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P � edm � t � ešení

Vypracovaný návod � eší problematiku tvorby digitálního souboru geodetických informací
(D-SGI) v lokalitách, kde je platná katastrální mapa dosud vedena v sáhovém m��� ítku,
v sou� adnicových systémech stabilního katastru (S-SK) a nová digitální katastrální mapa
(DKM) vzniká:
- obnovou katastrálního operátu p� epracováním stávajících podklad� , zejména map

pozemkového katastru, p� ípadn�  map stabilního katastru,
- p� epracováním katastrální mapy digitalizované (KM-D).

Navržený postup je dále pln�  akceptovatelný i pro:
- obnovu katastrálního operátu novým mapováním v p� ípravné fázi podklad�  pro místní

šet � ení a p� i dopl � ování sdružených pozemk� , jejichž hranice nebyly v terénu p� ímo
vyšet � eny a zam��� eny,

- obnovu katastrálního operátu úpravou � íselné katastrální mapy (technicko-hospodá� ské
mapování, Základní mapa  velkého m��� ítka) v procesu dopln� ní vlastnických hranic
z d� ív � jších pozemkových evidencí,

- rekonstrukci p� íd� lových map vyhotovených na otiscích map pozemkového katastru
v sáhovém m��� ítku.

Návod je zpracován variantn�  s možností � ešení v p� ípad� :
1. úplné absence jakéhokoli terénního šet � ení a m��� ení,
2. využití existujících � íselných manuál �  zem� m��� ických � inností,
3. vyhledání a vytvo� ení databáze identických bod�  zam��� ených v S-JTSK pro

zpracovávanou lokalitu,
v závislosti na možnostech využití dokumentovaných nebo nových výsledk �  m��� ických prací,
charakteru katastrálního území, kapacitních možnostech katastrálního ú� adu.

Tvorba souvislého zobrazení provedená podle bod�  2.1 až 2.6 se použije zejména
v p� ípadech, kdy existuje pouze omezené množství využitelných dokumentovaných výsledk �
zem� m��� ických � inností vyhotovených v S-JTSK a projekt obnovy nep� edpokládá zam��� ení
dalších identických bod�  zejména na katastrálních hranicích,

Tvorba souvislého zobrazení podle bod�  2.1 až 2.7 je vhodná pouze na základ�  nov �
zam��� ených identických bod� , výsledk �  zjiš� ování pr � b� hu hranic (zejména katastrálních
hranic) a dostate� ného po� tu využitelných dokumentovaných výsledk�  zem� m��� ických

� inností vyhotovených v S-JTSK. Pokud budou využity výsledky zem� m��� ických  � inností
z jiných zdroj �  než prvotn�  pro KN  (nap� . pro tvorbu jiných informa� ních systém� ), je nutné
vykonat šet � ení v terénu a porovnat skute� n�  zam��� ený stav s m��� ickou dokumentací
katastrálního operátu, p� ípadn�  kontrolním m��� ením a zjistit p� esnost t � chto zem� m��� ických

� inností.

Postup je � len� n do t � í samostatných technologických � ástí, jejichž  � asová posloupnost
a technologická provázanost je patrná na p� iloženém vývojovém diagramu (p� íloha � .1).
Jednotlivé technologické kroky jsou kontrolovány systémem následných analýz, jejichž
protokolární výsledky jsou nedílnou sou� ástí technické dokumentace zpracovávané lokality
navrženy tak, že každý postupný krok je vratný v p� ípad�  nevyhovujících výsledk� . Na
základ�  provedených rozbor �  je možné ur � it i výslednou p� esnost p� epracované lokality.
U 1. a 3. technologické � ásti je nezbytná garance místn�  p� íslušného katastrálního ú� adu
(KÚ), v jehož dokumentacích jsou p� evážn�  uložené datové zdroje. Druhou � ást m� že
provád� t jakékoli specializované pracovišt �  opat � ené pot � ebným vybavením a seznámené



s danou problematikou. Kvalitu výsledk�  � inností navržených technologických etap je nutné
ov ��� it ú� edn�  oprávn� ným zem� m��� ickým inženýrem dle §13 zákona /1/.
Technologický postup

1. P� íprava a shromážd � ní využitelných podklad �
V p� ípravné fázi se provede inventura veškerých využitelných podklad� , výsledk �
zem� m��� ických � inností vyhotovených pro ú� ely katastru (dále jen ZPMZ) a jejich
p� epracování tak, aby byl vytvo� en základ D-SGI v souladu s § 13 vyhlášky /2/.

Z databází polohových bodových polí se p� evezmou body stávajícího polohového
bodového pole (PBP), a to jak body základního PBP, tak i body podrobného PBP.
Z dokumentací katastrálních ú� ad�  se p� evezmou body d� ív � jších PBP, na které jsou
p� ipojeny dokumentované výsledky d� ív � jších zem� m��� ických � inností, jež jsou závazným
geometrickým a polohovým ur � ením nemovitostí. Prob� hne výpo� et podrobných bod�
ZPMZ, které byly zam��� eny v S-JTSK a p� i � azení kódu kvality bod� m podle dosažených
odchylek dle /2/. � íslování podrobných bod�  se provede podle odstavce 4.9 návodu /3/.
Z takto p� epracovaných ZPMZ se p� evezme platný stav polohopisu zobrazeného v katastrální
map�  a ostatní zam��� ené body po ov ��� ení p� esnosti a spolehlivosti v p� ípad� , že jsou na tyto
body p� ipojeny návazné ZPMZ zam��� ené nap� . pouze v místních sou� adnicových systémech.
Ostatní vyšet � ené a zam��� ené body je možné použít pro kontrolu a ov ��� ení p� esnosti
navazujících m��� ení, pro kontrolu zákresu polohopisu souvislého zobrazení v mapách
pozemkového katastru nebo po provedeném místním šet � ení pro dotransformaci na
„prohlášené“ identické body v S-JTSK.

O veškerých výpo� tech je ukládán protokol v digitálním textovém souboru pro
následnou kontrolu a nebo jako doklad dosazené p� esnosti podrobných bod� .

Poznámka
V návrhu návodu /4/ je uvedeno využívat p� ehled ZPMZ po skon� ení obnovy jako grafickou evidenci d� íve
vyhotovených zem� m��� ických � inností, pro poskytování podklad�  k vyhotovení geometrických plán� , p� i jejich
kontrole a dopln� ní do DKM. Toto považuji za zbyte� né ,  protože každý podrobný bod DKM si informaci o svém
p� vodu (ZPMZ) nese jako atribut ve svém ozna� ení � ísla bodu.

Sou� adnice podrobných bod�  p� ebíraných ze seznam�  sou� adnic d� ív � jších výsledk �
zem� m��� ických � inností vyhotovených pro ú� ely katastru nebo s registr �  evidence sou� adnic
(RES) je pot � eba p� edem analyzovat z hlediska p� esnosti, ale zejména s ohledem na
deklarované kódy kvality bod� .

Pro ostatní obsah budoucí DKM, který není evidován v dokumentaci KÚ ve form�
m��� ických manuál � , nebo jej není možné z t � chto zdroj �  p� epracovat (nap� . výskyt hrubých
chyb, p� ípadn�  není-li tento postup adekvátní vynaloženým náklad� m), nebo jeho závazné
geometrické ur � ení je dosud vedené pouze jako grafické zobrazení v platné katastrální map� ,
je nutné rozhodnout, z jakého zdroje bude tento obsah p� ebírán. Je nezbytné využít p� vodních
zdroj �  tak, aby v maximální mí� e byly eliminovány reprografické a kartografické postupy,
které m� ly � asto neblahý vliv na kvalitu zobrazení a p� esnost geometrického ur � ení
nemovitostí. V p� ípadech nekvalitních mapových zdroj �  používaných na KÚ je nutné
uvažovat o využití zdroj �  analogového archivu ZÚ,  pozemkové knihy apod..

 Ve v � tšin�  p� ípad�  bude možné využít digitální archiv map pozemkového katastru a
katastrálních map spravovaný ZÚ. Bude-li shledána kvalita dat tohoto zdroje v n� kterých
p� ípadech jako nevyhovující (neúplnost obsahu, nevyhovující geometrická p� esnost) je nutné
provést nové skenování p� vodních  analogových map. P� evod do rastrové digitální formy je
nutné provést i v p� ípadech využití ostatních výše zmi � ovaných mapových zdroj � . Skenování
je nezbytné provád� t na za� ízeních s garantovanou p� esností podle /5/.



Poznámka
N� která ustanovení /5/ je nezbytné revidovat. Jedná se p� edevším o sporná nebo p� ekonaná ustanovení odstavc�
3.1, 4.2, 7.1, 7.3, 9.1, 9.3 a p� edevším 11.1 . Je nutné uvažovat nejen o vyšší hustot �  rozlišení, ale p� edevším
dosažení archivní v� rnosti zobrazení digitalizované p� edlohy (barva) pro zachování � itelnosti obsahu.

Výsledkem této etapy p� ípravy a shromážd� ní využitelných podklad�  je soubor
sou� adnic geodetických základ� , podrobných bod�  polohopisu KM získaných výpo� tem a
digitální soubor platné kresby � ásti DKM z podklad�  závazného geometrického a polohového
ur � ení nemovitostí (ZPMZ). Dále zdrojová data grafických podklad�  v digitální rastrové
form�  nejen pro p� epracovávané katastrální území, ale obdobn�  zpracované podklady i
sousedních katastrálních území, využitelné nap� . pro vyrovnání polohopisu na katastrálních
hranicích, nebo pokud lze výsledky zem� m��� ických � inností provedených na jejich území
využít pro dotransformaci souvislého zobrazení v S-JTSK a vytvo� ení bezešvé DKM.

2. Tvorba souvislého zobrazení mapových d � l vyhotovených v S-SK a transformace do
S-JTSK

Postup tvorby souvislého zobrazení bude v procesu tvorby DKM uplat � ován nej � ast � ji pro
mapy pozemkového katastru, ale obdobn�  je možné pracovat s mapami stabilního katastru i
mapami p� íd� lových plán�  vyhotovených v S-SK.

2.1 Rekonstrukce mapových list �  zdrojových podklad �  a eliminace jej ich srážky

Rastrové soubory mapových list �  zdrojových mapových podklad�  jsou v etap�  p� ípravy
využitelných podklad�  podrobeny vizuální kontrole po stránce obsahové úplnosti a � itelnosti.
Kontroln�  se mohou nap� . prom��� it rámy mapových list � . Nevyhovující rastrové soubory se
nahradí novým po� ízením ze zdrojových manuál � .

Je obecn�  známo, že standardní mapové listy v S-SK m��� ítka 1:2880 byly
konstruovány jako pravidelné obdélníky (1896,49 x 1517,19 m), u kterých srážka mapového
listu m� že � init  až n� kolik procent. Je proto nezbytné volit takové exaktní postupy
transformací , které tyto skute� nosti zohlední. Pro další využívání obsahu mapových list �
p� edevším map v sáhovém m��� ítku  požadujeme:
1) hladký a spojitý p� echod kresby na rámu mapového listu,
2) deformaci mapového listu popsat systémem deforma� ních k � ivek,
3) definovat � ásti mapového listu pro díl � í transformace.
Nabízí se využití geometrické teorie ploch (tzv. plátování), kdy deformace modelu mapového
listu je popsána pomocí interpola� ních ploch ur � ených svým okrajem. Deformovaný pr � b� h
rámu mapového listu m� žeme modelovat pomocí kubických spline k � ivek. Op� rnými body
jsou volené body na rámu mapového listu (rohy mapových list � , zna� ky p� tipalc�  a palc� ).
V po� áte� ním a koncovém bod�  k � ivky jsou nulové vektory druhých derivací (kubický
p� irozený spline) a provedeme-li uniformní parametrizaci, jednotlivé oblouky lze ur � it jako



Fergusonovy kubiky. Derma� ní pom� ry uvnit �  mapového listu modelujeme povrchem
bikubického Coonsova plátu [6], jehož rovnice je:
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1,1,0,1,1,0,0,0 PPPP  jsou body definující plát v rozích a )v,u(P  je polohový vektor, který je

implicitním 
�
ešením plátu.

P
�
esnost ur � ení polohy roh�  rekonstruovaného mapového listu má zásadní vliv na

pr � b h spline k
�
ivky a v kone� ném výsledku na kvalitu spojení mapových list � . V p

�
ípad

špatné � itelnosti roh�  mapového listu je vhodné provést jejich rekonstrukci. Rekonstruovaný
roh je vypo� ten jako pr � se� ík p

�
ímek získaných metodou nejmenších � tverc�  ze

zam �
ených bod�  z � ásti rámu v okolí rohu mapového listu.
Po zkonstruování spline k

�
ivek tvo

�
ících okraj je již možné vytvo

�
it bikubický

Coons� v plát, který je matematickým modelem prom �
eného mapového listu. Pro

transformaci dále pot
�
ebujeme ješt   jeden plát, který p

�
edstavuje ideální mapový list ve

zvoleném cílovém sou
�
adnicovém systému. Oba tyto modely jsou pak využity pro výpo� et

odpovídajících si bod�  pro transformaci po � ástech.
Sou

�
adnice bodu (x,y,) kdekoli na plátu jsou dány pomocí parametr �  u,v. Na základ

znalosti t  chto parametr �  m� žeme ur � it polohu bod�  v sou
�
adnicové soustav   deformovaného

mapového listu a také sou
�
adnice odpovídajících bod�  v sou

�
adnicích cílového

sou
�
adnicového systému (plátu popisujícího ideální mapový list v cílovém sou

�
adném

systému), jelikož  jejich parametry u i v jsou stejné. Tímto zp� sobem získáme pro každé u a v,
dvojice bod� , které je možné použít jako body pro transformaci deformovaného mapového
listu (obr. 1).

Vlastní transformace mapového listu pak probíhá projektivn  po � ástech, na které je
rozd len mapový list volbou parametr �  u a v tak, aby byl eliminován vliv rozdílné srážky
mapového listu. � ásti mapového listu jsou obvykle ur � ovány jako oblasti vymezené sekcemi
zpravidla p tipalcové sít  , ve kterých parametry transformace jsou srovnatelné. V p

�
ípad , že

je nutné zm nit velikost transformovaných oblastí, d je se tak pouze zm nou hodnot
parametr �  u a v, resp. po� tem oblastí, na který je mapový list rozd len.



Projektivní metoda transformace je definována jako zobrazení bodu P[x,y]  na P[x´, y´]
p

�
edpisem

a leží mimo p
�
ímku  a31x + a32y + a33 =0.  Dále tato transformace byla zvolena proto, že dává

jednozna� né a spojité zobrazení návazných oblastí. Výsledkem transformace po � ástech je
n kolik rastr � , které se spojí do jediného rastru ideálního, celistvého mapového listu již
v sou

�
adnicích zvoleného sou

�
adnicového systému. Výsledkem je nedeformovaný rastrový

obraz mapového listu. Tento exaktní zp� sob definování transforma� ních oblastí dává velice
dobré výsledky neovlivn né subjektivní volbou identických bod� .

Obr. 1  Princip transformace mapových list �  metodou bikubického Coonsova plátu

2.1.1 Volba cílové sou � adnicové soustavy

Jako cílová sou
�
adnicová soustava pro tvorbu souvislého zobrazení jsou voleny sou

�
adnicové

systémy stabilního katastru (systém gusterberský a svatošt  pánský). D� vodem této volby je
možnost snadné identifikace polohy bod�  p� vodní triangulace, které jsou zobrazené
smluvenými zna� kami jako sou� ást polohopisu map stabilního a map pozemkového katastru
(viz . nap

�
. [1]).

P
�
ehledy bod�  geodetických základ�  jsou vyhotoveny po jednotlivých

fundamentálních listech  v m �
ítku 1:14400 a uloženy v archivu ZÚ pro jednotlivé tehdejší

správní kraje [7]. Sou
�
adnice bod�  jsou v t  chto grafických p

�
ehledech p

�
ímo vepsány jako

po
�
adnice od sekcí mapových list �  1:2880 v palcích s p

�
esností 0,1 palce. Tyto p

�
ehledy jsou

využitelné pro jednoduchou identifikaci polohy bod�  geodetických základ�  na mapách 1:2880
(obr. 2).
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Obr. 2  P� ehledy bod�  geodetických základ�  fundamentálních list �  V-25 až VI-26

P� ehledy bod�  � íselné triangulace I. až III. � ádu jsou zpracovány nap� . v [8] a je možné
dohledat jejich � íseln�  ur � ené sou� adnice v elaborátech p� vodní triangulace (obr. 3).

Pro sou� adnicovou lokalizaci jednotlivých mapových list �  v daném katastrálním
území se vychází z nomenklatury mapových list � . Další možností je využití skeletu kladu
mapových list �  pro konkrétní katastrální území, který je umíst � n vždy na n� kterém mapovém
listu. Skelet obsahuje schematické znázorn� ní pr � b� hu katastrální hranice, rozm� r a klad
jednotlivých mapových list �  v daném katastrálním území. Protože ozna� ení jejich
nomenklatury vykazuje n� kdy hrubé chyby (zp� sobené nap� . p� episem), je výhodné tento
rastrový skelet lokalizovat do sou� adnicového systému SK tak, aby byla z� ejmá návaznost
hranic jednotlivých katastrálních území a vytvo� en p� ehled katastrálních území zpracovávané
lokality. Ukázka tvorby p� ehledu katastrálních území je patrná z obr.4.



Obr. 3  P� ehled bod�  � íselné triangulace s vyzna� ením m� � ených sm� r �  I.� ádu v západních�
echách



Obr. 4  Tvorba p� ehledu katastrálních území

Pro každé katastrální území je nutné vytvo� it klad mapových list �  skute� ného rozm� ru
a lokalizace v S-SK, protože po� et, rozm� r a posun mapových list �  v jednotlivých
sou� adnicových osách byl v souladu s Instrukcí [9] optimalizován s ohledem na možnost
zobrazení jednotlivých katastr � . Provede se prom� � ení rozm� ru rastrového obrazu mapového
listu pomocí sou� adnic roh�  nejlépe v sou� adnicích skeneru (sou� adnice zdrojových dat) a ur � í
se délka intervalu palcové sít �  v jednotlivých sou� adnicích. Z t � chto hodnot je ur � en skute� ný
rozm� r mapového listu v sou� adnicích S-SK, jehož umíst � ní je, vzhledem k normálnímu
kladu list � , patrné bu�  podle p� edem lokalizovaného skeletu, nebo kresby palcové sít �  na
rámu mapového listu. Nestandardní rozm� r rámu, ale i posun v jednotlivých sou� adnicích byl
podle [9] p� ípustný pouze o celé palce. Postup prom� � ení mapového listu je patrný z obr. 5



Obr. 5  Prom� � ení mapového listu pro získání rozm� ru a umíst � ní

Výsledný p� ehled kladu mapových list �  je uveden na obr.6 . Tímto je velice usnadn� na
lokalizace cílové soustavy pro transformaci mapového listu po � ástech. Jestliže je tento
p� ehled dopln� n o body geodetických základ�  (viz. obr.2 a 3) v oblasti daného katastrálního
území, je k dispozici velice operativní nástroj kontroly kvality provedené transformace a
vylou� ení omyl � .



Obr. 6  P� ehled kladu mapových list �  pro k.ú. Polánka

2.1.2 Volba prom ��� ovaných bod �

Pro zjišt � ní pr � b� hu srážky mapového listu jsou prom� � eny dob� e identifikovatelné body na
jeho rámu. Velice d� ležitá je správná identifikace polohy roh�  rámu mapového listu. Další
body jsou pokud možno voleny tak, aby byly rovnom� rn�  rozloženy na jednotlivých okrajích
rámu. Nespln� ní t � chto podmínek se následn�  projeví v kvalit �  kresby na styku jednotlivých
mapových list �  a je zdrojem systematických chyb souvislého zobrazení.

Je-li � itelnost roh�  mapového listu špatná, je pot � eba provést rekonstrukci jejich
polohy z pr � b� hu kresby sekcí rámu v okolí tohoto rohu mapového listu. Pro jejich
rekonstrukci lze použít polynomy t � etího stupn�  [2], v p� ípad�  ne� itelnosti pouze blízkého
okolí je možné použít pr � se� ík vhodn�  zvolených p� ímek.

V dalším kroku je provedena volba po� tu oblastí pro rozd� lení mapového listu na � ásti
ovlivn� né lokální srážkou dané oblasti, které budou samostatn�  transformované do cílové



sou� adnicové soustavy. Z d� vodu úspory práce je vhodné, aby byly identifikovány n� které
z bod�  použité pro konstrukci okrajových spline k � ivek Coonsova plátu. Zpravidla posta� í
identifikovat oblasti zvýrazn� ných p� tipalcových zna� ek na rámu mapového listu. Je nutné
dodržet pouze podmínku, aby vybrané body byly vzájemn�  protilehlé.

Obr. 7  Prom� � ení mapového listu a volba samostatn�  transformovaných oblastí

Protokol prom� � ení mapového listu je dokumentován v textovém souboru a je sou� ástí
technické zprávy (p� íloha � .2). V tomto protokolu jsou uvedeny sou� adnice roh�  rámu
mapového listu a sou� adnice bod�  na rámu získané prom� � ením rastru ML v p� vodních
odsunutých hodnotách zdrojového rastru p� ed transformací. Protokol dále obsahuje vypo� tené
sou� adnice oblastí mapového listu získané parametrizací Coonsova plátu v sou� adnicové
soustav �  zdrojového rastru a jim odpovídající sou� adnice cílové soustavy (S-SK). Tato
dokumentace umož� uje nejen posouzení p� esnosti provedeného odsunu bod�  zdrojových
rastr �  p� i kontrolním prom� � ení, ale i p� ípadnou jednozna� nou rekonstrukci výchozího stavu
v kterékoli etap�  tvorby DKM.



2.2. Spojení jednotlivých mapových list �  a kontrola návaznosti kresby

Spojením rastr �  mapových list �  jednoho katastrálního území transformovaných podle
bodu 2.1 vzniká celkový rastr zobrazující spojit �  jednotlivé katastrální území, který je
lokalizován v S-SK a je prostý vlivu srážky výchozích podklad� . Na rastrech všech mapových
list �  daného kú. se provede vizuální kontrola návaznosti kresby na stycích transformovaných
mapových list � . Návaznost p� vodní kresby by m� la být ve v � tšin�  p� ípad�  na úrovni grafické
p� esnosti mapy. Po provedené kontrole jsou mapové listy dále editovány a odstran� na nap� .
mimorámová kresba.

Obr. 8  Pohledová revize návaznosti kresby na styku mapových list �



V p� ípad�  nevyhovujících výsledk �  se posoudí, jedná-li se o chybu zákresu polohopisu
zp� sobenou nap� . v procesu údržby analogové mapy, p� ípadn�  kvalitou (poškozením)
výchozího mapového podkladu, nebo zda se jedná o vliv systematické chyby signalizující
nesprávn�  provedenou rekonstrukci mapového listu a eliminaci srážky mapy. P� ípady
nesprávn�  provedené rekonstrukce mapových list �  (nap� . chybné nebo nep� esné prom� � ení
mapových list � , nevhodná volba oblastí díl � ích transformací apod.) je nutné vylou� it a
zopakovat postup podle bodu 2.1 .

Mapové listy, které spl � ují podmínky pohledové revize, a kde byla odstran� na
mimorámová kresba, jsou spojeny do jediného rastrového souboru. Tímto vzniká souvislé
zobrazení jednotlivého katastrálního území v S-SK. Záv � re� nou editací tohoto souboru je
odstran� na kresba vn�  katastrální hranice (název k.ú., skelet kladu mapových list � , grafická
m� � ítka pro planimetrování ploch, popisy apod.).

2.3 Vyhotovení souvislého zobrazení

Postup vytvo� ení souvislého zobrazení podle bodu 2.1 se postupn�  provede pro všechna
katastrální území p� epracovávané lokality v � etn�  veškerých sousedních katastrálních území.
Tato podmínka je nezbytn�  nutná pro eliminaci možných hrubých chyb, možného výskytu
systematických chyb, ale p� edevším garanci souvislého zobrazení na katastrálních hranicích.

2.4 Rozbor p � esnosti souvislého zobrazení

Spole� né zobrazení p� epracovávaného katastrálního území a všech sousedních katastrálních
území se spole� nou katastrální hranicí vykazuje duplicitní zobrazení katastrální hranice
(p� ekryty, mezery). Takto zobrazené rastry umíst � né v S-SK se využijí k analýze p� esnosti
souvislého zobrazení.  Na  rastrech sousedních katastrálních území jsou ode� teny sou� adnice
jednozna� ných, odpovídajících si bod�  (výrazné lomy, zna� ky mezník � ) katastrální hranice a
zobrazených bod�  trigonometrické sít �  I. až IV. � ádu . Nevhodné je zahrnout do tohoto
rozboru body nevýrazných lom�  katastrální hranice bez návazné kresby hranic parcel.

Pro každé katastrální území je vytvo� en samostatný statistický soubor z dosažených odchylek
dy, dx, v jednotlivých sou� adnicích odpovídajících si bod� . Vylou� í se hrubé chyby zp� sobené
neidentitou bod�  a eliminují se systematické chyby zp� sobené bu�  v procesu eliminace
srážky podle bodu 2.1, nebo dané chybným zobrazením polohopisu zdrojových mapových
podklad� . Protože tyto soubory diferencí � asto nevykazují normální rozd� lení, je vhodné
využít shlukové analýzy. D� vody odchylek od normálního rozd� lení, které se nej � ast � ji
projevují n� kolika maximy, mají vysv � tlitelnou geometrickou interpretaci. Jedná se v � tšinou
o ty � ásti katastrálních hranic, které jsou zobrazené na neúplných a nestandardních mapových
listech nebo jejich zákres byl proveden za rámem mapového listu a je vynechána kresba rámu
a palcových zna� ek (viz. nap� . obr.7 nebo 9). V t � chto p� ípadech je z� ejmá systematická
chyba na � ásti katastrální hranice. P� í� iny výskytu systematických chyb je nutné p� ed
vlastním rozborem p� esnosti odstranit.

P� esnost souvislého zobrazení je charakterizována výb� rovou st � ední sou� adnicovou chybou
mxy = (0.5 (my

2 + mx
2 )0,5 sm� rodatných odchylek soubor �  sou� adnicových diferencí dy, dx.



Obr. 9  Výskyt systematické chyby na � ásti katastrální hranice



 2.4.1 Výsledky rozboru p � esnosti souvislého zobrazení o0.4mxy ≤

V p� ípadech, kdy st � ední sou� adnicová chyba o4.0mxy ≤ , diference jsou na úrovni grafické

p� esnosti a není nutné provád� t žádná další opat � ení. Vyrovnaná katastrální hranice v tomto
p� ípad�  vzniká v procesu vlastní vektorizace parcel p� iléhající ke katastrální hranici.

2.4.2 Výsledky rozboru p � esnosti souvislého zobrazení oo 8.0m4.0 xy ≤<

Dostáváme-li hodnoty st � edních chyb v intervalu oo 8.0m4.0 xy ≤< , je dosaženo uspokojivého

výsledku a lze p� istoupit k vyrovnání katastrální hranice. Za vyrovnané sou� adnice katastrální
hranice je možné považovat pr � m� rné hodnoty odsunutých bod� , které statistickým rozborem
byly potvrzené jako identické. Tato množina bod�  bude použita pro vyrovnávací transformaci
v S-SK.

2.4.3 Výsledky rozboru p � esnosti souvislého zobrazení o8.0mxy >

P� ípady, kdy st � ední sou� adnicová chyba o8.0mxy > , je nutná analýza p� í� in neuspokojivého

výsledku (nap� . chybná lokalizace mapových list �  do S-SK, použití nekvalitního výchozího
grafického podkladu apod.) a po odstran� ní p� í� in proces tvorby souvislého zobrazení
opakovat.

Není-li ani opakovan�  dosaženo vyhovujícího výsledku, bude nutné z� ejm�  provést
vyhledání identických bod�  v terénu (nap� . místním šet � ením skute� ného pr � b� hu katastrální
hranice), nalezené body zam� � it a ur � it v S-JTSK.

Poznámka
Limitní hodnoty použitých interval �  byly získány aposteriorními rozbory dosud testovaných lokalit.

2.5 Vyrovnávací transformace v S-SK

Výsledek rekonstrukce mapových list �  a vytvo� ení rastrového jednotného souboru podle 2.1
je dokladován protokolem rozboru p� esnosti souvislého zobrazení podle postupu popsaném v
2.4 , který je ve form�  digitálního textového souboru sou� ástí technické zprávy.

Je-li dosaženo p� esnosti oo 8.0m4.0 xy ≤< , je vhodné provést vyrovnávací transformaci

již v S-SK. Jako identické body je použita množina bod�  na vyrovnané katastrální hranici,
vyrovnané body grafické triangulace, které jsou zobrazené na mapových listech
p� epracovávaného prostoru a body � íselné triangulace (viz. obr. 3), u kterých známe � íselné
sou� adnice v S-SK.

Jako vyrovnávací transformaci je vhodné použít nereziduální Jungovu transformaci
(viz. nap� . [2]), protože diference na identických bodech jsou relativn�  malé (vzhledem
k velikosti katastrálního území). Dále je možné tyto identické body optimáln�  zvolit po
obvodu katastrální hranice. Volba identických bod�  pro rozbor p� esnosti souvislého zobrazení
a vyrovnávací transformaci je patrná z obr. 10. Identické body na spole� ných úsecích
katastrálních hranic sousedních katastr �  jsou p� ebírány do transforma� ních klí � �  sousedních
katastrálních území.



Obr. 10  Volba bod
�
 pro rozbor p� esnosti souvislého zobrazení

Výsledkem vyrovnávací transformace je vyrovnaný rastrový soubor daného
katastrálního území. Po provedení vyrovnávacích transformací ostatních sousedních katastr �
je možné uskute� nit digitalizaci vyrovnané katastrální hranice v S-SK. Bude obsahovat body
vyrovnané v odst. 2.4 a další lomové body katastrální hranice digitalizované s p� ihlédnutím na
pr � b� h zákresu z obou sousedních katastrálních území.



2.6 Transformace do S-JTSK

Transformace do S-JTSK je provedena globálním transforma� ním klí � em sestaveným
z identických bod�  triangulace stabilního katastru, u nichž jsou ur � eny sou� adnice v obou
sou� adnicových systémech [3], [4]. Klí �  je sestaven pro celý prostor sou� adnicových soustav
S-SK (Gusterbergský, Sv.Štepánský). Použitím  globálního klí � e
- je dodržena zásada postupu „z velkého do malého“,
- odpadají veškerá subjektivní rozhodování o identit �  podrobných bod� , na které se provede

„transformace po blocích“ (jakých, jak velkých, volba identických linií sou� asného
zm� n� ného pr � b� hu cest, vodních tok �  apod.),

- není nutné v p� epracovávaném prostoru provád� t jakékoli geodetické práce, šet � ení,
vyhledávání a dour � ování podrobných bod�  polohopisu,

- je zajišt � na jednozna� ná vazba na hranicích zpracovávaných lokalit.
Pro transformaci S-SK do S-JTSK je vhodné použít nereziduální transformace Thin Plate

Spline (TPS). Podrobn�  je tato problematika popsána v [3] a je sou� ástí programového � ešení.

Globálním klí � em do S-JTSK budou transformovány výsledné rastry získané
v procesu tvorby souvislého zobrazení, u kterých byla dosažena p� esnost o0.4mxy ≤ . Dále

rastrové soubory po vyrovnávací transformaci a vyrovnané katastrální hranice podle odst. 2.5.
Tímto postupem získáme souvislé zobrazení rastrových dat p� ipravených pro digitalizaci.

Globálním transforma� ním klí � em budou transformovány i ty prostory, u kterých se
rozborem p� esnosti neprokázala dostate� ná p� esnost (st � ední sou� adnicová chyba o8.0mxy > ).

V t � chto p� ípadech bude vhodné provést vyhledání a zam� � ení identických bod�  v terénu,
p� edevším trvalých znak�  na katastrálních hranicích, a podrobn�  analyzovat p� í� iny tohoto
stavu. Ukazuje se však, že takovýchto lokalit není mnoho.

2.7 Dotransformace na „ prohlášené“  identické body známé v S-JTSK

Tento technologický krok je možné provést v p� ípad� , že množina „prohlášených“
identických bod�  je dostate� ná a optimáln�  rozložená v celém prostoru k.ú. tak, aby bylo
možné provést nereziduální transformaci na tyto body. Jedná se o množinu identických bod�
zjišt � ných v p� íprav �  a shromaž� ování využitelných podklad�  (viz. odst.1) nebo nalezených
terénním šet � ením a zam� � ených v S-JTSK, bude-li toto konáno, nebo p� i existenci
polohového bodového pole na trvalých objektech,

Tato dotransformace m� že být výhodn�  spojena do jednoho technologického kroku
s vyrovnávací transformací v S-JTSK u t � ch lokalit, kde se vyskytne nevyhovující p� esnost
souvislého zobrazení, je provád� no terénní šet � ení, nalezeno a zam� � eno dostate� né množství
podrobných identických bod� .

Dotransformaci je smysluplné provést i v pr � b� hu následného vedení a obnovy katastrálního
operátu s již vytvo� enými vektorovými daty. P� edpokladem je spln� ní výše zmi � ovaných
podmínek a pr � b� žné pln� ní databáze identických bod�  pro danou lokalitu.
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ANO

DOTRANSFORMACE
na „prohlášené“
identické body

VYROVNÁVACÍ  TRANSFORMACE
na vyšet � ené katastrální hranice

DOTRANSFORMACE
na „prohlášené“ identické body

NE

VEDENÍ  D-SGI
založené na závazném

geometrickém ur � ení a technicky
spolehlivé evidenci nemovitostí

ANO

Vyhledání a zam ��� ení
identických bod �1

VEKTORIZACE
platného obsahu map pozemkového katastru

TRANSFORMACE  DO  S-JTSK
globální transforma � ní klí �1

Dopln � ní o ZPMZ v místních SS

Výpo � et v S-JTSK Protokol výpo � tu

Lze nalézt
p � í � inu?

NE
NE

ANO



5  5
3998.69858507  1.28555556  22000.00000000  -83200.00000000
3997.06668403  1.31055556  21840.00000000  -83200.00000000
3994.58994097  1.34861111  21600.00000000  -83200.00000000
3990.45579167  1.41277778  21200.00000000  -83200.00000000
3988.39015799  1.44513889  21000.00000000  -83200.00000000
3998.72913368  2.93944444  22000.00000000  -83040.00000000
3997.09525940  2.96440869  21840.00000000  -83040.00000000
3994.61785578  2.99992871  21600.00000000  -83040.00000000
3990.48324771  3.05692147  21200.00000000  -83040.00000000
3988.41753646  3.08722222  21000.00000000  -83040.00000000
3998.76458160  4.99333333  22000.00000000  -82840.00000000
3997.12490825  5.02179440  21840.00000000  -82840.00000000
3994.64668751  5.06438242  21600.00000000  -82840.00000000
3990.51301060  5.12781770  21200.00000000  -82840.00000000
3988.44750868  5.15722222  21000.00000000  -82840.00000000
3998.80665799  7.45541667  22000.00000000  -82600.00000000
3997.15995901  7.48707892  21840.00000000  -82600.00000000
3994.68285864  7.53328090  21600.00000000  -82600.00000000
3990.55458887  7.59437135  21200.00000000  -82600.00000000
3988.49016146  7.62055556  21000.00000000  -82600.00000000
3998.83951215  9.51277778  22000.00000000  -82400.00000000
3997.19017535  9.54555556  21840.00000000  -82400.00000000
3994.71343229  9.59277778  21600.00000000  -82400.00000000
3990.58706424  9.65236111  21200.00000000  -82400.00000000
3988.52301563  9.67722222  21000.00000000  -82400.00000000
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P� íloha 2   Protokol prom��� ení mapového listu

po � et d � lících bod �  v y-ovém a x-ovém sm � ru
levý horní roh ML   

pravý horní roh ML

levý dolní roh ML

pravý dolní roh ML

   zdrojová soustava             cílová soustava

Prom�	� ené sou� adnice

Interpolované sou� adnice


