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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá využitím digitálních barevných ortofotomap v katastrálním 

operátu, především v oblasti jeho revize. Cílem je vytipovat efektivní způsoby využití 

ortofota při převodu současných katastrálních map na digitální katastrální mapu a pomoci 

při údržbě katastrálního operátu v souladu se skutečným stavem. 

 

Klíčová slova 
katastrální mapa, revize katastrálního operátu, ortofotografické zobrazení 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Bachelor thesis deals with application of digital colour orthophotomaps in the course of 

revision of cadastral documentation. The aim is to point out effective use of 

orthophotomaps for updating cadastral maps before their digitizing. 
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0  Úvod 

 
Digitální barevná ortofotomapa je nezkreslený, zmenšený obraz části územní reality. 

Zachycuje jevy a události aktuální k době leteckého snímkování. V dnešní době stoupá její 

obliba jak u laické veřejnosti, tak i v odborném sektoru. Poskytuje intuitivní interpretaci 

geografických informací a lze ji tak využít k různým účelům. Především jako podklad pro 

projekční práce, územní plánování a státní administrativu.  

Cílem této bakalářské práce je vytipovat další možný způsob využití ortofota a to   

v oblasti katastrálního operátu, především při jeho revizi. Superpozice ortofota s platnou 

katastrální mapou se jeví jako vhodný podklad pro místní šetření a poskytuje informace     

o souladu se skutečným stavem. Úkolem tohoto výzkumu je kvantifikovat informace, které 

lze z ortofotomapy získat a následně použít při revizi katastrálního operátu (jedná se 

především o prvky měření zobrazené na katastrálních mapách). Pro apriorní vymezení 

prvků identifikovatelných na ortofotu, které se evidují v katastrálním operátu, bylo zvoleno 

území v okolí Jindřichova Hradce. V této lokalitě byla k dispozici barevná ortofotomapa 

s rozlišením 0,5 m a 0,2 m v území (poskytnutá firmou GEODIS Brno, spol. s.r.o. 

Západočeské univerzitě v Plzni pro účely bakalářských a diplomových prací), na které 

došlo k výzkumu a následnému zhodnocení výsledků. 

Apriorním výzkumem zjištěné informace byly aplikovány v praxi na 

experimentálních lokalitách Klabava a Ejpovice. Katastrální mapy ve zmíněných územích 

byly vyhotoveny v druhé etapě technickohospodářského mapování na základě objednávky 

Krajské geodetické a kartografické správy pro kraj Západočeský v Plzni v roce 1975 a 

měly být převedeny na digitální katastrální mapu (v k.ú. Klabava již došlo k převodu). 

Tyto katastrální mapy (poskytnuté Katastrálním pracovištěm v Rokycanech) v superpozici 

s ortofotomapou s rozlišením 0,5 m v území  (poskytnuté Českým úřadem zeměměřickým 

a katastrálním v Praze) byly hlavním podkladem pro výzkum. Na těchto mapách došlo ke 

zjištění nesouladu se skutečným stavem pomocí ortofota a následným terénním 

průzkumem byly výsledky ověřeny.  

Ortofotomapy ČÚZK jsou periodicky aktualizovány v tříletém intervalu. Jsou 

snadno dostupné pro katastrální pracoviště a lze je tak využít jako podkladu při převodu 

platných katastrálních map na digitální katastrální mapu. Superpozice s ortofotem usnadní 

identifikaci nesouladů se skutečností a tím minimalizuje potřeby místního šetření při 

obnově katastrálního operátu a jeho vedení v souladu se skutečným stavem. 
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1 Obsah revize katastrálního operátu podle vyhlášky č. 26/2007 Sb. 
 

Revizi katastrálního operátu provádí Katastrální pracoviště v souladu s vyhláškou č. 

26/2007 Sb. [1], kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

to především podle § 50 této vyhlášky. 

 

1. 1 Složky katastrálního operátu 

 

Katastrální operát se skládá ze: 

1) souboru geodetických informací (SGI) – katastrální mapa jakožto závazné státní 

mapové dílo velkého měřítka. Obsahuje body polohového bodového pole, 

polohopis a popis. Její formy jsou: digitální katastrální mapa (DKM), analogová 

mapa a katastrální mapa digitalizovaná (KM - D), 

2) souboru popisných informací (SPI) – obsahuje údaje o katastrálním území, o 

parcele a parcele zjednodušené evidence, o budově, vodním díle a jednotce, o 

vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva, údaje s právy souvisejícími a další 

údaje katastru, 

3) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru – souhrnné přehledy o 

půdním fondu České republiky z údajů katastru se vyhotovují, pokud se nedohodne 

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) s ostatními ústředními správními 

úřady jinak, vždy se stavem k 31. prosinci, 

4) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI, včetně 

seznamu místního a pomístního názvosloví – obsahuje výsledky zeměměřických 

činností při:  

a) správě podrobného polohového bodového pole (PPBP),  

b) zjišťování hranic a podrobném měření využívaném pro katastr,  

c) projednání místních a pomístních názvů, 

5) dokumentace činností prováděných při vedení SPI – obsahuje:  

a) sbírku listin,  

b) spisy z řízení o návrhu na povolení vkladu práv a spisy jiných založených řízení 

    a jejich seznamy,         
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c) protokoly o vkladech, protokoly o záznamech, protokoly o výsledku revize 

    katastru, výkazy změn a záznamy pro další  řízení,    

d) listy vlastnictví, doklady vztahující se ke komplexnímu zakládání právních 

    vztahů k nemovitostem v evidenci nemovitostí a další související dokumenty [1]. 

   

1. 2  Předměty revize katastrálního operátu 

 

Podle § 50 vyhlášky č.26/2007 Sb. předmětem revize  katastru jsou: 

a) hranice katastrálního území,  

b) hranice pozemků, obvody budov, obvody vodních děl, druh pozemku, způsob využití 

pozemku, typ stavby a způsob využití stavby,  

c) mapové značky, jejichž platnost byla ukončena před účinností této vyhlášky,  

d) další prvky polohopisu,  

e) zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska potřebnosti jejich dalšího evidování, 

sledování a řešení,  

f) seznamy budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními a seznam budov bez čísel 

popisných a evidenčních,  

g) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě 

adresa bydliště v cizině, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky, název a adresa 

sídla právnické osoby, která je vlastníkem, a doplnění jejich chybějících rodných čísel, 

popřípadě dat narození, pokud rodná čísla nebyla přidělena, nebo identifikačních čísel,  

h)  body polohového bodového pole,  

í)  místní a pomístní názvy [1]. 

 

Obsah současného katastru nemovitostí je velice pestrý a slouží nejen pro účely 

fiskálního práva, ale i pro kartografické, technické a jiné účely. Proto je velice důležité 

udržovat údaje tohoto katastru v souladu se skutečným stavem, což se v minulých etapách 

vývoje katastrálního operátu vždy nedařilo. Tento problém se v dnešní době řeší projektem 

obnovy katastrálního operátu, jehož výstupem je počítačová (digitální) forma katastrálního 

operátu – vzniklá především převodem či přepracováním SPI a SGI do digitální formy. 

Jelikož jde o proces technicky dosti komplikovaný a časově náročný, bylo by jistě vítané  

najít efektivní i dílčí technologický postup, který by dokázal některé operace urychlit, 

avšak přitom nesnížit jejich kvalitu.  
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Nejčastějším způsobem obnovy katastrálního operátu je obnova přepracováním, 

kdy většinou nedochází k novému místnímu šetření, ale pouze k převodu SGI a SPI do 

digitální formy z původních podkladů předchozích pozemkových evidencí. Takto může 

např. dojít  k ponechání neaktuální informace (v evidentním nesouladu se skutečným 

stavem). 

Z těchto důvodů může být jedním z účinných prostředků posouzení aktuálnosti 

katastrálních dat využití digitálních barevných ortofotomap, které jsou periodicky 

pořizovány na celém našem území, jako podkladu pro částečnou revizi katastrálního 

operátu a to především části SGI. Na základě ztotožnění rastrového nebo vektorového 

obrazu existující katastrální mapy s ortofotem georeferencovaným do stejného 

souřadnicového referenčního systému (S-JTSK) lze identifikovat nesoulady (změny) 

obsahu mapových podkladů se skutečností a nasměrovat pozornost na následnou 

aktualizaci v místech zjištěných změn, čímž  by se splnil jeden z požadavků pro vytvoření 

a vedení DKM. Je však třeba zjistit, jaké prvky katastrální mapy se dají identifikovat na 

ortofotomapě (která zachycuje stav předmětů mapování k datu leteckého snímkování 

v intervalu např. 3 let) a nakolik bude naznačený postup efektivní.  

 

2 Apriorní vymezení předmětů měření na katastrálních mapách, jejich 

   vlastností a  změn, které by mohly být identifikovatelné na barevných 

   ortofotomapách             
 

Z textu § 50 vyhlášky č.26/2007 Sb., která se zabývá obsahem revize katastrálního operátu, 

je zřejmé, které skupiny prvků budou cílem dalšího zkoumání. Je zřejmé, že rovněž na 

množství a kvalitě identifikace bude mít vliv  prostorové rozlišení ortofotomapy (0,5 

nebo 0,2 m), protože s vyšším rozlišením se zvyšuje ostrost obrazu v detailu a můžeme 

identifikovat i předměty menších rozměrů. Nejprve budou zkoumány prvky na 

ortofotomapě s rozlišením (tj. rozměru pixelu) 0,5m, konkrétně na Digitálním ortofotu 

České republiky vytvářeném v intervalu 3 let v resortu ČÚZK a Ministerstva obrany.  

            Tyto prvky jsou vyjmenovány v § 50 vyhlášky č.26/2007 Sb., a to v odstavcích b) 

druh pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby, způsob využití stavby a d) další 

prvky polohopisu. U těchto prvků se lze domnívat, že by měly být identifikovatelné na 

ortofotomapě. Z charakteru ostatních předmětů šetření, které jsou také předmětem revize 

katastrálního operátu, vyplývá a priori jejich nezobrazitelnost na ortofotomapě. Následným 
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porovnáním orientačních map parcel v rastrové formě a digitální barevné ortofotomapy 

s rozlišením 0,5 m v území bude pro každý objekt  stanoveno apriorní hodnocení stupně 

identifikace podle níže uvedené stupnice. Aby mohly být porovnány stejné objekty na 

barevné ortofotomapě s rozlišením 0,5 m a 0, 2 m v území, byly použity 2 soubory 

ortofotomap z okolí Jindřichova Hradce z produkce firmy GEODIS Brno, spol. s r.o., které 

byly poskytnuty Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2006 pro potřeby diplomových a 

bakalářských prací. 

 

Použité stupně identifikace na barevné ortofotomapě: 

1 objekt jistě identifikovatelný (vždy) 

2 objekt jistě identifikovatelný (ve vhodném vegetačním období) 

3 objekt identifikovatelný s problémy (ale vždy) 

4 objekt identifikovatelný za vhodných podmínek (občas ne) 

5 objekt identifikovatelný za výjimečných podmínek (zřídka) 

6 objekt na ortofotomapě neidentifikovatelný 

 

2. 1 Apriorní vymezení prvků, které by mohly být identifikovatelné 

       na ortofotomapě s rozlišením 0,5 m v území a stupeň hodnocení 

       identifikace 

        
Tabulka 1 

Název Stupeň 
identifikace 

Poznámka 

 
Druh pozemku 

 
 
 
 
 
Orná půda 

 
 
 
 
2 

Lze identifikovat hranice obdělávání 
pozemku, výskyt kolejí od zemědělských 
strojů v zemědělských plodinách, někdy i druh 
plodiny, např. obilí (v letním období „padá“ a 
jsou identifikovatelné plochy, kde je obilí 
polámáno), řepka (žlutá pole). V období 
výsevu, kdy jsou pole podobně zelená jako 
traviny, lze rozpoznat, že některé části polí 
jsou stále hnědé díky nestejnoměrné rychlosti 
růstu plodin a tak vyloučit záměnu s trvalým 
travním porostem. 

Chmelnice (1) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
Vinice (2) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
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Zahrada 

 
 
 
4 

V častých případech hranice užívání 
nesouhlasí s vlastnickou hranicí parcely, 
pokud ta není ohrazena plotem. Identifikace 
průběhu plotu je dosti nejistá (zákryt stromy, 
nepostačující rozlišení ortofotomapy 0,5 m), 
v některých případech nemožná (jedná se o 
oblasti s hustou zástavbou, kde je terén 
nepřehledný).  

 
Ovocný sad 

 
(1) 

Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
Lze identifikovat uspořádané řady ovocných 
stromů často na oploceném pozemku. 

 
Trvalý travní porost 

 
2 

Souvislé „zelené“ plochy v extravilánu se 
skvrnitou texturou, většinou zde nejsou 
přítomny koleje od zemědělských strojů. 

 
Lesní pozemek 

 
1 

Někdy se vyskytne problém s určením okraje 
lesa díky vrženému stínu a perspektivnímu 
zkreslení, jinak identifikace je zcela zřejmá. 

 
 
 
Vodní plocha 

 
 
 
2 

Některé užší vodní toky a menší vodní plochy 
mohou být mimo období vegetačního klidu 
zčásti zakryty stromy, křovinami a jinými 
rostlinami, a proto je ztížena identifikace 
břehových čar. V určitých případech záleží i 
na barvě vody, např. když je voda zbarvena 
podobným tónem barvy jako okolní travní 
porost, může dojít u malých vodních ploch 
v tomto porostu ke splynutí. 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

 
4 

Identifikace dle konfigurace budov (popř. 
zbořeniště) na stavebních parcelách. Někdy lze 
určit průběh hranice stavební parcely. 

 
 
 
Ostatní plocha 

 
 
 

1 - 4 

Tento druh pozemku je ve svém pojetí dosti 
obecný. Obsahuje způsoby využití pozemku 
jako např. dálnice, silnice, dráha, sportoviště a 
rekreační plocha, hřbitov, urnový háj, ale 
rovněž i skládka, neplodná půda, jiná plocha 
aj. (viz vyhláška č. 26/2007 Sb.). Proto je 
někdy snadné, jindy obtížné zpřesnit způsob 
využití tohoto pozemku. 

 
Způsob využití pozemku 

 
Skleník, pařeniště 6 Skleníky a pařeniště nelze identifikovat kvůli 

jejich často malým rozměrům. 
 
Školka 

 
6 

V lesních komplexech nelze identifikovat 
oplocení lesních školek a tudíž nelze s jistotu 
říci zda se jedná o stromky „z náletu“ , nebo 
úmyslně vysazené. 0,5 m je malé rozlišení. 

Plantáž dřevin (6) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
0,5 m je malé rozlišení. 
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Les jiný než 
hospodářský 

 
(6) 

Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
Jedná se o lesy ochranné a lesy zvláštního 
určení podle § 7 a § 8 zákona č. 289/1995 Sb. 
Nelze rozeznat od lesního pozemku. 

Lesní pozemek, na 
kterém je budova 

4 Lze identifikovat budovu pouze za vhodných 
podmínek. 

 
Rybník 

 
2 

Ztížená identifikace průběhu břehových čar  
mimo období vegetačního klidu. U malých 
rybníků může dojít k záměně s trvalým 
travním porostem ( viz vodní plocha). 

 
Koryto vodního toku 
přirozené nebo 
upravené 

 
 
2 

Ztížená identifikace průběhu břehových čar  
mimo období vegetačního klidu. Výskyt 
meandrů, které jsou patrné především u 
menších řek a potoků u přirozených vodních 
toků. U upravených toků je přírodní charakter 
změněn technickými zásahy (např. zpevnění 
koryt). 

 
Koryto vodního toku 
umělé 

 
1 

Identifikace dle charakteru vodního toku (tzn. 
výskyt uměle vytvořených (betonových) 
břehů, „narovnání koryt“ -  většinou se zde 
nevyskytují meandry). Jedná se např. o 
průplavy, kanály. 

 
Vodní nádrž přírodní 

 
2 

Ztížená identifikace břehových čar mimo 
období vegetačního klidu. Jedná se zpravidla o 
velké vodní plochy. 

 
Vodní nádrž umělá 

 
1 

Identifikace dle uměle vytvořených prvků 
člověkem, např. betonová hráz. Jedná se 
vesměs o velké vodní plochy. 

 
Zamokřená plocha 

 
5 

Většinou se vyskytuje kolem přítoků k větším 
vodním nádržím, kde přítok není plně 
regulován do koryta a rozlévá se do plochy a 
tím dochází k vytváření bažin. 

Společný dvůr 6 Nelze z ortofotomapy určit zda je dvůr ve  
spoluvlastnictví, nebo není. 

Zbořeniště (4) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
 
 
 
Dráha 

 
 
 

2 - 4 

Někdy lze identifikovat železniční zastávky a 
nástupiště. Občas je však identifikace ztížena 
vzrostlými stromy nebo lesním porostem. Díky 
hnědému štěrku, který se většinou na kolejích 
vyskytuje, lze identifikovat železnici i podle 
barvy. Typické jsou pravidelné oblouky o 
větším poloměru. 

 
Dálnice 

 
1 

Lze identifikovat střední dělicí pás (většinou 
zatravněný pruh s drobným porostem) mezi  
jednotlivými jízdními pruhy. Víceproudová 
komunikace, oblouky o velkém poloměru. 

Silnice 1 Zpravidla asfaltová -  identifikace dle šedivé 
barvy na ortofotomapě. Spojuje sídla. 
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Ostatní komunikace 

 
4 

Jedná se o místní a účelové komunikace, které 
nemusí být vždy plně viditelné (např. v lesním 
porostu, nezpevněné cesty). 

Ostatní dopravní 
plocha 

 
1 

Jedná se o letiště, přístavy a veřejná parkoviště 
(pokud nejsou součástí pozemní komunikace). 
Parkoviště lze identifikovat dle výskytu aut. 

 
 
Zeleň 

 
 
4 

Okrasné zahrady, parky a sídlištní 
zeleň.Vyskytují se většinou v intravilánu. 
Parky a okrasné zahrady se dají identifikovat 
díky uspořádanému systému stromů a cest 
(většinou poblíž významné budovy např. 
zámku). 

 
Sportoviště a 
rekreační plocha 

 
1 

Identifikace je zřejmá. Lze s jistotou 
identifikovat tenisové kurty, fotbalová hřiště 
(stadiony), sportovní areály s běžeckými 
drahami a podobné objekty. 

Hřbitov, urnový háj 1 Lze většinou identifikovat i jednotlivé hroby, 
zpravidla v blízkosti kostela nebo kaple.  

Kulturní a osvětová 
plocha 

 
(4) 

Nevyskytuje se ve zkoumaném území.  
Jedná se o botanické a zoologické zahrady, 
amfiteátry… 

Manipulační plocha 6 Z ortofotomapy nelze určit způsob využití 
tohoto pozemku. 

Dobývací prostor (3) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
Skládka (3) Nevyskytuje se ve zkoumaném území.  
Jiná plocha 6 Identifikace z orotofotomapy je nejistá, jelikož 

se jedná o neurčitý a dosti obecný pojem. 
 
 
Neplodná půda 

 
 
4 

Identifikace je možná pokud se neplodná půda 
vyskytuje na okrajích polí a na trvale 
zatravněných plochách popř. uvnitř těchto 
ploch, nejčastěji v podobě malého lesního 
porostu nebo křoví. 

Vodní plocha, na 
které je budova 

(3) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 

 
Typ stavby 

 
Budova s číslem 
popisným 

1 

Budova s číslem 
evidenčním 

1 

Budova bez čísla 
popisného nebo 
evidenčního 

 
1 

Lze identifikovat pouze polohové určení 
budovy, nelze však z ortofotomapy říci zda je 
budova s číslem popisným nebo evidenčním 
popř. bez čísla popisného nebo evidenčního. 
(pozn. do celkového součtu počítáno jako 
jeden prvek). 

 
 
Rozestavěná budova 

 
 
3 

Budova je v takovém stupni rozestavěnosti, že 
je již patrné stavebně technické a funkční 
uspořádání prvního nadzemního podlaží… 
(podle § 27 zákona č. 344/1992 Sb.). Někdy 
lze identifikovat základy stavby. Lze též 
identifikovat obvodové zdi stavby. 
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Vodní dílo 

 
 
4 

Vodní díla lze spolehlivě identifikovat, až na 
výjimky jako je stavba odkaliště a hráz k ochraně 
před zaplavením při povodni, kde je identifikace 
nejednoznačná (nelze určit zda byla daná hráz 
vybudována pro účel ochrany před povodní).  

 
Způsob využití stavby 

 
 
Zemědělská 
usedlost 

 
4 

Jedná se většinou o stavby na vesnicích a 
samotách, které jsou tvořeny uzavřeným 
komplexem budov (obytná budova,stodola, chlév, 
stáj). 

 
Bytový dům 

 
4 

Identifikovat lze s jistotou panelový bytový dům 
podle typického tvaru kvádru, velkého počtu oken, 
avšak klasické zděné bytové domy lze zaměnit 
s jiným způsobem využití stavby. 

 
 
 
Rodinný dům 

 
 
 
4 

Jedná se o domy, které mohou mít nejvýše tři 
samostatné byty, max. dvě nadzemní a jedno 
podzemní podlaží + podkroví (podle §2 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb.). Tvoří převážnou většinu budov 
vyskytujících se v menších městech a na 
vesnicích. Nejedná se o velké budovy, často se 
v blízkosti nacházejí zahrady. 

 
Stavba pro 
rodinnou rekreaci 

 
4 

Většinou se jedná o malé chaty na okraji měst 
nebo na vesnicích. V současné době snadno může 
dojít k záměně s rodinným domem, jelikož tato 
stavba musí splňovat podobná kritéria jako 
rodinný dům (podle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.).

Stavba pro 
shromažďování 
většího počtu osob 

 
6 

Z charakteru budovy na ortofotomapě nelze 
rozpoznat způsob využití stavby. 

 
 
Stavba pro obchod 

 
 
4 

Jedná se především o velkoprodejny, nákupní 
střediska a obchodní domy, které lze identifikovat 
podle větší velikosti budovy a většinou i díky 
sousedícím parkovištím. Lze však zaměnit 
s továrnami a skladišti, které mají obdobný tvar a 
charakter budov, rovněž s výskytem parkovišť.  

Stavba 
ubytovacího 
zařízení 

 
6 

Z charakteru budovy na ortofotomapě nelze 
rozpoznat způsob využití stavby. 

Stavba pro výrobu 
a skladování 

6 Z charakteru budovy na ortofotomapě nelze 
rozpoznat způsob využití stavby. 
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Zemědělská stavba 

 
 
1 
 
 
 

Většinou se jedná o rozsáhlejší komplexy budov 
(lze rozpoznat plechovou konstrukci střechy), 
které se vyskytují na okrajích intravilánu 
nedaleko polí. V blízkosti se většinou nacházejí 
prvky zemědělského charakteru jako např. silážní 
jámy (pokrytí černými plachtami), stohy aj. 

Stavba pro 
administrativu 

6 Nelze z charakteru budovy na ortofotomapě 
rozpoznat způsob využití stavby. 

 
 
 
 
Stavba občanského 
vybavení 

 
 
 
 
5 

Jedná se o stavby pro kulturu, zdravotnictví a 
sociální péči, předškolní zařízení, školství a 
učiliště, vědu a výzkum apod. 
Např. u velkých nemocnic lze identifikovat 
v jejich okolí bílé písmeno H (zřejmě značka 
přistávací plochy pro vrtulníky). 
Další stavby jako např. školy se již identifikují 
velice špatně z důvodu záměny s jiným způsobem 
využití stavby, až na větší celky jako např. 
univerzitní areály. 

Stavba technického 
vybavení 

 
5 

Jedná se o sítě technického vybavení tj. sítě 
elektrické, vodovodní, telekomunikační dále 
plynovody, teplovody aj. (rozvodny). 

 
Stavba pro dopravu 

 
4 

Z charakteru budovy na ortofotomapě lze jen 
občas rozpoznat způsob využití stavby (nádražní 
budova, autobusové nádraží). 

Garáž 4 Lze identifikovat v případech kdy garáž není 
vestavěna do hlavní stavby.  

Jiná stavba 6 Ostatní stavby, které se nevyskytují ve výše 
zmíněném seznamu. 

 
Víceúčelová stavba 

 
6 

Stavby sloužící více účelům- rekreační, obchodní, 
administrativní, bytový… Z charakteru budovy 
na ortofotomapě nelze rozpoznat způsob využití 
stavby. 

Skleník 6 Nelze identifikovat kvůli malým rozměrům. 
 
Přehrada 

 
1 

Přehrady se dají identifikovat díky velké ploše 
zatopené vodou a přítomnosti velkých (většinou 
betonových) hrází. 

Hráz přehrazující 
vodní tok nebo 
údolí 

4 Menší hráze se někdy nepodaří identifikovat. 
Mohou být i zakryté vyrostlou vegetací. 

Hráz k ochraně 
nemovitostí před 
zaplavením při 
povodni 

 
(4) 

 
Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 

Hráz ohrazující 
umělou vodní nádrž 

1 Většinou se jedná o velké (většinou betonové) 
hráze, které lze na orotofotomapě dobře 
rozpoznat. 

Jez 3 Identifikace díky geometrickému tvaru a zčeřené 
vodě pod jezem. 
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Stavba k plaveb. 
účelům v korytech 
nebo na březích vod. 
toků 

 
(4) 

 
Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 

Stavba k využití 
vodní energie (vodní 
elektrárna) 

 
(3) 

 
Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 

Stavba odkaliště (6) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
 

Další prvky polohopisu 
 

Střed předmětu 
malého rozsahu 

6 Nelze identifikovat kvůli malým rozměrům a 
rozlišení ortofotomapy 0,5 m v území. 

Předmět malého 
rozsahu (zvonice, 
pomník, socha, 
památník, mohyla, 
kříž, boží muka) 

 
 
6 

 
 
Nelze identifikovat kvůli malým rozměrům a 
rozlišení ortofotomapy 0,5 m v území. 

 
Hrana koruny a 
střední dělicí pás 
silniční komunikace 

 
 
1 

Pokud nejsou okraje silnice zakryty stromy 
nebo keři lze spolehlivě identifikovat hranu 
koruny silniční komunikace. Střední dělicí pás 
se vyznačuje zatravněným pruhem s drobným 
porostem. 

 
Most bez rozlišení 
propustek 

 
 
3 

Identifikace je možná dílky vrženému stínu, 
který most vytváří vlivem slunečního osvětlení. 
Železniční mosty se dají navíc dobře 
identifikovat  díky rozdílné barvě železnice a 
silnice, která pod tímto mostem prochází. 

Osa železničních 
kolejí 

1 - 4 Identifikace je stejná jako u způsobu využití 
pozemku dráha. 

 
Kovový, betonový 
stožár 

 
4 

Identifikace díky jeho vrženému stínu na okolní 
plochu. Ztížená identifikace v husté zástavbě a 
v lesním porostu, kde stín nelze vydělit. 

 
 
Příhradový stožár 

 
 
4 

Identifikace díky jeho vrženému stínu na okolní 
plochu. Ztížená identifikace v husté zástavbě a 
lesním porostu, kde stín nelze vydělit. Ze stínu 
většinou nelze rozpoznat detail konstrukce 
stožáru, ale lze zjistit polohu patky v průsečíku 
stínu a perspektivního obrazu stožáru. 

Osa nadzemního 
vedení 

6 Na ortofotomapě s rozlišením 0,5 m v území 
nelze identifikovat el. dráty.  

 
Vedení vysokého a 
velmi vysokého napětí 

 
6 

Jelikož nelze správně identifikovat osu el. drátů 
a drát vůbec nelze rozlišit, nedá se  určit 
jednoznačný průběh el. vedení a rozlišit zda jde 
o VVN nebo VN. 
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2. 2 Apriorní vymezení prvků, které by mohly být identifikovatelné na  

       ortofotomapě s rozlišením 0,2 m v území a stupeň hodnocení identifikace 

 
Pozn. : Některé prvky šetření mají ve sloupci Poznámka odkaz na stejný prvek v Tabulce 1 

z důvodu stejné poznámky, popř. jsou uvedeny navíc některé znaky, které vedou k jistější 

identifikaci daného prvku šetření při rozlišení 0,2 m v území.   

 
Tabulka 2 

Název Stupeň 
identifikace 

Poznámka 

 
Druh pozemku 

 
Orná půda 2 viz. Tab. 1 
Chmelnice (1) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
Vinice (2) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
 
Zahrada 

 
3 

Identifikace je možná pokud je zahrada 
oplocena. Lze určit průběh plotu (nesmí  být 
zakryt stromy). S jistotou lze identifikovat 
výskyt jednotlivých (ovocných) stromů. 

Ovocný sad (1) Nevyskytuje se ve zkoumaném území.      
                             viz. Tab. 1 

Trvalý travní porost 2 viz. Tab. 1 
Lesní pozemek 1 viz. Tab. 1 
Vodní plocha 2 viz. Tab. 1 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

4 viz. Tab. 1 

Ostatní plocha 1 - 4 viz. Tab. 1 
 

Způsob využití pozemku 
 

 
Skleník, pařeniště 

 
5 

Ojediněle se podaří identifikovat větší 
skleníky, přesto je zde stále dosti velká míra 
nejistoty.   

 
Školka 

 
5 

Lze identifikovat pokud se podaří v lesním 
porostu nalézt dřevěné oplocení ohraničující 
tento pozemek. Pokud ne, hrozí záměna se 
stromky „z náletu“. 

Plantáž dřevin (4) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
Zřetelné  pravidelné rozmístění stromů. 

Les jiný než 
hospodářský 

(6) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
viz. Tab. 1 

Lesní pozemek, na 
kterém je budova 

(3) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 

Rybník 2 viz. Tab. 1 
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Koryto vodního toku 
přirozené nebo 
upravené 

 
2 

 
viz. Tab. 1 

Koryto vodního toku 
umělé 

1 viz. Tab. 1 

Vodní nádrž přírodní 2 viz. Tab. 1 
Vodní nádrž umělá 1 viz. Tab. 1 
Zamokřená plocha 4 viz. Tab. 1 
Společný dvůr 6 viz. Tab. 1 
Zbořeniště (4) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
 
Dráha 

 
1 

S jistotou lze identifikovat průběh železničních 
tratí. Jsou vidět jednotlivé koleje a většinou i 
dřevěné nebo betonové pražce.  

Dálnice 1 viz. Tab. 1 
Silnice 1 viz. Tab. 1 
 
Ostatní komunikace 

 
3 

Lze identifikovat všechny místní komunikace 
(polní cesty, pěšiny…) pokud se nevyskytují 
v lesním porostu, kde nelze s jistotou určit 
jejich průběh.  

Ostatní dopravní 
plocha 

1 viz. Tab. 1 

Zeleň 3 viz. Tab. 1 
Sportoviště a 
rekreační plocha 

1 viz. Tab. 1 

Hřbitov, urnový háj 1 viz. Tab. 1 
 
Kulturní a osvětová 
plocha 

 
(3) 

Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
Jedná se o botanické a zoologické zahrady, 
amfiteátry…(zřetelné větší detaily). 

Manipulační plocha 6 Z ortofotomapy nelze určit způsob využití 
tohoto pozemku. 

Dobývací prostor (1) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
Skládka (3) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
Jiná plocha 6 viz. Tab. 1 
Neplodná půda 4 viz. Tab. 1 
Vodní plocha, na 
které je budova 

(2) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 

 
Typ stavby 

 
Budova s číslem 
popisným 

1 

Budova s číslem 
evidenčním 

1 

Budova bez čísla 
popisného nebo 
evidenčního 

 
1 

 
 
 

viz. Tab. 1 

 
Rozestavěná budova 

 
1 

Pokud je již stavba rozestavěna tak, že jsou 
vidět obvodové zdi, identifikace je zřejmá. Lze 
identifikovat i (betonové) základy stavby. 
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Vodní dílo 4 viz. Tab. 1 
 

Způsob využití stavby 
 

Zemědělská usedlost 3 viz. Tab. 1 
Bytový dům 3 viz. Tab. 1 
Rodinný dům 3 viz. Tab. 1 
Stavba pro rodinnou 
rekreaci 

3 viz. Tab. 1 

Stavba pro 
shromažďování 
většího počtu osob 

 
6 

Z charakteru budovy na ortofotomapě nelze 
rozpoznat způsob využití stavby. 

Stavba pro obchod 4 viz. Tab. 1 
Stavba ubytovacího 
zařízení 

6 Z charakteru budovy na ortofotomapě nelze 
rozpoznat způsob využití stavby. 

Stavba pro výrobu a 
skladování 

5 Z charakteru budovy na ortofotomapě nelze 
vždy rozpoznat způsob využití stavby. 

Zemědělská stavba 1 viz. Tab. 1 
Stavba pro 
administrativu 

6 Z charakteru budovy na ortofotomapě nelze 
rozpoznat způsob využití stavby. 

Stavba občanského 
vybavení 

5 viz. Tab. 1 

Stavba technického 
vybavení 

5 viz. Tab. 1 

Stavba pro dopravu 4 viz. Tab. 1 
Garáž 3 viz. Tab. 1 
Jiná stavba 6 viz. Tab. 1 
Víceúčelová stavba 6 viz. Tab. 1 
 
Skleník 

 
5 

Ojediněle se podaří identifikovat větší 
skleníky, přesto je zde stále dosti velká míra 
nejistoty.   

Přehrada 1 viz. Tab. 1 
Hráz přehrazující 
vodní tok nebo údolí 

1 Většinou se jedná o (betonové) hráze, které lze 
dobře identifikovat. 

Hráz k ochraně 
nemovitostí před 
zaplavením při 
povodni 

 
(4) 

Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
viz. Tab. 1 

Hráz ohrazující 
umělou vodní nádrž 

1 viz. Tab. 1 

Jez 1 viz. Tab. 1 
Stavba k plaveb. 
účelům v korytech 
nebo na březích vod. 
toků 

 
(4) 

 
Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 

Stavba k využití 
vodní energie (vodní 
elektrárna) 

(3) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 

Stavba odkaliště (5) Nevyskytuje se ve zkoumaném území. 
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Další prvky polohopisu 
 
Střed předmětu 
malého rozsahu 

6 Nelze identifikovat kvůli malým rozměrům. 

Předmět malého 
rozsahu (zvonice, 
pomník, socha, 
památník, mohyla, 
kříž, boží muka) 

 
 
4 

 
Někdy nelze identifikovat kvůli malým 
rozměrům. 

Hrana koruny a 
střední dělicí pás 
silniční komunikace 

 
1 

 
viz. Tab. 1 

Most bez rozlišení 
propustek 

 
1 

Většinou lze identifikovat svodidla 
ohraničující most. Identifikace díky vrženému 
stínu viz. Tab. 1. 

 
Osa železničních 
kolejí 

 
1 

S jistotou lze identifikovat průběh železničních 
tratí. Jsou vidět jednotlivé koleje a většinou i 
pražce. 

 
 
Kovový, betonový 
stožár 

 
 
3 

Identifikace je mnohem jistější, než na 0,5 m 
ortofotomapě. Stíny jsou ostřejší, občas lze 
stožár identifikovat i bez stínu. Závisí na 
hustotě zástavby a lesním porostu, kde nelze 
vydělit vržený stín. 

 
Příhradový stožár 

 
4 

Lze rozpoznat z vrženého stínu i detaily 
konstrukce stožáru. Velké stožáry jsou 
identifikovatelné i bez stínu, který upřesňuje 
polohu patky 

Osa nadzemního 
vedení 

4 Identifikace podle průběhu el. drátů a spojnice 
patek stožárů. 

Vedení vysokého a 
velmi vysokého napětí 

 
4 

Většinou lze identifikovat dráty el. napětí a 
určit tak průběh el. vedení. Rovněž lze 
identifikovat jednotlivé el. stožáry, avšak nelze 
rozlišit zda jde o vedení VVN nebo VN. 
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2. 3 Zhodnocení a porovnání výsledků hodnocení identifikace dosažených na   

       ortofotomapách s rozlišením 0,5 m a 0,2 m v území 

 

Provedené hodnocení stupně identifikace je ovšem subjektivní a záleží na zkušenostech 

zpracovatele. Postupným hlubším zkoumáním detailů ortofotomapy lze dosáhnout velmi 

dobrých výsledků, např. nalezení stožárů elektrického vedení díky jejich vrženému stínu na 

okolní plochu. Lze tak určit i jejich patky a to z průsečíku perspektivního obrazu s 

vrženým stínem, jehož směr lze  např. zjistit ze stínů okolních stromů nebo budov. 

Z provedeného apriorního hodnocení identifikace jednotlivých prvků zobrazovaných 

v katastrální mapě vyplynulo, že ty předměty měření, které se vyskytují uvnitř lesních 

porostů popř. v husté zástavbě,  jsou na ortofotomapě všeobecně hůře  identifikovatelné 

(některé nelze identifikovat vůbec).   

Poznámka „nevyskytuje se ve zkoumaném území“ znamená, že se nepodařilo daný 

prvek na zkoumaných ortofotomapách nalézt. Přesto se však uvádí v závorce odhadnutý 

stupeň identifikace (zjištěný z jiných nekomerčních ortofotomap poskytovaných na 

internetu např. http://www.mapy.cz), aby nedošlo k výraznému zkreslení výsledků. 

V poznámce jsou pak uvedeny problémy při identifikaci jednotlivých prvků šetření popř. 

jsou zde uvedeny i znaky, které vedou k nalezení prvku na ortofotomapě.  

 

 

Tabulka 3    Statistické hodnocení identifikace prvků zobrazovaných v katastrální mapě na 

barevné ortofotomapě s rozlišením 0,5 m v území 

Stupeň 
identifikace 

Počet 
vyšetřovaných 

prvků 

Procenta 

(%) 

1 17 20,5 

2 10 12 

3 10 12 

4 24 28,9 

5 4 4,8 

6 18 21,8 

celkem 83 100,0 
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Tabulka 4    Statistické hodnocení identifikace prvků zobrazovaných v katastrální mapě na 

barevné ortofotomapě s rozlišením 0,2 m v území 

 

 

Stupeň 
identifikace 

Počet 
vyšetřovaných 

prvků 

Procenta 

(%) 

1 23 29,5 

2 9 11,5 

3 14 18 

4 15 19,2 

5 7 9,0 

6 10 12,8 

celkem 78 100,0 

Na ortofotomapě s rozlišením 0,2 m v území se podle předpokladu podařilo 

identifikovat o 32,6 %  více prvků zobrazovaných na katastrální mapě než na 

ortofotomapě s rozlišením 0,5 m. Především se jedná o prvky, kdy jsou k identifikaci 

zapotřebí větší detaily prvků zobrazených na ortofotomapě (jako např. kovový / betonový 

stožár, osa železničních kolejí). Počet prvků, které nebylo možno identifikovat na  

ortofotomapě s rozlišením 0,5 m v území,  se zmenšil na ortofotomapě s rozlišením 0,2 m 

o 41,3 %. 

 

3  Ortofotografické zobrazení území České republiky a jeho parametry 
 
 
V poslední době vzrůstá v oblibě využívání ortofotomap jako podkladu pro státní 

administrativu, územní plánování, projekční činnosti a další. Ortofotomapa je zmenšený 

(polo)tónový obraz, který obsahuje aktuální a nezkreslené geografické informace 

(především polohopisného charakteru) o zobrazené části územní reality. Jednoduché a 

srozumitelné podání informací o území je oceňováno nejen v odborném sektoru, ale také 

v laické veřejnosti (doplněním geografického názvosloví vzniká srozumitelnější obraz 

skutečnosti, než který dokáže podat „klasická mapa“). Zobrazuje široké spektrum 

informací aktuálních k době provedeného leteckého měřického snímkování a v současném 

období se nenajde jiný informační zdroj, který by tyto informace (často velice cenné) 

dokázal poskytnout lépe. Ortofotomapa není nijak generalizována, zobrazuje všechny 

viditelné (tj. nezakryté vzrostlou vegetací) jevy a objekty, které se vyskytly v době 
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expozice leteckého snímku (tzn. i parkující auta, orající traktor na poli, ale též velmi 

užitečný momentální rozsah vody při povodni nebo stav lesního porostu po vichřici) [2].  

 Digitální ortofotomapa je rastrovým obrazovým záznamem uloženým na vhodném 

paměťovém médiu. Lze ji plynule zvětšovat a zmenšovat do požadovaného měřítka. 

V kombinaci s jinými mapovými podklady je velice účinným nástrojem pro  aktualizaci 

geografických dat (k době pořízení leteckých snímků). Doplňují se tak různé mapové 

podklady – od katastrálních map až po specializovaná tematická mapová díla. Rovněž 

nachází časté využití jako důležitá  vrstva pro analýzy v aplikacích geografického 

informačního systému (GIS) [3]. 

 

3. 1  Tvorba digitální ortofotomapy 

 

Pro pořízení leteckých měřických snímků (LMS) jsou používána speciální letadla 

vybavená leteckými měřickými komorami (kamerami) s vysoce kvalitními a 

nezkreslujícími objektivy. V dřívějších dobách se pořizovaly většinou LMS černobílé, 

v současnosti (v ČR od roku 2002) se pořizují výhradně barevné. Principem letecké 

fotogrammetrie je pořizování fotografického záznamu na fotografickou světlocitlivou  

vrstvu filmu (analogová fotogrammetrie), nebo digitálně - snímáním pomocí matice 

elektronických obrazových čidel CCD (Charge – coupled device), které zaznamenají obraz 

ve formě  rastrového souboru (digitální fotogrammetrie). V současnosti stále ještě převládá 

analogová fotogrammetrie s následným digitálním zpracováním skenovaných snímků. 

Důvodem jsou především menší náklady na následné zpracování dat (jak finanční, tak i 

časové). Přechod na digitální fotogrammetrii s využitím digitálních kamer v celostátním 

rozsahu v ČR se předpokládá po roce 2011. 

 V současné době se analogové snímky  nejprve vyvolají a následně naskenují za 

použití vysoce přesných laboratorních fotogrammetrických skenerů, kdy rozměr pixelu 

v rovině snímku se volí mezi 14 µm a 25 µm s ohledem na reálné rozlišení detailů při 

velikosti zrna fotografické emulze 15 – 20µm. Takto vzniklý digitální obraz lze mnohem 

lépe radiometricky upravovat než analogovou formu snímku. Jelikož letecký snímek je 

středovým (centrálním) průmětem (nemá ani stejné měřítko v celé své ploše) je třeba jej 

převést do ortogonálního zobrazení diferenciálním překreslením neboli ortogonalizací a to 

po jednotlivých obrazových prvcích (pixelech). K procesu ortogonalizace je nutno znát 

prvky vnější orientace příslušného snímku (tj. souřadnice x, y, z  jeho středu projekce a 
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tři úhlové prvky -  φ, ω, κ )  a nadmořskou výšku středu každého diferenciálně 

překresleného pixelu, která se odvozuje z digitálního modelu reliéfu (DMR). Prvky vnější 

orientace jsou od roku 2000 získávány během letu za podpory globálního polohového 

systému (GPS) a inerciální měřicí jednotky využívající trojice gyroskopů (IMU). 

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

zvoleném souřadnicovém referenčním systému (nejčastěji v S – JTSK, někdy ve WGS 84). 

Tím vznikne ortofotosnímek, který má stejné měřítko po celé své ploše a je polohopisně 

správný v úrovni DMR. Na ortofotosnímku dochází ke sklápění objektů, které jsou 

vzhledem k terénu převýšeny (věže, stromy, kostely, stožáry, horní okraje budov aj.), ve 

směru od středu snímku. Pro náročné uživatele lze u některých vyspělých 

fotogrammetrických firem nechat vyhotovit tzv. „true orthophoto“. Tato nová generace 

ortofotomap koriguje perspektivní zkreslení výškových objektů a minimalizuje zakryté 

prostory za cenu vyšších nákladů. Jeden z možných způsobů využití je např. pro přesnou 

kontrolu stávajících mapových podkladů v zastavěném území. 

Ortofotomapa zpravidla pokrývá větší územní celek, proto se skládá z většího 

počtu ortofotosnímků vyhotovených ve stejném měřítku, kartografickém zobrazení a 

zvoleném souřadnicovém systému. Při sestavování jednotlivých snímků může dojít 

k porušení homogenity barevného podání celé ortofotomapy (např. z důvodu dočasného 

přerušení snímkového letu kvůli lokálnímu výskytu mraků). Pak je nutno provést digitální 

radiometrické korekce jednotlivých ortofotosnímků, aby nebyly znatelné přechody a 

rozdílné odstíny barev spojených snímků. Tato bezešvá mozaika celé lokality se pak 

zpravidla rozdělí do ukládacích a distribučních jednotek – nejčastěji jsou to listy Státní 

mapy 1 : 5000  (SM 5), popř. listy katastrálních map 1 : 2000 a 1 : 1000 vzniklé dělením 

SM 5 [2].  

 

Technologický postup tvorby podle [3]: 

• Projekt snímkového letu 

• Zaměření a signalizace (výchozích lícovacích bodů) 

• Letecké měřické snímkování 

• Skenování LMS 

• Aerotriangulace 

• Zajištění DMR 

• Ortogonalizace snímků (ortofoto) 
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• Mozaikování a radiometrické (barevné) úpravy 

• Adjustace a závěrečná úprava ortofotomapy 

 

3. 2  Dostupné barevné ortofotomapy na území České republiky 

 

Na celém území České republiky se vyskytují jednak ortofotomapy s vyšším rozlišením 

periodicky aktualizované, tak i ortofotomapy  volně dostupné na internetu, ovšem s 

respektováním autorských práv při jiném než osobním používání. 

 

Tabulka 5 Digitální kartografická díla na bázi ortofotografického zobrazení celého území 

České republiky podle [2]:  

 

Název díla 

URL: 
http:// 

tvůrce 
ortofotomapy 

nebo 3D 
vizualizace 

rozlišení 
v území 

[m] 

georeference 
do systému / 

údaje 
uváděné na 

Digitální ortofoto České 
republiky  

geoportal.cuzk.cz Zeměměřický úřad, 
VGHMÚř Do-
bruška 

0,5 S-JTSK / 
0,01 m 

Mapy 1188 (beta) 
Telefónica 

mapy.1188.cz Zeměměřický úřad, 
VGHMÚř Do-
bruška 

0,5 S-JTSK / 
- 

 
Barevná ortofotomapa ČR www.geodis.cz GEODIS Brno, 

spol. s.r.o. 
0,5 

 
 

0,2 

S-JTSK / 
0,01 m 

S-JTSK / 
0,01 m 

Mapy.cz – Seznam www.mapy.cz GEODIS Brno, 
spol. s.r.o. 

0,5 WGS84 / 
0,001“ 

Digitální atlas ČR 
(IZGARD) 

izgard.cenia.cz VGHMÚř Do-
bruška 

1,0 UTM / 1m 
WGS84 / 0,1“ 

Geoportál CENIA – 
Mapové Služby 

geoportal.cenia. 
cz 

GEODIS Brno, 
spol. s.r.o. 

1,0 S-JTSK / 
1 m 

3D scéna ČR interak- 
tivní 3D vizualizace  
území ČR 

www.geometra- 
opava.com 

GEOMETRA 
Opava, spol. s.r.o. 

4,0 
2,0 
1,0 

 
Neuvedeno 

3D interaktivní mapa ČR  www.cenia.cz GEOREAL, spol. 
s.r.o., Plzeň 

5,0 S-JTSK / 
- 

 

3. 3 Periodické ortofotografické zobrazení České republiky – ortofotomapy 

       ČÚZK s rozlišením 0, 5 m v území 

 

Poprvé v letech 2003 – 2005 proběhl první cyklus periodického leteckého snímkování celé 

České republiky pro tvorbu barevné ortofotomapy, kterým bylo nahrazeno předchozí 
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černobílé snímkování. Digitální ortofotomapy České republiky poskytují pověřené 

katastrální úřady v rozsahu jejich územní působnosti a Zeměměřický úřad v rozsahu 

celého státního území.  Snímkování probíhá pravidelně v tříletém cyklu. Česká republika 

je rozdělena na tři pásma a to Západ (2005, 2008, 2011), Střed (2004, 2007, 2010) a 

Východ (2003, 2006, 2009) viz obr. 1.  Snímkování je určeno pro tvorbu barevných 

ortofotomap v kladu listů SM 5. Jejich využití je především v resortu ČÚZK k aktualizaci 

Základní báze geografických dat (ZABAGED), dále v resortu Ministerstva obrany pro 

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

Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS), který eviduje využití zemědělské 

půdy podle uživatelských vztahů (tj. půdy, která je skutečně obdělávaná) pro získání dotací 

z fondů Evropské unie [3].  

Na obr. 2 jsou uvedeny parametry a ukázka georeferencované ortofotomapy 

poskytnuté Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČUZK) pro účely této 

bakalářské práce. Data jsou poskytována v rastrových formátech TIFF, JPEG, MrSID a 

georeferencované v S – JTSK pomocí textových souborů TFW (JGW, SDW) po mapových 

listech SM 5. 

  

 
 

Obr. 1 Časový přehled leteckého snímkování pro ortofotomapy ČÚZK 
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Parametry současného leteckého měřického snímkování celého území České 

republiky v tříletém intervalu jsou podle [4]: 

   

• barevné letecké měřické snímky o formátu 23 x 23 cm v měřítku 1: 23 000, 

• dráhy letu rovnoběžné s osou Y souřadnicového systému JTSK (jdou po severních 

rámech sudých řad listů Státní mapy 1 : 5000), 

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

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

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

• vzdálenost sousedních řad a = 4000 m (souvisí s rozměrem mapového listu SM5), 

• relativní výška letu při použití širokoúhlé kamery o f = 152 mm h = 3500 m,  

• rozměr pixelu na skenovaném snímku původně 21 µm, tj. 0,48 m v území ( od roku 

2006 20 µm, tj. 0,46 m v území), radiometrické rozlišení 8 bitů/ pixel/ pásmo 

 

 Na zpracování a výrobě ortofotomap se podílejí ČÚZK a Vojenský geografický a 

hydrometeorologický úřad v Dobrušce (VGHMÚř) – zpracovává severní část České 

republiky v rozsahu 1/3 státního území. Pro ortogonalizaci LMS se používá DMR, který je 

součástí ZABAGED. 

 

 
Obr. 2 Digitální ortofoto České republiky 
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Od 31. března 2008 jsou k dispozici aktualizovaná orotofota střední třetiny 

republiky – tzv. Pásmo střed. V témže roce bude probíhat letecké snímkování Pásma 

západ.  

 
 
4  Ortofotografické zobrazení území České republiky firmy 

    GEODIS Brno, spol. s.r.o.   

 
V současnosti firma GEODIS Brno, spol. s.r.o. nabízí  barevné ortofotomapy celé ČR 

v rozlišení 0,5 m v území, které lze bez problémů zvětšovat na monitoru PC až do měřítka        

1 : 2000. Dále je nabízena digitální barevná ortofotomapa s rozlišením 0,2 m v území, 

kterou lze zvětšovat  až do měřítka 1 : 1000. Pro lokální práce, kde je potřeba ještě většího 

rozlišení ortofota,  nabízí firma specializované letecké snímkování v malých výškách a 

yyhotovení ortofotomap s rozlišením 0,10 nebo 0,05 m v území [5].  

 

4. 1 Ortofotomapy GEODIS Brno, spol. s.r.o. s rozlišením 0,5 m v území 

 

V průběhu let 2002 – 2003 byla nasnímkována celá Česká republika a koncem roku 2003 

byla vyhotovena digitální barevná ortofotomapa ČR s rozlišením 0,5 m v území v kladu 

mapových listů SM 5.  Bylo pořízeno okolo 15 000 barevných LMS v měřítku 1 : 20 000 

(v 49 produkčních blocích, které obsahují v průměru 310 leteckých snímků) s využitím 

fotogrammetrické kamery s konstantou komory f = 153 mm. Po naskenování originálních 

negativů a následném zpracování snímků byla výsledná data uložena do formátu TIFF (s 

georeferenčním souborem TWF). Po vyřešení problému, týkajícího se stejného barevného 

podání výsledné ortofotomapy v rámci celé ČR, byla ortofotomapa uložena v databázovém 

systému TerraShare, odkud jsou data exportována k úpravě do dalších forem 

požadovaných zákazníky. 

 K výpočtu analytické aerotriangulace (AAT) byl využit fotogrammetrický software 

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

automatické korelace leteckých snímků. Operátor pouze nastavuje vlícovací body, řeší 

návaznost mezi jednotlivými výrobními bloky a situace, kdy program nedokáže 

vygenerovat spojovací body z důvodu pestré textury (např. v lesním porostu). 
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 K ortogonalizaci snímků použila firma GEODIS Brno, spol. s r.o. vlastní 

výškopisné podklady (DMR nepokrývající celé území ČR a vrstevnice digitalizované 

z rastrových mapových podkladů – Základní mapy ČR 1 : 10 000 (ZM 10) [3].  

  

4. 2 Ortofotomapy GEODIS Brno, spol. s.r.o. s rozlišením 0,2 m v území 

 

V letech 2004 – 2006 proběhlo nové aktualizační plošné snímkování ČR s větším 

rozlišením a to 0,2 m v území v měřítku 1 :  15 100. Nově byla použita i normální 

fotogrammetrická kamera s konstantou komory f = 305 mm, která umožňuje oproti 

širokoúhlé kameře s konstantou f  = 153 mm lépe eliminovat radiální posuny způsobené 

perspektivním zkreslením výškových objektů. Vznikla tak barevná ortofotomapa 

s rozlišením 0,2 m v území, která umožňuje uživatelům identifikovat i objekty menších 

rozměrů [3]. 

 

5  Technickohospodářské mapování v letech 1969 – 1981 (2. etapa) 

 
Politické klima a vědeckotechnologický vývoj přispěly ke konci  60tých let ke změnám 

technologického procesu tvorby technickohospodářských map (THM). Tyto změny se 

projevily ve vydání nového předpisu ČÚGK č. S-4/7 – 1969 nazvaného „Směrnice pro 

technickohospodářské mapování“ (vstoupila v platnost 1. srpna 1969). Mezi 

nejvýznamnější změny patří především návrat z Gauss-Krügerova konformního zobrazení 

poledníkových pásů na elipsoidu a systému S-42  ke Křovákově zobrazení (dvojité 

konformní kuželové zobrazení v obecné poloze) a souřadnicovému systému S-JTSK.  

Tento návrat byl vynucen stanoviskem vojenských složek sdružených ve varšavské 

smlouvě, kdy byly všechny dosavadní mapy v S-42 utajeny a civilní složky je nesměly 

nadále používat. Směrnice z roku 1969 byla modifikována a vyšla znovu v roce 1975 [6]. 

 

5. 1 Geodetické základy THM 

 

Geodetické základy THM jsou tvořeny:  

• základním a podrobným polohovým polem, 

• základním a podrobným výškovým polem. 
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Přesnost bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) je dána Tabulkou 6 podle 

střední souřadnicové chyby mxy. PPBP obsahuje zhušťovací body, ostatní geodeticky 

určené body s trvalou stabilizací a pevné fotogrammetrické body. 

 

Tabulka 6   Přesnost bodů podrobného polohového pole 

PPBP měřítko mapy střední souřadnicová chyba 
mxy [m] 

Pro body určené geodetickými 
metodami 

Bez rozdílu měřítka 
mapování 

0.06 

1 : 1000 0.08 
1 : 2000 0.12 

Pro pevné fotogrammetrické 
body 

1 : 5000 0.25 
 

 

 Přesnost bodů podrobného výškového bodového pole byla určena Nivelační 

instrukcí pro práce v ČSJNS (2440/1968-5) a Návrhem instrukce pro technickou nivelaci 

(221-330.4-4737/1958). Pro potřeby THM se však již nové nivelační pořady se 

stabilizovanými značkami nebudovaly. Přesnost bodů v pořadech technické nivelace byla 

určena tak, aby nepřesáhla mezní odchylku r40 , pro rmax = 5 km, kde r je v km [6]. 

 

5. 2 Kartografické základy, souřadnicový systém THM a klad mapových listů 

 

Podle Směrnice z roku 1969 se THM zpracovávaly v Křovákově zobrazení s výpočty v    

S-JTSK. Výšky jsou uváděny ve výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv). 

Návrat ke Křovákově zobrazení přinesl řadu výhod, např. i teoretickou možnost 

navazování sousedních mapových listů vyhotovených podle Instrukce A. 

 Klad mapových listů v S-JTSK navazoval na dělení fiktivních mapových listů 

Státní mapy  1 : 50 000, která zobrazuje území 25 km x 20 km. Klad mapových listů je 

pravoúhlý a daný rovnoběžkami s osami Y a X (viz obr. 3).  

Pozn. Tento klad je stejný pro ZMVM, katastrální mapu v S-JTSK, SMO-5 a SMH-5) [6]. 
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Obr. 3 převzat z [7] 

Dalším dělením listu mapy 1 : 5000 dostaneme měřítka 1 : 2000, 1 : 1000 (viz obr. 4).  

 
                                               Obr. 4 převzat z [7] 
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5. 3 Vlastnosti THM v k.ú. Klabava a Ejpovice 

 

 Pro účely této bakalářské práce byly poskytnuty výsledky TH mapování v k.ú. Klabava a 

Ejpovice Katastrálním pracovištěm v Rokycanech. Tyto mapy byly převedeny do digitální 

rastrové podoby a poskytnuty ve formátu CIT.  

 THM byly vyhotoveny na základě objednávky č. 111-571/75 zadané 12. 8. 1975 

Krajskou geodetickou a kartografickou správou pro kraj Západočeský v Plzni. Mapovaná 

lokalita byla charakterizována nepravidelnou zástavbou se střední zarostlostí s malými 

enklávami lesních porostů a nadmořskou výškou kolem 400 m. Nic tedy nebránilo tomu, 

aby oblast byla mapována fotogrammetrickou metodou. Fotogrammetrické mapování 

probíhalo v měřítku 1 :  2000  s následným vyhotovením THM map v S-JTSK a výškovém 

systému Bpv. Měřítko LMS bylo průměrně 1 : 8000.   

 V březnu roku 1976 bylo zahájeno místní šetření zájmových lokalit a práce na 

zhuštění podrobného bodového pole (PBP) spolu s vybudováním vlícovacích bodů. 

Shledané závady (nesoulad s EN) zjištěné při místním šetření (ukončeném v září 1976) 

byly odstraněny a zapsány do Výkazu změn. Dále proběhlo vytyčení polygonových pořadů 

tak, aby z jejich vrcholů mohla být zaměřena  síť pevných bodů především na rozích domů  

(s hustotou 150 – 300 m). Pro zaměření PBP a vlícovacích bodů byl využit dálkoměr AGA 

12 a pro měření výškové Zeis Theo 010 A. Výškové úhly byly určeny trigonometricky a to 

buď dvojím různým nastavením výšky cíle, nebo měřením v obou směrech. Po schválení 

sítě příslušným SG byly vypočteny souřadnice PBP a vlícovacích bodů na počítači 

Compucorp 326, výšky bodů byly vypočteny trigonometricky dvakrát. Veškeré výpočty 

byly provedeny v lednu 1977.   

 Zakázka byly vyhotovena leteckou fotogrammetrií s registrací modelových 

souřadnic podrobných bodů (pro převod do S-JTSK bylo použito afinní transformace).  

V roce 1978 byl proveden předpis pro kresbu a výpočet výměr. Po skončení všech úprav 

byla provedena rytina všech mapových listů na CORA a výpočet ploch na SAPO EC 1030 

v GÚ Praha. Následovalo doplnění  parcelních čísel a značek kultur pozemků, který byl 

proveden rytinou pantografem. Výškopis byl proveden rytinou do vrstvy na astralon. 

 K přezkoumání přesnosti podrobných bodů byly v roce 1979 zaměřeny některé 

kontrolní body, u kterých se vypočetly pravoúhlé souřadnice a porovnáním se 

souřadnicemi odpovídajících bodů došlo ke stanovení střední souřadnicové chyby viz 

Tabulka 7 [8].  
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Tabulka 7  Stanovení střední souřadnicové chyby 

Katastrální území počet bodů střední souřadnicová chyba mxy [m] 

EJPOVICE 71 0,078 

KLABAVA 120 0,080 

 

 

 

 

6  Efektivnost identifikace předmětů na katastrálních mapách, jejich 

    vlastností a změn, na základě pochůzky v terénu a identifikace na  

    ortofotomapě s rozlišením 0,5 m v území  

 
Výzkum navazuje na výsledky 2. kapitoly této bakalářské práce. Ta se zabývala apriorním 

vymezením předmětů měření na katastrálních mapách, které lze identifikovat na 

ortofotomapách s rozlišením 0,5 m a 0,2 m v území ( na příkladě okolí Jindřichova 

Hradce). Zjištěné poznatky byly aplikovány v praxi a to ve zkoumaném katastrálním území 

Klabava a Ejpovice. 

Cílem této práce je vytipovat efektivní případy využití barevných ortofotomap 

v katastrálním operátu, především v oblasti jeho revize. Jednou z možností je použití 

soutisku ortofotomap se současnými katastrálními mapami. Tyto soutisky by měly 

urychlit a zkvalitnit práce související s uvedením katastrálního operátu do souladu se 

skutečností, především omezit pochůzky v terénu, které jsou dosud nutnou podmínkou pro 

správné převedení současných katastrálních map na DKM zobrazující aktuální stav.    

 Jako podklad pro terénní průzkum byla použita ortofotomapa zobrazující k.ú. 

Klabava a Ejpovice s rozlišením 0,5 m v území (poskytnutá ČÚZK k účelům této 

bakalářské práce), která byla pomocí vhodného počítačového softwaru překryta 

orientačními mapami parcel (OMP) – v případě k.ú. Klabava a Ejpovice se jedná o 

naskenované analogové mapy vyhotovené v 2. etapě THM. Dále bylo využito  soutisku  

ortofotomapy s rastrem parcel ve zjednodušené evidenci a v k.ú. Klabava i s vektorovou 

 DKM, která zde již byla vyhotovena (vstoupila v platnost 8. února 2008). Zmíněné  datové 

sady byly poskytnuty Katastrálním pracovištěm v Rokycanech. 
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6. 1 Rozbor identifikace předmětů měření zobrazených v katastrálních mapách 

        k.ú. Klabava a Ejpovice na ortofotomapě s rozlišením 0,5 m v území  

 

V tabulce 6 jsou uvedeny předměty měření v katastru nemovitostí nalezené na základě 

pochůzky v terénu v k.ú. Klabava a Ejpovice. Ve sloupci stupeň identifikace jsou označeny 

nově stanovené hodnoty (červeně), které dále budou porovnány s výsledky apriorní 

identifikace na ortofotomapě s rozlišením 0,5 m v území (hodnoty v závorce). Díky 

terénnímu průzkumu, který byl proveden s využitím soutisku ortofotomapy se současnou 

katastrální mapou, lze ověřit, zda jednotlivé předměty šetření v terénu mohou být 

identifikovatelné na ortofotomapě. Teoreticky by mělo dojít ke zpřesnění kvality 

identifikace (Pozn.: stupně identifikace jsou definovány stejně jako v kapitole 2 ). 

 
Tabulka 8 

Název Stupeň 
identifikace 

Poznámka 

 
Druh pozemku 

 
Orná půda 2 (2)  
Zahrada 4 (4)  
 
Ovocný sad 

 
3 (1) 

U malých ovocných  sadů, které 
nejsou trvale obhospodařovány je 
identifikace problémová (viz obr. 5)     

Trvalý travní porost 2 (2)  
Lesní pozemek 1 (1)  
Vodní plocha  2 (2)  
Zastavěná plocha a nádvoří 4 (4)  
Ostatní plocha 1 – 4 (1 – 4)  

 
Způsob využití pozemku 

 
Skleník, pařeniště 6 (6)  
Rybník 2 (2)  
Koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené 

2 (2)  

Koryto vodního toku umělé 1 (1)  
Vodní nádrž přírodní 2 (2)  
Vodní nádrž umělá 1 (1)  
Dráha (2 – 4) (2 – 4)  
Dálnice 1 (1)  
Silnice 1 (1)  
Ostatní komunikace 4 (4)  
Sportoviště a rekreační plocha 1 (1)  
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Hřbitov, urnový háj 1 (1)  
Dobývací prostor 3 (3)  
Neplodná půda 4 (4)  

 
Typ stavby 

 
Budova s číslem popisným 1 (1) 
Budova s číslem evidenčním 1 (1) 
Budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního 

 
1 (1) 

 

Vodní dílo 4 (4)  

 
Způsob využití stavby 

 
 
 
Rodinný dům 

 
 

3 (4) 

Zkoumaná území jsou malé vesnice, 
rodinné domy jsou nejčastější 
stavbou – většinou nelze zaměnit 
s jiným způsobem využití stavby (viz 
obr. 6). 

Stavba pro rodinnou rekreaci 3 (4) Podobně jako u rodinného domu. 
Stavba pro shromažďování 
většího počtu osob 

6 (6)  

Stavba pro výrobu a 
skladování 

6 (6)  

Garáž 4 (4)  
Skleník 6 (6)  
Přehrada 1 (1)  
Hráz ohrazující umělou vodní 
nádrž 

1 (1)  

Jez 1 (3) (viz obr. 7) 
 

Další prvky polohopisu 
 
Střed předmětu malého 
rozsahu 

6 (6)  

Předmět malého rozsahu 
(zvonice, pomník, socha, 
památník, mohyla, kříž, boží 
muka) 

6 (6)  

Hrana koruny a střední dělicí 
pás silniční komunikace 

1 (1)  
 

Most bez rozlišení propustek 3 (3)  
Osa železničních kolejí 1 – 4 (1 – 4)  
Kovový, betonový stožár 4 (4)  
Příhradový stožár 4 (4)  
Osa nadzemního vedení 6 (6)  
Vedení vysokého a velmi 
vysokého napětí 

6 (6)  
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Výřezy z ortofotomap s rozlišením 0,5 m v území slouží jako demonstrační ukázky – byly 

vyhotoveny přibližně v měřítku 1 : 1000 . 

 

 

 

 
Obr. 5 

 

 

 

 
Obr. 6 
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Obr. 7 

 

6. 2 Zhodnocení efektivnosti identifikace předmětů měření na ortofotomapě 

        s rozlišením 0,5 m v území na základě pochůzky v terénu 

 

Z tabulky 6 je patrné, že výsledky získané terénním průzkumem a apriorním vymezením 

prvků identifikovatelných na ortofotomapách s rozlišením 0,5 m se z velké části shodují. 

Výjimkami jsou pouze předměty šetření: ovocný sad, rodinný dům, stavba pro rodinnou 

rekreaci a jez, kde došlo k přehodnocení stupně identifikace.  

Je zřejmé, že výsledky jsou ovlivněny charakterem zkoumaného území, který může 

významně ovlivnit hodnocení možností identifikace jednotlivých předmětů měření 

v katastru nemovitostí na ortofotomapě. Pro další zobecnění by proto bylo třeba provést 

další terénní průzkum (v jiných typech katastrálních území, kde by se vyskytovaly i další 

předměty měření a různé jiné faktory ovlivňující jejich identifikaci na ortofotomapě). 

Dalším faktorem ovlivňujícím identifikaci předmětů měření na ortofotomapě je její 

rozlišení v území. S rostoucím rozlišením ortofotomapy se zvětšuje spolehlivost i počet 

identifikovatelných předmětů měření (viz kapitola 2).  

 Při pochůzkách v terénu byla snaha identifikovat  pozůstatky popř. jiné jevy, které 

by naznačovaly průběh hranic parcel ve zjednodušené evidenci. Tyto parcely jsou  

určitým problémem při převodu stávající katastrální mapy na DKM. Jako podklad k 

průzkumu byla použita superpozice ortofota s rastrem parcel ve zjednodušené evidenci 

v k.ú. Ejpovice a s DKM v k.ú. Klabava. Bohužel se nepodařilo nalézt významnější znaky, 

které by se vztahovaly k parcelám ZE a byly identifikovatelné na ortofotomapě (spíše 
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pouze problematické výjimky, viz obr. 8 – ukázka parcely č. 364 v k.ú. Klabava, která byla 

převedena ze zjednodušené evidence). 

 

 
Obr. 8  Výřez z DKM Klabava 

 
 

7  Rozbor chybovosti v zákresu na mapě, identifikace a interpretace  

     změn na ortofotomapě s rozlišením 0,5 m v území  
 

Superpozicí ortofotomap s katastrálními mapami se podařilo objevit řadu nesrovnalostí 

v katastrálním operátu se skutečným stavem (následně pak ověřeno přímo v terénu). 

Podařilo se identifikovat i několik nesouladů se skutečností v DKM v k.ú. Klabava, která 

vznikla přepracováním původních katastrálních map vyhotovených v 2. etapě THM. 

Chyby zřejmě vznikly díky nedostatečné revizi katastrálního operátu. Z technické zprávy o 

vyhotovení DKM totiž vyplynulo, že při revizi nebylo provedeno místní šetření. 

 

7. 1  Ukázky chybného zákresu v původních katastrálních mapách k.ú.  

        Klabava a Ejpovice v superpozici s ortofotomapou s rozlišením 0,5 m  

        v území 

 

Na ukázkách je vždy červenou barvou upozorněno na nesoulad se skutečností. Výřezy 

z ortofotomap s rozlišením 0,5 m v území slouží jako demonstrační ukázky a byly 

vyhotoveny přibližně v měřítku 1 : 1000. Pozn. Černá kresba přísluší  původní THM,  

zelená kresba nově přepracované DKM v k.ú. Klabava. 
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Obr. 9 Správné zakreslení průběhu plotu 

 
Obr. 10 Původní TH mapa 

 

 
Obr. 11 DKM Klabava 
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Obr. 12  Budovy označené červeně se v terénu nevyskytují, přístavba           

označená žlutě ještě není zakreslena v katastrální mapě 

 
Obr. 13 Původní TH mapa 

 
Obr. 14 DKM Klabava 
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Obr. 15 Nesprávné určení patek stožárů VN 

 
       Obr. 16 DKM Klabava 

 
       Obr. 17  Na DKM Klabava je zakreslen na parcele č. 362/1 způsob využití  

       pozemku dobývací prostor – při pochůzce v terénu byla nalezena pouze 

       zatravněná oblast 
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      Obr. 18 ukazuje, že na parcele č. 362/1 byla ponechána neplodná  

                  půda (památky po důlní činnosti byly nalezeny  nedaleko - západním 

      směrem, zarostlé lesním porostem), ačkoliv nyní je zemědělskou půdou  

 
      Obr. 19 Na původní THM byl jiný průběh silnice a nebyl zde most 

 
Obr. 20 Znázornění skutečného průběhu ostatních komunikací  

 46



 
Obr. 21 Okraj lesa 

 

7. 2  Zhodnocení rozboru chybovosti v zákresu na katastrálních mapách 

 

Z předchozích ukázek je zřejmé, jaké nerespektované změny předmětů měření se podařilo 

identifikovat díky superpozici ortofotomapy s katastrálními mapami v k.ú. Klabava a 

Ejpovice. Nejčastějším případem byl nesoulad v zakreslení průběhu plotů u jednotlivých 

pozemků. Rovněž se podařilo nalézt několik budov, které jsou na ortofotomapě 

identifikovatelné a ještě nejsou zakresleny v katastrální mapě (zřejmě se čeká na kolaudaci 

stavby a vyhotovení příslušných geometrických plánů). Překvapením byla však ukázka na 

obr. 12 – na ortofotomapě  nelze identifikovat budovu, přesto je zakreslena v nově 

vyhotovené DKM Klabava. Tato informace samozřejmě ještě nedokazuje, že zmíněná 

budova se v terénu nevyskytuje. Ortofotomapy jsou totiž pořizovány  periodicky po 3 

letech (zde naposledy v roce 2005), tzn. může nastat situace, že v době snímkování nebyla 

ještě budova postavena, a proto není zobrazena na ortofotomapě (řada těchto případů byla 

objasněna až terénním průzkumem). Terénní průzkum však prokázal, že budova se zde 

opravdu nevyskytuje!  

 Dále se podařilo identifikovat nesoulady v  průběhu ostatních komunikací a 

některých silnic. Rovněž lze identifikovat okraje lesů a určit tak jejich současné hranice 

(pozor na záměnu lesa s jeho vrženým stínem nebo posunutým perspektivním obrazem). 

Úspěšně lze identifikovat i nesoulad   druhu pozemku a v některých případech i způsob 

využití pozemku (viz obr. 17). 
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8  Závěry a doporučení 

 
Digitální barevná ortofotomapa je vynikajícím zdrojem aktuálních informací o mnoha 

prvcích (předmětech měření) na katastrálních mapách. Pro katastrální pracoviště je snadno 

dostupný produkt Digitální ortofoto České republiky s rozlišením 0,5 m v území, 

aktualizovaný každé 3 roky. Ortofotomapa s vyšším rozlišením v území (0,25 m nebo   

0,20 m) je výhodnější pro účely revize katastrálního operátu, protože poskytuje zřetelnější 

detaily, ostřejší linie a umožňuje pořídit zvětšeniny až do měřítka 1 : 500, které mohou být 

v superpozici s platnou katastrální mapou a přehledem parcel ZE vhodným základem 

náčrtu pro místní šetření (viz obr. 22 poskytnutý s laskavostí Katastrálního úřadu pro 

Jihočeský kraj). 

 Závěry jsou v souladu s aktuálním trendem Zeměměřického úřadu pořizovat již od 

roku 2009 digitální barevné ortofoto České republiky v tříletém intervalu s rozlišením   

0,25 m  v území [9]. 

 
 

 
 

Obr. 22 
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Přílohy 
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Katalog objektů (porovnání předmětů měření na ortofotomapě 0,5 m a 0,2 m ) 
 
rozlišení 0,5 m v území   rozlišení 0,2 m v území 
 

   
 

Příloha A   Betonový/kovový stožár 
 

   
 

Příloha B   Železniční trať 
 

   
 

Příloha C   Stožár vysokého napětí 
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Příloha  D   Retranslační stožár 
 

    
 

Příloha E   Hřbitov 
 

    
 

Příloha F   Tenisové kurty 
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Příloha G   Trvalý travní porost 
 

    
 

Příloha H   Orná půda 
 

    
 

Příloha I   Most 
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Příloha J   Ostatní komunikace 
 

    
 

Příloha K   Lesní komunikace (částečný zákryt vegetací) 
 

    
 

Příloha L   Silnice 
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Příloha M   Plot kolem zahrady 
 

    
 

Příloha N   Roh zídky 
 

    
 

Příloha O   Okraj lesa 
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Příloha P   Vodní tok přírodní 
 

    
    

Příloha Q   Břehová čára vodní plochy 
 

    
 

Příloha R   Rybník 
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Příloha S   Břehová čára částečně zakrytá vegetací 
 

    
 

Příloha T   Zemědělská stavba (v blízkosti se vyskytují silážní jámy) 
 

    
 

Příloha U   Ostatní plocha (zeleň) 
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Příloha V   Rozestavěná budova 
 

    
 

Příloha W   Budova (rodinný dům) 
 

   
 

Příloha X   Bytový dům 
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Příloha Y   Budovy menších rozměrů (kempy) 
 

 59


