
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROVNÁNÍ METOD TRANSFORMACE 
RASTROVÉHO OBRAZU KATASTRÁLNÍCH 
MAP PŘI PŘEPRACOVÁNÍ ANALOGOVÝCH 

MAP V SÁHOVÉM MĚŘÍTKU 

 

 

 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ingrid Šafránková 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. 
 

 

 

Ostrava 2014 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkováni 
Především bych chtěla poděkovat za pedagogickou pomoc a výstižné připomínky 

panu doc. Ing. Pavlovi Černotovi Ph.D. a za cenné rady a vedení řediteli technické sekce 

Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj panu Ing. Karlovi Gregorovi. 

 

 



 

 

Anotace 

V předkládané práci jsem se zabývala porovnáním metod transformace rastrového 

obrazu. Navrhla jsem různé metody transformace s různým výběrem identických bodů a 

porovnání výsledků včetně ověřování na souboru v terénu zaměřených bodů. 

V první části je vysvětlena práce s rastrovými obrazy katastrální mapy v procesu 

obnovy katastrálního operátu. Ve druhé části jsem nastínila historický vývoj katastrální 

mapy. V následné části jsou uvedeny možné metody transformací a zpřesnění rastrových 

obrazů. V další části je vlastní transformace rastrů katastrální mapy dle odst. 6.4.5 Návodu 

pro obnovu katastrálního operátu a převodem různými metodami s různým výběrem 

identických bodů. V závěru práce jsem porovnala dosažené výsledky. 

Klíčová slova: PK, KN, DKM, KMD, rastr, S-JTSK, S-SK, klíč. 

Summary 

In my thesis I was engaged in the comparison of methods of a raster image 

transformation. I suggested various transformation methods with various selections of 

identical points and the comparison of results including verification of the set of points, 

which were measured in the landscape. 

A work with raster images of a cadastral map in the process of a cadastral 

documentation resumption is explained in the first part of the thesis. The second part is 

focused on the historical development of the cadastral map. Available transformation 

methods process of to given higher precision of raster images are described in the 

following part.The next part contains the transformation of the cadastral maps raster 

according to article 6.4.5 Manual for the Renewal of Cadastre Documentation and 

Conversion by various methods with the different selection of identical points. The 

achieved results are compared at the end of my thesis. 

Keys words: PK, KN, DKM, KMD, grid, S-JTSK, S-SK, key. 

 

 

 



 

 

Seznam použitých zkratek 
 

Bpv - Balt po vyrovnání 

DKM - digitální katastrální mapa 

DVHP - doplněný vektorový hraniční polygon 

GTK - globální transformační klíč 

EN - evidence nemovitostí 

JEP - jednotná evidence půdy 

k. ú. - katastrální území 

KMD - katastrální mapa digitalizovaná 

KN - katastr nemovitostí 

KÚ - Katastrální úřad 

PK - pozemkový katastr 

RES - registr souřadnic 

S-JTSK - systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

S-SK - systém stabilního katastru 

THM - technickohospodářské mapování 

ZMVM - základní mapa velkého měřítka 

ZPMZ - záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 

Cílem mé bakalářské práce je prošetřit možné způsoby transformace rastrových 

obrazů katastrální mapy s různým výběrem identických bodů a porovnání dosažených 

výsledků. 

Při obnově katastrálního operátu přepracováním nebo převedením do formy 

digitální katastrální mapy je důležité využití zpřesněných rastrových obrazů map stabilního 

katastru a katastrálních map. V předkládané práci jsem nastínila postupný přerod 

analogových map až po rastrové soubory využitelné pro tvorbu a údržbu katastrálních 

operátů. 

2 Práce s rastrovými obrazy katastrálních map  

Seznámení s procesem přípravy využitelných podkladů. 

2.1 Skenování 

Pro obnovu katastrálního operátu, údržbu a další účely se vyhotovují kopie 

grafických katastrálních map a operátů dřívějších pozemkových evidencí. K 31. 3. 2014 

bylo do digitální formy (DKM nebo KMD) převedeno 78,9 % z celkového počtu 13 082 

katastrálních území. Zbytek naší republiky tvoří analogová katastrální mapa na plastové 

fólii. [8] 

Orientační skenování se provádí jen tam, kde nejsou vyhotovená žádná rastrová 

data a kde není kladen velký požadavek na zachování přesnosti a kvalitu kartometrického 

skenování. K těmto účelům se mohou použít i papírové kopie mapových podkladů.  

Výstupy jsou rastrové kopie ve formátu *.cit nebo *.jpg. Pro potřeby katastru nemovitostí 

je orientační mapový podklad nepoužitelný. [1] 

Kartografické skenování mohou provádět: katastrální úřady, Zeměměřický úřad, 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, popřípadě externí pracoviště. 

Vždy však musí být vybavena skenery s platným atestem, který vydává specializované 

pracoviště Zeměměřického úřadu. Pro kartometrické skenování se používají stolové nebo 
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válcové skenery splňující požadavky na přesnost definované střední souřadnicovou chybou 

mxy = 0,10 mm. Zdrojové rastry jsou získané se střední souřadnicovou chybou mxy ≤ 0,10 

mm a rozlišení minimálně 400 dpi. Výstupy jsou binární nebo barevné ve formátu *.cit 

nebo *.jpg. 

V Opavě na Katastrálním úřadu pro MS kraj je od roku 2005 prováděno 

skenování PET folií na skeneru Contex Chameleon TX 36 BASIC s rozlišením 400 

dpi/0,10 mm, v současné době i na skeneru Contex HD Ultra 4250. Tyto údaje byly 

uváděny na každém popisovém poli s poznámkou ,,Data mohou být využívána jen se 

souhlasem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního‘‘. 

Rastrové soubory katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí 

(souvislé zobrazení) v sáhovém měřítku 1:2880 jsou označeny 

RXXXGDZSSVVOOccP(X)N_K, kde je:  

R Označení rastrových dat písmeny: 

Z – pro zdrojová rastrová data,  

V – pro převzorkovaná zdrojová rastrová data 

T – pro transformovaná rastrová data 

XXX Číselné označení KP 

G Označení souřadnicového systému písmeny: 

G – gusterberský systém,  

S – svatoštěpánský systém. 

D Písmeno D označuje mapy vyhotovené v dekadickém měřítku 1:2500, 1250, 
625. Tato část označení je u rastrového souboru mapy v sáhovém měřítku 
bez náhrady vypuštěna. 

Z Zkratka pro označení světové strany kvadrantu souřadnicové soustavy:  

Z – severozápadní,  

V – severovýchodní. 

SS Číslo sloupce - je-li číslo jednomístné, předřadí se nula.  

VV Číslo vrstvy - je-li číslo jednomístné, předřadí se nula.  

OO Orientační (evidenční) číslo mapového listu v rámci triangulačního 
(základního) listu. Jednomístnému pořadovému číslu se předřadí 0. Způsob 
(směr) číslování v triangulačním listu je v severozápadním a 
severovýchodním kvadrantu v obou případech stejný. 

Rastrové soubory map stabilního a bývalého pozemkového katastru (ostrovní) v sáhovém 
měřítku 1:2 880  jsou označeny RXXXKKKKCC, kde je: 
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R Označení rastrových dat písmeny: 

Z – pro zdrojová rastrová data, 

V – pro převzorkovaná zdrojová rastrová data 

T – pro transformovaná rastrová data 

XXX Číselné označení KP 

KKKK Zkratka názvu katastrálního území. KP zajistí jednoznačnost zkratky 

v rámci své působnosti. Rozsah může být menší než 4 znaky.  

CC Pořadové číslo mapového listu z kladu listů v daném katastrálním území. 
Jednomístnému pořadovému číslu se předřadí 0. 

 

 

Obrázek 1 - ukázka popisového pole rastrových souborů 

 

Mapy se dopravují v bednách nebo obalech ve vodorovné poloze. Ponechávají se 

v ochranných obalech a pro přepravu se z nich nevytahují. Na pracovištích se musí 

dodržovat bezpečnostní podmínky pro práci s těmito podklady, hlavně s jejich uložením na 

nevhodných místech v blízkosti tepelných zdrojů, na přímém slunečním světle nebo na 

místech s vysokou teplotou a vlhkostí. Musí být zabráněno poškození, ušpinění, stírání 

kresby či poškození kresby. Z ochranných obalů se vyndávají jenom na skenování. Před 

tím se musí mapy očistit od prachu a nečistot speciálním lihovým roztokem. 

Podkladový materiál se skenuje v minimálním rozlišení 400 dpi. Volba ostatních 

parametrů záleží na zkušenostech pracovníků provádějících tyto práce. Po naskenování se 

provede pohledová kontrola skenu a originálu. 

Geometrickou přesnost rastrových kopií zaručuje skener stolového nebo 

válcového typu s platným atestem pro kartometrické skenování. Vizuálně se hodnotí 

čitelnost kresby. Pokud jsou výsledky nedostačující, provede se přeskenování s volbou 

jiných parametrů. 

2.2 Plátování 

Zejména naskenované rastrové obrazy map bývalého pozemkového katastru na 

papíře si ponechávají veškeré vlivy, které na mapy od jejich vyhotovení působily. Jde 
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zejména o srážku papíru, která je zpravidla nerovnoměrná a různá v podélném a příčném 

směru, vlivy kartografické reprodukce a překreslení v případě obnovy map. Proto byly 

hledány cesty k co nejvěrnější rekonstrukci obrazu a odstranění těchto vlivů. Pro 

naskenované obrazy papírových map vyhotovených v systému stabilního katastru byla 

přijata metoda navržená doc. Ing. Čadou tzv. metoda plátování. 

V programovém vybavení systému KOKEŠ se provádí převod map v S-SK do 

souvislého zobrazení v S-JTSK. Z důvodů velkých srážek mapových listů se volí takové 

technologické postupy transformací, které tyto nedostatky odstraňují. K tomuto účelu se 

používá geometrická teorie ploch – plátování. [2] 

Pro lepší orientaci kladů mapových listů a průběhu katastrálních hranic je vhodné 

vytvořit rastrový přehled kladu mapových listů připojený do S-SK. 

Transformace mapových listů se provádí po částech jednotlivých plátů projektivní 

transformací. Do klíče vybereme body, které využijeme pro tvorbu plátu. Dochází zde ke 

vzniku nespojitých oblastí, které oznámí varování. Jsou nepodstatné, jestliže vznikají vně 

mapového rámu a není zde kresba. Uvnitř mapového rámu je potřeba pohledově 

zkontrolovat větší oblastí nespojité kresby. Příčinou bývají nesprávně a neúplně zadané 

body pro výpočet plátu. Rozsah poškození můžeme také zjistit z transformačního 

protokolu. Červeně vyznačené řádky vypovídají o větší nespojitosti než je dvojnásobek 

velikosti pixelu. Taková chyba už je na první pohled viditelná. Nenajdeme-li chybu 

v zadání, můžeme pokračovat ve výpočtu a nespojitá místa se nám označí. Tolerujeme 

dvojnásobnou tloušťku čáry. Pokud jsou nespojité oblastí příliš velké a nebyly shledány 

nedostatky v transformačním klíči, využijeme skenu starší verze mapy nebo odpovídající 

list musíme nechat přeskenovat. Po vydařené transformaci pokračujeme s rekonstrukcí 

dalšího zdrojového rastru, až máme hotové celé k. ú. 

Rekonstruované rastry načteme, vhodně obarvíme a zkontrolujeme návaznost 

kresby na styku mapových listů. Měla by odpovídat grafické přesnosti mapy. Posuzujeme 

chyby vzniklé při údržbě analogové mapy, nebo zda se jedná o chyby způsobené 

nesprávnou rekonstrukcí mapových listů. 
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2.3  Souvislé zobrazení 

Ze všech mapových listů se odstraní mimorámové údaje a kresba funkcí 

maskování rastru. Zamaskované rastry se spojí do jednoho celku pro dané k. ú. [2]. 

Následuje vyrovnání obrazů hranice katastrálních území. 

Pro vektorizaci bodů na katastrálních hranicích se volí jednoznačně si 

odpovídající body. Vhodné jsou lomy na hranicích, nevhodné jsou mezníky na přímých 

liniích. Ze souřadnic, které byly určeny kartometricky z obrazu rastrových souborů, se 

sestaví vektorové hraniční polygony ve zpracovávaném katastrálním území a v sousedních 

územích. 

Polygonů se použije ke kontrole různých systematických chyb a pro rozbor 

odchylek na bodech metodou shlukové analýzy. Mezi těmito polygony se provede 

vyhledání úseků katastrální hranice, které mají polohové odchylky stejného směru a 

velikosti tzv. shluky. Podle velikosti výběrové střední chyby se shluky různobarevně 

označí. Najdou-li se body, které nemají svůj protějšek, je nutné takový bod odstranit. 

Vyhotoví se nový vyrovnaný hraniční polygon, výpočtem aritmetického průměru 

souřadnic všech dvojic. Do souboru se vypíše protokol s charakteristikami střední 

souřadnicové chyby pro souvislé zobrazení.   

Polygon se využije nejen pro rozbor odchylek, ale také pro tvorbu klíče pro 

vyrovnávací dotransformaci rastru. 

2.4 Transformace do S-JTSK 

Globálním transformačním klíčem se převedou souřadnice ze systému 

gusterbergského nebo svatoštěpánského do systému S-JTSK. GTK tvoří souřadnice bodů 

číselné triangulace stabilního katastru I. a III. řádu se známými souřadnicemi v S-JTSK.[2] 

Použitím globálního transformačního klíče 

· je dodržena geodetická zásada postupu ,,z velkého do malého‘‘, 

· odpadají veškerá subjektivní rozhodování o identitě podrobných polohových 

bodů, na které se provede ,,transformace po blocích‘‘, 
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· není nutné v přepracovávaném prostoru provádět jakékoli geodetické práce, 

šetření, vyhledávání a dourčování podrobných bodů polohopisu, 

· je zajištěna jednoznačná vazba na hranicích zpracovávaných lokalit.   

 Do průběhu transformace nevstupujeme. 

Pro převod hraničního polygonu a souvislého rastru katastrálního území se 

použije podobnostní transformace s Jungovou nereziduální dotransformací. Výslednými 

soubory jsou rastr mapy pozemkového katastru v S-JTSK a polygon vyrovnané hranice 

v S-JTSK. 

 

Obrázek 2 - ukázka adresářové struktury 

 

3 Doplněný vektorový hraniční polygon a 
vyrovnávací transformace 

Podklady tvoří aktuálně naskenované mapy KN na skeneru s kartometrickou 

přesností, naplátované rastry PK ze sousedních k. ú. a zpracovávaného k. ú. převedené do 

S-JTSK a vektorový hraniční polygon – vrstva ,,comparé“. [3] 

3.1 Tvorba DVHP 

V průběhu prací na digitalizaci katastrálních map s analogovými mapami 

v systémech stabilního katastru se ukázala potřeba vytvoření vektorových polygonů hranic 

katastrálních území s ještě ,,jemněji‘‘ vyrovnanými hranicemi katastrálních území, kterým 

budou odpovídat hranice v digitalizované mapě (pokud se v terénu nepodaří zaměřit 

zachované hraniční znaky). V programovém vybavení KOKEŠ se pracuje s naplátovanými 

sousedními rastry PK a s rastrem PK zájmového území. Polygon se vykreslí pomocí 

interpolace úseček. [3] 
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3.2 Vyrovnávací transformace rastru PK 

Rastry map bývalého pozemkového katastru vznikají vyrovnávací transformací na 

body doplněného vektorového hraničního polygonu. Pro možnou editaci je výhodné 

pracovat s výkresovým formátem DVHP. Výchozími body pro klíč jsou body z rastrového 

obrazu mapy PK a cílovými jsou body na DVHP. Tímto klíčem se provede vyrovnávací 

transformace rastru PK, a to podobnostní transformaci s Jungovou dotransformací. [4] 

4 Zpřesňující transformace 

Tato etapa je nejdůležitější v celém procesu obnovy. Nyní již nejde o umístění 

celého katastrálního území, ale o zpřesnění jednotlivých částí obrazu uvnitř území 

vzhledem k v terénu zaměřeným identickým bodům s požadovanou přesností. S maximální 

pečlivostí a profesionálním přístupem posuzujeme vhodnost či vyloučení zvolených bodů 

do transformačního klíče. 

4.1 Identické body 

Identickými body jsou [5]  

· trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích 

katastrálního území nebo na hranicích pozemků, 

· lomové body na obvodu budov, popřípadě body na jiných trvalých 

předmětech obsahu katastrální mapy, za předpokladu, že se jejich původní 

poloha nezměnila. 

Identickým bodem může být průsečík tří nebo více pozemků, jehož poloha se dá 

jednoznačně v terénu určit. Dále to mohou být body tvořící obvod pozemkových úprav, 

navazující body změny nebo body se zpřesněným geometrickým a polohovým určením při 

vyhotovování geometrických plánů. 

Identické body získáme převzetím zeměměřických činností založených 

v dokumentaci KP nebo zaměřením při obnově katastrálního operátu. Jsou to body mající 

svoji polohu v terénu jednoznačně určenou a jejich obraz se nachází v rastru. Při 

vyhotovování přehledu ZPMZ se současně vyhotovuje přehled identických bodů. 
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4.2 Přehled identických bodů 

Přehled se vytváří ve formě grafického souboru. Podkladem je RES, vyrovnaný 

rastr katastrální mapy a mapy dřívějších pozemkových evidencí, vektorový hraniční 

polygon a ortofotomapy. Body mající souřadnice v S-JTSK se označí číslem bodu a 

značkou zeleně. Body, které potřebujeme zaměřit, se vyznačí červeným čtverečkem. [5] 

Současně se také zaměří hraniční znaky vyšetřené na katastrálních hranicích. 

Pro zaměření se vyhotoví ZPMZ, mající všechny náležitosti podle přílohy 

katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

4.3 Výchozí podklady 

Podkladem pro zpřesňující transformaci je vyrovnaný rastr PK a KN, doplněný 

vektorový hraniční polygon, zaměřené identické body v intravilánu, extravilánu a na 

katastrálních hranicích. Do transformačního klíče se vkládají body ze ZPMZ nebo RES 

sousedních k. ú., které mohou mít vliv na určení katastrální hranice. Přebírají se body na 

hranicích platných DKM a KMD a body z přepočtených ZPMZ. [5] 

4.4 Transformační klíč 

Pro určení klíče na katastrální hranici, kde nemáme žádné zaměřené body, 

ponecháme body převzaté z DVHP. Body DVHP odstraníme z klíče v místech, kde se 

naleznou a zaměří původní hraniční znaky, popř. jiné identické body v blízkosti hranice.[4] 

Při přebírání bodů z DKM posuzujeme, zda hranice byla vytvořena podle 

Instrukce A, nebo vyšetřena a zaměřena novým mapováním, THM, ZMVM nebo 

vyhodnocena fotogrammetrickou metodou či převzata z katastrální mapy. Tyto hranice se 

přebírají beze změny, pokud se neprokáže chyba. Hranice, jejichž průběh byl určen 

kartometricky z grafických podkladů, se opraví podle zpřesněného rastru. Průběh hranice 

se změní i v případě, že se jedná o zcela jiný stav oproti původnímu podkladu, který nebyl 

dokladován protokolem v rámci místního šetření. 

Body vybíráme tak, aby byly rovnoměrně rozloženy po celé transformované 

ploše. Celá oblast musí ležet uvnitř působení transformačního klíče. Záleží na 

zkušenostech zpracovatele, kdy je vhodné body do klíče přidat a kdy ubrat. Prověřují se 
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nežádoucí deformace rastru, zda jsou způsobeny nesprávnou identifikací výchozích bodů 

nebo špatnou identifikací cílových bodů. V některých případech je potřeba se rozhodnout, 

zda je vůbec potřeba méně důležité body do klíče vkládat. Při výběru bodů je vhodné 

používat k pohledovému ověření souladu se skutečností ortofotomapu.  

Vybírají se identické body na hranicích pozemků a obvodů budov, hraniční znaky 

na hranicích pozemků. Pro větší zpřesnění transformace lze použít body na polohopisné 

kresbě významné svoji polohou. Tyto body mohou vykazovat větší odchylky vůči svému 

okolí, ale v dřívějších grafických podkladech jsou polohově správně. 

V průběhu tvorby a pro dosažení maximální shody s grafickým podkladem se 

zpřesňující transformace několikrát opakuje. 

5 Historický vývoj KM 

Slovo katastr je odvozeno z latiny a znamená soupis (caput = hlava, capitastrum = 

soupis hlav). Tímto slovem se označoval soupis pozemků nebo výtěžků z obchodů a 

živností pořizovaný k daňovým účelům. [9] 

5.1 Formy katastrální mapy podle platné legislativy 

Podle Vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 16 je katastrální mapa závazné státní mapové 

dílo velkého měřítka, obsahující body polohového bodového pole, polohopis a popis a má 

tyto formy: 

a) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu 
novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním 
souboru geodetických informací, s výjimkou mapy vyhotovené podle c) nebo 
převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy DKM), 

b) katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 
stanovenými v době jejího vzniku, 

c) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy 
v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském do digitální 
formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších 
předpisů zejména v souřadnicovém systému gusterbergském nebo 
svatoštěpánském. Pro tento druh se vžilo užívání zkratka KMD. 
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Katastrální mapa může mít v ucelených částech katastrálního území různou 

formu. 

V průběhu zpracování mé bakalářské práce byla schválena nová právní úprava 

katastrální zákon 256/2013 Sb. a nová katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb. Ta již 

nerozlišuje DKM a KMD, neboť zásady vedení mapy jsou v obou případech stejné, 

rozlišení DKM a KMD je však i nadále používáno v technických předpisech, protože 

způsob přepracování se z pohledu technologického výrazně liší. 

5.2 Druhy katastrálních map na našem území 

5.2.1 Stabilní katastr 

Císařem Františkem I. byl roku 1817 vydán souhrn pravidel pro založení tzv. 

stabilního katastru. Tento katastr má své základy položeny na vědeckém základě. 

Nejdůležitějším podkladem stabilního katastru byl soupis veškeré půdy podrobené 

pozemkové dani s uvedením její velikosti a čistého výnosu. Stabilním katastrem byl 

označován pro předpokládanou dokonalost a stálost. Většina dnešních katastrálních map 

vychází z tehdejšího měřického operátu. Tyto mapy tvořily základ katastrálních map na asi 

70 % území v naší republice. [9] 

Kartografické základy tvořilo Cassiny-Soldnerovo zobrazení s počátky 

pravoúhlých souřadnic v trigonometrických bodech. Pro Čechy byl zvolen Gusterberg 

v Horním Rakousku a pro Moravu a Slezsko Svatý Štěpán ve Vídni. Rakousko-Uherská 

monarchie měla 9 souřadnicových soustav. Základní měřítko 1:2880 bylo zvoleno tak, aby 

se jedno dolnorakouské jitro v mapě zobrazilo jako jeden čtvereční palec. 

Samostatná katastrální mapa byla zhotovena pro každou obec zvlášť. Byly v ní 

zakresleny hranice obce, pozemky byly očíslovány a nazývaly se parcelami. Tyto pozemky 

se odlišovaly od sebe různou kulturou, užíváním, držitelem. 

Pozemky stabilního katastru se dělily na pozemky dani podrobené a pozemky od 

daně osvobozené. Mezi první patřily role, zahrady, vinice, louky, pastviny a lesy. Mezi 

druhé pozemky hospodářsky nepoužitelné, neplodné půda, rybníky bez užitku, skály, 

veřejné silnice a cesty, řeky, kostely, kaple, hřbitovy atd. 
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Šetření hranic pozemků probíhalo za přímé účasti všech držitelů. Byla použita 

metoda grafického protínání (metoda měřického stolu). Kvalita bodů se posuzovala mezní 

odchylkou ∆S mezi odměřenou délkou na mapě a délkou měřenou v terénu. S větší 

kvalitou se přednostně zaměřovaly polní tratě. Zaměřené pozemky se zobrazily do mapy a 

určila se jejich výměra. 

Mapovací práce vykonávaly v prvé řadě vojenské osoby, ale taky civilní osoby. 

S rozrůstajícími pracemi bylo vyžadováno stále více nových pracovníků, hlavně v pozdější 

době.  

Výsledkem mapovacích prací byly originální mapy, které sloužily obcím jako 

mapy evidenční pro zakreslování změn. Dále to byl povinný císařský otisk, což byl otisk 

originální mapy zasílaný vídeňské dvorní komisi. Byly kolorované a adjustované. 

Indikační skica byla otiskem originální mapy a sloužila v terénu pro polní měřické práce a 

ke zjišťování změn. Zemským archívům se dávaly vyřazené indikační skice do úschovy a 

pro další využití.  

Po závratných změnách v roce 1848 dochází k narůstání nesouladu mezi 

skutečností a stavem stabilního katastru. Dochází k chátrání stabilního katastru. Byl vydán 

zákon č. 88/1869 ř. z. ze dne 24. 5. 1869 o revizi katastru daně pozemkové a nařízení 

reambulance katastru. Pro neudržovaný katastr měla reambulace zajistit jeho doplnění. 

Reambulované mapy vznikaly na základě reprodukované kopie map stabilního katastru. 

Bylo použito překreslování pantografem na litografický kámen do nezkresleného rámu bez 

ohledu na srážku předlohy. Kvalita původního díla utrpěla nekvalitně odvedenou práci. 

V roce 1874 byl přijat zákon o založení nových pozemkových knih, ve kterých byly 

zaknihovány veškeré nemovitosti a práva i povinnosti s nimi spojené.  Metoda měřického 

stolu byla nahrazena číselným měřením. Geodetické základy tvořily trvale pevně 

stabilizované body trigonometrické a polygonové. 

Dnešní platné katastrální mapy v sáhovém měřítku prošly mnohými změnami ve 

vývoji, které na nich zanechaly neblahé následky projevující se mnohdy deformacemi.    

Katastr daně pozemkové platil do roku 1927. 
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5.2.2 Pozemkový katastr 

Zákon o pozemkovém katastru byl přijat v roce 1927. Zcela změnil svoje původní 

poslání. Stal se nezbytnou součástí všech právních úkonů o nemovitostech. Pozemkový 

katastr obsahoval měřický a písemný operát, sbírku listin a úhrnné výkazy. [9]  

Pro zobrazení se použilo Křovákova konformního kuželového zobrazení v obecné 

poloze. Mapy byly vyhotoveny v měřítku 1:1000 nebo 1:2000 v souřadnicové síti S-JTSK. 

Do roku 1938 byl pozemkový katastr velmi přesný. V poválečném období dochází 

vlivem konfiskací a přídělů k hrubému odklonu od reality. Přídělce se stal vlastníkem 

dnem, kdy převzal držbu. Docházelo ke zmatkům způsobeným špatnou organizací. 

Hranice z přídělového plánu byly v terénu stabilizovány kolíky a do podkladů se 

zakreslovaly nepřesně. Přidělené pozemky nebyly nikdy zaměřeny a zobrazeny v mapách.  

5.2.3 Jednotná evidence půdy (JEP) 

Vlivem hospodářské politiky státu a plánování ekonomiky bylo důležitější 

v padesátých letech vědět, kdo půdu užívá, než komu vlastnicky patří. JEP byla založena 

usnesením vlády z roku 1956. Zcela bylo potlačeno vlastnictví před evidováním užívacích 

vztahů. Po roce 1956 se katastr přestal udržovat úplně. [9] 

Pracovalo se na principech minimalizace místního šetření a to pouze pro 

odstranění námitek. Polní měřické práce se prováděly výhradně v nejnutnějších případech 

pro odstranění námitek a nesrovnalostí nebo z důvodů určení přesných výměr pro 

neexistenci jiných podkladů anebo u nových parcel. Měření bylo maximálně zjednodušeno, 

bez stabilizace a kontrol. Neplatily odchylky podle Instrukce B. 

Mapový operát tvořila pozemková mapa. Podkladem byla mapa bývalého 

pozemkového katastru doplněná změnami podle listin. Zobrazovala skutečný stav 

užívacích poměrů v terénu. 

Další mapou byla mapa evidenční, což byla kopie mapy pozemkové a používala 

se na místních národních výborech pro vedení JEP. Vyhotovovala se v modré nebo 

nahnědlé barvě (kyanokopie či sépiové kopie). Černou tuží se zakreslovaly změny na 

hranicích, červeně se škrtal neplatný stav.  

V pořadí další byla pracovní mapa, se kterou se pracovalo přímo venku. Byl to 

otisk pozemkové mapy podlepený kartonem a rozřezaný na menší části. Používala se pro 
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šetření a vyznačování zaměřených změn. Přílohou této mapy, pro větší přehlednost, byly 

kótované polní náčrty. 

5.2.4 Evidence nemovitostí 

Zákon o evidenci nemovitosti vstoupil v platnost v roce 1964 a nenastaly žádné 

změny v oblasti evidování soukromých práv. Zemědělské a lesní pozemky využívány 

socialistickou organizací ve vlastnictví občanů, se nezaznamenávaly v mapách. Vedla se 

pouze evidence důležitých objektů pro plánování a řízení zemědělské výroby. [9] 

EN tvořil měřický operát (mapa pozemková, pracovní a evidenční), písemný 

operát (výkaz změn, soupis parcel, EL, LV, seznam a rejstřík uživatelů a vlastníků a 

seznam domů), sumarizační výkazy a sbírka listin. 

Pozemková mapa se vytvořila podle Směrnice z roku 1963 grafickou transformací 

ostrovních map pozemkového katastru do souvislého zobrazení. Nové pozemkové mapy 

vznikaly technicko-hospodářským mapováním (THM 1961 – 1981) a později na základě 

výsledků tvorby základní mapy velkého měřítka (ZMVM 1981 – 1992). 

Podle technologie dané směrnicí se kresba přenášela na nesrážlivou transparentní 

fólii různým způsobem. Podklad tvořila matrice na plastové fólii. Zvolil se tzv. ,,základní 

list‘‘, s nejvíce zakreslenou plochou nebo s hustou a složitou kresbou. Srážka mapového 

podkladu měla být rovnoměrná v obou směrech. Po prošetření návaznosti stykové kresby 

se postupně přiřazovaly další sekční listy. Nalícování se řídilo podle vzdálenosti kresby, 

velikosti srážky papíru nebo podle sekčních čar. Probíhalo tak, aby přesnost a použitelnost 

mapy byla co nejméně zatížená. 

Důvodem těchto postupů byl neutěšený stav pozemkových map JEP, které 

nevyhovovaly z hlediska špatné reprodukce. 

Od roku 1978 se přešlo k hromadnému převodu papírových pozemkových map na 

plastové PET fólie. 

Nové pozemkové mapy postupně vznikaly přímým měřením. Touto mapou je 

ZMVM, mapy vyhotovené podle Návodu A nebo podle směrnic pro THM a dosud platné 

mapy SK vyhotovené v měřítku 1:2880. Evidenční mapa je vyhotovena na otisku 

pozemkové mapy a pracovní mapa je opět otisk mapy pozemkové, slouží pro práce 

v terénu. 
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5.2.5 THM (1961-1969) 

Na počátku 60. let minulého století byla zpracována koncepce nového mapování 

ve velkých měřítkách. Mapovalo se dvou etapách.  

a) 1961 - 1969 (mapovalo se v systému S-42 v Gauss-Krügerově zobrazení) 

Podle požadavku Instrukce pro technickohospodářské mapování se mapy 

vyhotovovaly v měřítku 1:1000, 1:2000, 1:5000. Obsahem byl polohopis, popis, výškopis a 

body bodových polí. Mapy THM se dělily na základní a účelové. [10] 

Polohový základ tvořila Československa trigonometrická síť a body podrobného 

polohového bodového pole v systému S-42. 

Výškový základ byl tvořen ČSJNS I.-III. řádu, body ČSJNS IV. řádu a body 

plošných nivelačních sítí v systému Bpv. 

Bylo použito Gauss-Krügerovo konformní zobrazení poledníkových pásů na 

elipsoidu s válcem v příčné poloze. Elipsoid Krasovského je výchozí referenční plochou. 

Výpočetní práce se prováděly ve třístupňových pásech, s délkovým zkreslením pro velká 

měřítka 14 cm/km. Každý pás měl vlastní souřadnicovou soustavu. Počátek byl obrazem 

průsečíku středního dělicího poledníku. Osa X je vložena do základního poledníku a je 

kladná k severu. Osa Y je obrazem rovníku s kladnou orientací na východ. Pro kladný 

výpočet a pro rozlišení o který pás se jedná, byla upravena souřadnice Y a to tak, že Y = y 

+ k, kde k = 500 km + n.10
3
 km. Číslo pásu udává hodnota n. 

Rám mapového listu tvoří sférický lichoběžník. Obrazy poledníků a rovnoběžek 

se zobrazovaly v rovině jako části těžko rozpoznatelných křivek a tvoří mapové listy. 

Označení mapy 1:5000 vychází z mapy 1:1000000, označení mapy 1:100000, doplněným 

číslem mapy 1:5000, zapsaným v závorce. Při označování větších měřítek se postupuje 

klasickým čtvrcením. 

Pro zaměřování polohopisu byla využita metoda polární a protínání v polních 

tratích s přehledným terénem, v hustě zastavěných částech intravilánu metoda ortogonální. 

Číselná tachymetrie a plošná nivelace našla své uplatnění při měření výškopisu. 

Fotogrammetrická metoda se použila v rozlohově velkých lokalitách, kde po 

fotogrammetrickém vyhodnocení následovalo geodetické doměřování. Touto metodou 

vznikaly mapy v měřítku 1:2000 a 1:5000. 
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Mapy v S-42 byly koncem 60. let grafickou transformací převedeny do S-JTSK a 

originály skartovány. 

b) 1969 - 1981(mapovalo se v systému S-JTSK) 

S nástupem normalizace dochází ke změně technologických postupů při 

vyhotovování map THM. Významným mezníkem je návrat ke Křovákovu zobrazení a 

souřadnicovému systému S-JTSK, podle koncepce Směrnice pro technickohospodářské 

mapování z roku 1969. Mapy v S-42 se používaly pro vojenské účely, zejména pro obranu 

státu a tudíž byly utajovány. [11] 

Geodetické základy tvořily základní a podrobné polohové bodové pole v S-JTSK. 

Výškové základy tvořilo základní a podrobné výškové pole (Bpv). 

Mapy THM vyhotovené po roce 1969 byly zpracovány v Křovákově konformním 

kuželovém zobrazení v obecné poloze. Pro celé území státu byl jednotný souřadnicový 

systém JTSK. Mapový rám s konstantní velikostí tvořil rovnoběžník. 

Souvislý klad mapových listů navazuje na dělení stání mapy 1:50000, označeném 

názvem největšího sídla. Klad mapových listů je pravoúhlý, daný rovnoběžkami s osami Y 

a X souřadnicové soustavy. 

· 1:5000 - dělením mapového listu 1:50000 na 10 sloupců ve směru osy Y a 

na 10 vrstev ve směru osy X, 

· 1:2000 - dělením mapového listu 1:5000 na 2 sloupce a 2 vrstvy (na 

polovinu rovnoběžkami s osami X, Y), 

· 1:1000 - dalším postupným dělením mapového listu měřítka 1:2000 na 

sloupce a vrstvy obdobně jako v předchozím. 

Základní metoda pro podrobné měření jak pro polohopis, tak pro výškopis je 

metoda polární. Pro polní trati se převážně používala metoda fotogrammetrická, zpočátku 

univerzální (grafické vyhodnocení), později i číselná. 

Přesnost map je dána Směrnicí z roku 1969. 
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5.2.6 Základní mapy velkého měřítka 

Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka z roku 1981 určila 

nový směr mapování pro potřeby národního hospodářství. ZMVM se stala technickým 

podkladem pro tehdejší evidenci nemovitostí a sloužila k vyhotovování účelových map. 

Tvořila se třemi způsoby: 

· mapováním - neměřily se technické předměty např. hydranty, 

· přepracováním - zpravidla kartometrickou digitalizací dekadických map 

nebo scelovacích map v měřítkách 1:1250 nebo 1:2500, 

· kombinací obou způsobů. 

Základní geodetickou metodou byla metoda polární. Doplňující metoda 

ortogonální a metoda konstrukčních oměrných a protínáním ze směrů a délek. Použití 

těchto metod bylo závislé na hustotě zástavby a členitosti terénu. Fotogrammetrické 

metody se používaly při mapování velkých lokalit v extravilánu. Šlo již o číselné metody. 

V dostatečném předstihu před leteckým snímkováním se prováděla signalizace důležitých 

prvků polohopisu pomocí signálu a latexových nátěrů. Do doby náletu se prováděla údržba 

signalizace. Po leteckém vyhodnocení nadešlo doměřování, protože ne všechny body 

polohopisu se daly kvalitně identifikovat. [12] 

Pro přesnost mapování byly zavedeny třídy přesnosti. Jednak pro podrobné 

polohové bodové pole, ale taky pro podrobné měření. 

5.2.7 Katastr nemovitostí 

Nastolením demokratických principů v naší zemi nebylo možné již nadále 

používat neúplný obsah EN. Od 1. 1. 1993 nabyla účinnosti zcela nová právní úprava 

(zákon č. 264/1992 Sb., kterým se mění občanský zákoník a některé další zákony, zákon č. 

265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, zákon č. 

344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a zákon č. 

359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech). [9] 

Novými právními úpravami se dosavadní mapy a písemný operát evidence 

nemovitostí staly operáty katastru nemovitostí. Bylo nutné v poměrně krátké době je 

zdokonalit. Na katastrální úřady byl vyvíjen velký tlak, aby běžný pracovní chod, nebyl 
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narušen. Některé operáty stačilo převzít nebo doplnit, ostatní zcela přepracovat. Z velké 

části jsou grafické mapy zatíženy nedokonalou údržbou, nedokonalosti zpracováním při 

svém vzniku, deformacemi a mnoha obnovami. Celkově přesné mapy číselně vyhotovené 

(30 % území) převzal katastr z EN. 

Katastrální zákon definoval obnovu katastrálního operátu jako vyhotovení nového 

souboru geodetických informací ve formě grafického počítačového souboru a nového 

souboru popisných informací. Provádí se novým mapováním, na podkladě výsledků 

komplexních pozemkových úprav, přepracováním. Nové mapování je nejlepším způsobem 

obnovy. Z finančního hlediska je na celém území naší republiky prakticky neproveditelné. 

Katastrální operát tvoří SGI, SPI, sbírka listin, dokumentace výsledků šetření a 

měření a souhrnné přehledy o půdním fondu. 

KN ve svých začátcích přijal velký úkol. Obnovit zjednodušenou evidencí 

soukromé pozemky užívané socialistickými organizacemi. Pozemky jsou zobrazené 

v mapách bývalého pozemkového katastru nebo v přídělových a scelovacích operátech. 

Zakládání ZE probíhalo současně s digitalizaci SPI v letech 1994 - 1998. V zápětí se k 

parcelám doplnily údaje o BPEJ. Digitalizace SGI byla zahájena v roce 1998, i když 

zkušební práce probíhaly již dříve. 

5.3 Druhy transformace 

Stručné seznámení s transformacemi využitými pro tuto práci. 

5.3.1 Afinní transformace 

Tato transformace má opodstatněné využití při zpracování dat digitalizovaných 

z podkladů s různou srážkou v osách. Je charakterizována posunem, rotaci a změnou 

měřítka, tedy šesti transformačními parametry. Pro tento typ transformace je potřeba znát 

polohu minimálně tří identických bodů. Jestliže použijeme větší počet identických bodů 

transformační klíč se vyrovná metodou nejmenších čtverců. [13] 

5.3.2 Podobnostní transformace 

Podobnostní transformace, neboli Helmertova, je využívána při změně velikosti 

transformovaných prvků nebo vzdáleností mezi transformovanými body. Je zadaná čtyřmi 

parametry. Posunem ve směru X a Y, úhlem stočení a koeficientem zvětšení. Pro 
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transformaci nám postačí zadání polohy dvou bodů. Koeficient zvětšení je pro všechny 

směry stejný. Tato transformace opět při nadbytečném množství identických bodů 

vyrovnává pomocí metody nejmenších čtverců. [13] 

5.3.3 Jungova dotransformace 

Jungova dotransformace odstraňuje odchylky na bodech transformačního klíče a 

vyrovnává území mezi nimi. Místní odchylky citlivě vyrovnává při nízkém počtu bodů. Při 

vysoké hustotě a vysokém počtu bodů transformačního klíče se opravy týkají jen 

nejbližšího okolí bodu a nastane zatlumení vlivu opravy. [4] 

5.4 Transformace rastrů KM a vlastní zpracování 
Pro bakalářskou práci jsem si vybrala katastrální území Velké Tresné, které jsem 

zpracovala dle Projektu obnovy katastrálního operátu přepracováním S-SK na KMD ze 

dne 11. 7. 2012 v souladu s ustanovením 1.3.2 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a 

převod. Katastrální území spadá do působnosti KP Bystřice nad Pernštejnem. [16] 

Návod pro obnovu katastrálního operátu předpokládá, že se při obnově 

přepracováním analogových map vedených v systému stabilního katastru vychází v prvé 

řadě z map bývalého PK, které nejsou ovlivněny zásahy z období JEP a převodu do 

souvislého zobrazení a převodu na PET fólie v období EN. 

Platné KM jsou však rovněž nezbytným podkladem pro převzetí kresby, která 

vznikla v posledních 60-ti letech a není obsažena v mapách PK. 

Návod definuje dva způsoby práce s rastry KM: 

· dotransformaci rastru KM na vyrovnaný rastr PK a společnou 

zpřesňující transformaci, 

· blokové transformace s nebo bez Jungovy dotransformace pouze na 

identické body. 

Právě na porovnání různých variant těchto dvou základních postupů jsem se ve 

své práci soustředila. 

Katastrální mapa je vedená na plastové fólii a udržovaná grafickou cestou. 

Měřítko mapy je 1:2880 v souřadnicovém systému Svatý Štěpán s kódy kvality 8. 
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Mapa dřívější pozemkové evidence je mapa pozemkového katastru a pochází 

z roku 1894. 

 

Obrázek 3 - ukázka mapy PK Velké Tresné 
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Obnovená katastrální mapa vznikla digitalizací podle § 63 odst. 1 vyhlášky č. 

26/2007 Sb., je v souřadnicovém systému S-JTSK se vztažným měřítkem 1:1000 s kódy 

kvality bodů 3, 4, 8. 

Ke zpravování jsem využila PPBP, registru souřadnic z databáze ISKN pro vlastní 

k. ú. a pro sousední k. ú. Mapové podklady tvořily mapy KN, mapy PK, polní náčrty, 

geometrické plány a ZPMZ. 

Vektorová data byla zastoupena Grafickým přehledem parcel vedeným v systému 

SEDMA, vytvořeném na KP Bystřice nad Pernštejnem. 

Pro vektorizaci jsem použila rastrové soubory PK map převedených do S-JTSK 

v souvislém zobrazení a rastrové soubory katastrálních map transformované do S-JTSK. 

 

Obrázek 4 - přehledka lokality 
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5.4.1 Zaměření identických bodů 

Geodetické zaměření provedli pracovníci oddělení obnovy katastrálního operátu 

Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj v říjnu a listopadu 2012 totální stanici Zeiss 

Elta C20 z bodů PPBP. Pro vyhledání původních hraničních znaků byl vytvořen soutisk 

ortofota s rastrem. Šetření se provádělo v částech, kde se předpokládal jejich výskyt. Na 

hranicích byl nalezen jeden původní kámen. Byl připraven přehled identických bodů, ve 

kterém byly červeně vyznačeny body určené k zaměření. Polní pracovníci zaměřili rohy 

budov, objektů, kameny a ploty. Celkem bylo zaměřeno 166 bodů. Výpočetní práce 

proběhly v programu GROMA s kódem kvality 3. 

Výsledkem je přehledný náčrt IB, ve kterém jsou zaměřené body označeny 

zelenými čtverečky a číslem podrobného bodu. Nezaměřené body jsou červené čtverečky 

bez čísla. 

Zaměřené identické body jsou uvedeny v záznamu podrobného měření změn č. 95 

pro k. ú. Velké Tresné a jsou využity pro ověření výsledků transformovaného rastru KM. 

 

Obrázek 5 - měřický náčrt IB Velké Tresné 
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5.4.2 Vyrovnávací transformace rastru KM pro k. ú. Velké Tresné 

Podkladem jsou zdrojové rastry map KN, naskenované skenerem s 

kartometrickou přesností po jednotlivých mapových listech. Pro přibližné umístění 

mapových obrazů se mapové listy transformují na čtyři rohy s použitím podobnostní 

transformace bez jakékoli dotransformace. Jestliže pro zájmové k. ú. platí čárkované rohy 

mapových listů, vkládají se čárkované jako výchozí, jinak plné. Jako cílové slouží body 

kladu mapových listů v S-JTSK. [5] 

Pro vyrovnávací transformaci se použije vyrovnaný rastr PK, příslušný DVHP a 

rastr KN natransformovaný pro přiblížení na rohy kladu mapových listů. Výchozími body 

transformačního klíče budou body na polohopisné kresbě rastru katastrální mapy a 

cílovými budou identické body na vyrovnaném rastru PK, na katastrální hranici to budou 

lomové body doplněného vektorového hraničního polygonu. Pro transformaci rastru 

katastrální mapy se použila afinní transformace s Jungovou dotransformací. Všechny 

vyrovnané mapové listy byly spojeny v jeden celek, v mém případě s označením 1-

Velke_Tresne_KN_v.cit. 

 

Obrázek 6 - vyrovnaný rastr a DVHP Velké Tresné 
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5.4.3 Vytvoření a výběr bodů pro transformační klíč 

Lokalita Velké Tresné sousedí na jižní a jihozápadní straně s k. ú. Malé Tresné, na 

západní straně a severu s k. ú. Rovečné. Obě katastrální území jsou v současnosti 

předmětem obnovy katastrálního operátu. Pro sestavení transformačního klíče na 

katastrální hranicí jsem využila body z přepočtených ZPMZ a body uložené v RES z 

vlastního zpracovávaného území a stykových území. Při sestavování klíče se jednak 

vkládají body na hranicích, ale také body nacházející se v přiměřené vzdálenosti za 

zájmovou hranicí. V tomto případě se musí body na DVHP odpojit, aby nedošlo 

k nežádoucím deformacím. 

 

Obrázek 7 - ukázka uvolnění DVHP s použitím bodů v okolí hranice (DVHP žlutě, body klíče modře) 

V těch úsecích katastrální hranice, kde se v terénu nevyšetřil žádný bod, se do 

klíče převezmou graficky určené body z DVHP. V této lokalitě a ve zmíněných územích se 

nenašel jediný hraniční znak. 
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Obrázek 8 - ukázka převzetí grafický určených bodů z DVHP (DVHP žlutě, body klíče modře) 

Na východě obvod katastrálního území tvoří dvě krajské hranice s k. ú. Trpín a 

Olešnice na Moravě. V obou územích je platná digitální mapa. Tudíž jsem jednotlivé 

hranice převzala a body na hranicích vložila do klíče. 

 

Obrázek 9 - ukázka převzetí bodů z DKM Trpín do klíče 
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 Uvnitř transformované oblasti jsem vybrala identické body na hranicích 

pozemků, obvodů budov, hraniční znaky na hranicích pozemků. Souřadnice jsem 

vypočetla z polních náčrtů, geometrických plánů a ZPMZ. Dalším podkladem byly 

souřadnice z registru databáze ISKN pro k. ú. Velké Tresné a sousední k. ú. a identické 

body získány přímým měřením v terénu. 

· zpřesněný rastr katastrální mapy 

Vyrovnaný rastr PK jsem transformovala zpřesňující podobnostní transformaci 

s Jungovou dotransformací na vybrané identické body polohopisné kresby v S-

JTSK a body doplněného vektorového hraničního polygonu. V prvé řadě jsem 

vybrala vektorizované body z obou rastrů (PK a katastrální mapy). Body z KM 

byly důležité svoji strategickou polohou. Prověřila jsem nežádoucí deformace 

rastrů, zda jsou způsobené nesprávným grafickým obrazem nebo polohou 

identifikovaných bodů. Pro docílení kvalitních výsledků se zpřesňující 

transformace několikrát opakuje a prověřují se případné zakřivení linií či bubliny. 

Celkem bylo do klíče vloženo 956 dvojic bodů s výběrovou střední souř. chybou 

0.93 m a střední polohovou chybou 1.32 m. Tento klíč jsem uložila pod názvem 

3-Velke_Tresne_t.txt. Zpřesněný rastr se jmenuje 1-Velke_Tresne_KN_t.cit. 

 

Obrázek 10 - ukázka výběru IB s obrazem na mapě PK 
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Odejmutím bodů, jejichž obraz ležel na polohopisu katastrální mapy vznikl klíč 

s názvem 3-Velke_Tresne_X_t.txt s počtem 921 dvojic bodů s výběrovou 

střední souř. chybou 0.92 m a střední polohovou chybou 1.31 m. Tímto klíčem 

jsem provedla zpřesňující transformaci rastru katastrální mapy s názvem 1-

Velke_Tresne_XKN_t.cit. 

 

Obrázek 11 - ukázka výběru IB z KM 

 

Obrázek 12 - ukázka s ortofotem 
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Obrázek 13 - ukázka transformačního klíče z k. ú. Velké Tresné 

· blokové transformace zdrojových rastrů map v S-SK připojených na 

čtyři rohy 

Použila jsem dva mapové listy 745SV011401.cit a 745SV011317.cit. Pro každý 

list zvlášť jsem vyhotovila klíč s názvem 745SV011401.txt, počtem bodů 116 a 

výběrovou střední souřadnicovou chybou transformačního klíče 1.06 m a střední 

polohovou chybou 1.5 m a druhý s názvem 745SV011317.txt s počtem bodů 217 

a výběrovou střední souřadnicovou chybou 0.76 m a střední polohovou chybou 

1.07 m. Klíče jsem udělala tak, že jsem polygonem vybrala pro každou 

požadovanou oblast body z původního klíče a to pro každý mapový list zvlášť. 

Výchozí byly na grafickém podkladu a cílové zůstaly stejné. Tak jsem vytvořila 



Ingrid Šafránková: Porovnání metod transformace rastrového obrazu katastrálních map 

2014  36 

 

dva klíče, kterými jsem zpracovala oba mapové listy jak prostou afinní 

transformací, tak afinní transformací s Jungovou dotransformací. Po transformaci 

jsem rastry přerastrovala a uložila. Nakonec jsem provedla omaskování rastrů 

ořezáním polygonem a přerastrováním s oříznutím masky. Dostala jsem čtyři 

rastry s protokoly a výkresy vyjadřující zbytkové odchylky na bodech klíče. 

 

Obrázek 14 - ukázka omaskovaného rastru 

5.4.4 Výsledky transformací 

Dvěma různými metodami transformace s různým výběrem identických bodů do 

transformačního klíče, jsem vyhotovila šest rastrových obrazů katastrální mapy.  

Zpracování jsem prováděla v grafickém systému Kokeš pro Microsoft Windows 

verze 8.73.0.0. 

· porovnání podobnostní transformace s Jungovou dotransformací s použitím 

vyrovnaného rastru katastrální mapy - vytvořila jsem dva transformační klíče s počtem 956 

a 921 identických bodů. Obrazy byly jednak na polohopisné kresbě PK i KN rastru a ve 

druhém případě vektorové body mající svůj původ na katastrální mapě byly z klíče 

odstraněny. Při vizuální kontrole jsem vyšetřila pouze tři místa, ve kterých se kresba od 

sebe odlišuje. Cílovými body v těchto případech byly rohy domů. Tento nesoulad je 
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způsoben odstraněním bodů zobrazených pouze v mapě KN z transformačního klíče. 

Posun situace nemá vliv na vektorizaci hranic pozemků. V daném okolí je dostatek 

identických bodů, které rastry drží, aby nedošlo k nežádoucí deformaci. Z celkového 

pohledu jsou rastry téměř totožné. 

Mírně menší střední chybu transformačního klíče tvořeného pouze body zobrazenými na 

mapě PK, neovlivněných následnými zákresy při údržbě, bylo možné předpokládat. Na 

druhou stranu jen zanedbatelný rozdíl v hodnotě střední chyby transformačního klíče 

vypovídá o tom, že mapa KN je vedena poměrně kvalitně. 

 

Obrázek 15 - ukázka posunu rastrů 

· afinní transformace a afinní transformace s Jungovou dotransformací 

s použitím zdrojových rastrů - s tímto výběrem transformací jsem vytvořila čtyři rastry. Při 

porovnání styku sousedních mapových listů je zřejmé odklonění jednotlivých sekcí, čili 

spolu nelícují. Daleko větší nedomykavost se jeví u afinní transformace. 
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Obrázek 16 - ukázka nelícování rastrů 

Při porovnávání situace obou rastrů s již hotovou KMD Velké Tresné, polohově lépe 

odpovídá rastrový obraz afinní transformace s Jungovou dotransformací. 

 

Obrázek 17 - ukázka větší přilnavosti fialového rastru na situaci 

Nedostatečná přilnavost rastrů s afinní transformací na IB způsobuje posuny rastru. 
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Obrázek 18 - ukázka posunu modrého rastru oproti situaci na KMD 

U afinní transformace je vzhledem k situaci na ortofotomapě nedodržená rovnoběžnost 

linií u stavebních objektů. 

 
Obrázek 19 - ukázka nedodržení rovnoběžnosti u afinní transformace 
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Obrázek 20 - ukázka porovnání stejné situace u afinní transformace s Jungovou dotransformací 

Tyto možné způsoby transformací jsem provedla pro dostatek identických bodů 

v intravilánu obou mapových listů. V extravilánu, kde není dostatečný počet cílových 

identických bodů, by byl výsledek znatelně horší. 

6 Závěr 

Úkolem mojí bakalářské práce bylo porovnat metody transformace rastrového 

obrazu katastrálních map a seznámit se problematikou různých transformací pro jejich 

další využití. 

Při posuzování vhodnosti jednotlivých metod se nejvíce přijatelný jeví osvědčený 

způsob používaný na KÚ pro MS kraj v Opavě. Jedním transformačním klíčem 

vyhotoveným pro dané katastrální území na vybrané identické body polohopisné kresby 

v systému JTSK a body DVHP se nejprve transformuje vyrovnaný rastr PK zpřesňující 

podobnostní transformaci s Jungovou dotransformací a následně se stejným klíčem zpřesní 

i vyrovnaný rastr KN. Výsledné rastry jsou téměř identické. Souřadnice nových bodů na 

polohopisu jsou přidány do klíče pro zpřesnění katastrální mapy a tím je zajištěna 

návaznost na stav pozemkového katastru. 
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Zhodnocením obou afinních metod transformací jsem dospěla k názoru, že 

zmíněné metody jsou nevhodné pro obnovu katastrálního operátu. Z globálního hlediska 

pro nedostačený počet identických bodů v polní trati, kde by výsledky transformací byly 

podstatně horší. Dalším negativem je lícování mapových listů způsobené použitým druhem 

transformace a nespojením mapových listů do jednoho celku. Zásadním nedostatkem je 

posun kresby a stočení linií oproti ortofotomapě. 

Při blokových transformacích vznikají výrazné disproporce na styku jednotlivých 

bloků a při vektorizaci kresby je zpracovatel nucen se v mnohem větší míře subjektivně 

rozhodovat, jak kresbu navázat. V důsledku toho potom u parcel na styku bloků dochází ve 

větší míře k neodůvodněným rozdílům mezi dosavadní evidovanou výměrou a výměrou 

vypočtenou z digitální mapy. 

Testování na dalších zaměřených bodech jsem neprováděla, v průběhu zpracování 

jsem upřednostnila zapojení co největšího počtu zaměřených bodů do transformačního 

klíče. 

Výsledným porovnáním obou testovaných metod lze konstatovat, že lepších 

výsledku dosáhla podobnostní transformace s Jungovou dotransformací jako technicky 

odůvodněná. 
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