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1. Abstrakt 

Prostorové datové modely obecn� jsou v dnešní dob� zdrojovými bázemi pro generování kartografických výstup�. 

V oblasti prostorového datového modelování je patrný trend budování robustních fundamentálních datových model� ze 
kterých se následn� odvozením vytvá�í datové modely menší podrobnosti.  

�lánek se konkrétn� zabývá možností využití katastrální mapy v digitální podob� jako zdroje prostorových dat pro 
vybrané t�ídy objekt� topografické databáze. 

�lánek je rozvinutím úvodní studie „Nápl� vybraných vrstev topografické databáze odvozením z geoprostorových 
databází v�tší podrobnosti“ autor� �erby a Jedli�ky, která byla p�edstavena na mezinárodním sympoziu Ostrava 2005. 
Dále �erpá z diplomové práce „Možnosti využití katastrální mapy v digitální podob� jako jednoho z podklad� pro 
tvorbu topografické mapy generalizací“ autora Zíchy. 

Jeho obsahem je podrobný popis technik vybraných pro modelovou generalizaci bodových, liniových i polygonových 
reprezentací pro vybrané vrstvy ze zdrojové databáze. 

Zabývá se také strukturou katastrálních dat uložených v informa�ním systému katastru nemovitostí a na základ� jejich 
podrobného rozboru upozor�uje na situace, p�i kterých automatické algoritmy pro modelovou generalizaci podají 
zkreslenou informaci.  

 

2. Úvod 

P�ísp�vek rozvíjí teze, položené v (�erba 2005). Koncep�ních postupy nastín�né v (�erba 2005) byly aplikovány na 
konkrétní data zájmových území. Výsledky byly podrobeny analýze, ze které pro každý typ geoobjekt� vzešly dva 
výstupy: podrobn� rozpracovaný postup výb�ru a odvozování geoobjekt� z dat informa�ního systému katastru 
nemovitostí (ISKN) a popis typových kolizních situací, které vznikají p�i práci s reálnými daty. Rozsah p�edkládaného 
p�ísp�vku nedovoluje popsat veškeré zmi�ované výstupy, proto se v�nuje jen vybraným. Kompletní výsledky analýzy 
jsou k dispozici v (Zícha 2005). 

 

3. Struktura vým�nného formátu informa�ního systému katastru nemovitostí 

Vým�nný formát (dále jen VF) informa�ního systému katastru nemovitostí (ISKN) je jediná ve�ejnosti p�ístupná datová 
struktura popisující data  ISKN. Struktura samotného ISKN je p�edm�tem obchodního tajemství. I z VF ISKN je ovšem 
možno s použitím jeho popisu (�ÚZK 2002), který je v�etn� dodatk� uve�ejn�n na stránkách �eského ú�adu 
zem�m��ického a katastrálního (�ÚZK), získat využitelná data. Ovšem vzhledem k tomu, že VF ISKN nedodržuje 
žádnou standardní konvenci pro export a import databázových dat, musí být pro každý systém �ízení báze dat do napsán 
vlastní importní nástroj. Tvorba takového nástroje je pom�rn� náro�ná záležitost, zejména protože ve VF ISKN nejsou 
zachovány relace mezi jednotlivými importovanými datovými bloky. Relace je nutné znovu vytvo�it až na základ� 
studia (�ÚZK 2002). Pro ú�ely projektu bylo využito konverzního nástroje „Import ISKN“ vyvinutého firmou 
ARCDATA PRAHA (nástroj je zdarma stáhnout na adrese http://www.arcdata.cz/software/arcdata/iskn). 

 

Prostorové údaje jsou ve VF ISKN uloženy v datových blocích:  

SOBR  Sou�adnice obrazu bod� polohopisu v map�. 

SBP  Spojení bod� polohopisu – definuje polohopisné liniové prvky. 



   

SBM  Spojení bod� mapy – definuje nepolohopisné liniové prvky. 

KODCHB �íselník kód� charakteristiky kvality bodu. 

TYPSOS �íselník typ� sou�adnicových systém�. 

HP  Hranice parcel. 

OP  Obrazy parcel (parcelní �íslo, zna�ka druhu pozemku,..). 

OB  Obrazy budov (obvod budovy, zna�ka druhu budovy). 

DPM  Další prvky mapy. 

OBBP  Obrazy bod� BP. 

TYPPPD �íselník typ� prvk� prostorových dat. 

HBPEJ  Hranice BPEJ. 

OBPEJ  Ozna�ení BPEJ. 

 

Tyto bloky jsou sdruženy ve skupin� blok� „Prvky katastrální mapy“ a z hlediska využití pro odvozování 
topografických databází menší podrobnosti jsou to bloky klí�ové. Dále jsou d�ležité bloky, které obsahují atributová 
data k prostorovým blok�m. Jedná se o bloky, které jsou s prostorovými bloky svázány rela�ní vazbou. Následující text 
dále pracuje pouze s nástrojem „selekce dat z (VF) ISKN“. Jedná se vždy o SQL p�íkazy na výše zmi�ované bloky. 
Bližší popis blok� používaných pro generalizaci je možno nalézt v (�ÚZK 2005). 

4. Generaliza�ní algoritmy 

Pro ilustraci generaliza�ních postup�, které je nutné využívat p�i p�evodu dat z katastrální mapy (resp. ISKN) do mapy 
topografické (ZABAGED), byly zvoleny t�i algoritmy – zpracování budov, železni�ních tratí a vodních tok�. Výb�r 
t�chto témat vychází z (�erba 2005). P�edkládané postupy byly vyzkoušeny na n�kolika reálných datových souborech 
z oblasti severních �ech (viz Zícha 2005). 

Všechny t�i generaliza�ní algoritmy jsou tvo�eny ze dvou základních �ástí, kterými jsou výb�r a vlastní generalizace. 
Nejprve je nutné p�íslušné prvky extrahovat z ISKN a slou�it do jedné nebo n�kolika vrstev, které odpovídají datovým 
vrstvám topografické mapy. Tato operace bývá v n�kterých p�ípadech velice problematická, protože vrstvy katastrální  
a topografické mapy se �asto neshodují. 

V rámci vlastní generalizace se na data krom� generaliza�ních algoritm� aplikují také postupy sloužící  

− ke kontrole dat a oprav� chyb, 

− k dopln�ní atribut�, 

− k p�eklasifikování podle norem vztahujících se k výslednému datovému souboru (v p�ípad� ZABAGED se 
jedná o vyhlášku �. 190/1996 Sb. a její novelu �. 113/2000 Sb.) 

 
Obr.1: Obecné schéma odvození dat z pozemkového datového modelu do tématického modelu jiné nápln� 

a podrobnosti. 



   

 

Budovy 

Po p�echodu na ISKN (2001) není identifikace budov jednoduchá. P�ed implementací ISKN datový model katastru 
obsahoval informaci o tom, zda liniový prvek je hranicí budovy. Nalezení budov bylo pom�rn� jednoduché – sta�ilo je 
zvýraznit pomocí symbologie. 

V sou�asnosti je nutné provést operaci výb�ru nad SGI, jejímž výsledkem je po ur�itých úpravách (tvorba polygon�, 
dopln�ní atribut�, výmaz n�kterých zna�ek) p�t množin polygon�: 

− Hranice budov na lesních pozemcích – v p�ípad� rozsáhlejších lesních území existují parcely s druhem 
pozemku 10 – lesní pozemek a zp�sobem využití 5 – lesní pozemek, na kterém je budova. 

− Polygony obsahující zna�ky 4.09 (kostel, kaple nebo modlitebna) a 4.10 (synagoga) – církevní stavby. 

− Polygony obsahující zna�ky 4.02 (budova zd�ná, betonová nebo kovová) a 4.03 (budova d�ev�ná) s vazbou na 
SPI – díky vnit�ní kresb� bohužel �asto neodpovídá obvod polygon� budov skute�né hranici budovy. 

− Polygony obsahující zna�ky 4.02 a 4.03 bez vazby na SPI – pro katastrální území se dv�ma �íselnými �adami 
mohou být zna�ky 4.02 používány nejen pro budovy. Pomocí t�chto zna�ek mohou být zakresleny zbo�eništ� a 
spole�né dvory. Riziko také p�edstavují �ísla stavebních parcel se šipkou umíst�nou mimo parcelu. U všech 
t�chto p�ípad� musí dojít k vymazání p�íslušných zna�ek. 

− Hranice parcel s vnit�ní kresbou. 

 
Obr.2: Výb�r budov z dat ISKN. 

 



   

P�ed vlastní generalizací budov je nutné slou�ení všech �ástí jedné budovy do spole�ného polygonu. Vstupním daty pro 
tuto operaci jsou slou�ené vrstvy polygon� budov (viz p�edchozí krok) a také další data ISKN. Z t�chto dat se postupn� 
vyberou parcelní �ísla a hranice parcel, ze kterých budou vytvo�eny polygony parcel. Polygony parcel jsou d�ležité 
p�edevším pro to, aby nedošlo ke slou�ení dvou sousedních budov (slu�ování je provád�no pouze v rámci jedné 
parcely). Výjimkou je zpracování 

− parcel s budovami slou�enými dle prohlášení vlastník�, 

− budovy vedené na více parcelách (v d�sledku nevypo�ádaných vlastnických vztah�) – tyto budovy lze najít 
v SPI pomocí identifikátoru BUD_ID. 

Hlavní generaliza�ní operací týkající se budov je adjustace pravých úhl� a zjednodušení p�dorysu budovy (vypušt�ní 
hran, které nedosahují délkového limitu). Popis fungování takového algoritmu lze nalézt nap�. v (Sester 2001). Další 
možností je prostorová redukce – p�evedení p�vodn� plošné reprezentace budovy na reprezentaci pomocí bodové 
zna�ky (maximální generalizace). K jednotlivým polygon�m budov mohou být podle možnosti dopln�ny další atributy 
z SPI a také od externích poskytovatel� dat. 

 
Obr.3: Generalizace polygon� budov. 



   

Železnice 

Pro generalizaci železnic, tramvajových a  lanových drah je d�ležitá znalost os drah. Tyto osy jsou uloženy v ISKN, 
p�i�emž podle kódu TYPPPD_KOD se rozlišují osy železni�ních kolejí, visutých lanových drah a pozemních lanových 
drah. Problematická je identifikace železni�ní dráhy v místech, kde je k dispozici KM-D – v tomto p�ípad� je výb�r 
provedený na základ� druhu pozemku (14 – ostatní plocha) a zp�sobu využití pozemku (14 – dráha). K identifikaci 
m�že sloužit také informace o vlastnictví a správ� parcel (�eské dráhy, m�stské dopravní podniky apod.).  

Po vytvo�ení a slou�ení polygon� parcel, na kterých se vyskytuje železni�ní nebo jiná dráha je nutné zjistit linie os. Osy 
železnice se dají získat z externích datových zdroj� (viz vlastnictví parcel) nebo výpo�tem. Používá se metoda výpo�tu 
osy polygonu, v sou�asnosti je nejznám�jší algoritmus triangulace plochy. Bohužel p�esnost výpo�tu snižují terénní 
tvary, p�edevším asymetrické náspy a zá�ezy, které mohou zp�sobit nežádoucí vychýlení osy. Nov� vzniklé linie je 
nutné p�ekontrolovat, zda neprotínají ostatní parcely (nap�íklad nádražní budovy a za�ízení). 

Oblasti s velkou koncentrací železni�ních kolejí (nádraží, p�ekladišt� apod.) v�tšinou neobsahují zákres jednotlivých 
linií, ale jsou zakresleny pomocí hrani�ních linií. Pro dokreslení jednotlivých os kolejí je nutné použít data z externích 
zdroj� nebo metodu interpolace. 

 
 Obr.4: Generalizace os drah. 



   

 

Vodní toky 

V p�ípad� vodních tok� se generalizace zam��uje na osy vodních tok�, není tedy zohledn�no, zda vodní tok se v map� 
zobrazí jako liniová nebo plošná zna�ka – na map� 1:10 000 by m�l být liniovou zna�kou zobrazen každý vodní tok 
nedosahující ší�ky 5 m (Hašek 1969). Stejn� tak není generalizována �í�ní sí�. 

V první fázi jsou z datového souboru ve vým�nném formátu ISKN vybrány hranice parcel a p�íslušná parcelní �ísla. 
Vybrané hranice se týkají pouze parcel s druhem pozemku 11 – vodní plocha a zp�sobem využití 7 – vodní tok v koryt� 
p�irozeném nebo upraveném nebo 8 – vodní tok v koryt� um�lém. Z t�chto prvk� jsou sestaveny polygony parcel 
vodních tok�. Dále následuje výpo�et os vodních tok�, k n�muž lze použít algoritmus založený na triangulaci ploch. 
V p�ípad� vodních tok� je d�ležitá také orientace osy, kterou lze nejsnáze zjistit ze zna�ky 8.02 – vodní tok. 

Další specifikum vodních tok� je provázání terénními tvary – je t�eba zajistit, aby vodní toky skute�n� sledoval 
spádnice terénu. Proto je vhodná kontrola nejen oproti digitálnímu modelu reliéfu, ale zárove� je nutné ov��it návaznost 
(zaúst�ní) jednotlivých vodních tok� a také neporušenost jednotlivých linií. 

V poslední fázi dochází k vlastní generalizaci, která spo�ívá v zjednodušení (Douglas-Peucker�v algoritmus, 
Visvalingam-Whyatt�v algoritmus), spojení a vyhlazení (metoda klouzavého pr�m�ru, Li-Openshaw�v algoritmus) 
jednotlivých os vodních tok� Popis fungování zmi�ovaných algoritm� lze nalézt nap�íklad v (Weibel 1997). 

Ke zkompletování dat chybí dopln�ní atribut� os vodních tok� p�edevším z externích zdroj�. Jedná se p�edevším 
o název a skute�nou ší�ku vodního toku, kterou lze získat od správc� jednotlivých povodí, z ortofotomapy nebo 
výpo�tem z katastrální mapy  – tento zp�sob se pro velice malou p�esnost nedoporu�uje (v katastrálních mapách  jsou 
evidovány vlastnické a nikoli terénní hranice; jejich rozdíl m�že být zna�ný). 

 
Obr.5: Generalizace os vodních tok�. 

 

Katastrální mapy se zam��ují p�edevším na evidenci nemovitostí, z tohoto d�vodu obsahují p�edevším zákres 
antropogenních prvk�. Proto je p�evod p�írodních element� (vodní toky, prameništ�, bažiny apod.) velice obtížný. Je 
nutné propojení dat z ISKN s daty jednotlivých správc� a s ortofotomapami. 



   

 

5. Nástroje použité pro implementaci algoritm� pro výb�r a generalizaci 

Pro práci na projektu byl zvolen software ArcGIS Desktop ve verzi ArcINFO a software ArcINFO Workstation. Pro 
import dat byl využit modul „Import ISKN“.  Pro výb�r dat byly používány standardní dotazovací funkce ArcGIS, pro 
generalizaci potom kombinace nástroj� ArcINFO Workstation, ArcToolbox a ModelBuilder z ArcGIS Desktop a jazyka 
Python, jehož podpora byla v�len�na do ESRI produkt� od verze 9. Jako výhodné jednotící prost�edí pro algoritmizaci 
generaliza�ních postup� se jeví bu� jazyk Python (pro svoji otev�enost a produktovou a platformní nezávislost) nebo 
v tomto p�ípad� i ModelBuilder pro svoje grafické uživatelské prost�edí (není produktov� nezávislý, v projektu ovšem 
byly používány v p�evážné v�tšin� algoritmy již implementované v n�jakém nástroji firmy ESRI). 

 

6. Záv�r 

V sou�asné dob� je pouze necelá jedna �tvrtina území �eské republiky vedena  v katastru nemovitostí v kompletn� 
digitální podob�, tj. existuje na ní katastrální mapa – digitální (KM-D) nebo digitální katastrální mapa (DKM); pom�r 
mezi nimi je zhruba jedna ku jedné. Je zapot�ebí �íci, že využití KM-D jako zdroje pro odvozování dalších prostorových 
databází není sch�dné, vzhledem k prostorové p�esnosti, kterou tento typ mapy má dánu již technologií zpracování. 
DKM svoji p�esností vyhovuje. 

Na základ� výsledk� projektu lze konstatovat, že data z katastrálních map je možné použít pro tvorbu ur�itých vrstev 
topografických map generalizací, ovšem za následujících podmínek: 

- Data vedená v informa�ním systému katastru nemovitostí musí být udržována v úplná a správná. Již pom�rn� 
malé množství chyb v datech komplikuje jejich automatizované zpracování. 

- Je t�eba implementovat konkrétní generaliza�ní algoritmy do jednoho integrujícího softwarového �ešení. 
Sou�asné geografické systémy obsahují zatím jen n�které, v�tšinou jen �áste�n� použitelné, generaliza�ní 
nástroje. 

V pr�b�hu analýzy kvality a konzistence dat katastrálních map z vybraných zájmových území bylo zjišt�no, že 
katastrální data obsahují pom�rn� dost chyb a nep�esností, které by se v nich nem�ly vyskytovat ani p�i jejich využití 
pro evidenci nemovitostí. V (Zícha 2005) jsou proto uvedeny návrhy na možnost zlepšení provád�ní kontrol nad daty 
ISKN. Návrhy byly konzultovány s �ÚZK a ukázalo se, že n�které již �ÚZK implementuje, n�které další budou 
implementovány na základ� analýzy provedené v projektu. Zlepšení konzistence dat ISKN p�isp�je samoz�ejm� 
i k jejich lepší využitelnosti pro odvozování dalších (mén� podrobných) prostorových databází.  

Pro vlastní generalizaci je podstatné, aby výsledná datová vrstva byla vyhovující nejen z hlediska prostorové p�esnosti, 
ale i z hlediska prostorové v�rnosti zobrazovaného jevu. Lze �íci, že toho lze dob�e dosáhnout  nap�íklad u vrstvy budov 
(generaliza�ní algoritmus zohled�uje zpravidla pravoúhlý tvar budov), tak i u vrstvy os drah (koleje mají standardní 
rozchod, vysta�íme tedy s vyhlazením osové linie). Problémy ovšem nastávají u vrstvy vodních tok�, kde je patrný již 
rozdíl v samotné definici jevu. V katastru nemovitostí je evidován vodní tok / mok�ad / vodní plocha / … jako druh �i 
zp�sob využití pozemku. Rozlehlé prameništ�, které je na topografické map� strukturováno, tak m�že být v katastrální 
map� zaneseno pouze jako plocha mok�adu, pokud bude ležet jen na jedné parcele. Z výše uvedených p�íklad� (a 
podrobn�ji z analýzy uvedené v Zícha 2005) je patrno, že digitální katastrální mapy rozhodn� nemohou být jediným 
zdrojem dat pro topografické mapy, ovšem mohou být zdrojem významným. Již v (�erba 2005) auto�i schématicky 
nazna�ují možný postup pro získávání geografických dat pro topografické mapy. 
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