použitý souřadnicový systém. 

Byla  také  potvrzena  správnost  vyhotovení  mapy  KM-D  v S-JTSK  (odst.3.4) 

postupem navrženým doc. Čadou. Negativní stránkou je neaktuálnost KM-D oproti 

skutečnému stavu, hlavně v intravilánu (příloha F a G). Problémem zůstávají zcela 

nepoužitelné výsledky zeměměřické činnosti v k.ú. Chrástov před rokem 2002.
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Příloha A: Přehledka katastrálních území
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Příloha B: Protokol o provedené shlukové analýze

1. Pozemkový katastr
sestavení hranice KU z linií výkresu
  bod uvnitř katastru ? 37656.41 -105445.69
  sestavuji hranici KU C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Chrástov\S_sk\Hranice\Hranice_chrástov.vyk
  počet úseků hranice (trojmezí) 5
  soused C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Náklov\S_sk\Hranice\Hranice_náklov.vyk
    bodů hranice KU:  18    nepřiřazeno z KU / souseda: 1 / 1
  soused C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Třebobuz\S_sk\Hranice\Hranice_třebobuz.vyk
    bodů hranice KU:  8     nepřiřazeno z KU / souseda: 0 / 0
  soused C:\_Transformace\Plzeň-sever\Ps_Luhov u 
Líšťan\S_sk\Hranice\Hranice_luhov.vyk
    bodů hranice KU:  17    nepřiřazeno z KU / souseda: 1 / 1
  soused C:\_Transformace\Plzeň-sever\Ps_Březí u 
Pernarce\S_sk\Hranice\Hranice_březí.vyk
    bodů hranice KU:  13    nepřiřazeno z KU / souseda: 0 / 0
  soused C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Chrančovice\S_sk\Hranice\Hranice_chrančovice.vyk
    bodů hranice KU:  26    nepřiřazeno z KU / souseda: 0 / 0
lehká základní statistika s obrázkem
  bod uvnitř katastru ? 37664.19 -105445.69
C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Chrástov\S_sk\Hranice\Hranice_chrástov.vyk
  bodů k analýze:    75
  průměrná odchylka:  0.00±0.65  0.08±0.51   0.58
statistický rozbor odchylek na hranici katastru - shluky děleny
  bod jiného shluku 0.50  min.odchylka 0.50  min.shluk 3
  cyklů přepočtu 5  shodné shluky 0.20  vážná odchylka 1.00
  bod uvnitř katastru ? 37570.84 -105500.14

C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Chrástov\S_sk\Hranice\Hranice_chrástov.vyk
  bodů k analýze:    75
  průměrná odchylka:  0.04±0.63  0.16±0.53   0.58
  index zatížení systematickou chybou:      0.58
  odhadovaná minimální vzdálenost shluků 0.71 použita hodnota 0.50
  bylo nalezeno 6 shluků
      1    9 ..  15   7  -0.90±0.24 -0.11±0.17   0.21 
      2   19 ..  27   8   0.74±0.15  0.66±0.25   0.21
      3   30 ..  36   7   0.49±0.21  0.13±0.28   0.25
      4   59 ..  61   3   0.00±0.16  0.50±0.10   0.13
      5   62 ..  75  14  -0.53±0.29  0.13±0.19   0.25
      6   76 ..  78   3  -0.65±0.26 -0.52±0.14   0.21
  bodů k analýze:    65
  průměrná odchylka:  0.08±0.30  0.05±0.34   0.32

  index zatížení systematickou chybou: ???    zavření souborů

2. Stabilní katastr
sestavení hranice KU z linií výkresu
  bod uvnitř katastru ? 37512.54 -105453.97
  sestavuji hranici KU C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Chrástov\S_sk\Hranice\Hranice_36chrástov.vyk
  počet úseků hranice (trojmezí) 5
  soused C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Náklov\S_sk\Hranice\Hranice_36náklov.vyk
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    bodů hranice KU:  18    nepřiřazeno z KU / souseda: 0 / 0
  soused C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Třebobuz\S_sk\Hranice\Hranice_36třebobuz.vyk
    bodů hranice KU:  8     nepřiřazeno z KU / souseda: 0 / 0
  soused C:\_Transformace\Plzeň-sever\Ps_Luhov u 
Líšťan\S_sk\Hranice\Hranice_36luhov.vyk
    bodů hranice KU:  15    nepřiřazeno z KU / souseda: 0 / 0
  soused C:\_Transformace\Plzeň-sever\Ps_Březí u 
Pernarce\S_sk\Hranice\Hranice_březí.vyk
    bodů hranice KU:  15    nepřiřazeno z KU / souseda: 4 / 2
  soused C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Chrančovice\S_sk\Hranice\Hranice_36chrančovice.vyk
    bodů hranice KU:  30    nepřiřazeno z KU / souseda: 0 / 0
lehká základní statistika s obrázkem
  bod uvnitř katastru ? 37590.36 -105345.02
C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Chrástov\S_sk\Hranice\Hranice_36chrástov.vyk
  bodů k analýze:    77
  průměrná odchylka:  0.21±0.35  0.02±0.23   0.29
statistický rozbor odchylek na hranici katastru - shluky děleny
  bod jiného shluku 0.50  min.odchylka 0.50  min.shluk 3
  cyklů přepočtu 5  shodné shluky 0.20  vážná odchylka 1.00
  bod uvnitř katastru ? 37613.71 -105469.54

C:\_Transformace\Plzeň-
sever\Ps_Chrástov\S_sk\Hranice\Hranice_36chrástov.vyk
  bodů k analýze:    77
  průměrná odchylka:  0.20±0.34  0.05±0.22   0.29
  index zatížení systematickou chybou:      0.13
  odhadovaná minimální vzdálenost shluků 0.48 použita hodnota 0.50
  bylo nalezeno 3 shluků
      1    1 ..   7   7   0.53±0.12  0.29±0.21   0.17
      2   51 ..  53   3   0.84±0.17  0.18±0.13   0.15
      3   54 ..  82  29   0.05±0.10 -0.00±0.06   0.08
  bodů k analýze:    74
  průměrná odchylka:  0.12±0.28  0.03±0.17   0.23
  index zatížení systematickou chybou:     -0.19
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Příloha C: Dotransformace, identické body a odchylky
určení transformačního klíče
body výchozí       y          x
body cílové        Y          X            dY       dX
     *         837139.71  1058605.54
(151)       837140.07  1058605.79    0.15   -0.10    0.19 +
     *         838743.44  1057724.12
(00111)   838743.29  1057723.49   -1.56   -0.41    1.61 +
     *         838734.15  1057743.61
(00110)   838738.28  1057741.64    2.69   -1.76    3.21 +
     *         838692.60  1057766.81
(00107)   838697.60  1057766.32    3.58   -0.29    3.59 +
     *         838695.71  1057788.72
(00108)   838700.93  1057784.71    3.74   -3.82    5.34 +
     *         838696.51  1057794.02
(00109)   838702.68  1057790.32    4.67   -3.51    5.84 +
     *         838430.71  1057918.32
(131)       838435.03  1057917.03    3.03   -1.16    3.24 +
     *         838388.75  1057860.33
(127)       838389.35  1057862.29   -0.49    2.13    2.18 +
     *         838401.40  1057838.91
(125)       838402.21  1057841.70   -0.25    2.97    2.98 +
     *         838635.81  1057726.46
(123)       838636.01  1057725.97   -1.01   -0.27    1.05 +
     *         838645.65  1057677.94
(122)       838649.42  1057677.93    2.66    0.22    2.67 +
     *         838656.08  1057638.34
(121)       838653.83  1057641.14   -3.28    3.03    4.46 +
     *         838437.61  1057668.24
(133)       838442.64  1057660.95    4.28   -7.07    8.27 -
     *         837500.54  1057741.76
(00501)   837500.21  1057740.70   -0.26   -0.87    0.91 +
     *         837509.22  1057741.48
(00012)   837508.60  1057739.95   -0.55   -1.34    1.45 +
     *         837455.49  1057762.61
(00008)   837455.03  1057762.98   -0.38    0.57    0.69 +
     *         837455.15  1057770.24
(00009)   837455.43  1057770.64    0.35    0.60    0.69 +
     *         837467.46  1057762.61
(00502)   837467.94  1057762.26    0.55   -0.15    0.57 +
     *         837453.56  1057755.66
(00015)   837453.46  1057754.95   -0.02   -0.51    0.51 +
     *         837428.49  1057743.83
(00010)   837429.12  1057744.00    0.73    0.36    0.82 +
     *         837422.03  1057741.41
(00503)   837422.48  1057741.64    0.56    0.42    0.70 +
     *         837399.72  1057743.68
(00007)   837399.35  1057744.39   -0.25    0.90    0.94 +
     *         837395.99  1057748.62
(00006)   837395.39  1057748.80   -0.49    0.37    0.61 +
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     *         837365.94  1057755.08
(00504)   837364.77  1057755.67   -1.05    0.78    1.31 +
     *         837364.40  1057742.43
(00020)   837363.08  1057742.72   -1.19    0.48    1.28 +
     *         837329.51  1057724.97
(00022)   837328.31  1057724.50   -1.05   -0.29    1.09 +
     *         837310.20  1057783.22
(00016)   837309.71  1057783.23   -0.37    0.21    0.43 +
     *         837301.41  1057783.84
(00003)   837302.27  1057783.25    0.98   -0.39    1.05 +
     *         837293.34  1057789.87
(00017)   837293.94  1057790.67    0.72    1.01    1.24 +
     *         837274.98  1057790.03
(00001)   837273.95  1057789.49   -0.90   -0.33    0.96 +
     *         837276.33  1057801.42
(00002)   837275.31  1057801.17   -0.90   -0.04    0.90 +
     *         837258.33  1057803.66
(00018)   837257.88  1057803.28   -0.33   -0.17    0.37 +
     *         837776.11  1057339.50
     *         837776.11  1057339.50    0.42   -0.10    0.43 +
     *         837856.24  1057356.99
     *         837856.24  1057356.99    0.37   -0.06    0.38 +
     *         836720.01  1057377.39
     *         836720.01  1057377.39    0.06   -0.30    0.30 +
     *         837224.50  1057378.96
     *         837224.50  1057378.96    0.37   -0.18    0.41 +
     *         837711.80  1057380.34
     *         837711.80  1057380.34    0.39   -0.07    0.39 +
     *         836814.35  1057381.16
     *         836814.35  1057381.16    0.14   -0.27    0.30 +
     *         838353.29  1057381.45
     *         838353.29  1057381.45   -0.02    0.08    0.08 +
     *         837388.77  1057382.52
     *         837388.77  1057382.52    0.40   -0.14    0.43 +
     *         836639.06  1057382.96
     *         836639.06  1057382.96   -0.02   -0.31    0.31 +
     *         838332.06  1057384.68
     *         838332.06  1057384.68   -0.00    0.08    0.08 +
     *         837168.55  1057389.59
     *         837168.55  1057389.59    0.34   -0.18    0.39 +
     *         836930.07  1057392.71
     *         836930.07  1057392.71    0.22   -0.23    0.32 +
     *         838401.90  1057394.98
     *         838401.90  1057394.98   -0.10    0.10    0.14 +
     *         837912.07  1057397.33
     *         837912.07  1057397.33    0.29   -0.00    0.29 +
     *         836381.19  1057397.68
     *         836381.19  1057397.68   -0.31   -0.34    0.46 +
     *         837397.24  1057400.40
     *         837397.24  1057400.40    0.39   -0.11    0.41 +
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     *         837229.63  1057401.16
     *         837229.63  1057401.16    0.36   -0.15    0.39 +
     *         837253.45  1057401.17
     *         837253.45  1057401.17    0.36   -0.14    0.39 +
     *         836411.89  1057403.93
     *         836411.89  1057403.93   -0.27   -0.32    0.42 +
     *         838415.22  1057405.55
     *         838415.22  1057405.55   -0.14    0.12    0.18 +
     *         836994.12  1057405.72
     *         836994.12  1057405.72    0.26   -0.19    0.32 +
     *         837485.39  1057407.04
     *         837485.39  1057407.04    0.39   -0.08    0.40 +
     *         837173.49  1057413.95
     *         837173.49  1057413.95    0.33   -0.14    0.36 +
     *         837639.13  1057415.48
     *         837639.13  1057415.48    0.36   -0.04    0.36 +
     *         836638.70  1057417.26
     *         836638.70  1057417.26   -0.01   -0.25    0.25 +
     *         836994.00  1057421.84
     *         836994.00  1057421.84    0.25   -0.17    0.30 +
     *         838386.33  1057426.63
     *         838386.33  1057426.63   -0.15    0.12    0.19 +
     *         836376.32  1057431.50
     *         836376.32  1057431.50   -0.30   -0.27    0.40 +
     *         837563.71  1057438.87
     *         837563.71  1057438.87    0.35   -0.03    0.35 +
     *         838087.71  1057440.07
     *         838087.71  1057440.07    0.10    0.08    0.13 +
     *         838309.79  1057460.12
     *         838309.79  1057460.12   -0.14    0.13    0.19 +
     *         838365.39  1057482.10
     *         838365.39  1057482.10   -0.25    0.16    0.29 +
     *         838329.97  1057489.70
     *         838329.97  1057489.70   -0.22    0.15    0.27 +
     *         838285.60  1057491.19
     *         838285.60  1057491.19   -0.17    0.15    0.23 +
     *         838214.76  1057496.25
     *         838214.76  1057496.25   -0.11    0.14    0.18 +
     *         836359.67  1057541.64
     *         836359.67  1057541.64   -0.25   -0.09    0.26 +
     *         838636.18  1057575.60
     *         838636.18  1057575.60   -0.84    0.23    0.87 +
     *         838331.29  1057581.68
     *         838331.29  1057581.68   -0.41    0.19    0.46 +
     *         838465.93  1057593.90
     *         838465.93  1057593.90   -0.62    0.21    0.66 +
     *         838677.16  1057606.21
     *         838677.16  1057606.21   -0.98    0.23    1.01 +
     *         838573.12  1057618.03
     *         838573.12  1057618.03   -0.84    0.22    0.87 +
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     *         838707.25  1057619.52
     *         838707.25  1057619.52   -1.07    0.24    1.09 +
     *         838701.13  1057623.86
     *         838701.13  1057623.86   -1.07    0.24    1.09 +
     *         836589.76  1057626.43
     *         836589.76  1057626.43    0.00    0.05    0.05 +
     *         836459.54  1057626.91
     *         836459.54  1057626.91   -0.10    0.04    0.11 +
     *         838508.21  1057638.44
     *         838508.21  1057638.44   -0.79    0.22    0.82 +
     *         838684.68  1057654.65
     *         838684.68  1057654.65   -1.12    0.23    1.14 +
     *         838748.70  1057722.62
     *         838748.70  1057722.62   -1.41    0.22    1.43 +
     *         836686.70  1057751.17
     *         836686.70  1057751.17    0.09    0.18    0.21 +
     *         836722.31  1057754.40
     *         836722.31  1057754.40    0.11    0.19    0.22 +
     *         836636.05  1057770.10
     *         836636.05  1057770.10    0.07    0.20    0.21 +
     *         836698.29  1057839.24
     *         836698.29  1057839.24    0.11    0.24    0.27 +
     *         838591.48  1057884.81
     *         838591.48  1057884.81   -1.52    0.14    1.53 +
     *         838301.68  1057900.24
     *         838301.68  1057900.24   -1.03    0.15    1.04 +
     *         838167.95  1057948.12
     *         838167.95  1057948.12   -0.90    0.14    0.91 +
     *         836706.56  1057951.50
     *         836706.56  1057951.50    0.13    0.29    0.32 +
     *         838447.01  1057956.37
     *         838447.01  1057956.37   -1.41    0.10    1.41 +
     *         837873.45  1057990.53
     *         837873.45  1057990.53   -0.56    0.15    0.57 +
     *         836733.06  1058057.91
     *         836733.06  1058057.91    0.15    0.29    0.33 +
     *         836736.44  1058077.19
     *         836736.44  1058077.19    0.15    0.29    0.33 +
     *         836748.10  1058146.23
     *         836748.10  1058146.23    0.15    0.27    0.31 +
     *         837495.77  1058224.38
     *         837495.77  1058224.38   -0.37    0.04    0.38 +
     *         836734.38  1058229.09
     *         836734.38  1058229.09    0.17    0.24    0.29 +
     *         837468.64  1058259.23
     *         837468.64  1058259.23   -0.37    0.01    0.37 +
     *         836683.47  1058363.67
     *         836683.47  1058363.67    0.20    0.16    0.26 +
     *         836806.17  1058399.55
     *         836806.17  1058399.55    0.15    0.08    0.17 +
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     *         836793.91  1058439.85
     *         836793.91  1058439.85    0.15    0.04    0.16 +
     *         836864.33  1058455.65
     *         836864.33  1058455.65    0.11   -0.00    0.11 +
     *         836855.89  1058499.55
     *         836855.89  1058499.55    0.11   -0.06    0.12 +
     *         836903.80  1058516.93
     *         836903.80  1058516.93    0.07   -0.10    0.12 +
     *         836925.69  1058624.83
     *         836925.69  1058624.83    0.03   -0.28    0.28 +
     *         837090.41  1058668.01
     *         837090.41  1058668.01   -0.17   -0.45    0.48 +
     *         837097.79  1058677.80
     *         837097.79  1058677.80   -0.18   -0.47    0.50 +

77



Příloha D: Tabulka bodyG_KM-D minus orto

číslo 
bodu měření Y (m) X (m) dy (m) dx (m)

délka 
vektoru 

(m)

jižník 
vektoru 
(grad)

1037 orto 71319,94 -199996,52
KM-D(G) 71321,42 -199996,78

1,48 -0,26 1,50 111,07

1038 orto 71320,77 -200009,10
KM-D(G) 71321,91 -200008,56

1,14 0,54 1,26 71,84

1060 orto 71338,50 -199995,70
KM-D(G) 71339,74 -199995,88 1,24 -0,18 1,25 109,18

1062
orto 71339,12 -200007,86

KM-D(G) 71340,15 -200007,66
1,03 0,20 1,05 87,79

1221 orto 71427,12 -200020,08
KM-D(G) 71428,58 -200021,54

1,46 -1,46 2,06 150,00

1222 orto 71427,65 -200031,58
KM-D(G) 71428,81 -200032,29

1,16 -0,71 1,36 134,97

1567 orto 71580,06 -200041,45
KM-D(G) 71579,29 -200040,44

-0,77 1,01 1,27 358,53

1565 orto 71578,31 -200023,90
KM-D(G) 71578,91 -200023,91

0,60 -0,01 0,60 101,06

1553 orto 71569,40 -200024,73
KM-D(G) 71570,79 -200023,99

1,39 0,74 1,57 68,86

1554 orto 71571,24 -200042,37
KM-D(G) 71571,23 -200040,53 -0,01 1,84 1,84 399,65

1194 orto 71414,04 -200032,64
KM-D(G) 71416,07 -200032,40 2,03 0,24 2,04 92,51

1193 orto 71413,64 -200020,21
KM-D(G) 71415,89 -200021,67

2,25 -1,46 2,68 136,64

1197 orto 71416,93 -200052,75
KM-D(G) 71420,17 -200053,60

3,24 -0,85 3,35 116,33

1203 orto 71419,11 -200060,36
KM-D(G) 71421,72 -200060,83

2,61 -0,47 2,65 111,34

1175 orto 71401,58 -200065,34
KM-D(G) 71403,52 -200065,12

1,94 0,22 1,95 92,81

1171 orto 71399,59 -200057,13
KM-D(G) 71401,83 -200057,80

2,24 -0,67 2,34 118,50

1103 orto 71367,87 -200010,72
KM-D(G) 71367,43 -200009,78

-0,44 0,94 1,04 372,13

1121 orto 71375,53 -200009,16
KM-D(G) 71375,96 -200009,01

0,43 0,15 0,46 78,63

1109 orto 71369,89 -200027,31
KM-D(G) 71369,27 -200026,85

-0,62 0,46 0,77 340,64

1128 orto 71377,82 -200026,03
KM-D(G) 71377,89 -200026,00

0,07 0,03 0,08 74,22

1089 orto 71355,08 -200021,67
KM-D(G) 71355,71 -200021,20

0,63 0,47 0,79 59,20

1091 orto 71355,87 -200027,48
KM-D(G) 71355,93 -200025,15

0,06 2,33 2,33 1,64

1078 orto 71347,68 -200022,33
KM-D(G) 71349,61 -200021,59

1,93 0,74 2,07 76,69

1080 orto 71348,47 -200028,28
KM-D(G) 71349,89 -200025,40

1,42 2,88 3,21 29,16
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1450 orto 71520,53 -200000,88
KM-D(G) 71519,44 -200001,64

-1,09 -0,76 1,33 261,24

1472 orto 71533,18 -199986,81
KM-D(G) 71532,28 -199987,48

-0,90 -0,67 1,12 259,26

1477 orto 71535,53 -200008,22
KM-D(G) 71534,71 -200008,33

-0,82 -0,11 0,83 291,51

879 orto 71267,17 -200003,03
KM-D(G) 71268,00 -200002,17

0,83 0,86 1,20 48,87

919 orto 71280,53 -200001,44
KM-D(G) 71280,44 -200001,43

-0,09 0,01 0,09 307,04

920 orto 71282,38 -200015,32
KM-D(G) 71280,52 -200015,75

-1,86 -0,43 1,91 285,54

876 orto 71268,89 -200017,04
KM-D(G) 71267,91 -200016,16

-0,98 0,88 1,32 346,58

1452 orto 71520,84 -200035,56
KM-D(G) 71519,64 -200036,17

-1,20 -0,61 1,35 270,06

1447 orto 71519,75 -200028,06
KM-D(G) 71518,45 -200028,03

-1,30 0,03 1,30 301,47

1418 orto 71509,12 -200029,94
KM-D(G) 71506,68 -200029,60

-2,44 0,34 2,46 308,81

1423 orto 71510,68 -200037,44
KM-D(G) 71507,93 -200037,68

-2,75 -0,24 2,76 294,46

1391 orto 71492,07 -200035,26
KM-D(G) 71492,49 -200035,19

0,42 0,07 0,43 89,49

1406 orto 71499,37 -200031,43
KM-D(G) 71499,31 -200031,68

-0,06 -0,25 0,26 215,00

1413 orto 71505,47 -200043,40
KM-D(G) 71504,93 -200042,83

-0,54 0,57 0,79 351,72

1402 orto 71497,45 -200047,11
KM-D(G) 71498,19 -200046,28

0,74 0,83 1,11 46,35

1616 orto 71619,97 -200031,20
KM-D(G) 71619,48 -200030,18

-0,49 1,02 1,13 371,49

1615 orto 71617,21 -200044,52
KM-D(G) 71618,50 -200043,83

1,29 0,69 1,46 68,73

1603 orto 71609,77 -200043,08
KM-D(G) 71610,48 -200042,44

0,71 0,64 0,96 53,30

1604 orto 71612,89 -200029,64
KM-D(G) 71611,22 -200029,10

-1,67 0,54 1,76 319,91

1489 orto 71541,37 -200053,76
KM-D(G) 71542,27 -200053,28

0,90 0,48 1,02 68,81

1486 orto 71540,17 -200060,96
KM-D(G) 71541,33 -200060,24

1,16 0,72 1,37 64,64

1534 orto 71557,33 -200056,16
KM-D(G) 71558,05 -200055,48

0,72 0,68 0,99 51,82

1525 orto 71556,25 -200063,48
KM-D(G) 71557,05 -200062,43

0,80 1,05 1,32 41,45

1528 orto 71556,81 -200034,88
KM-D(G) 71557,81 -200036,18

1,00 -1,30 1,64 158,26

1530 orto 71556,63 -200022,85
KM-D(G) 71557,83 -200022,92

1,20 -0,07 1,20 103,71

1517 orto 71551,16 -200022,89
KM-D(G) 71551,34 -200022,94

0,18 -0,05 0,19 117,25

1516 orto 71551,30 -200035,16
KM-D(G) 71551,33 -200036,18

0,03 -1,02 1,02 198,13
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1531 orto 71557,00 -200040,58
KM-D(G) 71557,88 -200040,29

0,88 0,29 0,93 79,73

1529 orto 71556,81 -200034,88
KM-D(G) 71557,82 -200033,96

1,01 0,92 1,37 52,97

1544 orto 71562,97 -200034,33
KM-D(G) 71566,09 -200033,96

3,12 0,37 3,14 92,49

1543 orto 71563,34 -200039,93
KM-D(G) 71566,07 -200040,30

2,73 -0,37 2,75 108,58

1334 orto 71464,68 -200031,40
KM-D(G) 71465,82 -200030,94

1,14 0,46 1,23 75,58

1316 orto 71460,63 -200034,83
KM-D(G) 71461,24 -200035,34

0,61 -0,51 0,80 144,33

1317 orto 71460,88 -200041,94
KM-D(G) 71461,68 -200042,33

0,80 -0,39 0,89 128,88

1286 orto 71444,71 -200035,57
KM-D(G) 71446,71 -200035,81

2,00 -0,24 2,01 107,60

1287 orto 71445,23 -200041,97
KM-D(G) 71446,96 -200042,95

1,73 -0,98 1,99 132,81

1492 orto 71541,86 -200031,55
KM-D(G) 71543,09 -200032,99

1,23 -1,44 1,89 155,00

1493 orto 71541,86 -200023,17
KM-D(G) 71543,09 -200023,59

1,23 -0,42 1,30 120,95

1467 orto 71525,94 -200031,31
KM-D(G) 71529,13 -200032,21

3,19 -0,90 3,31 117,51

1468 orto 71525,82 -200022,93
KM-D(G) 71529,13 -200022,69

3,31 0,24 3,32 95,39
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Příloha  E: Tabulka vypočtených chyb a použitých vzorců pro body v S-SK 
KM-D_orto (intravilán)
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Příloha F: Fyzicky neexistující stavby zobrazené v mapě
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Příloha G: Existující stavby a zídky nezobrazené v mapě

83



Příloha H:  Tabulka bodyJTSK_geodeticky minus orto
číslo 
bodu měření Y (m) X (m) dy (m) dx (m)

délka 
vektoru 

(m)

jižník 
vektoru 
(grad)

2
geod 837275,31 1057801,17
orto 837275,15 1057800,95

-0,16 -0,22 0,27 240,03

3 geod 837302,27 1057783,25
orto 837302,16 1057783,02

-0,11 -0,23 0,25 228,40

4
geod 837346,63 1057766,19

orto 837346,32 1057766,00
-0,31 -0,19 0,36 265,00

5 geod 837371,30 1057754,85
orto 837371,00 1057754,58

-0,30 -0,27 0,40 253,35

6
geod 837395,39 1057748,80
orto 837395,03 1057748,61

-0,36 -0,19 0,41 269,08

9 geod 837455,43 1057770,64
orto 837455,27 1057770,45

-0,16 -0,19 0,25 244,56

10 geod 837429,12 1057744,00
orto 837428,98 1057743,61

-0,14 -0,39 0,41 221,94

11 geod 837463,95 1057785,62
orto 837463,55 1057785,56

-0,40 -0,06 0,40 290,52

12 geod 837508,60 1057739,95

orto 837508,33 1057739,66
-0,27 -0,29 0,40 247,73

13 geod 837457,41 1057748,59
orto 837457,19 1057748,41

-0,22 -0,18 0,28 256,35

14 geod 837439,55 1057743,30
orto 837439,33 1057743,05

-0,22 -0,25 0,33 245,94

16 geod 837309,71 1057783,23
orto 837309,52 1057783,00

-0,19 -0,23 0,30 243,96

18 geod 837257,88 1057803,28
orto 837257,54 1057803,17

-0,34 -0,11 0,36 280,08

21 geod 837346,26 1057727,27
orto 837346,01 1057727,01

-0,25 -0,26 0,36 248,75

57_35 geod 837215,49 1057804,75
orto 837215,03 1057804,28

-0,46 -0,47 0,66 249,32

57_36 geod 837204,00 1057805,34
orto 837203,60 1057804,79

-0,40 -0,55 0,68 240,03

57_26 geod 837481,96 1057745,00
orto 837481,58 1057744,63

-0,38 -0,37 0,53 250,85

57_30 geod 837487,95 1057743,86
orto 837487,81 1057743,71

-0,14 -0,15 0,21 247,81

57_32 geod 837548,35 1057726,81
orto 837548,60 1057726,02

0,25 -0,79 0,83 180,49

10_7 geod 837541,59 1057729,24
orto 837541,98 1057728,50

0,39 -0,74 0,84 169,12

501 geod 837500,21 1057740,70
orto 837499,97 1057740,31

-0,24 -0,39 0,46 235,12
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503 geod 837422,48 1057741,64
orto 837422,30 1057741,38

-0,18 -0,26 0,32 238,55

504 geod 837364,77 1057755,67
orto 837364,54 1057755,47

-0,23 -0,20 0,30 254,43

505 geod 837359,82 1057764,52
orto 837359,62 1057764,22

-0,20 -0,30 0,36 237,43
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Příloha I: Tabulka vypočtených chyb a použitých vzorců pro body v S-JTSK 
určené geodeticky (intravilán)

86



Příloha J: Tabulka bodyJTSK_KM-D odsunuté minus orto 

číslo 
bodu měření Y (m) X (m) dy (m) dx (m)

délka 
vektoru 

(m)

jižník 
vektoru 
(grad)

581
orto 837255,48 1057815,74

KM-D 837255,15 1057814,95
-0,33 -0,79 0,86 225,19

570
orto 837248,79 1057787,10

KM-D 837249,26 1057786,88
0,47 -0,22 0,52 127,87

623
orto 837280,68 1057767,81

KM-D 837281,84 1057769,46
1,16 1,65 2,02 39,01

625
orto 837280,87 1057773,14

KM-D 837281,96 1057774,1
1,09 0,96 1,45 54,03

635
orto 837288,13 1057767,73

KM-D 837288,23 1057769,22
0,10 1,49 1,49 4,27

637
orto 837288,25 1057773,12

KM-D 837288,76 1057773,8
0,51 0,68 0,85 40,97

647
orto 837296,13 1057802,69

KM-D 837295,27 1057803,69
-0,86 1,00 1,32 354,78

642
orto 837293,10 1057790,04

KM-D 837291,27 1057790,51
-1,83 0,47 1,89 316,00

1408
orto 837450,11 1057743,22

KM-D 837451,42 1057744,38
1,31 1,16 1,75 53,86

1409
orto 837450,33 1057735,59

KM-D 837451,58 1057736,02
1,25 0,43 1,32 78,91

1410
orto 837439,55 1057735,53

KM-D 837439,98 1057736,02
0,43 0,49 0,65 45,85

1411
orto 837439,33 1057743,05

KM-D 837439,82 1057744,23
0,49 1,18 1,28 25,06

11_5
orto 837239,68 1057816,23

KM-D 837240,36 1057815,79
0,68 -0,44 0,81 136,56

854
orto 837473,66 1057749,71

KM-D 837473,92 1057750,13
0,26 0,42 0,49 35,29

58_86
orto 837389,13 1057750,79

KM-D 837389,37 1057750,96
0,24 0,17 0,29 60,77

616
orto 837279,92 1057783,6

KM-D 837279,08 1057784,08
-0,84 0,48 0,97 333,05

618
orto 837280,76 1057790,57

KM-D 837280,28 1057789,87
-0,48 -0,70 0,85 238,27

880
orto 837493,14 1057768,07

KM-D 837493,87 1057768,73
0,73 0,66 0,98 53,20
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Příloha K: Tabulka vypočtených chyb a použitých vzorců pro body v S-JTSK 
KM-D odsunuté minus orto (intravilán)
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Příloha L: Tabulka bodyJTSK ze ZPMZ minus KM-D

číslo bodu měření Y (m) X (m) dy (m) dx (m)
délka 

vektoru 
(m)

jižník 
vektoru 
(grad)

71000330001 geod 837190,53 1057658,03
571000600466 KM-D 837185,84 1057651,36

-4,69 -6,67 8,15 239,01

71000330003 geod 837117,25 1057647,76
571000600387 KM-D 837113,98 1057641,89

-3,27 -5,87 6,72 232,36

71000330004 geod 837112,39 1057710,10
571000600380 KM-D 837108,81 1057704,07 -3,58 -6,03 7,01 234,11

71000330009 geod 836731,02 1057422,14
571000600065 KM-D 836727,49 1057419,49

-3,53 -2,65 4,41 259,00

71000330010 geod 836679,98 1057434,33
571000600033 KM-D 836677,10 1057431,77

-2,88 -2,56 3,85 253,74

71000330011 geod 836676,48 1057415,15
571000600029 KM-D 836673,04 1057411,96

-3,44 -3,19 4,69 252,40

71000330012 geod 836645,34 1057423,40
571000600006 KM-D 836640,37 1057421,14 -4,97 -2,26 5,46 272,83

71000330005 geod 836815,80 1057432,49
571000600149 KM-D 836813,12 1057428,19

-2,68 -4,30 5,07 235,48

71000330007 geod 836814,87 1057422,71
571000600147 KM-D 836812,14 1057418,90

-2,73 -3,81 4,69 239,58

71000430003 geod 836755,86 1058112,93
571000600092 KM-D 836751,39 1058104,06

-4,47 -8,87 9,93 229,72

71000430002 geod 836749,04 1058068,24
571000600086 KM-D 836744,49 1058060,80

-4,55 -7,44 8,72 234,94

71000430001 geod 836742,74 1058039,04
571000600078 KM-D 836736,92 1058031,37

-5,82 -7,67 9,63 241,32

71000350014 geod 837394,02 1057556,79
571000600726 KM-D 837390,12 1057552,97

-3,90 -3,82 5,46 250,66

71000350015 geod 837396,45 1057556,78
571000600738 KM-D 837393,03 1057552,92

-3,42 -3,86 5,16 246,16

71000350013 geod 837345,37 1057558,15
571000600687 KM-D 837342,39 1057553,72

-2,98 -4,43 5,34 237,70

71000350012 geod 837306,17 1057558,62
571000600660 KM-D 837301,74 1057554,36

-4,43 -4,26 6,15 251,25

71000350009 geod 837297,22 1057707,09
571000600646 KM-D 837294,12 1057702,42

-3,10 -4,67 5,61 237,31

71000350001 geod 837716,19 1057571,26
571000601030 KM-D 837718,48 1057566,17

2,29 -5,09 5,58 173,09

71000350002 geod 837708,09 1057574,71
571000601026 KM-D 837712,10 1057567,89

4,01 -6,82 7,91 166,16

71000350004 geod 837653,20 1057602,36
571000600975 KM-D 837648,33 1057598,52

-4,87 -3,84 6,20 257,49

71000350007 geod 837689,48 1057640,32
571000600998 KM-D 837684,68 1057636,11

-4,80 -4,21 6,38 254,16

71000350008 geod 837507,21 1057698,55
571000600889 KM-D 837502,87 1057694,56

-4,34 -3,99 5,90 252,67

71000350016 geod 837402,42 1057458,76
571000600760 KM-D 837399,20 1057456,12

-3,22 -2,64 4,16 256,28

71000350017 geod 837398,39 1057459,85
571000600748 KM-D 837396,07 1057456,93

-2,32 -2,92 3,73 242,74
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71000350020 geod 837206,52 1057473,38
571000600495 KM-D 837203,56 1057469,67

-2,96 -3,71 4,75 242,87

71000350025 geod 837219,99 1057639,33
571000600517 KM-D 837217,35 1057633,75

-2,64 -5,58 6,17 228,13

71000350026 geod 837161,19 1057635,21
571000600427 KM-D 837157,84 1057628,93

-3,35 -6,28 7,12 231,20

71000350025 geod 837219,99 1057639,33
571000600517 KM-D 837217,35 1057633,75

-2,64 -5,58 6,17 228,13

71000350026 geod 837161,19 1057635,21
571000600427 KM-D 837157,84 1057628,93

-3,35 -6,28 7,12 231,20

71000360004 geod 837948,21 1057803,20
571000601184 KM-D 837945,51 1057801,55

-2,70 -1,65 3,16 265,08

71000360005 geod 837944,41 1057769,58
571000601182 KM-D 837940,07 1057768,35

-4,34 -1,23 4,51 282,42

71000360006 geod 837931,35 1057773,91
571000601177 KM-D 837927,42 1057772,24

-3,93 -1,67 4,27 274,42

71000370007 geod 837707,12 1057762,95
571000601016 KM-D 837703,01 1057758,71

-4,11 -4,24 5,91 249,01

71000370008 geod 837708,42 1057770,84
571000601017 KM-D 837704,37 1057766,79

-4,05 -4,05 5,73 250,00

71000370010 geod 837814,73 1057756,52
571000601081 KM-D 837811,11 1057753,28

-3,62 -3,24 4,86 253,52

71000370001 geod 837701,82 1057703,32
571000601011 KM-D 837697,28 1057699,25

-4,54 -4,07 6,10 253,47

71000370002 geod 837701,28 1057708,49
571000601010 KM-D 837697,09 1057703,37

-4,19 -5,12 6,62 243,66

71000370003 geod 837687,51 1057707,19
571000600996 KM-D 837683,13 1057703,09

-4,38 -4,10 6,00 252,10

71000370004 geod 837689,93 1057727,05
571000601000 KM-D 837685,38 1057722,59

-4,55 -4,46 6,37 250,64

71000370006 geod 837779,15 1057716,24
571000601059 KM-D 837775,38 1057712,74

-3,77 -3,50 5,14 252,36

71000370025 geod 837723,07 1057914,55
571000601031 KM-D 837719,46 1057912,1

-3,61 -2,45 4,36 262,04

71000370026 geod 837728,45 1057918,43
571000601036 KM-D 837725,39 1057916,1

-3,06 -2,33 3,85 258,57

71000370029 geod 837898,18 1057901,52
571000601156 KM-D 837895,2 1057900,03

-2,98 -1,49 3,33 270,48

71000370032 geod 837873,25 1057988,72
571000601117 KM-D 837869,87 1057987,19

-3,38 -1,53 3,71 272,94

71000370018 geod 837901,15 1057894,28
571000601158 KM-D 837897,33 1057892,54

-3,82 -1,74 4,20 272,79

71000370019 geod 837897,57 1057895,61
571000601155 KM-D 837893,97 1057893,7

-3,60 -1,91 4,08 268,95

71000370020 geod 837890,66 1057897,44
571000601144 KM-D 837887,14 1057896,07

-3,52 -1,37 3,78 276,37

71000380016 geod 837109,19 1057713,70
571000600375 KM-D 837107,15 1057706,91

-2,04 -6,79 7,09 218,58

71000380014 geod 837102,04 1057770,68
571000600362 KM-D 837099,68 1057764,15

-2,36 -6,53 6,94 222,08

71000380013 geod 837105,05 1057774,27
571000600369 KM-D 837103,06 1057767,87

-1,99 -6,40 6,70 219,19

71000380011 geod 837190,32 1057779,98
571000600468 KM-D 837187,71 1057773,89

-2,61 -6,09 6,63 225,78
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71000340079 geod 836767,98 1058039,31
571000600110 KM-D 836764,12 1058031,30

-3,86 -8,01 8,89 228,59

71000410001 geod 837403,20 1057723,10
571000600759 KM-D 837398,86 1057721,03

-4,34 -2,07 4,81 271,67

71000410002 geod 837417,95 1057726,54
571000060010 KM-D 837416,13 1057723,60

-1,82 -2,94 3,46 235,29

71000340080 geod 836765,46 1058031,05
571000600105 KM-D 836761,63 1058022,63

-3,83 -8,42 9,25 227,18

71000340081 geod 836761,21 1058029,74
571000600098 KM-D 836757,61 1058021,92

-3,60 -7,82 8,61 227,47

71000340082 geod 836747,97 1058036,12
571000600085 KM-D 836744,09 1058028,09

-3,88 -8,03 8,92 228,65

71000340062 geod 836988,14 1057933,78
571000600283 KM-D 836986,13 1057927,81

-2,01 -5,97 6,30 220,68

71000340060 geod 837015,98 1057965,84
571000600313 KM-D 837013,93 1057961,25

-2,05 -4,59 5,03 226,74

71000340061 geod 837019,82 1057952,99
571000600316 KM-D 837017,74 1057948,06

-2,08 -4,93 5,35 225,42

71000340058 geod 837025,56 1057982,92
571000600319 KM-D 837023,53 1057977,94

-2,03 -4,98 5,38 224,64

71000340059 geod 837015,39 1057982,12
571000600312 KM-D 837013,42 1057976,99

-1,97 -5,13 5,50 223,34

71000340064 geod 836963,15 1058066,41
571000600266 KM-D 836960,08 1058060,13

-3,07 -6,28 6,99 228,95

71000340043 geod 836982,56 1058214,23
571000600277 KM-D 836979,53 1058207,48

-3,03 -6,75 7,40 226,86

71000340039 geod 837052,3 1058230,52
571000600331 KM-D 837048,97 1058224,31

-3,33 -6,21 7,05 231,34

71000340037 geod 837059,61 1058144,17
571000600338 KM-D 837056,91 1058138,57

-2,70 -5,60 6,22 228,60

71000340036 geod 837107,83 1058141,15
571000600371 KM-D 837104,81 1058136,09

-3,02 -5,06 5,89 234,26

71000340033 geod 837105,56 1058245,66
571000600367 KM-D 837102,17 1058239,75

-3,39 -5,91 6,81 233,15

71000340032 geod 837146,27 1058253,58
571000600408 KM-D 837143,36 1058247,81

-2,91 -5,77 6,46 229,74

71000340065 geod 837150,18 1058257,94
571000600411 KM-D 837145,05 1058252,05

-5,13 -5,89 7,81 245,62

71000340028 geod 837142,8 1058136,76
571000600403 KM-D 837140,54 1058132,03

-2,26 -4,73 5,24 228,38

71000340027 geod 837179,14 1058129,28
571000600449 KM-D 837176,64 1058124,83

-2,50 -4,45 5,10 232,59

71000340024 geod 837188,49 1058257,6
571000600462 KM-D 837185,26 1058252,67

-3,23 -4,93 5,89 236,92

71000340023 geod 837229,67 1058260,75
571000600533 KM-D 837227,13 1058255,53

-2,54 -5,22 5,81 228,83

71000340016 geod 837226,68 1058115,4
571000600528 KM-D 837223,94 1058111,15

-2,74 -4,25 5,06 236,46

71000340014 geod 837273,77 1058094,15
571000600603 KM-D 837271,37 1058090,94

-2,40 -3,21 4,01 240,87

71000340011 geod 837242,04 1058022,61
571000600553 KM-D 837239,22 1058019,51

-2,82 -3,10 4,19 246,99

71000340010 geod 837224,55 1057979,45
571000600526 KM-D 837221,80 1057976,86

-2,75 -2,59 3,78 251,91
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71000340005 geod 837283,08 1058125,37
571000600620 KM-D 837280,90 1058121,71

-2,18 -3,66 4,26 234,20

71000340001 geod 837420,12 1058054,16
571000600780 KM-D 837417,23 1058051,95

-2,89 -2,21 3,64 258,44

71000340075 geod 837470,18 1058255,67
571000600839 KM-D 837466,31 1058251,51

-3,87 -4,16 5,68 247,70

71000340076 geod 837468,92 1058263,04
571000600836 KM-D 837464,91 1058258,73

-4,01 -4,31 5,89 247,71

71000340077 geod 837450,11 1058288,48
571000600806 KM-D 837446,09 1058283,67

-4,02 -4,81 6,27 244,32

71000340071 geod 837263,06 1058293,27
571000600589 KM-D 837260,25 1058287,58

-2,81 -5,69 6,35 229,20

71000340072 geod 837268,35 1058264,66
571000600594 KM-D 837265,41 1058259,52

-2,94 -5,14 5,92 233,08

71000340068 geod 837264,55 1058264,58
571000600590 KM-D 837261,23 1058261,37

-3,32 -3,21 4,62 251,07

71000340069 geod 837256,78 1058307,27
571000600577 KM-D 837253,11 1058301,70

-3,67 -5,57 6,67 237,09
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Příloha M: Tabulka vypočtených chyb a použitých vzorců pro body v S-JTSK 
určených geodeticky ze ZPMZ minus KM-D (extravilán)
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Příloha N: Posun vytyčených vlastnických hranic na okraji intravilánu
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Příloha O: Posun vytyčených vlastnických hranic na okraji intravilánu
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Příloha P: Posun vytyčených vlastnických hranic v extravilánu
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Příloha Q: Průběh cesty - místní nesoulad mapy se skutečností
S-SK

S-JTSK
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Příloha R: Průběh hranic v extravilánu
S-SK

S-JTSK
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Příloha S: Průběh hranic lesních porostů
S-SK

S-JTSK
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