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Anotace  

V předložené práci je zpracované porovnání několika metod transformací 

a vektorizací rastrového obrazu katastrální mapy, popsán správný postup 

vektorizace analogové mapy tak, aby se co nejvíce eliminovaly možné chyby. 

V první části jsem popisoval teoretický postup tvorby analogové katastrální mapy 

a její skenování. Následně jsem se zaobíral jednotlivými metodami transformace, 

postupem transformace rastrového obrazu a styky mapových listů po vykonání 

uvedeného procesu. V další části provádím analýzu přesnosti jednotlivých metod 

vektorizace. Na závěr poukazuji na dosažené výsledky a poznatky, ke kterým 

jsem došel využitím postupů, metod a technologií  opisovaných v této práci  

s použitím nejmodernějšího technického vybavení a softwarových aplikací. 

Klíčová slova: transformace, vektorizace, skenování, rastrový obraz, chyba 

 

Summary 

In offered work, there is the comparison of many methods of trasformations 

and vectorization of growth picture of cadastral map. I described the right  order of 

vectorization of the analogue map to eliminate possible mistakes as much as 

possible. I desribed theoretical process of making the analogue cadastral map and 

its scanning in the first part. Then I dealt with individual methods of transformation, 

transformation´s progress of  growth picture and with the contacts of map´s letters 

after doing the mentioned process. I made the anylisis of precision of individual 

methods that refer to vectorization. Finally, I point out achieved results and 

information, which I found out by using the methods and technologies I desbribed 

in this work. I point out that I used the latest technical equipment and software 

application. 

Key words : transformation, vectorization, scanniing, growth picture, error 
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ÚVOD 

 Předmětem řešení mé práce bylo posouzení přesnosti různých metod 

transformace a následné vektorizace rastrového obrazu katastrální mapy, jako  

i popis přesného postupu uvedených procesů tak, abychom dostali co nejpřesnější 

výsledky. Důvodem pro výběr této práce je skutečnost, že celá společnost směřuje 

k masivnímu využívání počítačových aplikací a směřuje k digitálnímu věku. Proto  

i v oboru geodézie a kartografie dochází k tvorbě vektorových katastrálních map 

a k jejich širokému využití. Jedním z důvodů tvorby je potřeba začlenit odvětví 

geodézie, kartografie a katastru do informační společnosti, což znamená 

postupnou transformaci všech podkladů a map do digitální formy. Vektorizace 

map představuje další krok v přechodu z méně kvalitních technologií na kvalitnější 

tím, že se odstraňují srážky mapy, které vznikají působením prostředí, ve kterém 

je mapa uschovávána, respektive umožňují rychlejší přístup ke katastrálním 

mapám pro větší skupinu lidí, prostřednictvím internetových portálů. 

 Má práce pojednává o porovnávání několika metod transformací 

a vektorizací rastrového obrazu katastrální mapy, o popisu správného postupu 

vektorizace analogové mapy tak, aby se co nejvíce eliminovaly možné chyby při 

tomto procesu a poukazuje na chování rastrového obrazu po vykonání 

jednotlivých transformací.  

 V dnešní době máme na výběr nespočetné množství metod transformací, 

které se od sebe liší výrazně anebo méně výrazně svými výpočty, postupy  

a technologiemi. Z tohoto velkého množství jsem si vybral pět metod, z nichž jsou 

dvě transformace, které se oficiálně používají v katastru nemovitostí a to afinní 

transformace a Coonsova záplata. Vybrané metody jsem testoval na rastrových 

obrazech dvou druhů mapových listů, které byly na zajištěném a nezajištěném 

podkladě z toho důvodu, abych zjistil, která z těchto technologií se umí nejlépe 

vypořádat s různými podmínkami. Posouzení přesnosti vektorizace jsem určoval 

za pomoci souřadnic podrobných bodů, které byly vypočítány z původních 

zápisníků. 
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 V prvních kapitolách je popsán teoretický postup tvorby analogové 

katastrální mapy a její skenování, které jsou potřebné pro pochopení možných 

vzniklých chyb. V dalších kapitolách se postupně věnuji jednotlivým metodám 

transformace, postupem transformace rastrového obrazu a styky mapových listů 

po vykonání uvedeného procesu. Následně rozebírám výběr bodů pro posouzení 

vektorizace a vykonávám analýzu přesnosti jednotlivých metod. Na závěr 

poukazuji na dosažené výsledky a poznatky, ke kterým jsem dospěl využitím 

postupů, metod a technologií  popisovaných v této práci. 
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1. CÍL PRÁCE 

 Cílem mé práce je posouzení přesnosti vektorizace rastrového obrazu 

katastrální mapy, vykonané na základě pěti různých metod transformace, za 

účelem vybrat nejideálnější metodu, která dosahuje nejpřesnější výsledky 

vektorizace mapy. Dalším mým cílem je poskytnout nejvhodnější postup 

transformace a následné vektorizace tak, aby se co nejvíce eliminovaly chyby, 

které vznikají při subjektivním určení identických bodů na rastrovém obraze, 

protože uvedené procesy neprobíhají úplně automaticky a práce je vždy ovlivněna 

lidským faktorem. 

2. VYHOTOVENÍ KATASTRÁLNÍCH     
ANALOGOVÝCH MAP  

 Na vyhotovení mapového listu je potřeba nejdříve vypočítat pravoúhlé 

souřadnice trigonometrických a polygonových bodů, jako i souřadnice rohu 

mapového listu. Prvním krokem při tvorbě mapy je vynesení sekčního rámu 

mapového listu, který je zpravidla obdélníkového tvaru. Pro zvolené zobrazení 

a měřítko má tento rám přesné rozměry: např.: 50x64 cm, anebo 50x62,5 cm. 

Dalším krokem je vynesení čtvercové sítě a všech trigonometrických 

a polygonových bodů, které patří do území daného mapového listu. K sestrojení 

rámu slouží obrysnice. Je to kovový rám, v jehož čtyřech rozích jsou provrtané 

jemné otvory. Rychlé sestrojování čtvercové sítě umožňuje kovový rám, 

ze kterého vyčnívají ocelové kolíčky přesně od sebe vzdálené 1 dm. Obvykle se 

volí strana čtverce deset nebo pět cm. Protože v  měřítku 1:1000 a 1:2000 mají 

tyto čtverce výměru 1 ha, říká se této síti hektarová síť. Body sítě a sekčního rámu 

se vypichují zvlášť upravenou jehlou. Po vytvoření rámu a čtvercové sítě 

mapového listu se vynesou trigonometrické a polygonové body pomocí 

ordinatografu a koordinatografu. Vynesené polygonové body zkontrolujeme tak, že 

porovnáme přímo měřené délky s délkami vynesenými na mapovém listě. 

 Druhým krokem při tvorbě katastrální mapy je vynesení pomocných 

měřičských bodů a zaměřených podrobných bodů. Zakreslení předmětu měření do 
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mapového listu obyčejně začíná uprostřed mapového listu a pokračuje směrem 

k jeho okraji, dokud do mapy nezakreslíme všechny předměty měření. Při práci se 

používá velice tvrdá tužka, která vytvoří rýhu do papíru. Tato rýha se následně 

vyplní tuží. Konstrukce mapového listu probíhá za pomoci polního náčrtu, kde 

každý vynesený bod kontrolujeme pomocí omerných měřítek.  

„Na vynášení souřadnic se používají vynášecí lineáry, trojúhelníky 

a pravoúhlý koordinatograf. Vynášecí lineár je vyrobený z kovu a má na obou 

stranách vyznačenou stupnici pro nejpoužívanější měřítka (1:1000, 1:2000 

a 1:2880). Lineár bývá dlouhý 30 až 100 cm a patří k němu jeden nebo dva 

pravoúhlé trojúhelníky. Takovouto soupravou můžeme vynášet body dané jejich 

pravoúhlými souřadnicemi. Pravoúhlý koordinatograf je velice dokonalý přístroj, 

který svým pracovním prostorem až 1 m2 a velkou vynášecí přesností, která je 

kolem 0,05 mm umožňuje nejenom vynášet, ale i kontrolovat a odečítat již 

vynesené souřadnice. 

Pokud vynášíme souřadnice, které jsme měřili polární metodou, používáme 

polární koordinatograf. Polární koordinatograf je konstruovaný pro velice přesné 

vynášení bodů daných polárními souřadnicemi. Tento přístroj vykonává všechny 

pohyby jako teodolit. Můžeme jej přenášet z jednoho stanoviště, které je 

vykreslené na mapovém listě na druhé stanoviště, kde centraci provádíme pomocí 

skrutek. Po přesném nastavení úhlu a délky můžeme následně vykreslit zaměřený 

bod “ [5]. 

Po vytvoření polohopisu, který jsme sestrojili pomocí tužky jej začneme 

vytahovat tuží, čarou o tloušťce 0,1mm. Vytažení okraje mapového listu děláme až 

po porovnání souhlasného zobrazení přemetu měření na styku sekčních listů. Po 

vykreslení předmětů měření se mapový list doplní o platné značky pro příslušné 

měřítko. 

Jako materiál pro vyhotovení mapy se nejčastěji používá kvalitní papír bez 

obsahu dřeviny a s velkou plošní váhou. Papír se hlavně vlivem vlhkosti vzduchu 

deformuje. Proto pro přesné kartirovací práce používáme vyztužovací papíry, t.z. 

nalepené celou plochou zpravidla na hliníkové fólii (z jedné nebo z obou stran). 
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Kromě papíru používáme také fólii transparentních plastických hmot jako je celon, 

ultrafan, astralon a to jak pro účely pauzovací, tak i pro původní kresbu.  

3. SKENOVÁNÍ 

„Předmětem skenování jsou mapy zpracované v analogové formě. Podle 

vzniku mapy, měřítka, obsahu a stupně aktualizace se rozlišují tři skupiny 

grafických podkladů:  

a) katastrální mapy v dekadickém měřítku, které vyhovují 3. třídě (4. třídě) 

přesnosti mapy, jsou průběžně aktualizovány, avšak zpravidla nezobrazují 

původní nemovitosti (jsou na papíru, zajištěném podkladě, případně fólií 

přičemž na přepracování mapy do vektorové formy není možné zabezpečit 

výpočet souřadnic podrobných bodů polohopisu z originálních měř 

zmapování) 

b) katastrální mapy v nedekadickém měřítku na papírovém médiu soustavně 

aktualizované jako součást souboru geodetických informací katastru. 

Původní nemovitosti jsou zobrazeny sporadicky (přesnost map této skupiny 

je porovnatelná se 4. případně 5. třídou přesnosti mapy) 

c) ostatní mapy velkých měřítek (převážně nedekadických) , mapy bývalého 

pozemkového katastru, pozemko-knižní a jiné mapy s grafickým 

zobrazením původní nemovitosti, jejichž původní aktualizace byla 

sestavená po 1. 1. 1951, respektive po tomto termínu realizována jenom 

sporadicky. Přesnost je možno přiřadit k mapám uvedeným pod písmenem 

B.  

Rastrové soubory map podle písmena a) slouží především k vyhotovení 

duplikátů platného stavu, na potřeby obnovy katastrálního operátu zkrácenou 

formou, na všechny druhy pozemkových úprav, na tvorbu registru obnovené 

evidence pozemků a k vyhotovení geometrických plánů.  

 Rastrový soubor map podle písmena b) slouží hlavně při obnově map 

vyhotovením duplikátů, na pozemkové úpravy, na tvorbu registru a na vyhotovení 

geometrických plánů.  
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Rastrový soubor map podle písmena c) slouží především k identifikaci, na 

vytyčování hranic původních nemovitostí a na práce při pozemkových úpravách. 

Na skenování map podle písmen a) a b) se vyžaduje přesnost skenování 

charakterizována střední souřadnicovou chybou mxy= 0.10 mm. 

 Na skenování map podle písmena c) v případě, že rastrové soubory 

nebudou předmětem následné vektorizace, se připouští použití skenerů, které 

zabezpečí přesnost charakterizovanou střední souřadnicovou chybou mxy=0.16 

mm. Tato skutečnost musí být vyznačena v tabulce rastrového souboru. 

 Hustota snímání jako jeden z technických předmětů skeneru a skenování 

není explicitně předepsána. Její hodnota je závislá na kvalitě, plnosti a kontrastu 

polohopisní kresby podkladu a pohybuje se v rozsahu od 400 do 600 dpi. 

 Jako podklad se na skenování využívají originály původních map a aktuální 

mapy s nejnovějším stavem polohopisného obsahu. Podklady zapůjčuje příslušná 

správa katastru, případně ústav za domluvených podmínek“ [4]. 

4. TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZ Ů 
KATASTRÁLNÍ MAPY 

Transformace rastrových map zabezpečuje umístění a současně uložení 

rastrového obrazu katastrální mapy do souřadnicového systému S-JTSK. Po 

transformaci se rastrové soubory nečíselných map ukládají se souřadnicovým 

připojením, které se provádí minimálně na dva body a maximálně na souřadnice 

obdélníkového rastru.  

Celý průběh transformace probíhá v grafickém a výpočtovém prostředí 

softwarové aplikace, kde se na začátku procesu určitým vybraným bodům 

rastrového obrazu přiřadí známé souřadnice. Mezi základní metody transformace 

patří transformace na rohy mapového listu a vhodně vybrané body palcové anebo 

hektarové sítě na rámu mapového listu. Tedy při této metodě používáme jako 

transformační (kontrolní) body hlavně jednoznačně definovatelné body rámu 

mapového listu, například rohy mapového listu anebo čáry hektarové případně 

palcové sítě. Pokud v důsledku toho, že nemůžeme jednoznačně určit polohu rohů 
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mapového listu, anebo zjistíme výrazné chyby na styku mapového listu, popřípadě 

odchylka transformace rohu mapového listu je nepřípustná, tak se pro 

transformaci rastrového obrazu používají další transformační (kontrolní) body. 

Mezi další transformační body patří body palcové i hektarové sítě mapového listu, 

respektive vhodně zvolené body uvnitř zobrazeného území mapového listu.  

Transformací můžeme nazvat proces, při kterém se zdrojový rastrový obraz 

katastrální mapy přenese ze zdrojových souřadnic do cílových v souřadnicovém 

systému S-JTSK, kde hlavním cílem celé transformace je vytvoření souvislého 

pokrytí katastrálního území rastrovou mapou, přičemž se musí zabezpečit 

minimální deformace uvnitř zobrazeného mapového listu. Nejčastěji využívané 

formáty rastrových souborů jsou TIF, CIT, JPG. 

5. POUŽITÉ METODY TRANSFORMACE 

5.1 Coonsova záplata 

„Využívá se geometrická teorie ploch (tzv. plátování), kde deformace 

modelu mapového listu je popsaná pomocí interpolačních ploch určených svým 

okrajem. Deformovaný průběh rámu mapového listu můžeme modelovat pomocí 

kubických křivek. Opěrnými body jsou volené body na rámu mapového listu (rohy 

mapových listů, značky čtvercové sítě). V počátečním a koncovém bodě křivky 

jsou nulové vektory druhých derivací (kubický přirozený spline) a když provedeme 

parametrizaci, jednotlivé oblouky můžeme určit jako Fergusonovy kubíky. 

Dermační poměry uvnitř mapového listu modelujeme povrchem bikubického 

Coonsovho plátu, jehož rovnice je : 

 

 
 
pro parametry >∈< 1,0u  a >∈< 1,0v  , 
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kde funkce F0 a F1 jsou : 
 

 
 
 Matice M je mapovací matice plátu : 
 

 
 

Křivky a1(v) a a2(v), respektive b1(u) a b2(u) jsou protilehlými stranami plátu, 

P0,0, P0,1, P1,0, P1,1 jsou body definující plát v rozích a P(u,v) je polohový vektor, 

který je implicitním řešením plátu. Přesnost určení polohy rohů rekonstruovaného 

mapového listu má zásadní vliv na průběh spline křivky a v konečném výsledku na 

kvalitu spojení mapových listů. 

Po zkonstruování spline křivek tvořících okraj, je již možné vytvořit 

bikubickou Coonsonovu záplatu, která je matematickým modelem proměřeného 

mapového listu. Pro transformaci dále potřebujeme ještě jeden plát, který 

představuje ideální mapový list ve zvoleném cílovém souřadnicovém systému. 

Oba tyto modely jsou pak využity pro výpočet odpovídajících si bodů pro 

transformaci po částech. Souřadnice bodu (x,y) kdekoliv na platě jsou dané 

pomocí parametrů u,v. Na základě znalostí těchto parametrů můžeme určit polohu 

bodů a získat pro každé u a v dvojice bodů, které je možné použít jako body pro 

transformaci mapového listu. 

Samostatná transformace mapového listu pak probíhá projekčně po 

částech, na které je rozdělený mapový list volbou parametrů u a v tak, aby byl 

eliminovaný vliv rozdílné srážky mapového listu. Projekční metoda transformace je 

definována jako zobrazení bodu P [x,y] na P [x´,y´] předpisem : 
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Výsledkem je nedeformovaný rastrový obraz mapového listu“ [2]. 

 
Obr. č. 1 Princip transformace mapových listů metodou Coonsovy záplaty 

5.2 Trojúhelníková transformace (triangular) 

  Postup výpočtu dané transformace a rovněž ani podrobný popis není znám 

v žádné dostupné literatuře, zřejmě proto, že je to know how firmy Autodesk 

a doposud tato metoda nebyla publikována. Transformace je podobná výše 

uvedené Coonsově záplatě v tom, že samotná transformace mapového listu 

probíhá projekčně po částech, na které je rozdělený mapový list tak, aby byl 

eliminovaný vliv rozdílné srážky mapového listu. Pravděpodobně jsou části 

mapového listu obvykle určovány jako oblasti vymezené sekcemi zpravidla 

trojúhelníkové sítě (triangular), ve které jsou parametry transformace srovnatelné. 

Základ těchto trojúhelníků tvoří kontrolní (identické) body, které určují vztah mezi 

zdrojovými souřadnicemi bodu skenovaného rastru a cílovými souřadnicemi toho 

samého bodu. Při této transformaci je kvadratická odchylka (RMS) vždy nulová. 

Probíhá tedy přerastrování, přičemž dochází k rozdělení původního rastru a 

výsledkem transformace je několik rastrů, které se spojí do jediného ideálního 
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rastru, celistvého mapového listu již v souřadnicích zvoleného souřadnicového 

systému. Výsledkem je nedeformovaný rastrový obraz mapového listu. 

5.3 Afinní transformace 

„Transformace  zahrnuje v první řadě posun, rotaci a změnu měřítka 

transformovaného obrazu. V případě, že je zdrojový rastr nestejně deformovaný 

po šířce i po délce (t. z. měřítko není stejné v obou směrech), používá se afinní 

transformace“ [1]. Tato transformace má následující předpis: 

ωω sincos0 iyiyi xqyqYY −+= , 

ωω cossin0 ixixi xqyqXX −+= . 

Když označíme  cosω = a11 = a22,  sinω =  a12 = a21,  Y0 = C1   a  X0 = C2,  

členy matice rotace budou 

( )
22

11

2221

1211
2,2 BA

BA

qaqa

qaqa

xx

yy =
−

=R . 

Rovnice afinní transformace bude mít tvar 

( ) ( ) ( ) ( )1,22,21,21,2 zRtP += . 

Počet neznámých parametrů transformace je 6  (a11 = a22,  a12 = a21, qy,  qx 

, Y0 a  X0). v případě, že máme počet identických bodů n > 3, aplikujeme určení 

transformačních parametrů s vyrovnáním MNŠ. 

Rovnice oprav budou 

iiiyi YCxByAv −++= 111 , 

iiixi XCxByAv −++= 222 . 

Funkce vyrovnání MNŠ, např. pro následný způsob vyjádření koeficientů 

normálních rovnic, má tvar 

( )∑ ∑ ∑ +−++=+ 2
111

22
iiixy YCxByAvv ( )∑ =−++ .min2

222 iii XCxByA  

Funkce MNŠ po derivaci podle parametrů  A1  až  C2  má tvar 

( ) ( ) ( ) 01,61,66,6 =− EzD , 

Parametry  A1  až  C2  vypočítáme řešením rovnice   

( ) ( ) ( )1,6
1

6,61,6 EDz −= . 
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Souřadnice bodů  Pj (yj, xj) transformujeme a měřítkové koeficienty  qy  a  qx  

můžeme vypočítat porovnáním parametrů  A1  až  B2  se členy rotační matice  R  . 

,cos1 ωyqA =      ,sin1 ωyqB −=  

                                         ,sin2 ωxqA =         .cos2 ωxqB =  

Nejdříve vypočítáme úhel rotace  ω  a následně měřítkové koeficienty qy  a  qx   

1

1

2

2

A

B
arctg

B

A
arctg

−
==ω ,  

ωω sincos
11 BA

q y

−
==  ,  

ωω cossin
22 BA

q x ==  

 

Pro určení parametrů afinní transformace je potřebné znát polohy alespoň 

tří identických bodů. Pokud máme k dispozici více identických bodů, je možné 

použít postupy založené na metodě nejmenších čtverců. V základě se jedná jen 

o posun počátku původního souřadnicového systému, případné otočení jeho 

souřadnicových os a změnu měřítka. Na rozdíl od konformní lineární transformace 

je změna měřítka různá ve směru osy X a ve směru osy Y. Tato transformace se 

používá hlavně při vektorizaci, kdy je nutno eliminovat srážky analogových map. 

 

Obr. č. 2 Postup afinní transformace 
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5.4 Polynomická transformace 

Transformace je rovněž založená na principu znalosti souřadnic identických 

bodů, ze kterých se určují parametry transformace. Při transformaci se používají 

polynomické funkce vyššího řádu. Obyčejně se pracuje s polynomy druhého, 

případně třetího řádu. Použití polynomů vyššího řádu již nepřináší podstatně 

zlepšené výsledky. Minimální počet identických bodů nutných pro určení 

parametrů je určený řádem použitého polynomu 

    n2 + 3n + 2 
   N = -------------------- 
     2 
 
Základní matematické vztahy jsou následující: 
 

x’ = a0 + a1.x + a2.y + a3.xy + a4.x
2 + a5.y

2 

y’ = a6 + a7.x + a8.y + a9.xy + a10.x
2 + a11.y

2 
 
 
Při použití polynomické transformace je velice důležité rovnoměrné 

rozmístění identických bodů po celé ploše transformované oblasti. V případě 

nahromadění bodů v jedné oblasti nebudou výsledné transformace pracovat 

správně. Proto se doporučuje umístit dostatečný počet bodů po obvodu zájmové 

oblasti a doplnit je rovnoměrně rozloženými body uvnitř této oblasti.  Obvykle se 

pracuje s větším počtem bodů a při určení parametrů se použijí statistické metody, 

anebo metoda nejmenších čtverců.  

Polynomická transformace je vhodná při transformaci větších oblastí, kdy je 

znatelný vliv zakřivení zemského povrchu, případně při transformaci jednotlivých 

mapových listů do systému S-JTSK, když jako transformační body použijeme body 

decimetrové sítě v transformovaném mapovém listě.  
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6. POTUP PŘI TRANSFORMACI RASTROVÉHO 
OBRAZU KATASTRÁLNÍ MAPY     

 Základními podklady mé práce byly rastrové obrazy získané skenováním 

existujícího mapového podkladu. Takto získaný rastre jsem následně mohl 

vektorizovat a porovnávat přesnosti jednotlivých metod. Byl tady však jeden 

problém. Zdrojové souřadnice těchto rastrů, tedy celé rastrové obrazy, se 

neshodovaly s pravoúhlými souřadnicemi mapového listu v souřadnicovém 

systému S-JTSK. Byly jinak natočené, neměly stejné měřítko atd. To znamenalo, 

že při vektorizaci takového původního rastru bych nedostal výsledky ve správných 

souřadnicích mapového díla. Proto bylo potřebné rastrový obraz nejdříve „umístit” 

do správného prostoru. Toto umístění se  obyčejně dělá ve dvou krocích. V prvním 

se definují kontrolní (identické)  body  a ve druhém se celý rastr přemístí (natočí, 

zvětší, posune) do cílové polohy (transformace). 

Pro ověření přesnosti transformace rastrového obrazu katastrální mapy 

jsem použil tři mapové listy, z nichž dva byly na zajištěném podkladě (hliníkové 

desce) a to mapový list Dubové 6-6/1 a Veľké Rovné 43 a jeden mapový list Dolný 

Kubín 8-5/12, který byl nezajištěný. Mapové listy byly vybrány z následujících 

důvodů. Všechny  rastrové obrazy byly vyhotoveny ve formátu TIF, který je vhodný 

pro práci v programech KOKEŠ a AutoCAD, ve kterých jsem prováděl všechny 

transformace a rovněž rastrové obrazy mapy byly skenovány v hardverové hustotě 

400 dpi, což je minimální požadovaná hustota snímaní při skenování podle pokynu 

Úřadu geodezie, kartografie a katastru Slovenské republiky. Hustota 400 dpi je 

minimální požadovaná hustota z toho důvodu, aby i ta nejtenčí čára, která může 

být zobrazená na mapovém listu se šířkou 0,13 mm, byla zobrazená na rastrovém 

obrazu pomocí dvou pixelů, kde jeden pixel představuje 0,06 mm. Takto se 

zabezpečí jednoznačné určení středu i té nejtenčí čáry na rastrovém obrazu, 

protože při skenování může dojít k tomu, že skener úplně nezachytí čáru, v 

důsledku čehož se nevykreslí každý pixel čáry a následně není zobrazená úplně, 

viz. obr. č. 3. Kdyby skenování bylo prováděno s menší hustotou, tak by mohla 

nastat situace, že čára se šířkou 0,13 mm by byla na rastrovém obrazu zobrazena 

jen pomocí jednoho pixelu, což by mohlo vést k tomu, že na určitých úsecích by se 



Adam Pribela: Analýza přesnosti vektorizace analogové mapy  
 

2010 20 

čára nemusela zobrazovat vůbec, respektive by se nedal jednoznačně určit střed 

takové čáry. 

 
Obr. č. 3 Určení středu čáry na rastrovém obrazu 

 

Při mé práci jsem provedl pět metod transformace rastru analogové 

katastrální mapy a to afinní transformaci a Coonsovu záplatu v počítačovém 

softwaru Kokeš a polynomickou transformaci 1. a 3. řádu a trojúhelníkovou 

transformaci (triangular) v AutoCADu. Důvodem provádění několika metod bylo 

porovnávání technologií daných programů a analýza přesnosti vypočítaných 

transformací. 

Na transformaci jsem použil metodu transformace na rohy mapového listu, 

kterou jsem doplnil o body dekadické čtvercové sítě uvnitř, jako i na okraji rámu 

mapového listu. Na rastrovém obraze katastrální mapy jsem si určil polohu 

zdrojových souřadnic bodů skenovaného rastru, které byly rovnoměrně rozloženy 

na rozích mapového listu, jako i na bodech čtvercové sítě. Následně jsem si 

vytvořil rám mapového listu v předepsané velikosti a ve správných souřadnicích S-

JTSK, ve kterých se má mapový list nacházet. Tento rám jsem vytvořil 

v počítačovém prostředí pro všechny tři mapové listy a sloužil pro určení polohy 

cílových bodů, které měly správné souřadnice. Tím jsem si vytvořil kontrolní body, 

které jsou potřebné pro samotnou transformaci. „Kontrolní bod určuje vztah mezi 

zdrojovými souřadnicemi bodu skenovaného rastru a cílovými souřadnicemi 

stejného bodu. Kontrolní bod tedy obsahuje dvojici souřadnic X,Y, která definuje 

“odkud - kam” se má daný bod zobrazit. Definování většího počtu kontrolních bodů 

nemusí vést k lepším výsledkům, ale je vždy výhodné použít větší než minimální 

počet, který je potřebný pro jednotlivé transformace“ [4]. Celkový počet 

transformačních (kontrolních) bodů byl 48. Pro vyjádření, zda máme vhodně 

zadané kontrolní body nám slouží tzv. RMS chyba. Tato chyba vyjadřuje o kolik 

jednotek délky v cílovém souřadnicovém systému bude daný bod po transformaci 
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vzdálený od zadané cílové souřadnice. Pokud některý ze zadaných kontrolních 

bodů má velkou RMS chybu, tak můžeme mírně upravovat polohu zdrojových 

bodů, respektive, pokud daný kontrolní bod není nevyhnutně potřebný pro 

samotnou transformaci, tak ho nepoužívat. 

Po definování kontrolních bodů jsem provedl transformace rastrového 

obrazu katastrální mapy pomocí daných softwarů (postup výpočtu a vzorce jsou 

uvedeny ve výše zmíněných kapitolách o transformaci). 

 
Obr.č.  4: Tabulka zdrojových a kontrolních bodů polynomické  transformace 

 

Nahoře je zobrazená tabulka (výpis) zdrojových a kontrolních bodů, jako i 

výslední kvadratické odchylky transformace (RMS). Tuto tabulku jsem zobrazil 

jako ukázku i z toho důvodu, že AutoCAD nevyhotovuje žádny textový protokol 

o transformaci jako Kokeš.  

„Během transformačního procesu se při polynomické transformaci 1. a 3. 

řádu a afinní transformaci zdrojový rastrový obraz postupně natočí, posune 

a změní měřítko do cílového (transformovaného) obrazu, který již má správné 

pravoúhlé souřadnice v S-JTSK“ [1]. Trojúhelníková transformace neprobíhá 

stejným způsobem jako jiné transformace uvedené výše, ale dochází tady k 

rozsekání původního rastrového obrazu na oblasti vymezené sekcemi zpravidla 

trojúhelníkové sítě, které jsou určeny pomocí transformačních (kontrolních) bodů a 

výsledkem je několik rastrů, které se spojí do jediného cílového rastrového obrazu, 

který vytváří ideální, celistvý mapový list. 
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Při Coonsově záplatě byl postup transformace mírně odlišný než 

u ostatních metod a to hlavně při určování transformačních (kontrolních) bodů. 

Postup byl následující. Nejdříve jsem si určil polohu bodů v souřadnicové soustavě 

deformovaného (zdrojového) rastrového obrazu mapového listu a rovněž 

souřadnice odpovídajících bodů v souřadnicích cílového souřadnicového systému 

(plátu popisujícího ideální mapový list v cílovém souřadnicovém systému). Tímto 

způsobem jsem získal dvojice bodů, které jsem použil jako body pro transformaci 

mapového listu. Tyto body jsem určoval jen na rozích a bodech dekadické sítě 

vytvořeného rámu mapového listu. Ostatní transformační (kontrolní) body uvnitř 

mapového listu se automaticky vypočítaly takzvanou parametrizací Coonsovho 

plátu, přičemž jsem získal zdrojové souřadnice rastrového obrazu a cílové 

souřadnice. Jedinou podmínkou bylo, aby vybrané kontrolní body na rámu 

mapového listu byly protilehlé. Touto metodou jsem ušetřil práci, ale hlavně jsem 

odstranil subjektivní volbu transformačních bodů uvnitř mapového listu, v důsledku 

čehož se zmenšil vliv mé osobní chyby při identifikaci polohy zdrojových bodů na 

rastrovém obrazu. Následně jsem provedl výpočet Coonsovy záplaty podle vzorců 

uvedených v kapitole 5.1 a došlo „k přerastrování původního rastru rozdělením na 

oblasti obvykle určované sekcemi zpravidla dekadické čtvercové sítě, které se 

následně spojily do jednoho přesného celistvého  rastru“ [2]. Protokol o proměření 

mapového listu se nachází v příloze č. 2 a výpočet transformace pomocí 

Coonsovy záplaty je uveden v příloze č. 3. 

7. POROVNÁNÍ PŘESNOSTI RŮZNÝCH TYPŮ 
TRANSFORMACÍ 

V práci jsem porovnával přesnost následujících typů transformací: 

- Afinní transformace 

- Polynomická transformace 1. řádu 

- Polynomická transformace 3. řádu 

- Coonsova záplata 

- Trojúhelníková transformace (Triangular) 
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Všechny tyto metody se musely vejít do kvadratické odchylky transformace, 

která představovala hodnotu 0.14 m, abych mohl konstatovat, že daná 

transformace vyhovuje a nepřekračuje dovolenou odchylku. Přesnost zmíněných 

transformací jsem porovnával na třech různých mapových listech. 

Na mapovém listě Dubové 6-6/1, který byl na zajištěném podkladě, byla 

nejpřesnější trojúhelníková transformace, která měla nulovou odchylku, protože 

celá metoda transformace je založena na přesném natažení zdrojového 

rastrového obrazu na určené transformační body, kde dochází k takzvanému 

přerastrování původního obrazu. Druhá nejpřesnější transformace byla Coonsova 

záplata, která dosáhla kvadratickou odchylku transformace (RMS) 0,08 m. Vyšší 

přesnost těchto dvou transformací oproti ostatním byla z toho důvodu, že zde 

probíhalo přerastrování. Tedy samotná transformace mapového listu probíhala 

projekčně po částech, na které je rozdělen mapový list tak, aby byly eliminovány 

vlivy rozdílné srážky mapového listu. Proto byla vyšší přesnost těchto dvou 

transformací očekávána. V pořadí třetí nejpřesnější metodou byla polynomická 

transformace 3. řádu, která dosáhla odchylky 0,09 m. Nejméně přesné byly 

polynomická transformace 1. řádu a afinní transformace, přičemž obě dosáhly 

kvadratickou odchylku o hodnotě 0,14 m. Výsledky přesnosti jednotlivých 

transformací jsou přehledně uvedené v tab. č. 1. Všechny metody transformací se 

vešly do povolené odchylky 0,14 m a jsou tedy vyhovující. 

Tab. č.  1 Kvadratické odchylky transformace na mapovém listě Dubové 6-6/1 

Transformace Polynomická 1. řádu Polynomická 3. řádu Afinní 
RMS 0.14 m 0.09 m 0.14 m 

Transformace Coonsova záplata Triangular 
RMS 0.08 m 0.00 m   

 

Na mapovém listě Veľké Rovné 43, který byl rovněž na zajištěném 

podkladě, byla opět nejpřesnější trojúhelníková transformace, která má však vždy 

nulovou odchylku. V případě, kdy transformační body nejsou rovnoměrně 

rozmístěné po celém rastrovém obraze, tak toto tvrzení nemusí vždy platit. Druhá 

nejpřesnější byla Coonsova záplata. Její vyšší přesnost je způsobena nejen 

přerastrováním, ale také tím, že při této metodě se eliminuje subjektivní volba 

transformačních bodů uvnitř mapového listu osoby, která provádí transformaci 
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a tím se zvyšuje její přesnost. Další pořadí přesností jednotlivých transformací je 

stejné jako u předcházejícího mapového listu s tím rozdílem, že hodnoty 

kvadratických odchylek transformací jsou mírně odlišné a polynomická 

transformace 1. řádu je přesnější než afinní. Jelikož se jedná rovněž o mapový list 

na zajištěném podkladě, tak tyto mírně odlišné hodnoty mohou být způsobeny 

dvěmi skutečnostmi. Jednak tím, že analogové mapové listy nejsou ze stejného 

území, nemusela je vytvářet stejná osoba a pravděpodobně nebyly vytvořeny ani 

ve stejném období. Druhý důvod je má osobní chyba při určování zdrojových 

souřadnic transformačních bodů na rastrovém obrazu katastrální mapy. Jednotlivé 

kvadratické odchylky transformací jsou přehledně uvedené v tab. č. 2, ze které 

plyne, že všechny metody se vešly do dovolené odchylky. 

Tab.č.  2 Kvadratické odchylky transformace na mapovém listě Veľké Rovné 43 

Transformace Polynomická 1. řádu Polynomická 3. řádu Afinní 

RMS 0.11 m 0.10 m 0.14 m 

Transformace Coonsova záplata Triangular 

RMS 0.08 m 0.00 m   

 

Posledním mapovým listem, na kterém jsem vykonával porovnání přesnosti 

jednotlivých metod transformací, byl mapový list Dolný Kubín 8-5/12, který však již 

nebyl na zajištěném podkladě, tedy na daném mapovém listě se projevily srážky 

vlivem prostředí. I tady byly nejpřesnější trojúhelníková transformace a Coonsova 

záplata díky jejich přerastrování. Na druhé straně polynomická transformace 1. 

řádu překročila dovolenou kvadratickou odchylku, když dosáhla hodnotu až 0,16 

m. Rovněž jsem měl problémy s dosažením hodnoty 0.14 m u polynomické 

transformace 3. řádu a afinní transformace, kdy jsem v dovolené míře musel 

korigovat zdrojové souřadnice kontrolních bodů, abych dosáhl požadovanou 

přesnost. Tyto problémy a překročení hodnoty bylo způsobeno tím, že analogová 

mapa byla zkonstruována vytištěním na nekvalitní podklad, který nebyl zajištěn 

a následně uschována na místě, kde docházelo k působení vlivů, které vytvořily 

srážku mapy. V tomto případě se tedy nevešly všechny metody transformace do 

povolené odchylky. Jednotlivé kvadratické odchylky transformací jsou uvedeny 

v tab. č. 3. 
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Tab.č.  3 Kvadratické odchylky transformace na mapovém listě Dolný Kubín 8-5/12 

Transformace Polynomická 1. řádu Polynomická 3. řádu Afinní 
RMS 0.16 m 0.14 m 0.14 m 

Transformace Coonsova záplata Triangular 
RMS 0.09 m 0.00 m   

 

8. STYKY MAPOVÝCH LISTŮ PO TRANSFORMACI 

 V této kapitole jsem se zaobíral návazností kresby na stycích mapových 

listů po provedení různých metod transformace. Pro tento úkol jsem použil dva 

sousední mapové listy a to mapový list Dubové 6-6/1 a Dubové 6-6/3. Oba 

rastrové obrazy jsem transformoval pomocí 48 identických bodů, na kterých jsem 

provedl afinní, trojúhelníkovou, polynomickou transformaci 1. a  3. řádu 

a Coonsovu záplatu. Přesnost transformací obou mapových listů byla stejná. 

Hodnoty kvadratické odchylky transformace (RMS) jsou uvedeny v tab. č. 1.  

 Při Coonsově záplatě a trojúhelníkové transformaci byla návaznost kresby 

na stycích transformovaných mapových listů na úrovni grafické přesnosti mapy. 

Tedy rámy mapových listů byly totožné a průběh kresby nebyl porušen, viz. obr. č. 

5. Pro lepší vizuální orientaci jsem každý rastrový obraz zobrazil pomocí různé 

barvy. 

  

Obr. č. 5 Styk mapových listů při trojúhelníkové transformaci a Coonsově záplatě 
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 „To, že návaznost kresby na stycích při Coonsově záplatě „sedí“ a rámy 

a decimetrové sítě sousedních mapových listů jsou totožné je  způsobeno tím, že 

transformačními body byly volené body na rámu mapového listu (rohy mapových 

listů, značky čtvercové sítě), kdy v počátečním a v koncovém bodě takto vytvořené 

křivky jsou nulové vektory“ [2]. Můžeme říct, že transformace se provádí přesně na 

určené transformační body a vyrovnává se jen uvnitř mapového listu. Rám 

mapového listu je tedy neměnný a přesně sedí s cílovými souřadnicemi 

kontrolních (transformačních) bodů. 

 Při trojúhelníkové transformaci je zmíněná přesnost způsobena tím, že se 

zde provádí přerastrování, přičemž dochází k rozdělení původního rastru na 

trojúhelníkové oblasti, které se následně transformují přesně na určené body, 

přičemž vyrovnání se provádí jen uvnitř trojúhelníků a kvadratická odchylka 

transformace (RMS) je nulová. Můžeme říci, že je to podobné obálce vnějších 

okrajových bodů.  

 Při afinní transformaci  a polynomické transformaci 1. a  3. řádu byla 

návaznost kresby na stycích transformovaných mapových listů nevyhovující. 

Docházelo tady k  překrývání sousedních mapových listů, což je vidět na obr. č. 6, 

kde je rovněž pro lepší vizuální orientaci použito několik barev. 

 

Obr. č. 6. Styk mapových listů při afinní a polynomické  transformací 

 

 To, že návaznost kresby na stycích při afinní a polynomické transformaci 

nezapadá a rámy a decimetrové sítě sousedních mapových listů nejsou totožné, je 
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způsobeno tím, že zde nedochází k přerastrování, jako tomu bylo u dvou 

předchozích transformací, ale dochází zde k posunu, rotaci a zmenšení měřítka 

transformovaného obrazu. Přičemž transformační klíč, respektive samotná 

kvadratická odchylka transformace se vztahuje ve stejné míře na všechny body,  

tedy i na okrajové body, které definují rohy a rám mapového listu. Z tohoto důvodu 

se sousední mapové listy mohou překrývat, anebo mezi nimi může vznikat 

mezera. 

 Na základě porovnání několika metod transformací se pro spojení 

sousedních mapových listů nejlépe jeví trojúhelníková transformace a Coonsova 

záplata, které mají správnou návaznost kresby na stycích a mohou se použít pro 

vytvoření rastru zobrazujícího spojitě jednotlivé mapové listy, které se nacházejí 

v požadovaném souřadnicovém systému.  

9. VEKTORIZACE 

Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky považuje 

vektorizaci za tvorbu vektorové mapy grafickým systémem v počítači z digitální 

rastrové mapy vytvořené skenováním. Při vektorizaci nečíselných map se pro 

vektorizaci použijí transformované rastrové mapy. Při vektorizaci se určují 

souřadnice lomových bodů čar (hranic) objektů s přesností na 0,01 m. Lomové 

body se určují tak, aby ležely na bodech rastru a současně průběh celé úsečky 

mezi sousedními lomovými body ležel na bodech rastru. Body textu a body se 

značkou se do vektorové mapy umísťují tak, aby byla dodržena vazba k objektu 

(ploše). Postupnost vektorizace map se volí podle typu mapového operátu. V 

případě stejného druhu katastrální mapy a mapy určeného operátu se nejdříve 

vektorizují originální původní mapy s možností jejich využití při vektorizaci aktuální 

katastrální mapy jako i mapy určeného operátu. V ostatních případech možno 

vykonávat vektorizaci map nezávisle. 

Vektorizace katastrálních map se provádí pro celé katastrální území. 

Rastrové mapy, které slouží k vektorizaci základního obsahu nečíselné vektorové 

katastrální mapy musí být připojeny (transformovány) do S-JTSK. Pokud jsou 

zachovány originály původních map nebo jejich nejstarší odvozeniny, je potřeba 
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jejich tiskové podklady využít k vyhotovení rastrových map a následní vektorizaci. 

Nejideálnějším případem je použití rastru původní mapy z toho důvodu, že na 

výsledek rastru obnovené mapy má vliv deformace způsobená několikanásobnou 

reprodukcí a kartografickou obnovou a převodem do souvislého zobrazení. 

Výsledkem tvorby nečíselné vektorové katastrální mapy je grafický soubor 

katastrální mapy s úplným obsahem (jako při vektorové katastrální mapě) pro celé 

katastrální území, pokud není stanoveno jinak (např. v případě, že pro část 

katastrálního území již existuje vektorová katastrální mapa).  

V grafickém systému se vektorizují jednotlivé grafické prvky do vrstev 

(hladin) a následně s využitím topologických operací se automaticky generují 

plošní, liniové, bodové i textové objekty (složené datové prvky), jako i odvozené 

objekty (obvody). Všechny grafické prvky se vektorizují průběžně v celém 

katastrálním území s plynulým přechodem mezi mapovými listy, t.z. na stycích 

mapových listů se hranice - linie nepřerušují ani se do nich nevkládají lomové 

body ležící na styku. Grafické prvky za hranicí zpracovávaného katastrálního 

území se nevektorizují. 

Pokud v části katastrálního území existuje číselná vektorová katastrální 

mapa, tato část se nevektorizuje. Vektorové nečíselné mapy se na styku sladí s 

existující číselnou vektorovou katastrální mapou. 

10. POSOUZENÍ PŘESNOSTI VEKTORIZACE 
ANALOGOVÉ FORMY KATASTRÁLNÍ MAPY 

10.1 Výběr bod ů pro vektorizaci 
Před samotnou vektorizací a posouzením přesnosti vektorizace katastrální 

mapy jsem si musel stanovit kritéria, na základě kterých jsem vybíral body pro 

posuzování přesnosti. Tyto body musely splňovat následující požadavky: 

- musely být jednoznačně identifikovatelné 

- tvořily reprezentační výběr 

- pokud je to možné, měly by být rovnoměrně rozmístěny po celém mapovém 

listě 

- nevyužívaly se pro transformaci rastrového obrazu 
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Pod pojmem jednoznačně identifikovatelné rozumíme to, že body se 

nesměly nacházet ve velké blízkosti skupiny více bodů a to z toho důvodu, aby při 

identifikaci bodů na ztransformovaném rastrovém obrazu nedošlo k záměně 

kontrolních bodů a tím k chybě, která by ztížila a ovlivnila celkové výsledky 

posouzení přesnosti vektorizace.   

Pro posouzení jsem využíval body, které byly zobrazeny jako podrobné 

body, anebo sloužily na konstrukci určité linie, například hranic pozemku, obvodu 

budovy, atd.. Abych minimalizoval vliv vlastní chyby při určování polohy bodu na 

transformovaném rastrovém obrazu, vypočítal jsem si osobní chybu určení polohy 

bodu pro body, které byly vyjádřeny na mapě několika způsoby. Mezi tyto způsoby 

zobrazení bodu na katastrální mapy patří: 

- zobrazení pomocí značky bodu podrobného polohového bodového pole 

- body ležící na styku dvou linií, které vytvářely pravý, ostrý nebo tupý úhel 

- bod, který ležel na styku několika linií 

Osobní chybu v určení polohy bodu na rastrovém obrazu jsem vypočítal 

z 30. nezávislých určení bodu, kde výsledky pro jednotlivé body jsou vyjádřeny 

v tab. č. 4.   

Tab.č.  4 Osobní střední chyba v určení polohy bodu 

Pravý úhel 

Osobní chyba určení 

polohy bodu = 0,48 cm  

  Ostrý úhel 

Osobní chyba určení 

polohy bodu = 0,49 cm  

  

Bod PBPP  

Osobní chyba určení 

polohy bodu = 0,50 cm  

  Tupý úhel 

Osobní chyba určení 

polohy bodu = 0,63 cm  

  

Styk 3 linií 

Osobní chyba určení 

polohy bodu = 0,80 cm  

      

Na základě výsledků uvedených v tab. č. 4  jsem pro posouzení přesnosti 

vektorizace používal body, které byly zobrazeny na mapě pomocí značky pro bod 

podrobného polohového bodového pole, body nacházející se v místě spojení dvou 
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linií, které vytvářely pravý anebo ostrý úhel (10O – 150O). Nepoužíval jsem body, 

které se nacházely v místě spojení linií, vytvářející tupé úhly (160O – 220O ) 

a rovněž body nacházející se v oblasti, kde se setkávalo několik linií, jež nebyly na 

sebe kolmé, protože při malém stykovém úhlu hranic pozemků vzniká „velká“ 

oblast a těžko se identifikuje, kde je střed styku takových hranic.  

Body, které byly použity při samotné transformaci rastrového obrazu 

katastrální mapy se nepoužily pro posouzení přesnosti z toho důvodu, protože 

těmto bodům bylo během procesu transformace zadáno jaké by měly mít cílové 

souřadnice a tedy by nám nevyjadřovaly přesnost vektorizace, ale vyjadřovaly by 

nám přesnost transformace.  

Výběrem bodů podle výše uvedených kriterií jsem předcházel možné hrubé 

chybě způsobené záměnou kontrolních bodů a minimalizoval jsem osobní chybu 

při určení polohy bodu na rastrovém obraze, která má přímý vliv na posouzení 

přesnosti vektorizace katastrální mapy.    

10.2 Posouzení p řesnosti vektorizace mapového listu 
        Dubové 6-  6/1       

Při vektorizování bodů a analýze jejich přesnosti jsem vycházel ze seznamu 

podrobných bodů, kterých bylo 3856. Tyto body měly souřadnice vypočítány 

z původních zápisníků, které jsem považoval za přesné a správné. Z těchto 3856 

bodů jsem musel selektovat body, jež by byly vhodné pro posuzování přesnosti 

vektorizovaných bodů, podle kriterií které jsem stanovil v kapitole 10.1. Po 

prohlídce mapového listu jsem si z těchto 3856 bodů vybral 566, které splňovaly 

uvedené podmínky, až na podmínku, aby body byly rovnoměrně rozmístěny po 

celém mapovém listě. Toto kritérium nebylo splněno z toho důvodu, že na 

mapovém listě byl zobrazen intravilán s dostatečným množstvím podrobných 

bodů, ale byl tady zobrazen i extravilán, kde zastoupení podrobných bodů bylo 

řidší a většina těchto bodů byla zobrazena způsobem, který jsem vyloučil 

v předcházející kapitole. 
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Obr. č.  7 Rozmístění bodů pro posouzení přesnosti vektorizace 

Po výběru bodů, které následně sloužily jako kontrolní body s přesnými 

souřadnicemi, jsem otevřel transformovaný obraz mapového listu, na kterém 

jsem individuálně identifikoval všechny tyto body na mapě. Tímto způsobem jsem 

získal dvojice x a y souřadnic identického bodu, které mi sloužily k porovnání 

dosažené přesnosti vektorizované katastrální mapy. 

Vektorizace těchto podrobných bodů probíhala na všech transformovaných 

mapových listech. Posouzení přesnosti se tedy provádělo porovnáváním 

souřadnic získaných z geodetického měření v terénu a souřadnic získaných 

vektorizací podrobných bodů na rastrovém obraze mapového listu podle STN 01 

3410 podle 1. kritéria posouzení přesnosti (články 24 až 41). 

Třídu přesnosti posouzení vektorizace jsem si určil na základě měřítka 

mapového listu. Jelikož mapový list byl vyhotoven v měřítku 1:2000, tak posouzení 

přesnosti probíhalo ve 4. třídě přesnosti. 

Před samotným posuzováním jsem musel splnit ještě jednu podmínku, a to, 

že počet identických bodů musel být minimálně 100, což jsem s počtem 566 bodů 

jednoznačně splnil. Dosaženou přesnost jsem ověřoval testováním souřadnic 

podrobných bodů polohopisu a souřadnic bodů kontrolního měření na území, 

ve kterém se realizovala vektorizace mapy. Vypočítal jsem si tedy rozdíl mezi 

těmito souřadnicemi : 
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kmkm yyyxxx −=∆−=∆ ,  

kde xm, ym jsou výsledné souřadnice podrobného bodu polohopisu vypočítány ze 

zápisníků a xk, yk jsou souřadnice toho stejného bodu určené na transformovaném 

rastrovém obrazu mapového listu. 

 Dosaženou přesnost určení souřadnic jsem považoval za vyhovující, pokud 

polohová odchylka ∆p, vypočítána ze vztahu : 

  22 yxp ∆+∆=∆  

vyhovovala kritériu 

[ ] xyup 7,1≤∆  

Kde Uxy se rovná 0,26. Tuto hodnotu jsem si vybral z tab. č. 5 pro 4. třídu 

přesnosti. 

Tab.č. 5 Kritéria přesnosti pro posouzení vektorizace 
 

 

 

 

 

Testovaný bod jsem považoval za vyhovující, když absolutní hodnota 

polohové odchylky ∆p byla menší, anebo se rovnala hodnotě 0,442 m. Pokud 

odchylka byla větší než uváděná hodnota, tak bod byl nevyhovující. 

Dále jsem určil procentuální množství vyhovujících souřadnic a vypočítal 

jsem jejich výběrovou střední souřadnicovou chybu sxy, vypočítanou jako 

kvadratický průměr středních chyb vyhovujících souřadnic 

( )22

2

1
yxxy sss += , 

která musela vyhovovat kritériu xyNxy uws .2≤ , které mělo hodnotu 0,26 m. Kde Uxy 

se rovná 0,26 a w2N pro počet 566 bodů se rovnalo 1.  

 Stejný postup posouzení přesnosti vektorizace jsem provedl pro všech pět 

metod transformace, kde v příloze č. 4 se nachází výpočtový protokol jenom pro 

 Kritéria přesnosti 

Třída uxy uH uv 
přesnosti (m) (m) (m) 

1 0,04 0,03 0,30 
2 0,08 0,07 0,40 
3 0,14 0,12 0,50 
4 0,26 0,18 0,80 
5 0,50 0,35 1,50 
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afinní transformaci z důvodu velkého množství stran. Výsledky a porovnání 

přesnosti vektorizace mapového listu Dubové 6-6/1 pro jednotlivé metody 

transformace jsou uvedeny v tab. č. 6. 

Tab. č. 6 Posouzení vektorizace mapového listu Dubové 6-6/1 

Transformace 
POLYNOM. 

1. řádu  

POLYNOM 

3. řádu  
AFINNÍ 

Coonsova  

záplata  
TROJ 

Střední chyba sou řadnic s X 0,087 m 0,086 m 0,099 m 0,099 m 0,081 m 

Střední chyba sou řadnic s Y 0,091 m 0,082 m 0,087 m 0,083 m 0,085 m 

Výběrová st řední chyba  

sXY 0,089 m 0,084 m 0,093 m 0,091 m 0,083 m 

Počet bod ů vyhovujících  

I. kritériu  91,2 % 95,2 % 92,0 % 86,7 % 96,6 % 

 

Přesnost vektorizace se považuje za vyhovující tehdy, když 60% a více 

testovaných bodů vyhovuje 1. kritériu, kdy podle tabulky vidíme, že tento 

požadavek splňují všechny metody transformace a můžeme je považovat za 

vyhovující. Poměrně vysoký počet bodů vyhovujících 1. kritériu byl předem 

očekáván z toho důvodu, že transformace a následně vektorizace probíhaly na 

mapovém listě, který byl na zajištěném podkladě a proto zde byl omezen vliv 

vnějších činitelů (např. vznik srážky mapy, co by mělo za následek posun bodů, 

zvýšení střední chyby souřadnic jako i snížený počet vyhovujících bodů). 

Vidíme, že pořadí procentuální hodnoty počtu vyhovujících bodů kopíruje 

pořadí přesnosti transformací, opět je tedy nejpřesnější trojúhelníková 

transformace. Výjimku zde tvoří Coonsova záplata, která byla druhou nejpřesnější 

metodou mezi transformacemi, ale v přesnosti vektorizace jí patří až poslední 

místo. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že při Coonsové záplatě „se určují 

transformační body jenom na rámu mapového listu. Jsou neměnné a přesně se 

shodují s cílovými souřadnicemi kontrolních (transformačních) bodů, přičemž 

samotná transformace následně probíhá uvnitř mapového listu“ [2] a jak je vidět 

podle tab. č. 6 není zcela přesná. 
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Dále jsem si zobrazil polohové odchylky testovaných bodů pomocí vektorů 

a body, které nevyhovovaly prvnímu kritériu jsem zdůraznil červenou barvou. 

 

 

 

     

 

 

 

 

Obr. č. 8 Vektory polohové odchylky bodů při afinní transformaci 

Podle obr. č. 8 vidíme, že body, jenž nevyhovují, jsou rozptýleny po celém 

mapovém listě a tedy potvrzují skutečnost, že mapový list byl na zajištěném 

podkladě a nedošlo zde ke srážce. Chování vypočítaných vektorů mě poněkud 

překvapilo, protože měly chaotické rozložení a v některých případech dokonce 

směřovaly proti sobě (místo toho, aby se šířily z určitých oblastí, kde je přesnost 

vektorizace největší na všechny strany, což by dokazovalo, že nedošlo ke srážce 

mapy). Tyto různé směry vektorů mohly být způsobeny několika faktory, mezi 

které můžeme zařadit chybu při samotné konstrukci původní analogové mapy, 

mojí osobní chybu při definování polohy kontrolních bodů při transformaci 

a určování polohy bodů používaných při testování přesnosti vektorizace. 

10.3 Posouzení p řesnosti vektorizace mapového listu Ve ľké  
        Rovné 43 

Jako základ pro posouzení přesnosti vektorizace mi sloužil seznam 

podrobných bodů, jejichž souřadnice byly získány výpočtem z původních 

zápisníků, podobně jako tomu bylo i u předcházejícího mapového listu. Celkový 

počet podrobných bodů dosáhl hodnoty 4811 a na rozdíl od mapového listu 

Dubové 6-6/1 byly tyto body rozloženy po celé ploše mapy, čímž jsem mohl splnit i 
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poslední podmínku - aby testované body byly rovnoměrně rozloženy po celém 

mapovém listě. Na základě kritérií, které jsem si určil, abych co nejméně 

ovlivňoval svojí osobní chybou přesnost vektorizace, jsem z celkového počtu 4811 

bodů vybral 585, které splňovaly zmíněné podmínky. Takto se mi podařilo získat 

dostatečný počet testovacích bodů, protože na posouzení přesnosti potřebujeme 

minimálně 100 bodů.  

Z těchto 585 testovacích bodů bylo asi 90% vyjádřených pomocí značky 

bodu podrobného polohového pole, kde značka na rastrovém obrazu není 

vyznačena ideálně a neidentifikuje střed bodu jednoznačně, jak je vidět na obr. č. 

9, čímž bylo posouzení přesnosti vektorizace zatíženo mým subjektivním určením 

polohy testovaného bodu.       

 

 

 
Obr. č. 9 Chyba při identifikaci podrobného bodu 

 

 Na obrázku je zobrazen podrobný bod, který by měl mít tvar kružnice 

s tečkou uprostřed, jež jednoznačně určuje polohu bodu. Jenomže na rastru se 

kružnice zobrazuje pomocí několika malých čtverečků a její linie nejsou 

jednoznačné a hladké. Samotný bod je rovněž vytvořen z více čtverečků 

a dokonce, jak můžeme vidět na obrázku, je spojen s kružnicí. Poloměr tečky 

uvnitř značky ve skutečnosti představuje až 0.364 m, což je dost velká hodnota na 

vytvoření chyby při subjektivní identifikaci bodu. Dalším velkým problémem je 
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určení středu dané značky. Je to z toho důvodu, že při vytvoření kružnice na 

vnějším obvodu značky s určením jejího středu a při tvorbě kružnice na vnějším 

obvodu vnitřního bodu s určením jejího středu vznikl mezi jednotlivými středy 

kružnic rozdíl, který ve skutečnosti představuje až 7 cm. Vzniká tedy další 

problém, při němž roste hodnota souřadnicové chyby daného bodu, i když optický 

se nám zdá, že určujeme střed značky podle středu tečky, v reálu se střed 

nachází někde jinde. 

Posouzení přesnosti vektorizace probíhalo podle STN 01 3410 podle 1. 

kritéria posouzení přesnosti (články 24 až 41) ve 4. třídě přesnosti, jelikož měřítko 

mapového listu bylo 1:2000. Výpočty jsem prováděl stejným způsobem jako v 

předcházející kapitole pro všech 5 metod transformace. Výsledky a porovnání 

přesnosti vektorizace mapového listu Veľké Rovné 43 jsou uvedeny v tab. č. 7 

Tab. č. 7 Posouzení vektorizace mapového listu Veľké Rovné 43 

Transformace 
POLYNOM. 

1. řádu  

POLYNOM 

3. řádu  
AFINNÍ 

Coonsova  

záplata  
TROJ 

Střední chyba sou řadnic s X 0,083 m 0,083 m 0,083 m 0,076 m 0,097 m 

Střední chyba sou řadnic s Y 0,081 m 0,075 m 0,077 m 0,073 m 0,074 m 

Výběrová st řední chyba  

sXY 0,082 m 0,079 m 0,080 m 0,075 m 0,087 m 

Počet bod ů vyhovujících  

I. kritériu  89,2% 95,0% 90,6% 86,5% 95,7% 

Podle tab. č. 7 je vidět, že pořadí procentuální hodnoty počtu vyhovujících 

bodů je stejné jako na mapovém listě Dubové 6-6/1. Bylo to očekáváno z toho 

důvodu, že oba listy byly na zajištěném podkladě (hliníkové desce). Rozdíl  však 

nastává v mírně nižší procentuální hodnotě vyhovujících bodů na mapovém listě 

Veľké Rovné 43. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že výrazně převládaly 

testovací body zobrazeny na rastrovém obrazu pomocí značky bodu podrobného 

polohového pole, kde identifikace středu značky byla obtížnější. Tímto se 

potvrzuje moje hypotéza, že přesnost vektorizace je zatížená subjektivním 

určením polohy bodu na rastrovém obrazu, tedy roste s větším počtem 

testovacích bodů, které jsou jednoduše a jednoznačně identifikovatelné a klesá 
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s počtem bodů, na kterých dochází k problémům s identifikací středu bodu. I 

v tomto případě však všechny metody transformace měly procentuální počet bodů 

vyhovujících 1. kritériu větší než 60%, tedy vektorizace byly vyhovující.  

Druhým krokem bylo zobrazení polohových odchylek testovaných bodů 

pomocí vektorů. Výsledek (viz. obr. č. 10) byl takový, že vypočítané vektory měly 

opět chaotické rozložení a v některých případech směřovaly i proti sobě.  

 
Obr. č. 10 Směrové vektory polohových odchylek (mapa na zajištěném podkladě) 

 

V tomto případě protisměrné vektory nepředstavovaly srážku mapy, což 

bylo očekáváno, protože mapa byla na zajištěném podkladě. Tento jev nemohl být 

způsoben ani z  nepřesnosti podrobného polohového bodového pole, protože 

souřadnice byly vypočítány přesně. Dospěl jsem k závěru, že chyba musela 

vzniknout při tvorbě (konstrukci) mapy.  Pro dokázání svého tvrzení jsem si 

vyselektoval všechny body polygonů, které byly použity na zaměření skutečného 

stavu. Dále jsem prošel všechny měřičské náčrty daného mapového listu 

a zobrazil si oblasti, které byly z polygonových bodů znázorněny (oblasti jsou 

dobře viditelné na měřičském náčrte, který je uveden v příloze č. 5). Tyto oblasti 

jsem pak porovnal se znázorněnými vektory. Tím, že došlo k souladu směrů 

vektorů a zobrazených oblastí (viz. obr. č. 11),podařilo se mi dokázat, že chyba 

nastala již při prvotní konstrukci mapy, kdy se buď chybně zakreslily body 

polygonu a následně z toho vznikla chybná konstrukce, anebo při zakreslování 

podrobných bodů, kdy se ne zcela přesně umístil polární koordinatograf (kterým 

se zakreslovaly body na mapu) na bodu, který představoval stanovisko. 
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Obr. č. 11 Soulad směrových vektorů a vykreslených oblastí 

 
Z toho tedy plyne, že pokud chyba vzniká již při samotné prvotní konstrukci 

mapy, můžeme používat jakkoliv přesnou transformaci analogové mapy, která 

dokáže odstranit deformaci mapy ve velké míře, i přesto se tato chyba vždy 

projeví a velice těžce se odstraňuje. 

10.4 Posouzení p řesnosti vektorizace mapového listu Dolný  
        Kubín 8-5/12 

Posledním mapovým listem, na kterém probíhalo posouzení přesnosti 

vektorizace, byl mapový list Dolný Kubín 8-5/12. Na rozdíl od předešlých dvou listů 

byl na nezajištěném podkladě, proto se zde očekával vliv vnějších činitelů, které 

by byly odpovědné za srážku mapy.  

Základním podkladem pro posouzení přesnosti vektorizace byly 

souřadnice podrobných bodů, které byly vypočítány z původních zápisníků a jejich 

celkový počet byl 4273. Z těchto bodů jsem si vybral 620. Splnil jsem tak i 

podmínku minimálního počtu bodů potřebných k posouzení přesnosti. Vybrané 

body nebyly zobrazeny pomocí značky bodu podrobného polohového pole, ale 

byly vyjádřeny pomocí styku dvou linií, čímž jsem odstranil nepřesnost v určování 

středu značky, o níž jsem se zmínil v předešlé kapitole. Bohužel jsem nedokázal 

splnit požadavek, aby testovací body byly rovnoměrně rozloženy po celém 

mapovém listě. Stalo se tak z toho důvodu, že v pravé dolní části mapového listu 
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je zobrazen začátek extravilánu, kde jsou velké parcely a nejsou k nim uvedeny 

podrobné body. 

Po výběru bodů, které následně sloužily jako kontrolní body s přesnými 

souřadnicemi, jsem otevřel transformovaný obraz mapového listu, na němž 

jsem individuálně identifikoval všechny tyto body na mapě. Tímto způsobem jsem 

získal dvojice x-ových a y-ových souřadnic identického bodu, které mi sloužily na 

porovnání dosažené přesnosti vektorizované katastrální mapy. 

Posouzení přesnosti vektorizace probíhalo podle STN 01 3410 podle 1. 

kritéria posouzení přesnosti (články 24 až 41) ve 3. třídě přesnosti, jelikož měřítko 

mapového listu bylo 1:1000. Protože se posouzení dělo ve 3.třídě přesnosti, 

změnily se určitá kritéria při výpočtech. A to tak, že testovaný bod byl považován 

za vyhovující tehdy, když absolutní hodnota polohové odchylky ∆p byla menší 

nebo se rovnala hodnotě 0,238 m, kde jsem vycházel ze vzorce:  

[ ] xyup 7,1≤∆ , 

kde Uxy se rovná 0,14. Tuto hodnotu jsem si vybral z tab. č. 5 pro 3. třídu 

přesnosti. 

Dalším rozdílem bylo procentuální množství vyhovujících souřadnic 

vypočítaných jako kvadratický průměr středních chyb vyhovujících souřadnic : 

( )22

2

1
yxxy sss += , 

které muselo vyhovovat kritériu xyNxy uws .2≤ , které mělo hodnotu 0,14 m. 

Jelikož Uxy se rovná 0,14 a w2N pro počet 620 bodů se rovnalo 1.  

Ostatní výpočty probíhaly stejně jako u dvou předcházejících mapových 

listů. Popisovaný postup posouzení přesnosti vektorizace jsem prováděl pro všech 

pět metod transformace, kde výsledky a porovnání přesnosti vektorizace 

mapového listu Dolný Kubín 8-5/12 jsou uvedeny v tab. č. 8. 
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Tab. č . 8 Posouzení vektorizace mapového listu Dolný Kubín 8-5/12 

Transformace 
POLYNOM. 

1. řádu  

POLYNOM 

3. řádu  
AFINNÍ 

Coonsova  

záplata  
TROJ 

Střední chyba sou řadnic s X 0,127 m 0,120 m 0,113 m 0,124 m 0,092 m 

Střední chyba sou řadnic s Y 0,098 m 0,115 m 0,087 m 0,084 m 0,103 m 

Výběrová st řední chyba  

sXY 0,114 m 0,118 m 0,101 m 0,106 m 0,098 m 

Počet bod ů vyhovujících  

I. kritériu  49,4% 61,5% 75,5% 78,2% 79,5% 

Přesnost vektorizace, tedy počet bodů vyhovujících 1. kritériu na daném 

mapovém listě, je výrazně menší jako u dvou předcházejících listů, což je 

způsobeno tím, že transformace a následně vektorizace probíhaly na mapovém 

listě, který byl na nezajištěném podkladě a působily zde vnější činitelé (vznik 

srážky mapy, což by mělo za následek posunutí bodů, zvýšení střední chyby 

souřadnic jako i snížený počet vyhovujících bodů). 

Vidíme, že pořadí procentuální hodnoty počtu vyhovujících bodů je v tomto 

případě jiné. Coonsova záplata je druhá hned za trojúhelníkovou transformací, 

z čehož je patrné, že transformace, které provádějí přerastrování původního 

rastrového obrazu, se mnohem lépe vypořádají s výraznými deformacemi 

(srážkami) mapy. Na druhé straně měla polynomická transformace velké problémy 

s tímto mapovým listem, kde polynomická transformace 1. řádu měla tak malý 

počet vyhovujících bodů, že daná vektorizace byla nevyhovující. Rovněž 

polynomická transformace 3. řádu měla problém vejít se do požadovaných 60% 

bodů vyhovujících 1.kritériu. 

Srážku mapového listu, která vznikla z důvodu, že list byl vytištěn na 

nekvalitním podkladě (jenž nebyl zajištěn) a byl uložen na místě, kde docházelo 

k působení vnějších činitelů (vlhkost, teplota), jsem zobrazil pomocí vektorů 

polohové odchylky testovaných bodů, kde body, které nevyhovovaly prvnímu 

kritériu jsem zobrazil červenou barvou. 
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Obr. č. 12 Srážka mapy vykreslená pomocí vektorů polohové odchylky testovaných bodů 
 

Tyto srážky se zobrazily tak, že vektory nevyhovujících bodů byly 

v jednom směru a byly jednoznačně větší než body, které vyhovovaly kritériu. 

Směry vektorů nám ukazují v jakém směru dochází ke srážce. 
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11. ZÁVĚR 

V mé práci jsem se pokusil nabídnout návod transformace, který 

obsahoval výběr transformačních bodů a postup transformace tak, aby se 

zachovalo co nejvíce informací a obraz výslední vektorové mapy se přiblížil 

k ideálnímu rozměru, který není zatížen srážkami v různých částech mapy. V další 

části jsem se následně věnoval porovnáním výsledků několika metod 

transformace a posouzením přesnosti vektorizace analogové mapy. 

V  této kapitole jsou uvedeny výsledky vektorizace analogové mapy jako 

i chování se rastrového obrazu při použití různých metod transformace s využitím 

obrázků a tabulek. 

Všechny transformace jsem prováděl pomocí 48 kontrolních bodů, které 

byly rovnoměrně rozloženy po celém mapovém listě, tedy na rámu i uvnitř 

mapového listu, přičemž jsem použil nadbytečný počet transformačních bodů 

proto, aby nedošlo k chybnému rozložení bodů při minimálním počtu a tím 

k chybné transformaci. Při nadbytečném poctě bodů se rovněž při afinní 

a polynomické transformaci používá metoda nejmenších čtverců, čímž dostáváme 

přesnější výsledky.  

Jako základ pro transformaci jsem použil rastrové obrazy dvou druhů 

mapových listů a to mapový list na zajištěném podkladě (mapový list Dubové 6-6/1 

a Veľké Rovné 43) a na nezajištěném podkladě (mapový list Dolný Kubín 8-5/12). 

Bylo to z toho důvodu, abych porovnal schopnost jednotlivých metod transformace 

vypořádat se s ideálním mapovým listem a s listem, na kterém jsou výrazné 

deformace. 

Při transformaci rastrových obrazů analogové mapy na zajištěném 

podkladě (hliníkové desce) se všechny metody transformace vešly do kritéria, 

které představuje kvadratická odchylka transformace o hodnotě 0,14 m. To 

znamená, že všechny metody splňují kritérium pro vektorizaci rastrového obrazu 

analogové mapy a odlišují se jen svým postupem a konečnou přesností, která je 

uvedena v tab. č. 9. Nejpřesnější metodou je trojúhelníková transformace, která 

má vždy nulovou kvadratickou odchylku, protože se transformuje přesně na 
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určené body. Druhou nejpřesnější byla Coonsova záplata. Tyto dvě transformace 

jsou nejpřesnější proto, že zde dochází k přerastrování původního rastrového 

obrazu. Ostatní použité transformace už nejsou tak přesné. Nedokáží výrazně 

odstranit deformace jako výše uvedené metody, avšak pořád splňují požadované 

kritérium pro vektorizaci. Při těchto transformacích dochází k posunu, rotaci a 

změně měřítka obrazu. Výjimku tvoří polynomická transformace 3. řádu, která 

svou přesností dokáže sekundovat Coonsově záplatě, i když neprovádí 

přerastrování. Bez ohledu na dosažené pořadí přesnosti jednotlivých transformací 

z výsledků vyplývá, že všechny vybrané metody jsou vhodné a splňují 

požadované kritérium pro transformaci rastrového obrazu katastrální mapy, pokud 

jde o mapový list na zajištěném podkladě.  

Tab. č. 9 Souhrnné výsledky transformací 

Při transformaci analogové mapy na nezajištěném podkladě došlo k tomu, 

že ne všechny metody transformace se vešly do požadovaného kritéria pro 

vektorizaci. Kritérium nesplnila polynomická transformace 1. řádu, která dosáhla 

hodnotu kvadratické odchylky až 0.16 m, tedy přesáhla hodnotu kritéria o 0.02 m, 

z čehož vyplývá, že zmíněná transformace se neumí vypořádat s výraznými 

deformacemi, které se vyskytují na nezajištěném mapovém listě. Rovněž další 

transformace (afinní a polynomická 3. řádu) měly kvadratické odchylky v krajní 

hodnotě 0.14 m. Výrazně přesnější hodnoty na daném mapovém listě dosáhly 

trojúhelníková transformace a Coonsova záplata, což je patrné z  tab. č. 9.  

 Z dosažených výsledků je zřejmé, že při transformaci rastrového obrazu, 

který je výrazně deformovaný, je nejvhodnější použít metody, které využívají 

přerastrování. Kromě výhody při výrazné eliminaci srážky, jsou vhodné pro spojení 

sousedních mapových listů, protože návaznost kresby na stycích je plynulá a rámy 

i decimetrové sítě sousedních mapových listů jsou stejné, na rozdíl od afinní 

Transformace/ RMS Dubové 6-6/1 
(zajištěný podklad) 

Veľké Rovné 43 
(zajištěný podklad) 

Dolný Kubín 8-5/12 
(nezajištěný podklad) 

Polynomická 1. řadu  0.14 m 0.11 m 0.16 m 

Polynomická 3. řadu  0.09 m 0.10 m 0.14 m 
Afinní  0.14 m 0.14 m 0.14 m 

Coonsova záplata  0.08 m 0.08 m 0.09 m 
Triangular  0.00 m 0.00 m 0.00 m 
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a polynomické transformace, kde dochází k překrývání mapových listů, respektive 

vzniká mezi nimi mezera. Pro odstranění této závady se musí následně vykonat 

dotransformování, proto v České republice začaly používat uvedenou Coonsovu 

záplatu na transformace sáhových map. 

Následně jsem na ztransformovaných rastrových obrazech katastrální mapy 

prováděl posouzení přesnosti vektorizace pro jednotlivé metody transformace. Na 

každém mapovém listě jsem použil více než 560 kontrolních (testovacích) bodů, 

které obsahovaly přesné souřadnice vypočítány z původních zápisníků. Tímto 

jsem získal dostatečný počet testovacích bodů, protože na posouzení přesnosti 

potřebujeme minimálně 100 bodů, přičemž tyto body musely splňovat určité 

podmínky (musely být jednoznačně identifikovatelné, tvořily reprezentační výběr, 

atd.). Tyto podmínky byly nutné proto, aby nedošlo ke zkreslení výsledků přesnosti 

vektorizace, způsobené záměnou kontrolních bodů, respektive zatížením výsledků 

mojí osobní chybou při identifikaci polohy bodu na rastrovém obraze. 

Výběrová střední chyba, jako i procentuální hodnota počtu bodů 

vyhovujících I. kritériu jsou přibližně stejné při mapových listech na zajištěném 

podkladě (mapový list Dubové 6-6/1 a Veľké Rovné 43). Tato podobnost 

v přesnosti vektorizace vyplývá z toho, že ani na jednom z těchto dvou uvedených 

listů se transformace nemusely vypořádat se značnými deformacemi, což 

vyjadřuje i vysoká procentuální hodnota počtu vyhovujících bodů. Mírné rozdíly ve 

výsledcích mohou být způsobeny osobní chybou při identifikaci polohy bodu na 

rastrovém obraze. Jak je vidět v tab. č. 10, všechny transformace splňují 

podmínku, aby vektorizace byla vyhovující, tedy počet bodů vyhovujících 1. kritériu 

je větší než 60%. Nejpřesnější z testovaných metod byla trojúhelníková 

transformace z toho důvodu, že zde došlo k přerastrování mapového listu. 

Tyto výsledky mi potvrzují tvrzení, že všechny testované metody 

transformace jsou vhodné pro vektorizaci jakéhokoliv mapového listu, pokud se 

nachází na zajištěném podkladě. 

Následně jsem ještě zakreslil vektory polohových odchylek testovaných 

bodů, kde jednotlivé vektory měly různé velikosti a chaotické rozložení, viz. obr. č. 

8 a č. 10. Tyto vektory vyjadřují nepřesnosti (chyby), které vznikly při samotné 
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konstrukci mapového listu (důkaz je podrobně popsán v kapitole 10.3), při 

transformaci a vektorizaci rastrového obrazu. Toto tvrzení zakládám na 

skutečnosti, že kdyby nedocházelo k chybám při popisovaných procesech, tak by 

se vektory nevykreslily, tedy polohové odchylky testovaných bodů by byly nulové. 

Tab. č. 10 Souhrnné výsledky přesnosti vektorizace 

Transformace 
POLYNOM 

1. řádu  

POLYNOM 

3. řádu  
AFINNÍ 

Coonsova 

záplata  
TROJ 

 Dubové 6-6/1 (zajištěný podklad) 
Výběrová střední chyba  

sXY 
0,089 m 0,084 m 0,093 m 0,091 m 0,083 m 

Počet bodů vyhovujících  

I. kritériu  91,2 % 95,2 % 92,0 % 86,7 % 96,6 % 

 Veľké Rovné 43 (zajištěný podklad) 
Výběrová střední chyba  

sXY 
0,082 m 0,079 m 0,080 m 0,075 m 0,087 m 

Počet bodů vyhovujících  

I. kritériu  89,2% 95,0% 90,6% 86,5% 95,7% 

 Dolný Kubín 8-5/12 (nezajištěný podklad) 
Výběrová střední chyba  

sXY 
0,114 m 0,118 m 0,101 m 0,106 m 0,098 m 

Počet bodů vyhovujících  

I. kritériu  49,4% 61,5% 75,5% 78,2% 79,5% 

 Jak je vidět z tab. č. 10, přesnost vektorizace u mapového listu na 

nezajištěném podkladě je mnohem nižší než na zajištěném podkladě. Dokonce 

polynomická transformace 1. řádu nedosahuje požadovanou přesnost, abychom 

mohly tvrdit že vektorizace je vyhovující. Nejvyšší přesnost zde dosahují metody, 

které využívají přerastrování, tedy dokážou výrazně eliminovat velké deformace 

mapového listu. S počtem bodů vyhovujících 1. kritériu těmto metodám dokáže 

překvapivě sekundovat afinní transformace, která nepoužívá přerastrování.  

 Chování takového deformovaného mapového listu po proběhnutí 

transformací jsem vyjádřil za pomoci vektorů polohových odchylek testovaných 

bodů, kde výsledky zjištěných vektorů nám poukazují na skutečnost, že i po 

proběhnutí transformace se na rastrovém obraze nacházejí oblasti, kde dochází 
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ke srážkám mapového listu. Oblasti, které jsou zatíženy srážkou jsem zakreslil za  

pomoci červených vektorů. 

  

 
Obr. č. 13 Směrové vektory při trojúhelníkové      Obr. č. 14 Směrové vektory při polynomické  

             transformaci                                          transformaci 1. řádu 

 Z obr. č. 13 a z obr. č. 14 je evidentní, že vektory bodů, které nevyhovují I. 

kritériu (jsou označeny červenou barvou) jsou ve větším množství u polynomické 

transformace 1. řádu. Toto grafické zobrazení a výsledky mi potvrzují tvrzení, že 

nejvhodnějšími transformacemi při deformovaných mapových listech jsou metody, 

které používají přerastrování a umí se nejlépe vypořádat se srážkami mapy. Na 

druhé straně, podle obr. č. 13 je zřejmé, že ani nejpřesnější transformace 

nedokáže úplně eliminovat srážky a vytvořit obraz výslední vektorové mapy tak, 

aby se přiblížil k ideálnímu rozměru, který není zatížen srážkami v různých 

částech mapy. Proto, pokud chci dosáhnout kvalitní a přesné výsledky 

vektorizace, musím používat mapové listy, které jsou na zajištěném podkladě. 

Na základě výsledků mé práce jsem dospěl k závěru, že nejideálnější 

metodou je trojúhelníková transformace, která má nejlepší výsledky vzhledem k 

transformaci, respektive vektorizaci. Dokáže výrazně eliminovat velké deformace 

mapového listu a rovněž je vhodná pro spojení několika sousedních listů do 

jednoho celku. Jedinou nevýhodou této metody, aby se mohla používat oficiálně, 

je to, že nikde není publikován její podrobný postup výpočtu. Na druhé straně, 

nejméně vhodná metoda je polynomická transformace 1. řádu, která má nejnižší 

přesnost a nedokáže eliminovat výrazné deformace. 
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 Požadavky, které jsou potřebné k dosažení co nejvyšší přesnosti 

vektorizace na základě získaných poznatků jsou: 

- používat jen původní mapové listy na zajištěných podkladech 

- hustota skenování musí být minimálně 400 dpi, pro potřeby jednoznační 

identifikace kontrolních bodů 

- transformační body rovnoměrně rozmístit po celém mapovém listě, protože 

jinak by transformace nemusely pracovat správně 

- používat nadbytečný počet transformačních bodů, i když vyšší počet 

automaticky neznamená lepší výsledky 

- body, které se používají na vektorizaci musí být jednoznačně 

identifikovatelné 

- používat metody, které využívají přerastrování, pokud chceme spojit 

sousední mapové listy do jednoho celku, tak aby došlo k souhlasnému 

zobrazení předmětu měření na styku sekčních listů. 
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