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Výpočet parametrov  
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elipsoidu pre územie SR
081:528.23

RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.,
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie 

Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

Abstrakt

Odvodenie metodiky výpočtu parametrov hlavne konformných kužeľových zobrazení referenčného elipsoidu podľa zvolených 
kritérií na skreslenie prvkov zobrazovaného územia. Aplikáciou popísanej metodiky sú uvedené návrhy kužeľových zobrazení 
(konformných, ekvivalentných a ekvidištančných na poludníkoch) územia Slovenskej republiky použitím referenčného elip-
soidu GRS80 (v rámci Európskeho terestrického referenčného systému 1989 – ETRS 89), tiež analýza skreslení a vzájomné 
porovnanie týchto zobrazení.

Evaluation of Conic Projection Parameters for the Slovak Republic

Summary

Deriving of the evaluation methods of the conic projection parameters, mainly conformal conic projection of reference 
ellipsoid, by considered criteria for projected area distortions. Presented conic projections (conformal, equal-area and 
equidistant) of the Slovak Republic territory with using reference ellipsoid GRS80 (within the frame ETRS 89) are application 
of the methods, the analysis of deformations and comparison of the projections as well.

1.  Úvod

Pri výbere vhodného zobrazenia územia Slovenskej republiky 
(SR) rozprestierajúceho sa pozdĺž zemepisných rovnobežiek 
je najvhodnejším typom kužeľové zobrazenie v normálnej po-
lohe, ktorého maximálne hodnoty dĺžkového skreslenia do-
sahujú podstatne menšie hodnoty ako v súčasnosti používané 
Křovákovo konformné kužeľové zobrazenie vo všeobecnej 
polohe zavedené v období Československa. V leteckom sek-
tore sa používa Lambertovo konformné kužeľové zobrazenie 

v normálnej polohe. V príspevku uvádzame výsledky, ku kto-
rým sme dospeli v metodike výpočtu parametrov konform-
ných kužeľových zobrazení v normálnej polohe pre referenčný 
elipsoid, pretože odborná literatúra kladie dôraz na výpočet 
parametrov pre referenčnú sféru. Pri výpočte parametrov sme 
použili elipsoid GRS80. V analýze skreslení sme porovna-
li dĺžkové skreslenia spomínaných konformných zobrazení 
elipsoidu, ekvivalentných zobrazení elipsoidu, ktorých zobra-
zovacie rovnice a výpočet parametrov boli formulované v [3], 
a tiež ekvidištančného kužeľového zobrazenia elipsoidu. 
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2.  Konformné kužeľové zobrazenie elipsoidu

V zobrazeniach referenčného elipsoidu na kužeľovú plochu 
rozvinutú do roviny používame v rovine zobrazenia polárnu 
súradnicovú sústavu so začiatkom v obraze vrcholu kužeľa 
V, ktorý leží na osi x pravouhlej súradnicovej sústavy, po-
lárne súradnice sú ρ a ε. Pravouhlá súradnicová sústava má 
začiatok O v priesečníku osi x s obrazom základnej rovno-
bežky, teda os y sa dotýka základnej rovnobežky a bod V má 
x-ovú súradnicu ρ

0
 (obr. 1). Polárne súradnice obrazu bodu 

elipsoidu, ktorého geodetické súradnice sú φ a λ, v konform-
nom kužeľovom zobrazení vypočítame zo zobrazovacích 
rovníc [1], [2]:
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kde e je 1. excentricita elipsoidu, φ
0
 je geodetická šírka zá-

kladnej rovnobežky, ρ
0
 a n sú parametre kužeľového zobra-

zenia. 
Zobrazovacie rovnice (1) možno preformulovať použitím 

vzťahu pre výpočet izometrickej šírky q na elipsoide:
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kde e je Eulerova konštanta; izometrickú šírku q prislúchajú-
cu geodetickej šírke φ vypočítame:
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Určeniu parametrov ρ
0
 a n konformného kužeľového zo-

brazenia elipsoidu z požiadaviek na skreslenie prvkov zo-
brazovaného územia sa budeme venovať v nasledujúcich 
častiach príspevku.

2 .1  Konfor m né kužeľové zobrazen ie  el ipsoidu 
na dotykový kužeľ

Požiadavke na neskreslené dĺžky na jednej rovnobežke 
vyhovuje zobrazenie elipsoidu na kužeľ dotýkajúci sa v rov-
nobežke φ

0
, ktorého parametre vypočítame zo vzťahov: 
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kde N
0
 je priečny polomer krivosti elipsoidu, ktorý pre 

geodetickú šírku φ určíme zo vzťahu:

  


=
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 (5)

2 .2  Kužeľové zobrazen ie  el ipsoidu s  jednou 
nesk reslenou rovnobežkou a  rovna kým 
sk reslen ím k rajných rovnobež iek

Požiadavku na jednu neskreslenú rovnobežku rozšírime 
o požiadavku na rovnaké skreslenie krajných rovnobežiek φ

J
 

a φ
S
 rovnobežkového pásu. Pre dĺžkové skreslenie na týchto 

rovnobežkách potom platí:
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Dosadením zobrazovacej rovnice (1) za ρ a po úprave dos-
taneme:
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potom parameter n vypočítame zo vzťahu (7):
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 (8)

Parameter ρ
0
 vypočítame zo vzťahu (4) a geodetickú šírku 

φ
0
 určíme:

 ϕ =  (9)

2 .3  Konfor m né kužeľové zobrazen ie  el ipsoidu 
s  rovna kým sk reslen ím k rajných 
rovnobež iek a  s  pož iadavkou na sk reslen ie 
zá k ladnej  rovnobežky

Ak požiadavku na rovnaké skreslenie krajných rovnobežiek 
φ

J
 a φ

S
 rovnobežkového pásu rozšírime o požiadavku, aby sa 

Obr. 1 Súradnicové sústavy v rovine kužeľového zobrazenia
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absolútna hodnota ich skreslenia rovnala absolútnej hodnote 
skreslenia základnej rovnobežky φ

0
, potom pre ich moduly 

skreslenia m
J
, m

S
 a m

0
 platí:

  

 = = +

= −
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 (10)

Parameter n vypočítame zo vzťahu (8) a ρ
0
 vypočítame 

z predchádzajúcej podmienky, kde po sčítaní rovníc (10) platí:
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Použitím jednej z predchádzajúcich rovností platí:
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Z (11) vyjadríme ρ
0
:
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Geodetické šírky φ
1
 a φ

2
 neskreslených rovnobežiek vypo-

čítame napr. Newtonovou metódou po dosadení (1) za ρ
1
 a ρ

2
 

a (5) za N
1
 a N

2
 do vzťahov pre ich moduly skreslenia:







ρ

ϕ

ρ

ϕ



 



 

 





= =

2 .4  Konfor m né kužeľové zobrazen ie  el ipsoidu 
s  dvom i nesk resleným i rovnobežkam i

Pri požiadavke na zachovanie dĺžok na dvoch rovnobežkách 
φ

1
 a φ

2
 pre ich moduly skreslenia m

1
 a m

2
 platí:
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Po dosadení zobrazovacej rovnice (2) za ρ
1
 a ρ

2
 vyjadríme 

parameter ρ
0
:

 ρ
ϕ ϕ


      = =−( ) −( )


 


        (14)

kde q je izometrická šírka prislúchajúca príslušným geode-
tickým šírkam. Geodetickú šírku φ

0
 základnej rovnobežky 

určíme zo vzťahu:

ϕ
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= + 

Vzťah na výpočet parametra n odvodíme z jednej z rov-
ností (14):
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3.   Ekvivalentné kužeľové zobrazenie elipsoidu

Z podmienky zachovávania obsahov plošných objektov 
v kužeľovom zobrazení referenčného elipsoidu sú odvodené 
zobrazovacie rovnice ekvivalentného kužeľového zobraze-
nia bodu s geodetickými súradnicami φ, λ v nasledujúcom 
tvare [3]:
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kde e je 1. excentricita elipsoidu, φ
0
 je geodetická šírka zá-

kladnej rovnobežky, ρ
0
 a n sú parametre kužeľového zobra-

zenia. 
V [3] sú odvodené vzťahy na výpočet parametrov ρ

0
 a n 

ekvivalentného kužeľového zobrazenia z viacerých stano-
vených podmienok pre skreslenia obrazu rovnobežiek. Na 
výpočet parametrov ρ

0
 a n ekvivalentného zobrazenia na do-

tykový kužeľ platia vzťahy (4). 
Vzťahy na výpočet parametrov ekvivalentného kužeľové-

ho zobrazenia s jednou neskreslenou rovnobežkou a s obra-
zom pólu vo vrchole kužeľa sú v [3] uvedené, avšak zobraze-
nie tohto typu nie je vhodné pre územie SR, ale pre územia 
nachádzajúce sa v blízkosti pólu.

Z podmienky zachovávania dĺžok na dvoch rovnobežkách 
φ

1
 a φ

2
 sú odvodené nasledujúce vzťahy na výpočet paramet-

rov ρ
0
 a n [3]:
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kde φ
0
 je geodetická šírka základnej rovnobežky, N

1
 a N

2
 sú 

priečne polomery krivosti elipsoidu v bodoch neskreslených 
rovnobežiek s geodetickými šírkami φ

1
 a φ

2
, A a B sú hod-

noty výrazov:

   = − = −  


 
   ϕ ϕ
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4.   Kužeľové zobrazenie elipsoidu ekvidištančné 
na poludníkoch

Z podmienky zachovávania dĺžok na poludníkoch sú zobra-
zovacie rovnice ekvidištančného kužeľového zobrazenia pre 
bod elipsoidu s geodetickými súradnicami φ, λ [1]:
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 (19)

kde φ
0
 je geodetická šírka základnej rovnobežky, ρ

0
 a n sú 

parametre kužeľového zobrazenia, M je meridiánový polo-
mer krivosti elipsoidu určený zo vzťahu:
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Na výpočet parametrov ρ
0
 a n ekvidištančného zobrazenia 

na dotykový kužeľ platia vzťahy (4). 

Parametre ekvidištančného kužeľového zobrazenia s dvo-
mi neskreslenými rovnobežkami φ

1
 a φ

2
 určíme z podmien-

ky (13). Po dosadení zobrazovacej rovnice (19) za ρ dostane-
me vzťahy pre výpočet parametrov ρ

0
 a n:
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5.   Výpočet parametrov kužeľových zobrazení elipsoidu 
GRS80 pre územie SR

Územie Slovenska sa nachádza v rovnobežkovom páse, pri-
čom geodetické šírky krajných rovnobežiek severnej a južnej 

Tab. 1 Prehľad extrémneho dĺžkového skreslenia v navrhovaných kužeľových zobrazeniach

Druh kužeľového zobrazenia φ0 φ1 φ2 ms mJ m0 m1 m2

konformné s jednou neskreslenou 
rovnobežkou 48°40′21,2520″ − − 1,000135 1,000134 1 − −

konformné s jednou neskreslenou 
rovnobežkou, s rovnakým skreslením 

na krajných rovnobežkách
48°40′31,9336″ − − 1,000134 1,000134 1 − −

konformné  s rovnakým skreslením na 
krajných rovnobežkách a podmienkou 

na skreslenie základnej rovnobežky
48°40′31,9336″ 48°00′29,8858″ 49°20′23,2996″ 1,000067 1,000067 0,999933 1 1

konformné  s dvomi neskreslenými 
rovnobežkami 48°40′45″ 48°00′30″ 49°21′00″ 1,000064 1,000068 0,999932 1 1

ekvivalentné s jednou neskreslenou 
rovnobežkou 48°40′21,2520″ − − 1,000137 1,000132 1 − −

ekvivalentné s dvomi neskreslenými 
rovnobežkami 48°40′45″ 48°00′30″ 49°21′00″ 1,000066 1,000067 0,999932 1 1

ekvidištančné  s dvomi neskreslenými 
rovnobežkami 48°40′45″ 48°00′30″ 49°21′00″ 1,000065 1,000067 0,999932 1 1

Tab. 2 Prehľad maximálneho skreslenia uhlov v navrhovaných ekvivalentných a ekvidištančných kužeľových zobrazeniach

Druh zobrazenia ωS ωJ ω0

ekvivalentné s jednou neskreslenou 
rovnobežkou 0°00′56,5971″ 0°00′54,5165″ −

ekvivalentné s dvomi neskreslenými 
rovnobežkami 0°00′27,0683″ 0°00′27,6009″ −0°00′28,1920″

ekvidištančné  s dvomi neskreslenými 
rovnobežkami 0°00′13,4501″ 0°00′13,8862″ −0°00′14,0966″

Vajsáblová, M.: Výpočet parametrov kužeľového zobrazenia...



Geodetický a kartografický obzor
ročník 55/97, 2009, číslo 9 197

na elipsoide GRS80 sú: φ
S
 = 49˚36′50,58″, φ

J
 = 47 4̊3′51,924″. 

V zobrazení územia SR v konformných, ekvivalentných  
a ekvidištančných kužeľových zobrazeniach elipsoidu 
GRS80 s navrhovanými parametrami sme vypočítali modu-
ly dĺžkového skreslenia v bodoch severnej, južnej a základ-
nej rovnobežky (tab. 1). V tab. 2 je maximálne uhlové skres-
lenie v bodoch spomínaných rovnobežiek v ekvivalentných 
a ekvidištančných zobrazeniach.

Analýza skreslení navrhnutých kužeľových zobrazení 
ukázala, že zobrazenia na dotykovú kužeľovú plochu, teda 
s jednou neskreslenou rovnobežkou, dosahujú maximál-
ne dĺžkové skreslenie územia na krajných rovnobežkách 
cca 13–14 cm/km a maximálne uhlové skreslenie v ekvi-
valentnom zobrazení je ±56,6″. Geodetickú šírku neskres-
lenej základnej rovnobežky sme volili v polovici medzi 
severnou a južnou rovnobežkou, teda φ

0
 = 48 4̊0′21,2520″. 

V konformnom kužeľovom zobrazení s jednou neskreslenou 
rovnobežkou a s rovnakým skreslením na krajných rovno-
bežkách bola vypočítaná geodetická šírka základnej rovno-
bežky φ

0
 = 48 4̊0′31,9336″. Maximálne dĺžkové skreslenie je 

optimálnejšie, avšak len v mm/km.
Parametre konformného kužeľového zobrazenia s dvomi 

neskreslenými rovnobežkami sme vypočítali dvomi me-
todikami popísanými v častiach 2.3 a 2.4. V konformnom 
kužeľovom zobrazení s rovnakým skreslením na krajných 
rovnobežkách a podmienkou na skreslenie základnej rov-
nobežky sú geodetické šírky neskreslených rovnobežiek 
determinované stanovenými podmienkami, ich hodnoty 
sú φ

1
 = 48˚00′29,8858″ a φ

2
 = 49˚20′23,2996″. Maximál-

ne dĺžkové skreslenie územia na krajných rovnobežkách je 
+6,7 cm/km a na základnej rovnobežke –6,7 cm/km. V kon-
formnom, ekvivalentnom aj ekvidištančnom kužeľovom 
 zobrazení územia SR s vopred definovanými geodetickými 
šírkami dvoch neskreslených rovnobežiek φ

1
 = 48˚00′30″ 

a φ
2
 = 49˚21′00″ sme maximálne dĺžkové skreslenie do-

siahli od +6,4 do +6,8 cm/km a od –6,7 do –6,8 cm/km 
(pozri tab. 1). Maximálne uhlové skreslenie v ekvivalent-
nom zobrazení s dvomi neskreslenými rovnobežkami je od 
+27,601″ do –28,192″ a v ekvidištančnom od +13,886″ do 
–14,097″.

Na obr. 2 je obraz hraníc SR, zemepisnej siete poludní-
kov s intervalom ∆λ = 30′, siete rovnobežiek s intervalom 
∆φ = 15′, obraz základnej rovnobežky φ

0
, severnej φ

S
 a juž-

nej φ
J
 v konformnom kužeľovom zobrazení elipsoidu GRS80 

s dvomi neskreslenými rovnobežkami. Obraz hraníc SR a ze-
mepisnej siete v ďalších navrhovaných zobrazeniach neuvád-

zame, pretože v danej mierke nie sú rozdiely v obraze tohto 
územia viditeľné.

Výpočty a grafické zobrazenie hraníc územia SR boli vy-
konané použitím vzťahov odvodených v tomto článku v pro-
stredí softvéru Mathematica 6.0 [4].

V konformnom kužeľovom zobrazení Lambertovom je 
vytvorené mapové dielo USA, a tiež mapové diela viacerých 
európskych štátov, napr. Španielska, Francúzska a Belgic-
ka [2]. Francúzske topografické mapy sú vytvorené v kon-
formnom kužeľovom zobrazení v normálnej polohe s dvo-
mi neskreslenými rovnobežkami, referenčnou plochou je 
Clarkeho elipsoid. Územie Francúzska je rozdelené na tri 
rovnobežkové pásy zobrazené na samostatné kužeľové plo-
chy, pričom na ďalší kužeľ je zobrazené územie Korziky.  
Neskreslené rovnobežky boli odvodené voľbou dĺžkového 
skreslenia v bodoch základnej rovnobežky. Mapové dielo 
Belgicka je tiež vytvorené v konformnom kužeľovom zobra-
zení v normálnej polohe s dvomi neskreslenými rovnobež-
kami, ktorých geodetické šírky φ

1
 = 49′50″ a φ

2
 = 51′10″ boli 

vopred určené. Referenčnou plochou je Hayfordov elipsoid.

6.  Záver

Z predchádzajúcej analýzy možno konštatovať, že pri zobra-
zení územia SR v kužeľovom zobrazení je veľmi dôležité 
správne určiť parametre tohto zobrazenia. Kužeľové zobra-
zenia nášho územia s jednou neskreslenou rovnobežkou ne-
spĺňajú požiadavku maximálneho dĺžkového skreslenia do 
10 cm/km. Za optimálnejšie kužeľové zobrazenia možno 
považovať kužeľové zobrazenia v normálnej polohe s dvo-
mi neskreslenými rovnobežkami, a to tri typy: konformné 
(Lambertovo), ekvivalentné (Albersovo) a ekvidištančné 
na poludníkoch. Maximálne dĺžkové skreslenia v týchto 
zobrazeniach sú menšie ako v Křovákovom konformnom 
kužeľovom zobrazení vo všeobecnej polohe používanom na 
základných mapách SR. Pri výpočte parametrov sa ukázalo 
výhodné kritérium na rovnaké dĺžkové skreslenie krajných 
rovnobežiek, avšak vzhľadom na presnosť udávanú v cm/km 
možno všetky navrhované kužeľové zobrazenia s dvomi ne-
skreslenými rovnobežkami považovať za optimálne.  

Príspevok vznikol za podpory grantovej výskumnej úlohy 
VEGA 1/4026/07.

Obr. 2 Obraz hraníc SR v konformnom  
kužeľovom zobrazení
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Abstrakt

Tvorba odvodenej mapy je nevyhnutne spojená s pojmom kartografická generalizácia. Nie všetky prvky, ich charakteristiky 
a vzájomné väzby sa dajú zobraziť so všetkými podrobnosťami. Je preto nevyhnutné vykonať výber (redukciu) a zovšeobec-
nenie obsahových prvkov so zachovaním vzájomných priestorových vzťahov (harmonizácie). Faktory ovplyvňujúce stupeň 
kartografickej generalizácie sú: rozlišovacia schopnosť ľudského oka, mierka mapy, účel mapy, charakter mapovaného úze-
mia a metóda kartografického vyjadrenia. Medzi zásady kartografickej generalizácie patria najmä: zásada zachovania rozlí-
šenia, charakteristických čŕt, hustoty, proporcionality a zásada logickej nadväznosti. Tvorba odvodenej mapy v počítačovom 
prostredí so zachovaním faktorov a zásada kartografickej generalizácie. Nezastupiteľná úloha kartografa pri spracovaní 
mapy aj v počítačovom prostredí. Obrazové ukážky niektorých generalizačných postupov pomocou softvérových systémov.

Generalization of Map Content in the Computer Environment

Summary

Creation of the derived map is necessarily linked with the concept of cartographic generalization. Not all the elements, their 
characteristics and reciprocal links can be displayed with all the details. It is therefore necessary to perform the selection 
(reduction), and generalization of content elements with the maintenance of mutual spatial relationships (harmonization). 
The visual acuity, the map scale, the map purpose, the nature of the territory mapping method for mapping and expression 
are factors affecting the degree of cartographic generalization. The fundamentals of cartographic generalization include the 
principle of maintaining the distinction, the characteristics of features, the density, the proportionality, and a logical linkup. 
Creation of the derived maps in the computer environment with the maintenance of factors and principles of cartographic 
generalization. Unsubstitutable role of a cartographer in the computer map processing. Image examples of some generalization 
procedures by using software systems.

1.  Úvod

Úplný obraz objektov, javov, vzťahov a procesov nie je mož-
né vždy vyjadriť na mape geometricky verne. Možnosti, 
resp. stupeň vernosti grafického znázornenia podrobností, 
sú nepriamo podmienené kritériami grafickej rozlíšiteľnos-
ti a čitateľnosti a priamo závislé od pomeru zmenšenia, t. j. 
mierky mapy. V dôsledku týchto skutočností vynechávame 
pri znázorňovaní nepodstatné podrobnosti prvkov obsahu 
mapy, čím vytvárame zjednodušený, schematicky vyjad-
rený obsah prvkov. Aproximujeme tak reálny prvok „abs-
traktným“ prvkom. Tento proces nazývame kartografickou 
generalizáciou [2].

Mierka mapy nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje 
stupeň generalizácie. Ďalší rozhodujúci vplyv má účel mapy. 
Ten určuje, čo je podstatné a čo podružné. Nie je to len ur-
čenie objektov a jednotlivých kategórií objektov, ale aj ich 
symbolika a forma akou sa budú tieto objekty zobrazovať. 
Každý generalizačný proces je kombináciou viacerých zá-
kladných operácií. Postup spravidla nie je jednotný, výsle-
dok je teda určitým kompromisným riešením.

2.  Kartografická generalizácia všeobecne

Kartografická generalizácia je súčasťou teoretickej kartografie 
a zaoberá sa problémami zovšeobecnenia, výberu (redukcie) 
a vzájomného grafického zosúladenia (harmonizácie) zobraze-
ných objektov, javov, ich charakteristík a vzťahov na vytvára-

nej mape v súlade s mierkou, účelom a ďalšími požiadavkami. 
Kartografická generalizácia sa uplatňuje na mapách všetkých 
mierok – na mapách veľkých mierok (spravidla v menšej mie-
re) a na mapách stredných a malých mierok (spravidla vo väč-
šej miere), na pôvodných aj odvodených mapách [2].

Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú kartogra-
fickú generalizáciu, patria: rozlišovacia schopnosť ľudského 
oka, mierka mapy, účel mapy, charakter mapovaného úze-
mia a metóda kartografického vyjadrenia [2]. 

Rozlišovacia schopnosť ľudského oka nie je síce u všet-
kých rovnaká, ale v priemere sa uvádza, že na mape by de-
taily nemali byť menšie ako 0,2 mm. Tieto limitné hodnoty 
vyplývajú z fyziologických možností ľudského oka a z gra-
fických a reprodukčných kritérií (obr. 1). Ich určenie pre kon-
krétnu mapu môže byť mierne korigované podľa rozhodnutia 
autora alebo redaktora mapy.

Mierka mapy vplýva na kartografickú generalizáciu ne-
priamo proporcionálne – čím je väčšia, tým menej objektov 
podlieha generalizácii a naopak.

Účel mapy vplýva na cieľavedomosť kartografickej gene-
ralizácie prakticky v každej mierke mapy, dokonca aj mapy 
rovnakej mierky sa môžu líšiť kritériami generalizácie, ak 
majú rôzny účel. Na určitých mapách sa z účelových dôvo-
dov zámerne nezobrazuje reliéf alebo sa niektoré prvky ob-
sahu mapy silne redukujú.

Charakter mapovaného územia vplýva na kartografic-
kú generalizáciu najmä vtedy, ak je dané územie niečím 
 zvláštne, typické, charakteristické. Tento faktor sa v karto-
grafickej generalizácii odráža aj ako zásada zachovania cha-
rakteru územia.

Čižmár, J.–Droppová, V.: Generalizácia mapového obsahu...
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Metóda kartografického vyjadrenia vymedzuje prvky 
obsahu mapy podliehajúce generalizácii podľa ich typickos-
ti a dôležitosti pre každú konkrétnu vyjadrovaciu metódu. 
Metóda figurálnych znakov kladie iné požiadavky na gene-
ralizáciu topografického podkladu, ktorý by mal obsahovať 
podrobne a skoro všetky prvky podkladovej topografickej 
mapy, ako  metóda kartogramu alebo kartodiagramu, kde sa 
topografický podklad často obmedzuje len na hranice územ-
ných jednotiek.

Medzi zásady kartografickej generalizácie patria najmä: 
zásada zachovania rozlíšenia, charakteristických čŕt, husto-
ty, proporcionality a zásada logickej nadväznosti [2].

Zásada zachovania rozlíšenia znamená rešpektovanie 
primeraných rozmerov, a najmä dostatočných rozdielov vo 
veľkosti znakov, v šírkach série čiarových znakov, v skupine 
veľkosti znakov, vo farebnom rozlíšení figurálnych znakov, 
čiar, ale najmä farebných areálov.

Zásada zachovania charakteristických čŕt znamená reš-
pektovanie typických, charakteristických čŕt každého prvku 
mapy jednotlivo, ale aj súhrnu týchto prvkov ako celku.

Zásada zachovania hustoty znamená taký výber prvkov 
obsahu mapy, ktorý rešpektuje hustotu prvkov daného úze-
mia individuálne, ale aj všetkých prvkov spolu.

Zásada zachovania proporcionality sa uplatňuje najmä pri 
mapovom zobrazovaní kvantitatívnych ukazovateľov. Preja-
vuje sa dodržiavaním veľkostí rozmerov mapových znakov 
nielen v súlade s použitým matematickým pravidlom, ale aj 
v súlade so správnym vnímaním.

Zásada logickej nadväznosti znamená dodržanie vzájom-
nej súvislosti a spätosti objektov a javov, ktoré si aj napriek 
tomu, že boli zobrazené podľa predchádzajúcich zásad kar-
tografickej generalizácie, vyžadujú vnesenie určitých korek-
cií vyplývajúcich z logických väzieb medzi prvkami mapy.

Pri dodržaní všetkých faktorov a zásad kartografickej ge-
neralizácie by sme mali dostať rovnaký obraz. Skutočnosť 
je však iná. Je to spôsobené individuálnymi schopnosťami 
tvorcu mapy, a tak sa stáva, že mapy toho istého územia 
a tej istej tematiky sa v rôznych detailoch líšia. Snahou teda 
je nájsť vhodný nástroj, ktorý by nám pre rovnakú mierku 
a rovnakú tematiku dokázal vytvoriť rovnaké mapy.

3.  Kartografická generalizácia v počítačovom prostredí

Nielen pri klasickej, ale aj pri digitálnej technológii je dô-
ležité dodržať zosúladenie (harmonizáciu) prvkov mapy. 

Znamená to rešpektovať grafické vyjadrenie jedného prvku 
s ohľadom na druhý. Realizuje sa spravidla v podobe vzá-
jomného zosúladenia (aj odsunutia) priebehu čiar niekoľ-
kých druhov. Častokrát vzniká potreba odsunutia objektu 
(javu) z pôvodnej polohy, ako aj potreba zveličenia znaku 
(zobrazenie „nad mieru“).

Pri vyjadrení prvkov na odvodenej mape môžu nastať dva 
prípady:

zmena tvaru prvku,
zmena dĺžkových alebo plošných rozmerov prvku.
Pri zovšeobecňovaní tvarov prvkov nám ide o to, aby sme 

maximálne zachovali nezmenený pôdorysný tvar. Ďalej do-
hliadame na to, aby sme zachovali relatívnu kľukatosť pô-
vodných čiar a zároveň aj charakteristické podrobnosti. Pri 
zovšeobecňovaní dĺžkových a plošných rozmerov prvkov 
treba dbať o zachovanie vzťahov medzi dĺžkovými a plošný-
mi prvkami na mape vzhľadom na skutočnosť.

Na tvorbu odvodenej mapy v počítačovom prostredí nám 
slúžia rôzne softvérové produkty, ktoré dokážu vytvoriť pre-
tvorený (generalizovaný) obraz podľa vopred stanovených 
zásad. Vzhľadom na rôznorodosť podkladov, ktoré slúžia na 
tvorbu originálov, programový súbor musí spracovávať ras-
trové i vektorové údaje [3].

Pri spracovaní rastrových údajov je potrebné vykonávať 
nasledujúce činnosti:

import akýchkoľvek rastrových údajov,
manuálna intuitívna retuš,
poloautomatická retuš,
transformovanie obrazu pomocou zvolenej transformácie,
formulovanie vlastných transformácií,
rastrovanie plôch ľubovoľným viacfarebným rastrovacím 
vzorom,
presúvanie, kopírovanie rastrových elementov,
definovanie priority všetkých farieb.
Pri spracovaní vektorových údajov je potrebné vykonávať 

nasledujúce činnosti:
definovanie najrozličnejších líniových prvkov a ich použí-
vanie v reálnom čase,
definovanie plošných symbolov,
definovanie rozličných mnohofarebných bodových sym-
bolov,
definovanie rôznych textových fondov,
možnosť používania veľkého množstva symbolov,
definovanie priority jednotlivých symbolov a ich častí,
možnosť zmeny značkového kľúča,
rozdelenie symbolov do spoločných vrstiev,
import vektorových údajov cez vhodný formát zabezpeču-
júci kompatibilitu s inými systémami.

Pri výbere vhodného grafického softvérového systému 
musíme mať na zreteli, že obsah tematických máp sa skladá 
z dvoch skupín prvkov. Sú to prvky tzv. topografické, kto-
ré sú vyjadrené značkami bodovými, čiarovými a plošnými 
a prvky tematické, ktoré bývajú najčastejšie interpretované 
formou kartodiagramu alebo kartogramu, vyjadrené fareb-
nou značkou alebo farebným areálom. Farebná značka alebo 
areál je vyjadrený pomocou rastra; používa sa najčastejšie 
raster obrazových bodov, kde každý obrazový bod má svoje 
špecifické miesto a priradenú hodnotu farby.

Zjednodušenie línie – na riešenie tejto úlohy možno po-
užiť dva algoritmy riešenia. Prvý ponecháva kritické body, 
ktoré sú zodpovedné za tvar línie, a odstráni všetky ostat-
né. Druhý algoritmus rozlišuje oblúk, resp. zakrivenie línie, 
analyzuje ich a odstraňuje ostatné nepodstatné časti.

Pri obidvoch algoritmoch sa zadáva tolerancia zjednodu-
šenia. Pri prvom sa volí hodnota najväčšieho odsadenia, pri 
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Obr. 1 Najmenšie možné rozmery podrobností na 
mapovej kresbe; a=0,2 mm, b=0,3 mm, c=0,25 mm, 

d=0,2 mm, e=0,3 mm, f=0,15 mm, g=0,4 mm, h=0,5 mm, 
i=0,6 až 0,7 mm, j=0,4 mm (čierna), k=0,1 mm (čierna), 

m=0,12 mm (farebná) [1]
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druhom sa volí ako tolerancia zjednodušenia referenčná vo-
diaca línia. Konkrétna voľba tolerancie zjednodušenia závisí 
od mierky mapy a samotného kartografa (obr. 2).

Zjednodušenie budov – slúži na zjednodušenie tvaru bu-
dov, ale so zachovaním ich charakteristického tvaru a veľ-
kosti. Pri riešení tejto úlohy sa vyžaduje zadanie minimálnej 
dĺžky strany – tolerancia zjednodušenia a minimálnej plo-
chy objektu, ktoré budú zachované. Objekty nespĺňajúce mi-
nimálnu veľkosť plochy sú eliminované (obr. 3).

Spájanie polygónov – spája susedné polygóny (plochy) 
do nových na základe vzdialenosti. Pri riešení tejto úlohy je 
nutné zadať vzdialenosť zoskupenia, t. j. vzdialenosť medzi 
objektmi, ktoré budú zoskupené. Ak je vzdialenosť medzi ob-
jektmi väčšia ako zadaná vzdialenosť zoskupenia, tak objek-
ty nebudú spojené (agregované). Pre agregáciu budov je dôle-
žité, aby jednotlivé hrany objektov boli približne rovnobežné. 
Potom agregácia prebehne úspešne a tvary zoskupených ob-
jektov – polygónov – ostanú približne zachované (obr. 4).

Zlúčenie budov so spoločnými hranicami – nástroj zjed-
nodušenie budov síce umožňuje zjednodušiť budovy, ktoré 
majú spoločnú hranicu, ale pre lepší výsledok generalizácie 
je výhodnejšie tieto budovy najprv zlúčiť, a až následne vy-
konať zjednodušenie (obr. 5).

Odstránenie budov s malou plochou a zjednodušenie 
obrysových tvarov – pri tomto spôsobe generalizácie je ne-

Obr. 2 Zjednodušenie línie

Obr. 3 Zjednodušenie budov

Obr. 5 Zlúčenie a zjednodušenie budov

Obr. 4 Spájanie polygónov
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vyhnutná typizácia stavieb. Ide o nahradenie presného pô-
dorysu stavby z väčšej mierky symbolickou značkou alebo 
jednoduchým pôdorysom so symbolom. Ide o niektoré stav-
by neveľké plochou, ale významné funkciou (napr. vysiela-
če, kaplnky a pod.). Ak by sa takýto objekt svojim rozmerom 
v príslušnej mierke nezobrazil, nahradí sa najmenšou zobra-
ziteľnou plochou, ktorá je vopred zadefinovaná (obr. 6).

Odsun budov – nastáva v prípade, ak vzdialenosť medzi ces-
tami a budovami nie je dostatočná, t.j. je menšia ako limitná 
hodnota, ktorá je vopred definovaná. Odsun budov od komuni-
kácií je potrebný v dôsledku zmenenej šírky komunikácie. Na 
vyznačenie miesta, kde má nastať odsun budov od komuniká-
cie, sa používa nástroj na detekciu grafických konfliktov (obr. 
7) a následne je vykonaný odsun budov (obr. 8) [4].

Uvedené nástroje generalizácie nie sú vyčerpávajúce. Ďal-
šími sú nástroje na generalizáciu porastov a povrchu pôdy 
a ostatných obsahových prvkov máp. Týmito sa v tomto prí-
spevku nezaoberáme.

Spomínané postupy generalizácie sú aplikované len pre 
topografické prvky obsahu mapy. Pri tvorbe tematického 
obsahu vyjadreného najmä formou kartodiagramov a karto-
gramov musíme brať do úvahy priestorovú lokalizáciu už ge-
neralizovaného topografického obsahu a v ďalšom zohľadniť 
kritériá minimálnych rozmerov uvedených na obr. 1.

4.  Záver

Výrobný proces tvorby odvodenej mapy je zložitý proces. Od-
vodená mapa musí spĺňať celý rad požiadaviek. Tvorca mapy 
musí veľa času venovať štúdiu zobrazovaného územia, jeho 
charakteristikám, s prihliadnutím na účel spracovanej mapy. 
Mapa musí byť spracovaná tak, aby vyhovovala danému úče-
lu, jej obsah musí byť vecne správny, geometricky presný (v 
možnostiach danej mierky), primerane úplný, no prehľadný 
a zrozumiteľný pre používateľa. Mapa musí byť po grafickej 
stránke dokonalá a na vyhovujúcej estetickej úrovni.

Digitálne postupy tvorby odvodenej mapy tvorcom máp 
v mnohom napomáhajú. Čiastočne ovplyvňujú pracovný 
postup tvorby odvodenej mapy. Postupy, pri ktorých nám 
pomáhajú generalizačné nástroje, však vždy nespĺňajú po-
žiadavky na generalizovaný obraz odvodenej mapy. Tu zno-
va prichádza do úvahy nezastupiteľná úloha tvorcu mapy 
– kartografa. Preto sa požiadavka, aby dve mapy toho istého 
územia a tej istej tematiky boli rovnaké, v blízkej budúcnosti 
pravdepodobne nenaplní.

Obr. 6 Budovy pred elimináciou a zjednodušením a po 
eliminácii a zjednodušení

Obr. 7 Detekcia grafických konfliktov medzi budovami 
a cestami

Obr. 8 Odsun budov od ciest
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Národní databáze Data200 
a projekt EuroRegionalMap – 
popis databází
084.3:351:528.9

Ing. Jarmila Váňová,
Zeměměřický úřad, Praha

Abstrakt

Zeměměřický úřad (ZÚ) využil zkušenosti získané při naplňování a aktualizaci projektu EuroRegionalMap (ERM) k budová-
ní národní databáze v měřítku 1:200 000 (Data200). Vztah mezi databázemi ERM a Data200 a představení datových zdrojů, 
struktury databáze, dokumentace a programového vybavení.

The National Database Data200 and the EuroRegionalMap Project

Summary

The Land Survey Office took experience of building and updating EuroRegionalMap (ERM) project and derived a National 
Database Data200 (Data200) at scale 1:200 000. Relation between ERM and Data200 databases and introduction of used 
data sources, data structure, documentation and software equipment.

1.  Úvod

Česká republika (ČR) se zapojila do projektu ERM pro-
střednictvím Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
(ČÚZK) v roce 2005, zpracovatelem dat z území ČR je ZÚ. 
Hlavním cílem tohoto projektu je sjednocení topografických 
databází středního měřítka spravovaných národními země-
měřickými a mapovými službami.

Národní databáze Data200 vznikla v roce 2007 na podkla-
dě českého příspěvku ERM se záměrem postupného rozšiřo-
vání o další objekty. Velkou výhodou takto odvozené národní 
databáze je její kompatibilita s databázemi sousedních států.

2.  Projekt ERM

Projekt ERM je digitální topografická databáze Evropy 
v měřítku cca 1:250 000 pokrývající bezešvě území téměř 
celé Evropy (obr. 1). Tato vektorová databáze byla vytvoře-
na jako univerzální rámec a základní zdroj dat pro podpo-
ru aplikací GIS [1]. Jedná se o společný projekt národních 
zeměměřických a mapových služeb sdružených v organiza-
ci EuroGeographics (EG). V březnu 2009 byla dokončena 
aktuální verze ERM v 3.0, na které se podílelo již 31 evrop-
ských států.

2 .1  Organ izace projek tu

Řízení projektu probíhá na několika úrovních:
Vedení EG – partner ve vztahu k Evropské komisi
IGNB1) – koordinátor projektu odpovědný za finální kom-
pletaci (sešití) dat
Technický tým – pětičlenný tým expertů odpovídající za 
vývoj technologie a technickou podporu 
Regionální koordinátoři – 4 zástupci, kteří kontrolují kva-
litu dat ve svém regionu před odevzdáním hlavnímu koor-
dinátorovi (vymezení regionů viz obr. 2)

1) National Geographic Institute of Belgium.

•
•

•

•

Zpracovatelé projektu – zeměměřické a mapové služby 
jednotlivých zemí

Při řízení projektu hrají důležitou roli komunikační 
nástroje. Projekt se stále vyvíjí a zpracovatelé musejí být 
informováni o změnách co nejrychleji. Používají se tyto způ-
soby komunikace: 

Webové stránky EG (www.eurogeographics.org)
Elektronická pošta
Diskuzní fórum ERM na serveru IGNB
Dokumenty na serveru IGNB - technická dokumentace, 
data, šablony, metadata, výrobní plány, kontakty, novin-
ky, plánované akce
Projectplace – webová aplikace pro efektivní řízení pro-
jektů, skupina D ji používá zejména k odesílání a staho-
vání dat
Pracovní mítinky

2 .2 Technolog ické zajiš t ěn í  projek tu

Technickou kostru projektu tvoří dokumentace ERM 
(tab. 1), datový model a databázové šablony. K nejdů-
ležitějším dokumentům patří „EuroRegionalMap Spe-
cification and Data Catalogue“, který stanovuje obsah 
a přesnost dat a „Technical Producer Guide“, který obsa-
huje pravidla pro naplňování databáze. Veškerá dokumen-
tace je ze strany EG průběžně aktualizována. Hlavním 
důvodem je snaha o sladění ERM s dalšími projekty EG 
a zapracování některých požadavků Statistického úřadu 
Evropské komise (Eurostat), který patří k hlavním uživa-
telům ERM.

2 .3 Datové zd roje

Pro naplnění databáze ERM v územním rozsahu ČR byla 
použita data Digitálního modelu území 1:200 000 (DMÚ200) 
z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu 
Dobruška. Tato data byla aktualizována a doplněna o další 
objekty s využitím několika zdrojů (obr. 3). 

•

•
•
•
•

•

•
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Pro polohové zpřesnění, doplnění některých objek-
tů a aktualizaci zdrojových dat posloužila Základní báze 
geografických dat ČR – ZABAGED®, kterou spravuje ZÚ. 
Řešitelský tým za ČR zvolil jako kritérium polohové přes-
nosti hodnotu 100 m (mezní hodnota dle specifikací ERM 
je 125 m). Zároveň byla upravena i velikostní kritéria pro 
naplňování některých objektů. Důvodem pro větší podrob-
nost a přesnost dat byl záměr využít ERM jako hlavní zdroj 
pro vybudování Data200.

Analýza polohové přesnosti objektů ERM byla prove-
dena plně automatizovaně pomocí zabudovaných nástrojů 
ArcInfo (buffer, erase, select). Nejprve byla vytvořena oba-

lová zóna kolem vybraných objektů ZABAGED® a následně 
byly v databázi ERM automaticky vygenerovány příslušné 
objekty nebo jejich části, které ležely mimo obalovou zónu 
požadované přesnosti.

Jako základ pro vrstvu administrativních hranic posloužila 
databáze EBM2) v měřítku 1:100 000. Polohová přesnost 
státní hranice byla zkontrolována stejným způsobem popsa-
ným výše, tj. hranice EBM byla porovnána s obalovou zónou 
státní hranice ZABAGED® a zjištěné odchylky byly řešeny 
ve spolupráci se zeměměřickými úřady sousedních států. 
Jednalo se zejména o výrazný posun hranice EBM mezi ČR 
a Rakouskem severovýchodním směrem a dále byla zjištěna 
velká nepřesnost této hranice mezi ČR a Saskem. V prvním 
případě BEV3) (rakouský partner) data ERM i EBM opra-
vil, ve druhém případě BKG4) (německý partner) akceptoval 
opravený průběh hranice českými zpracovateli a převzal jej 
i do své národní databáze.

Dalšími zdroji pro aktualizaci byla například data České-
ho statistického úřadu – Územně identifikační registr základ-
ních sídelních jednotek (ÚIR-ZSJ), data ze Silniční databan-
2) EuroBoundaryMap – projekt EG [http://www.eurogeographics.org/

projects].
3) BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
4) BKG – Bundesamt für Kartographie und Geodäsie.

Obr. 1 Pokrytí Evropy ERM v 3.0 (plánované rozšíření 
o Albánii, Bulharsko a Turecko se zatím neuskutečnilo) [2]

Obr. 3 Vznik databáze ERM

Tab. 1 Základní technické parametry ERM

Datový typ Vektorová data

Souřadnicový systém ETRS89 (~WGS84)

Výškový systém EVRS

Polohová přesnost 125 m

Měřítko 1:200 000 – 1:300 000

Tolerance

minimální vzdálenost mezi 
dvěma body: 5 m
minimální velikost plošných 
objektů: 6 ha
minimální velikost liniových 
objektů: 50 m

Programové vybavení ArcInfo, PLTS

Formát dat ESRI Personal Geodatabase

Kódování atributů a features
DIGEST Feature Attribute 
Coding Catalogue (FACC)

Kódování textu
Unicode UTF-8, ISO 8859-2 
(Latin2)

Metadata dle ISO 11915

Váňová, J.: Národní databáze Data200 a projekt...

Obr. 2 Vymezení regionů [3]
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Tab. 2 Rozdělení ERM do Feature Class

Vrstva Feature Class Název

Boundaries
POLBNDL Administrativní hranice

POLBNDA Administrativní území

Hydro

AQUEDCTL Akvadukt

COASTA Přílivové pobřežní pásmo

COASTL Mořská břehová čára / Pobřežní hráz

DAML Přehradní hráz, jez / Plavební komora

DAMC Přehradní hráz, jez / Plavební komora

LANDICEA Ledovec / Ledovcové pole

LAKERESA Jezero, rybník / Vodní nádrž

ISLANDA Ostrov

SEAA Mořská plocha

SPRINGC Pramen

SPRINGP Pramen

SWAMPA Mokřina, bažina

RAPIDSL Vodopád národního nebo turistického významu

RAPIDSC Vodopád národního nebo turistického významu

WATRCRSA Vodní tok ≥ 50 m

WATRCRSL Vodní tok < 50 m

WELLP Studna, vrt

Misc

BUILDP Budova

CTOWERP Vysílač (orientačně významný)

EXTRACTP Důl, lom

INDPRODL Produktovod

INDPRODP Úložiště, halda / Zpracovatelský závod / Tlaková přečerpávací stanice

LANDMRKP
Pevnost, opevnění / Zábavní park / Závodiště / Stadion, amfiteátr / Památník, pamětihodnost / 
Zřícenina, rozvalina

PARKA Národní park / Přírodní rezervace (chráněná krajinná oblast)

PHYSL Útes, skalní stěna nad 50 m výšky / Nábřeží, násep

PHYSP Jeskyně

POWERL Elektrické vedení vysokého napětí

POWERP Elektrárna

TOWERP Věž orientačního významu (ne komunikační)

Name NAMET Pojmenované lokality (geografické)

Pop

BUILTUPA Sídlo reprezentované zastavěnou plochou vyjádřenou plochou

BUILTUPP Sídlo reprezentované zastavěnou plochou vyjádřenou bodem

NAMEP Název sídla, které nemůže být reprezentováno zastavěnou plochou

Trans

AIRFLDA Letiště sloužící veřejné mezinárodní přepravě osob

AIRFLDP Letiště sloužící veřejné vnitrostátní přepravě osob

EXITC Mezinárodní hraniční přechod (silniční, železniční)

FERRYL Přívoz na silnici nebo železnici, trajekt

FERRYC Stanice přívozu/trajektu

HARBORA Přístav, přístaviště

HARBORL Přístav, přístaviště

HELIP Heliport

INTERCC Mimoúrovňová křižovatka s nájezdy

LEVELCC Úrovňové křížení silnic a železnic (železniční přejezd)

MISAEROP Kontrolní věž

RAILRDL Železnice

RAILRDC Železniční stanice

RESTC Dálniční odpočívka

ROADL Silnice

RUNWAYL Přistávací dráha

Veg
SOILA Půdní kryt

VEGA Lesy / Ovocné sady, plantáže / Zemědělská půda

Váňová, J.: Národní databáze Data200 a projekt...



Geodetický a kartografický obzor
ročník 55/97, 2009, číslo 9 205

Tab. 3  Základní technické parametry Data200

Datový typ Vektorová data

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv

Polohová přesnost 100 m

Měřítko 1:200 000 

Tolerance

minimální vzdálenost mezi dvěma body: 
5 m

minimální velikost plošných objektů: 6 ha

minimální velikost liniových objektů: 50 m

Programové vybavení ArcInfo, PLTS

Formát dat ESRI Personal Geodatabase

Kódování atributů 
a features

DIGEST Feature Attribute Coding 
Catalogue (FACC)

Kódování textu Unicode UTF-8, ISO 8859-2 (Latin2)

Tab. 4  Naplněné třídy prvků Data200 k 1. 6. 2009

Vrstva Feature Class Název
Administrativní 
hranice

POLBNDA Administrativní území – plocha
POLBNDL Administrativní hranice – linie
POLBNDP Administrativní území – centroid

Vodstvo DAML Přehradní hráz, jez 
DAMC Přehradní hráz, jez 
LAKERESA Jezero, rybník / Vodní nádrž
ISLANDA Ostrov
SWAMPA Mokřina, bažina
WATRCRSA Vodní tok ≥ 50 m
WATRCRSL Vodní tok < 50 m

Geografická jména NAMET Pojmenované lokality (geografické)
Různé objekty BUILDP Budova

PARKA Národní park / Přírodní rezervace (chráněná krajinná oblast)
POWERL Elektrické vedení vysokého napětí

Sídla BUILTUPA Sídlo reprezentované zastavěnou plochou vyjádřenou plochou
BUILTUPP Sídlo reprezentované zastavěnou plochou vyjádřenou bodem
NAMEP Název sídla, které nemůže být reprezentováno zastavěnou plochou

Doprava AIRFLDA Letiště sloužící veřejné mezinárodní přepravě osob
AIRFLDP Letiště sloužící veřejné vnitrostátní přepravě osob
CABLECL Lanová dráha
EXITC Mezinárodní hraniční přechod
FERRYL Přívoz na silnici nebo železnici, trajekt
FERRYC Stanice přívozu
HELIP Heliport
INTERCC Mimoúrovňová křižovatka s nájezdy
LEVELCC Úrovňové křížení silnic a železnic (železniční přejezd)
RAILRDL Železnice
RAILRDC Železniční stanice
RESTC Dálniční odpočívka
ROADL Silnice
RUNWAYL Přistávací dráha

Vegetace a povrch VEGA Lesy 
Terénní reliéf ELEVP Kótované body

Váňová, J.: Národní databáze Data200 a projekt...

ky Ostrava, data z Centra dopravního výzkumu (CDV), data 
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK), digitální 
ortofoto ZÚ a další.

Zpracování projektu ERM probíhalo v S-JTSK a až 
v závěru byla provedena transformace souřadnic do 
ETRS89, který se jednotně používá v databázi ERM. 
Hlavním důvodem byla skutečnost, že většina zdrojových 
dat byla v S-JTSK.

2 .4 St r uk tu ra  dat

Celkem 53 tříd prvků (feature class) lze začlenit do sedmi 
tematických vrstev – administrativní hranice, vodstvo, dopra-
va, sídla, geografická jména, různé objekty, vegetace a povrch. 
Některé objekty a atributy jsou povinné, méně důležité objek-
ty a atributy jsou nepovinné. Rozdělení objektů a atributů na 
povinné a nepovinné je výsledkem pragmatického přístupu, 
který umožňuje národním zeměměřickým a mapovým služ-
bám v relativně krátké době naplnit databázi daty, která mají 
k dispozici a teprve v dalších verzích naplňovat obtížněji 
dosažitelná data. V tab. 2 jsou tučným typem uvedeny typy 
objektů naplněné v české datové sadě ERM. Kromě zmí-
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Tab. 5  Přidané třídy prvků a atributy

Třída prvků Atribut Význam atributu Hodnota 
aributu

Význam hodnoty atributu

HRANICE
POLBNDL (Line) F_CODE Kód Feature FA000 Administrativní hranice

USE Typ hranice 111 Katastrální
-32768 Hranice, která není zároveň katastrální hranicí

NA3 Druh hranice 10 Obvod hl.m.Prahy*
22 Správní obvod hl.m.Prahy*
220 Městská část hl.m.Prahy*
300 Městský obvod/městská část statutárního města*
-32768 Hranice, která je jiná než 10, 22, 220, 300*

POLBNDA (Area)
POLBNDP (Point)

F_CODE Kód Feature FA001 Administrativní území
ICOB Kód obce X Konkrétní kód dle ČSÚ

POLBNDSA (Area)
POLBNDSP
(Point)

F_CODE Kód Feature FA002 Plochy statutárních měst a hl.m.Prahy*
NA3 Správní kategorie 10 Obvod hl.m.Prahy*

22 Správní obvod hl.m.Prahy*
220 Městská část hl.m.Prahy*
300 Městský obvod/městská část statut. Města*

AAIN Identifikátor správní jednotky X Konkrétní kód dle ČSÚ*
SÍDLA

BUILTUPA (Area) F_CODE Kód Feature AL020
AL021
AL022

Sídlo reprezentované zastavěnou plochou vyjádřenou plochou

NA3 Kategorie sídla vyjádřeného plochou 0 Hlavní město Praha
4 Obec
6 Městys
3 Město
1 Statutární město

SHN3 Identifikační kód správní jednotky X Obec (CZxxxxxxxxxx)
ICOB Kód obce X Konkrétní kód dle ČSÚ
ERM Výběrové kritérium 1 Vstupuje do ERM

0 Nevstupuje do ERM
BUILTUPP (Point) F_CODE Kód Feature AL020 Sídlo reprezentované zastavěnou plochou vyjádřenou bodem

NA3 Kategorie sídla vyjádřeného bodem 4 Obec
41 Část obce
3 Město
31 Část města
11 Část statutárního města
110 Část hlavního města Prahy
9 Obec – voj. újezd
91 Část obce – voj.újezdu
6 Městys
61 Část městyse
998 Místní část

ERM Výběrové kritérium 1 Vstupuje do ERM
0 Nevstupuje do ERM

ICOB Kód obce X Konkrétní kód dle ČSÚ
KODCOBE Kód části obce X Konkrétní kód dle ČSÚ

DOPRAVA
CablecL (Line) F_CODE Kód Feature AQ010 Visutá, pozemní lanová dráha
EXITC (Node) F_CODE Kód Feature AQ090 Mezinárodní hraniční přechod

TUC Kategorie hraničního přechodu 4 Silniční
3 Železniční
17 Pro pěší
21 Vodní
13 Letištní

ROADL (Line) F_CODE Kód Feature AP030 Silnice
NA3 Třída silnice dle národní klasifikace 14 Silnice I. tř.

15 Silnice II. tř.
16 Dálnice a rychlostní silnice
20 Silnice III. tř.
21 Neevidované silnice, ulice

ERM Výběrové kritérium 1 Vstupuje do ERM
0 Nevstupuje do ERM

TERÉNNÍ RELIÉF
ELEVP (Point) F_CODE Kód Feature CA030 Kótované body

ZV2 Nadmořská výška X Konkrétní výškový údaj
NAMN1 Jméno v prvním národním jazyce Text Konkrétní jméno

UNK Neví se
NAMN2 Jméno v druhém národním jazyce Text Konkrétní jméno

UNK Neví se
N_A Pro konkrétní feature nemá údaj význam 

NAMA1 Jméno v prvním národním jazyce (v ASCII 
formátu)

Text Konkrétní jméno
UNK Neví se

NAMA2 Jméno v druhém národním jazyce (v ASCII 
formátu)

Text Konkrétní jméno
UNK Neví se
N_A Pro konkrétní feature nemá údaj význam 

NLN1 Kód 1. národního jazyka pro NAMN1 dle ISO 
639-2/B

CZE Konkrétní kód národního jazyka 
N_A Pro konkrétní feature nemá údaj význam

NLN2 Kód 2. národního jazyka pro NAMN2 dle ISO 
639-2/B

Text Konkrétní kód národního jazyka 
N_A Pro konkrétní feature nemá údaj význam

ELEVL (Line) F_CODE Kód Feature CA010 Vrstevnice základní*
CA011 Vrstevnice zdůrazněná*
CA012 Vrstevnice doplňková*

ZV2 Nadmořská výška X Konkrétní výškový údaj*

* zatím nenaplněno
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něných tříd prvků jsou součástí databáze ještě relační třídy 
a tabulky. Jedno z možných řešení vizualizace dat ERM je 
uvedeno na obr. 4 (3. str. obálky). V tomto případě je použita 
knihovna stylů navžená technickým týmem ERM.

2 .5 Vyrovnán í  s tyk ů

Vyrovnání styků na státních hranicích je časově velice 
náročný proces. Často je nutné komunikovat se zpracovateli 
ze sousedních států a řešit rozpory v datech. Součástí doku-
mentace ERM jsou pravidla pro vyrovnání styků liniových, 
plošných i bodových objektů a sjednocení jejich atributů na 
státní hranici „Edge Matching Directives“. Technický tým 
se snaží tuto fázi projektu více zpřehlednit (zavedení komu-
nikačního protokolu) a zautomatizovat (nástroj pro automa-
tické vyhledání totožných objektů na státní hranici s rozdíl-
nou polohou a atributy), ale podle dosavadních zkušeností 
došlo naopak k nárůstu práce.

2 .6 Kont rola  dat

Kontrolu čistoty dat provádí každý zpracovatel před odesláním 
dat svému regionálnímu koordinátorovi. Ten provede rovněž 
kontrolu dat a pošle zpracovateli zprávu s chybovými nálezy. 
Tento cyklus se opakuje, dokud všechna data nejsou oprave-
na. Zpracovatelé mají k dispozici řadu kontrolních nástrojů, 
např. zabudované nástroje ArcInfo pro topologické kontroly, 
aplikaci Production Line Tool Set či skripty v programovacím 
jazyce Python vytvořené technickým týmem ERM.

O kvalitě dat ERM svědčí mj. i fakt, že tato databáze 
zvítězila koncem roku 2006 ve veřejné soutěži Eurosta-
tu, vyhlášené na poskytování referenčních topografických 
dat středního měřítka. Z vítězství v soutěži plyne závazek 
aktualizovat data ERM každoročně minimálně do roku 
2010.

3.  Data200

Databáze je strukturovaná do osmi tematických vrstev – 
administrativní hranice, vodstvo, doprava, sídla, geografická 
jména, různé objekty, vegetace a povrch a terénní reliéf [5].

3.1  St r uk tu ra  dat

Datový model Data200 byl odvozen z datového modelu 
ERM verze 2.2 [6]. Byly stanoveny jmenné konvence objek-
tů doplněných v Data200. V datovém modelu byly odstra-
něny přebytečné domény a doplněny subtypy a domény 
u nově doplněných objektů. Datový model Data200 byl 
tak uveden do souladu se schématem ERM a standardem 
DIGEST. Rovněž byla provedena aktualizace dokumen-
tů – „Seznam_objektu_Data200“ a „Seznam_znacek_
Data200“.

Schéma databáze Data200 nyní obsahuje 45 tříd prvků, 6 
tabulek a 14 relačních tříd (viz tab. 3 a 4). Nastavené relace 
umožňují propojení atributových tabulek s DBF tabulka-
mi (uloženými v Data200 i mimo databázi) přes společný 
identifikátor a získání dalších informací o objektech data-
báze. Každá třída prvků obsahuje nejméně 1 subtyp. Každé-
mu subtypu je přiřazen kód, který je převzat ze standardu 
DIGEST. U objektů, které se ve výše jmenovaném standardu 

nevyskytovaly, byl jejich kód zvolen v ZÚ. Rovněž označení 
atributových polí a kódové hodnoty atributů odpovídají uve-
denému standardu.

Zpočátku byla Data200 uložena ve formátu Personal Geo-
database, později byla převedena do SDE geodatabáze, aby 
bylo možno využít výhod víceuživatelské editace. Kromě této 
SDE geodatabáze byla vytvořena ještě pomocná SDE geo-
databáze, která obsahuje pomocné tabulky a odvozené vrstvy. 

Tab. 5 představuje pouze třídy prvků a atributy doplněné 
navíc oproti ERM (tučně), kompletní obsah a struktura data-
báze se nachází v dokumentu „Seznam_objektu_Data200“.

Nenaplněné třídy prvků a atributy se budou postupně do 
databáze doplňovat. V současné době ZÚ řeší, jakým způ-
sobem poskytovat data, která jsou již naplněna. Měla by 
být k dispozici ve druhé polovině roku 2009, formát posky-
tovaných dat bude SHP a DGN. Mapový dokument MXD 
se zjednodušenou vizualizací a podrobné informace o pod-
mínkách poskytování dat jsou umístěny na http://geoportal.
cuzk.cz.

4.  Závěr 

Data200 nabízí uživatelům vysoce kvalitní a aktuální data 
v měřítku 1:200 000 se zajištěním budoucí údržby. Databáze 
může být využita pro rozmanité účely. Umožňuje nejen vizu-
alizaci dat a její propojení s dalšími statistickými daty, ale 
i širokou škálu prostorových a síťových analýz na regionální 
úrovni týkajících se například životního prostředí, dopravy, 
cestovního ruchu.

Díky svému původu jsou tato data homogenní v rámci 
Evropy a vystykovaná na státních hranicích, takže je lze 
kombinovat s daty ERM ostatních států a získat tak kvalitní 
podklad pro řešení nejen národních, ale i různých přeshra-
ničních projektů.

V ZÚ bude tato databáze sloužit jako zdroj pro tvorbu 
kartografických výstupů odpovídajícího měřítka a odvozo-
vání aktualizovaných verzí ERM.
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georeliéfu
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Abstrakt

Jedným zo základných faktorov, ktorý podmieňuje vlastnosti trojuholníkovej siete, je rozmiestnenie vstupných bodov, ktoré 
tvoria vrcholy trojuholníkov. Tvar trojuholníka by mal pre minimalizáciu odchýlok odvodených veličín zodpovedať tvaru 
reprezentovanej plochy. Rovnako aj vzájomné rozmiestnenie bodov by malo byť v úzkom vzťahu s tvarom tejto plochy. Pre-
zentácia jednej z možností, ako vybrať reprezentatívnu podmnožinu bodov predstavujúcu vstup na vytvorenie nepravidelnej 
trojuholníkovej siete. Tento postup je založený na hodnotení vplyvu každého bodu na základe hodnôt normálových krivostí. 
Zároveň porovnanie možností využitia týchto bodov na lokálnu optimalizáciu trojuholníkov.

Selection of Representative Set of Points for the Optimized Triangulated Network Creation  
for Georelief Modelling

Summary

One of the fundamental factors forming triangular network characteristics is the entry points  lay-out. The shape of the 
triangle should correspond to the shape of represented surface to minimize the deviations of derived values. The mutual 
position of points should be in close relationship with the shape of the surface as well. Presentation of one option for selection 
of a representative subset of points as input for creation of a triangulated irregular network. This procedure is based on 
assessment of the impact of each point based on the normal curvature values. Comparison of the utilization of these points 
for the local triangles optimization as well.

1.  Úvod

Metódy vytvorenia trojuholníkovej siete (TS) spojené so se-
lekciou vstupných bodov sú čoraz používanejšie aj pri mo-
delovaní georeliéfu, čo súvisí s nárastom množstva výško-
vých údajov získavaných modernými metódami diaľkového 
prieskumu Zeme. Výber podmnožiny bodov zo vstupného 
diskrétneho bodového poľa sa prejaví v simplifikácii tvaru 
modelovanej plochy. Používaných postupov je viacero, pri 
modelovaní georeliéfu sa najčastejšie stretávame s metóda-
mi s výberom dôležitých prvkov (feature methods). Na čo 
najlepšiu aproximáciu tvaru plochy georeliéfu je potrebné 
zachytiť hlavné prvky – kostru georeliéfu a miesta najväč-
šej zmeny tvaru plochy. Aby boli body reprezentatívne roz-
miestnené, mala by ich hustota zodpovedať krivosti plochy 
georeliéfu v danom mieste [6].

V príspevku prezentujeme vlastnú metódu na výber bo-
dov, založenú na analýze krivostí vo vstupných bodoch. 
Skúmame možnosti použitia vybranej podmnožiny vstup-
ných bodov na vytvorenie optimalizovanej TS. Hodnotíme 
veľkosť odchýlok normál trojuholníkov ako indikátora pres-
nosti a charakteristiky, ktoré majú zásadný vplyv na chyby 
hodnôt odvodených morfometrických veličín [3].

2.  Princíp selekcie bodov

Prezentovaný postup na výber podmnožiny zo všetkých vstup-
ných bodov, ktorá obsahuje body vstupujúce do triangulácie, 
je založený na princípoch podmienok reprezentácie. Hlavným 
kritériom výberu bodov je normálová krivosť, ktorej veľkosť 
v danom smere charakterizuje Dupinova indikatrix (DI).

Samotnému procesu selekcie bodov predchádza fáza hod-
notenia bodov. Na základe lokálnej interpolačnej metódy 
sú pre jednotlivé body odhadnuté parametre na určenie DI 
– hodnoty extrémnych krivostí a ich smer, určený je tiež vek-
tor normály v danom bode. Na základe hodnôt výšky z testo-
vaného bodu a okolitých bodov, a tiež podľa vektora normá-
ly, môžeme odlíšiť singulárne body skalárneho poľa výšok. 
Tieto body by mali byť súčasťou podmnožiny vybraných 
bodov. Vo výberovej podmnožine preto tvoria prvú skupinu 
bodov. S ohľadom na to, že je dôležité zachytiť miesta veľkej 
zmeny priebehu plochy – výrazné chrbátnice a údolnice, ako 
aj terénne hrany, pre ktoré platí, že krivosť v jednom smere je 
výrazne väčšia, sme ako hodnotiace kritérium zvolili práve 
hodnotu maximálnej krivosti. Podľa tejto vlastnosti sú po-
tom regulárne body plochy usporiadané od najväčšej po naj-
menšiu hodnotu maximálnej krivosti v danom bode.

Základným princípom, ktorý uplatňujeme pri vypúšťaní 
nadbytočných bodov, je skutočnosť, že hustota bodov by 
mala zodpovedať krivosti georeliéfu [6]. Inak povedané, veľ-
kosť plochy, pre ktorú nie je potrebný ďalší bod, je nepriamo 
úmerná krivosti v danom bode. Tvar takéhoto okolia určuje 
krivosť v rozličných smeroch. DI ako indikátor veľkosti nor-
málovej krivosti K

N
 určuje práve tvar (a veľkosť) kvadratic-

kého okolia bodu na základe sprievodiča, ktorý vyjadruje 
odmocninu polomeru kružnice zakrivenia  . Potom pri 
uvažovaní v rovine (x, y) na základe kolmého priemetu DI 
do tejto roviny vieme jednoducho určiť, ktoré body sú tak 
blízko vybraného bodu, že nie sú na aproximáciu tvaru mo-
delovanej plochy potrebné.

Určenie okolia bodu môžeme ovplyvniť dvomi paramet-
rami, ktoré by sa mali odvíjať od požadovanej rozlišovacej 
úrovne. Prvým je mierka m DI na zväčšenie alebo zmenše-
nie okolia, druhým je maximálna vzdialenosť vplyvu – polo-
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mer kruhu najväčšieho dovoleného vplyvu R
max

. Algoritmus 
potom pre každý bod P

i
 z množiny vstupných bodov testuje 

body P
j
, kde i < j (body v poradí za testovaným bodom). Tie 

body P
j
, pre ktoré platí: 

          
 

< ( ) ∧ <
, (1)

kde    je vzdialenosť bodov P
i
 a P

j
,    
( )  je polomer nor-

málovej krivosti v smere spojnice bodov P
i
 a P

j
 (zobrazený 

v dotykovej rovine) a 
  

( ) je jeho kolmý priemet do rovi-
ny (x, y), sú vypustené (obr. 1). Po testovaní všetkých bodov, 
ktoré sa ešte nachádzajú v zozname bodov, získame zostá-
vajúcu podmnožinu vstupných bodov, ktoré boli vybrané 
s ohľadom na podmienky reprezentatívnosti. 

Keďže podmienka reprezentatívnosti súvisí s podmien-
kou správnej konfigurácie trojuholníka voči modelovanej 
ploche, mali by takto vybrané body tvoriť vhodný podklad 
pre trianguláciu s uvažovaním podmienky správnej konfi-
gurácie definovanej v [5], [6] a [2]. Tento predpoklad sme 
experimentálne testovali, postup a výsledky experimentu sú 
uvedené ďalej.

3. Algoritmus selekcie bodov

Implementácia výberu vstupnej podmnožiny bodov na 
vytvorenie optimalizovanej TS bola vykonaná v programo-
vacom jazyku C++. Algoritmus pozostáva z týchto častí:

načítanie vstupného bodového poľa,
určenie vlastností plochy v diferenciálnom okolí bodov,
usporiadanie bodov podľa maximálnej absolútnej hodno-
ty krivosti,
testovanie vypustenia bodov,
výstup selektovaného bodového poľa.
Určenie vlastností plochy pozostáva z dvoch častí. Jed-

nou z nich je zisťovanie či je bod lokálnym extrémom, čím 
určíme vrcholové a depresné body. Sedlové body sme pre 
selektovanú množinu nepoužili. V prípade vytvárania vstu-
pu na optimalizáciu TS je lepšie sedlové body neurčovať, 
pretože trojuholníky (vo forme tvorenej hyperbolickými 
bodmi) budú vždy zaťažené odchýlkou a nie je vhodné pri-
dávať obmedzenia tvaru trojuholníkov. Druhá časť určenia 
vlastností plochy pozostáva z určenia veličín na vytvorenie 
DI – hodnôt extrémnych krivostí a natočenia hlavnej polosi. 
Na určenie tvaru plochy, a z nej odvodenie požadovaných 
hodnôt, sme použili metódu jet fitting [1].

Usporiadanie bodov zabezpečuje algoritmus quicksort 
s prispôsobenou podmienkou určenia veľkosti hodnoty pod-
ľa údajovej štruktúry, kde hodnotiacou veličinou je veľkosť 
vedľajšej polosi DI. Vzostupné usporiadanie podľa tejto hod-
noty zodpovedá zostupnému usporiadaniu podľa maxima 
absolútnej hodnoty extrémnej krivosti. Doplnkovou proce-
dúrou je nové usporiadanie bodov tak, aby vrcholové a dep-
resné body boli na začiatku zoznamu bodov. Pozícia bodu 
vyjadruje jeho dôležitosť – najdôležitejšie body sú na začiat-
ku zoznamu. Neznamená to však, že nemôžu byť vypustené 
– takúto istotu má iba prvý bod zoznamu. Takto pripravený 
zoznam bodov je vstupom na hodnotenie umiestnenia v se-
lektovanej podmnožine vstupných bodov.

Použili sme v predchádzajúcej kapitole popísaný princíp 
vypustenia bodov, ktoré nie sú potrebné a nebudú obsiahnuté 
vo finálnej podmnožine bodov. Algoritmus určuje postupne 
pre jednotlivé body z usporiadaného zoznamu bodov hrani-
ce okolia, pre ktoré daný bod postačuje a testuje najbližšie 

1.
2.
3.

4.
5.

body k nim. Ak sa nachádzajú vo vnútri jeho okolia [obr. 1 
– platí podmienka (1)] a sú v zozname za testovaným bodom, 
sú vypustené. Po testovaní všetkých bodov, ktoré zostali 
v zozname na testovanie (neboli počas testovania vyradené), 
algoritmus končí. Zoznam bodov obsahuje iba selektované 
body, ktoré sú výstupom programu.

Nastavením parametrov – mierky m DI a maximálneho 
vplyvu bodov R

max
 – môžeme meniť správanie sa algoritmu 

selekcie. Zníženie oboch parametrov spôsobuje ponechanie 
viac bodov vo výslednej podmnožine; ich zvýšenie, naopak, 
zabezpečí väčšiu redukciu. Pri nastavovaní netreba zabúdať 
na geometrický význam týchto parametrov. Prílišné zväč-
šenie hodnoty m hlavne pri členitej ploche spôsobí, že tvar 
okolia bodu sa používa na vypustenie bodov aj na miestach, 
kde je tvar plochy výrazne rozdielny. Rovnaký efekt spôso-
bujú body, v ktorých je krivosť blízka nule, a tým ich okolie 
nie je vhodným podkladom na vypustenie bodov. Pri hyper-
bolických bodoch je rovnaký problém pri všetkých bodoch, 
pri smeroch blízkych asymptotickým smerom. Práve to bol 
dôvod pre zavedenie hodnoty R

max
 a z tohto dôvodu jej príliš-

né zväčšenie nie je vhodné.

4.  Experiment

Vstupom na vytvorenie nepravidelnej TS reprezentujúcej 
plochu reliéfu bola dvojica diskrétnych bodových polí výšok. 
V oboch prípadoch boli výšky v jednotlivých bodoch urče-
né na základe matematicky definovanej etalónovej plochy, 
preto nie sú zaťažené výškovou chybou. Rozsah testovanej 
plochy predstavoval štvorec so stranou 1200 m, s presahom  
20 m kvôli okrajovému efektu.

Body prvého bodového poľa demonštrujú manuálny vý-
ber bodov. Body boli volené manuálne na podklade výsled-
kov morfometrickej analýzy plochy. V rámci možností ich 
lokalizácia rešpektovala princípy reprezentatívnosti [6]. 
Toto vstupné bodové pole tvorí 1 244 bodov. Jeho súčasťou 
sú vrcholové, sedlové a depresné body i body ležiace na vý-
razných chrbátniciach a údolniciach. Všetky body tohto 
vstupného bodového poľa výšok potom tvoria vrcholy troj-
uholníkov v TS znázornenej na obr. 4.

Druhé bodové pole simuluje automaticky generované 
výškové bodové pole. Je tvorené 10 000 bodmi. Podkladom 
na lokalizáciu týchto bodov bola mriežka 100 x 100 bodov, 
pričom jednotlivé body boli posunuté náhodne do vzdiale-
nosti 3 m od príslušného uzla mriežky. Toto bodové pole 
je vstupom pre algoritmus selekcie bodov a vytvorenie pod-
množiny vstupných bodov na vytvorenie TS. 

Obr. 1 Plocha vylúčených bodov v okolí eliptického 
a hyperbolického bodu
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Pri aplikácii vytvoreného algoritmu na vstupné bodové 
pole tvorené 10 000 bodmi a nastavení parametrov selekcie 
sme volili redukciu počtu bodov tak, aby podmnožina bo-
dov obsahovala porovnateľný počet bodov ako prvé vstupné 
bodové pole (1 244 bodov). Bolo to z dôvodu, že veľkosť 
odchýlok je závislá od veľkosti trojuholníkov – čím viac 
trojuholníkov nahrádza danú plochu, tým viac sa v prieme-
re znižujú odchýlky hodnôt z nich určených. Použili sme 
hodnoty m = 1,1 a R

max
 = 80 m. Hodnota m tak definuje 

kvadratické okolie bodu, ktoré vytvára prienik oskulačné-
ho paraboloidu (jeho tvar zodpovedá tvaru plochy v danom 
bode) s rovinou, ktorá je rovnobežná s dotykovou rovinou 
vo vzdialenosti 0,5 m od nej [4], zväčšené na 110 %. Vý-
sledkom pri uvedenom nastavení bola podmnožina, ktorú 
tvorí 1 140 vstupných bodov. Všetky vstupné body ako aj 
selektovanú podmnožinu bodov zobrazuje obr. 2. Znázor-
nená je tiež celková Gaussova krivosť, ktorej veľkosť kore-
luje s hustotou bodov, pričom ale treba brať do úvahy fakt, 
že vzájomná hustota bodov je rôzna v rozličných smeroch 
podľa krivosti v danom smere.

Obe množiny vstupných výškových bodov boli základom 
na vytvorenie nepravidelných TS. TS boli vytvorené Delau-
nayovou trianguláciou. Pri posudzovaní presnosti sme ne-
hodnotili trojuholníky na okraji TS a v jej blízkosti, pretože 
sú nereprezentatívne, na zachytenie tvaru modelovanej plo-
chy nemajú opodstatnenie. Sú výsledkom toho, že hranica 
Delaunayovej triangulácie vytvára konvexný obal vstupnej 
množiny bodov [7]. 

Obe TS boli lokálne optimalizované na základe kritéria 
odchýlky normály δ

12
 (uhla medzi normálou trojuholníka N

1
 

Obr. 2 Vstupné diskrétne bodové pole a selektovaná podmnožina bodov

Obr. 3 Uhol odchýlky normály trojuholníka δ
12

, odchýlka 
sklonu v smere spádnic Δγ

N
 a odchýlka orientácie voči 

svetovým stranám ΔA
N
.

Feciskanin, R.: Výber reprezentatívnej množiny bodov...



Geodetický a kartografický obzor
ročník 55/97, 2009, číslo 9 211

a odhadnutou normálou modelovanej plochy v mieste ťažis-
ka trojuholníka N

2
) bližšie popísaného v [3]. Toto kritérium 

sme volili z dôvodu, že uhol predstavujúci odchýlku nor-
mály je základný parameter, v ktorom sú obsiahnuté ďalšie  
čiastkové odchýlky. Ide o odchýlku hodnoty sklonu geore-
liéfu v smere spádových kriviek Δγ

N
 a odchýlku hodnoty 

orientácie voči svetovým stranám ΔA
N
. V oboch prípadoch 

ide o numerické rozdiely hodnôt skutočných uhlov a uhlov 
určených na základe normály trojuholníka. Súvislosti me-
dzi uvedenými veličinami znázorňuje obr. 3. Uhol Δγ

N
 nie 

je znázornený, pretože uhly γ
N1

 a γN2, rozdielom ktorých je 
definovaný, neležia v jednej rovine.

5.  Výsledky

Priemerná hodnota uhla odchýlky normály δ
12

 bola pre hod-
notené trojuholníky vytvorené Delaunayovou trianguláciou 
z prvého vstupného bodového poľa 1,898°. Lokálna opti-
malizácia tejto TS bola vytvorená v 5 iteračných krokoch 

testovania strán trojuholníkov. Výsledná TS je znázornená 
na obr. 4. 

Tabuľka 1 znázorňuje zmeny odchýlok počas jednotli-
vých krokov lokálnej optimalizácie. Algoritmus aj napriek 
tomu, že sme vlastnosti TS skúmali na matematicky defino-
vanej etalónovej ploche, simuloval praktické použitie a in-
terpoloval neznámy tvar reprezentovanej plochy. Hodnote-
nie odchýlok v tabuľke vychádza z odhadovaných hodnôt, 
s ktorými pracuje algoritmus lokálnej optimalizácie. Podľa 
týchto hodnôt sa priemer odchýlok dostal na úroveň 71,4 % 
pôvodnej hodnoty. V skutočnosti bola úspešnosť nižšia, 
kvôli nepresnostiam určenia normály reprezentovanej plo-
chy. Zo skutočnej hodnoty priemeru odchýlky 1,898° sme 
získali po lokálnej optimalizácii priemer 1,441°, čo je zní-
ženie na 75,9 %. Experimenty s rôznymi vstupnými bodo-
vými poľami s podobnými vlastnosťami preukázali, že pri 
lokálnej optimalizácii TS vytvorenej trianguláciou také-
hoto bodového poľa môžeme očakávať zníženie priemeru 
odchýlok na hodnotu 70–75 %. Z tabuľky je tiež zrejmé, že 
sa znížila početnosť trojuholníkov s najvyššími hodnotami 
odchýlok. 

Obr. 4 Lokálne optimalizovaná TS z manuálne volených bodov
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Priemerná odchýlka normály skúmaných trojuholníkov 
TS vytvorenej Delaunayovou trianguláciou trojuholníka 
z podmnožiny vstupných výškových bodov dosiahla 1,899°, 
čo je takmer zhodné ako pri trojuholníkoch z manuálne vo-
leného vstupného bodového poľa. Vzhľadom na to, že počet 
trojuholníkov je menší, a tým sú priemerne väčšie, dá sa táto 
hodnota považovať za veľmi mierne zlepšenie. Pri porovnaní 
ďalších charakteristík presnosti sietí (maximálne odchýlky, 
odchýlky normál vo vrcholoch a pod.) môžeme presnosť 
odvodených hodnôt z oboch TS vytvorených Delaunayovou 
trianguláciou celkovo hodnotiť ako veľmi podobnú.

Lokálna optimalizácia TS z druhého testovacieho vstup-
ného bodového poľa bola vytvorená v 6 iteračných krokoch 
testovania strán trojuholníkov (obr. 5). Zmeny odchýlok po-
čas jednotlivých krokov lokálnej optimalizácie tejto siete 
taktiež znázorňuje tabuľka 1. V tomto prípade sa odhadova-
né hodnoty odchýlok normál výraznejšie blížili k skutočným 
hodnotám určeným na základe poznania etalónu. Z obrázka 
6 a tabuľky 1 je zrejmé, že algoritmus lokálnej optimalizá-
cie bol pre trojuholníky vytvorené z vrcholov, ktoré tvorili 
selektovanú podmnožinu bodov z druhého bodového poľa 

výšok, úspešnejší. Podľa odhadovaných hodnôt sa priemer 
odchýlok dostal na úroveň 62,8 % pôvodnej hodnoty. V sku-
točnosti bola hodnota priemeru odchýlky po lokálnej opti-
malizácii 1,214°, čo je zníženie na 63,9 %. Rôzne pokusné 
TS, zostrojené zo vstupných bodových polí vytvorených 
skôr popísaným algoritmom selekcie, dosahovali po lokálnej 
optimalizácii výsledné zníženie odchýlky normály na hod-
notu približne o 10 % nižšiu ako pri porovnateľnom –  ma-
nuálne volenom vstupnom bodovom poli. Túto skutočnosť 
potvrdzujú aj prezentované vstupné bodové polia.

Pre sklon georeliéfu v smere spádnic sme určili veľkosť re-
latívnych hodnôt veľkosti odchýlok Δγ

N
. V prípade orientácie 

georeliéfu voči svetovým stranám nemá zmysel uvažovať o re-
latívnych odchýlkach, keďže nejde o hodnoty na pomerovej 
škále. Pri takomto porovnaní sme zaznamenali ešte výraz-
nejšie zníženie odchýlky. Pri vstupných TS vytvorených  De-
launayovou trianguláciou väčšie relatívne odchýlky dosahujú 
trojuholníky zo selektovaných bodov (pozri tab. 2). Spôsobuje 
to rozmiestnenie bodov v okolí chrbátnic a údolnic a následná 
konštrukcia trojuholníkov cez ne. Trojuholníky prechádzajú-
ce cez spomínané línie dosahujú výraznejšie absolútne hodno-

Obr. 5 Lokálne optimalizovaná TS zo selektovaných bodov
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Obr. 6 Zmena priemeru uhla odchýlky v priebehu lokálnej optimalizácie

ty odchýlky sklonu georeliéfu (so striedajúcimi sa kladnými 
a zápornými hodnotami). Takéto trojuholníky upraví algorit-
mus lokálnej optimalizácie. Preto po lokálnej optimalizácii 
dosahujú relatívne hodnoty odchýlok sklonu georeliéfu v sme-
re spádnic menšie hodnoty, pričom zníženie je výraznejšie pri 
TS zo selektovaných bodov. Zníženie priemernej odchýlky pri 
tejto TS dosiahlo úroveň približne 45 %, pri TS z manuálne 
volených bodov bolo zníženie približne o 25 %.

Pri porovnaní tvaru lokálne optimalizovaných trojuhol-
níkov znázornených na obr. 4 a 5 je zrejmé, že celkovo sú 
trojuholníky zo selektovanej podmnožiny užšie a dlhšie. 
Zároveň sa však v tejto TS vyskytuje menej príliš úzkych 
trojuholníkov, ktoré sú odrazom nevhodnej vzájomnej lo-
kalizácie vstupných bodov (hlavne pri manuálne volenom 
vstupnom bodovom poli).

Tab. 1 Odhadnuté odchýlky normál trojuholníkov v jednotlivých krokoch lokálnej optimalizácie (°)

TS zo selektovaných bodov TS z manuálne volených bodov

priemer δ
12

št. odchýlka δ
12

priemer δ
12

št. odchýlka δ
12

vstup 1,892 1,614 1,906 1,271

1. krok 1,336 1,068 1,430 0,884

2. krok 1,224 0,915 1,371 0,839

3. krok 1,194 0,845 1,362 0,832

4. krok 1,191 0,839 1,361 0,832

5. krok 1,189 0,838 – –

Tab. 2 Priemerné relatívne odchýlky sklonu georeliéfu v smere spádnic v trojuholníkoch (%)

TS zo selektovaných bodov TS z manuálne volených bodov

Vstup 8,560 7,891

Lokálne optimalizované 4,709 5,949
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6.  Záver

Potvrdil sa predpoklad, že čím viac sú body rozmiestnené 
s ohľadom na tvar modelovanej plochy, tým viac sa preja-
via možnosti lokálnej optimalizácie na základe odchýlky 
normály trojuholníkov. Vyplýva to z toho, že oba prístupy 
vychádzajú z rovnakého teoretického základu, na ktorého 
princíp upozornil J. Krcho už v prácach [5] a [6], a ktorý 
sme rozpracovali napr. v práci [2]. Oba algoritmy sa tak 
dopĺňajú a logicky na seba nadväzujú. Tvoria samostatné 
etapy zostrojenia optimalizovanej TS, kde vstupom je husté 
bodové pole výšok či už zdrojových dát alebo interpolova-
ných do pravidelnej mriežky (z princípu tvorených výrazne 
vyšším počtom bodov ako je potrebné na tvorbu TS). Záro-
veň sa prejavila skutočnosť, že manuálna voľba bodov síce 
zabezpečí zachytenie relevantných prvkov plochy georelié-
fu, ale v ďalších častiach nedokáže dôsledne vystihnúť tvar 
modelovanej plochy. 
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Průzkum absolutní polohové přesnosti 
ortofotografického zobrazení celého 
území České republiky s rozlišením 
0,50, 0,25, resp. 0,20 m v území na 
Západočeské univerzitě v Plzni 
528

Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Fakulta aplikovaných věd,

Západočeská univerzita v Plzni 

Abstrakt

Pro řadu rozsáhlých aplikací, např. aktualizaci základních a tematických bází geografických dat (ZABAGED, DMÚ-
25, LPIS), ověření geometrické kvality katastrálních map v sáhovém měřítku před jejich digitalizací, pro některé 
projektové práce při komplexních pozemkových úpravách atd., je důležitá znalost absolutní polohové přesnosti ortofo-
tografických zobrazení vytvářených státními orgány (Zeměměřický úřad, Vojenský geografický a hydrometeorologický 
úřad) i velkými soukromými firmami, která pokrývají celé území České republiky. Jejich rozlišení (rozměr obrazového 
prvku) v území je 0,50 m, 0,25 m nebo 0,20 m. Na Západočeské univerzitě v Plzni byl v období let 2006–2009 realizo-
ván soustavný průzkum absolutní polohové přesnosti takových celostátních děl formou diplomových prací i vědeckých 
aktivit vysokoškolských učitelů. Jeho výsledky jsou zde analyzovány a je připojena řada závěrů a doporučení pro 
uživatele. 

Investigation of Absolute Positional Accuracy of Orthophoto Imageries Covering the Whole Territory of the Czech 
Republic with 0,50 m and 0,25 m or 0,20 m Resolution on the Ground at the University of West Bohemia in Pilsen

Summary

Knowledge of absolute positional accuracy of orthophoto imageries covering the whole territory of the Czech Republic, 
created by state administration bodies (Land Survey Office, Military Geographical and Hydrometeorological Office) 
and by large private companies with the 0,50 m, 0,25 m or 0,20 m on-the-ground resolution, is important for some 
extensive applications, e.g. updating of fundamental and thematical bases of geographical data (ZABAGED, DMÚ-25, 
LPIS), evaluation of geometric accuracy of cadastral maps in fathom scale before their digitalization, some design works 
within complex land consolidation projects, etc. Investigation of absolute positional accuracy of the state orthophoto 
imageries in the form of diploma theses and research activities of lecturers has been realized at the University of West 
Bohemia in the course of 2006–2009. Its results are analyzed here and some conclusions and recommendations are 
attached as well.
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1.  Úvod

Zásadní vliv na absolutní polohovou přesnost ortofotogra-
fického zobrazení celého území České republiky má rozli-
šovací schopnost ortofot(osnímků, tj. ortogonalizovaných 
leteckých měřických snímků), kvalita jejich georeferenco-
vání a přesnost digitálního modelu reliéfu použitého v pro-
cesu ortogonalizace (diferenciálního překreslení) leteckých 
měřických snímků vyhotovených analogově na nesrážlivé 
filmové podložce, avšak následně skenovaných do rastrové 
formy pro účely digitálního zpracování na fotogrammetric-
kých pracovních stanicích.

Dosažená polohová přesnost rovněž záleží na interpre-
tovatelnosti zájmových objektů a jevů a na zkušenostech 
vyhodnocovatele.

Rozlišení ortofot(osnímků) je charakterizováno rozmě-
rem čtvercového obrazového prvku (pixelu) na zemském 
povrchu (v území), odvozeném ze zvoleného rozlišení ske-
nování (např. 14, 15, 20 nebo 21 μm v rovině snímku) vyná-
sobením měřítkovým číslem (jmenovatelem měřítka) tohoto 
snímku. Vyšší rozlišení skenování (tj. méně než 14 μm) nemá 
smysl vzhledem k obdobnému rozměru zrna fotografické 
emulze a způsobilo by pouze další nárůst registrovaných 
obrazových dat bez zvýšení vypovídací schopnosti obrazu.

Georeferencování je obecně definováno jako proces urče-
ní vztahu mezi polohou dat v přístrojovém souřadnicovém 
systému (zde systému snímkových souřadnic) a jejich geo-
grafickou, resp. mapovou polohou [3]. V námi sledovaném 
případě jde o určení souřadnic (x

o
, y

o
, z

o
) středu promítání 

leteckého měřického snímku a dalších 3 úhlových prvků (φ, 
ω, κ) jeho vnější orientace vzhledem k použitému souřadni-
covému a výškovému referenčnímu systému (S-JTSK a balt-
ský výškový systém – po vyrovnání). Zde je třeba zdůraznit, 
že předmětem transformace jsou i úhlové prvky vnější orien-
tace vzhledem k odlišné prostorové poloze elipsoidu WGS84, 
k němuž jsou vztaženy prvky vnější orientace měřené palub-
ními aparaturami GPS a IMU, a Besselova elipsoidu.

Ortogonalizace leteckých měřických snímků je proces 
odstranění geometrického zkreslení snímku, způsobeného 
nestejnou předmětovou vzdáleností území a objektů na něm 
od středu promítání (zde výraznější vertikální členitostí zob-
razeného území), a to překreslením po jednotlivých obrazo-
vých prvcích (pixelech) s ohledem na jejich různou nadmoř-
skou výšku [2].

Digitální model reliéfu  je digitální reprezentace reliéfu 
zemského povrchu v paměti počítače, složená z dat a inter-
polačního algoritmu, který umožňuje mj. odvozovat výšky 
jednotlivých obrazových prvků leteckého měřického sním-
ku [3].

Takto definované faktory budou v dalších částech článku 
podrobněji analyzovány a uvedeny výsledky výzkumných 
prací učitelů a studentů z oddělení geomatiky Fakulty apli-
kovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, realizova-
ných zejména v letech 2008 a 2009, které navazují na již 
publikované výsledky prací z let 2002 až 2007 v [1].

2.  Problematika rozlišení ortofot(osnímků)

Rozlišení ortofot(osnímků) v území má výrazný vliv na 2 
směry jejich hlavního využití:

možnost rozlišení detailů při interpretaci objektů a jevů 
na ortogonalizovaných leteckých měřických snímcích,
geometrickou přesnost při měření polohových souřadnic 
na georeferencovaných digitálních ortofotech a při zjišťo-

•

•

vání hrubých a systematických chyb v digitalizovaných 
mapách velkého měřítka a v základních bázích geogra-
fických dat (např. ZABAGED, DMÚ 25) nebo při dalším 
zpřesňování jejich polohopisné složky.

V letech 1999 až 2008 bylo vytvářeno periodické ortofo-
tografické zobrazení celého území ČR ve tříletém intervalu 
(Digitální ortofoto České republiky) kapacitami Zeměměřic-
kého úřadu (2/3) a Vojenského geografického a hydrometeo-
rologického úřadu (1/3) na základě ortogonalizace leteckých 
měřických snímků (od roku 2003 barevných) s rozlišením 
0,50 m v území. V letech 2004 až 2006 vytvořila soukromá 
firma GEODIS BRNO, s.r.o., obdobné dílo (Barevnou orto-
fotomapu České republiky) s rozlišením 0,20 m v území, jež 
je rovněž systematicky aktualizováno.

Na Západočeské univerzitě v Plzni byl v roce 2008 usku-
tečněn výzkum interpretability obou zmíněných děl, jehož 
výsledky jsou uvedeny zejména v bakalářské práci [8]. 
Vzhledem k převládajícím potřebám orgánů veřejné správy 
byl výběr posuzovaných objektů orientován na prvky polo-
hopisu na katastrální mapě (77 druhů vzhledů jevů a atri-
butů):

druh pozemku (10)
způsob využití pozemku (28)
typ stavby (5)
způsob využití stavby (25)
další prvky polohopisu na katastrální mapě (9).
Výsledky v tabulce 1 ukazují, že interpretabilita prvků 

polohopisu na katastrální mapě je zřetelně lepší na ortofotu 
s rozlišením 0,20 m (nebo 0,25 m) v území, neboť procento 
neidentifikovatelných prvků je pouze 12,8 % oproti 21,8 %. 
Podíl vždy identifikovatelných prvků (byť občas s problémy) 
je 59 % oproti 44,5 %. Uvedená zjištění názorně dokumetuje 
obr. 1 (viz 2. str. obálky). Tyto výsledky objektivně potvrzu-
jí očekávání tvůrců i uživatelů výše uvedených celostátních 
děl a podporují všeobecný trend k tvorbě ortofotografické-
ho zobrazení celého území státu s vyšším rozlišením než 
0,50 m v území. Ten bude technologicky snadno realizova-
telný zejména v souvislosti s přechodem na digitální letecké 
měřické snímkování (v ČR od roku 2012).

3.   Problematika georeferencování leteckých měřických 
snímků

Georeferencování leteckých měřických snímků spočívá 
v určení jejich prvků vnější orientace, definovaných v části 1. 

a)
b)
c)
d)
e)

Tab. 1  Interpretabilita ortofotografického zobrazení celého 
území ČR z hlediska obsahu katastrální mapy [8]

Stupeň identifikace prvků 
polohopisu

Ortofoto 
0,50 m

Ortofoto 
0,20 m

1. prvek jistě identifikovatelný (vždy) 20,5 % 29,5 %
2. prvek jistě identifikovatelný ve 
vhodném vegetačním období

12 % 11,5 %

3. prvek identifikovatelný 
s problémy (ale vždy)

12 % 18 %

4. prvek identifikovatelný za 
vhodných podmínek (občas ne)

28,9 % 19,2 %

5. prvek identifikovatelný za 
výjimečných podmínek (zřídka)

4,8 % 9 %

6. prvek na ortogonalizovaném 
snímku neidentifikovatelný

21,8 % 12,8 %
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V případech ortofotografického zobrazení celého území 
ČR jsou tyto prvky určeny v rámci digitální  automatické 
aerotriangulace s použitím programu MATCH-AT. Letecké 
měřické snímky v digitální (rastrové) formě jsou sdruženy 
do bloků až 250 snímků (obvykle v 10 řadách po 25 sním-
cích). V takto zobrazeném území musí být vybrány vhodně 
rozmístěné výchozí vlícovací body o známých souřadnicích 
a výškách v použitém souřadnicovém a výškovém referenč-
ním systému v počtu 1 bod na 5–8 snímků.

Optimální postup je použit v případě Digitálního ortofota 
ČR vytvářeného periodicky v tříletém intervalu Zeměměřic-
kým úřadem a Vojenským geografickým a hydrometeorolo-
gickým úřadem. Jako výchozí vlícovací body slouží vybrané 
trigonometrické a zhušťovací body opatřené před leteckým 
snímkováním signálními terči a rameny. Přesnost jejich 
polohového i výškového určení je nesporná a není třeba dal-
šího geodetického měření v terénu. Některé z nich mohou 
být použity jen k objektivnímu ověření přesnosti digitální 
automatické aerotriangulace.

Soukromé firmy v České republice zpravidla zaměřují tech-
nologií GPS jen nezbytný počet přirozeně identifikovatelných 
bodů v území (např. vidlici cest, roh hřiště apod.) nebo je vybí-
rají z katalogu pevných bodů z předchozích akcí v téže loka-
litě. Výsledky digitální automatické aerotriangulace jsou pak 
obvykle o něco horší (častější výskyt systematických chyb), 
ale může jít o zakázky, ve kterých není absolutní polohová 
přesnost ortofotomapy prvořadá a důležitější je úspora nákla-
dů na signalizaci a zaměření výchozích vlícovacích bodů.

Tab. 2 uvádí výsledky dvou případů digitální automatic-
ké aerotriangulace na téže lokalitě (Plzeň a okolí), použité 
v roce 2008 k určení prvků vnější orientace leteckých měřic-
kých snímků pořízených pro rutinní tvorbu Digitálního 
ortofota ČR s rozlišením 0,50 m v území a zkušebně pro 
vyhotovení obdobného produktu s rozlišením 0,25 m v úze-
mí. I když v bloku 808 byla zjištěna výrazně nižší přesnost 
v určení souřadnice y

o
 ve směru letu pomocí palubní apara-

tury GPS, zásluhou využití 3 úhlových prvků vnější orien-
tace (INS Mode ON) byly zbytkové chyby na výchozích 

Tab. 2  Parametry digitální automatické aerotriangulace MATCH-AT pro ortofotografické zobrazení území ČR s rozlišením 
0,50 m a 0,25 m 

Parametry aut. aerotriangulace blok 808 (2008) zkušební (2008)

Počet leteckých snímků v bloku /plocha 250 / 2000 km2 245 / 1000 km2

Počet snímkových řad 10 7 (19 dílčích řad)

Měřítko bloku leteckých snímků 1:23 776 1:16 837

Letecká komora/ konstanta LMK 2015 / 151,861 mm RC30- 2007 / 153,5 mm

Počet výchozích vlícovacích bodů 48 (1 bod na 5,2 snímku) 30 (1 bod na 8,2 snímku)

Relativní výška letu nad terénem 3610 m 2584 m

Mode GPS v programu MATCH-AT ON ON 

Drift Mode OFF OFF

INS Mode ON  OFF 

Curvature ON ON

Atmospheric Correction ON ON

Počet pozorování v celém bloku 48 774 42 493

Počet neznámých v celém bloku 20 184 18 324

Počet spojovacích bodů na 2 snímcích 1129 (18,1 %) 1153 (20,5 %)

Počet spojovacích bodů na 3 snímcích 2442 (39,2 %) 2284 (40,7 %)

Počet spojovacích bodů na 4 snímcích 651 (10,5 %) 431 (7,7 %)

Počet spojovacích bodů na 5 snímcích 639 (10,3 %) 528 (9,4 %)

Počet spojovacích bodů na 6 snímcích 1363. (21,9 %) 1218 (21,7 %)

Počet spojovacích bodů v bloku celkem 6 224 5 634

Střední kvadratické chyby GPS pozorování 
za letu

Mx = 0,152 m
My = 0,518 m !
Mz = 0,114 m

Mx = 0,144 m
My = 0,387 m !
Mz = 0,108 m

Střední kvadratické chyby vypočtené ze 
zbytkových chyb na výchozích vlícovacích 

bodech

Mx = 0,074 m
My = 0,094 m
Mz = 0,103 m

Mx = 0,013 m
My = 0,109 m

Mz = 0,340 m !

Maximální zbytkové chyby na výchozích 
vlícovacích bodech

ΔXmax = 0,845 m
ΔYmax = 0,759 m
ΔZmax = 0,666 m

ΔXmax = 0,224 m 
ΔYmax = 0,280 m
ΔZmax = 0,759 m 

Střední kvadratické chyby na spojovacích 
bodech (terrain points)

M´x = 0,114 m
M´y = 0,107 m
M´z = 0,209 m

M´x = 0,080 m
M´y = 0,210 m 

M´z = 0,376 m !

Maximální rozdíly na spojovacích
bodech

Δx max = 0,353 m
Δy max = 0,328 m
Δz max = 0,473 m

Δx max = 0,249 m
Δy max = 0,235 m
Δz max = 0,333 m

Sigmao 6,9 μm 5,8 μm 

Rozměr pixelu při skenování snímků 20 μm 15 μm

Sigmao v rozměru pixelu 0,34 pixelu 0,4 pixelu
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vlícovacích bodech po transformaci bloku leteckých snímků 
velmi příznivé. V případě snímkování pro zkušební vyho-
tovení ortofot(osnímků) s rozlišením 0,25 m v území však 
nemohly být pro závadu využity úhlové prvky vnější orien-
tace (INS Mode OFF), což se projevilo ve výrazně větších 
zbytkových chybách výšek na výchozích vlícovacích bodech. 
Tento nedostatek se neuplatní při tvorbě ortofot(osnímků), 
ale nepříznivě by např. ovlivnil stereofotogrammetrické 
vyhodnocení výškopisu (digitálního modelu reliéfu).

Výsledky výzkumu tzv. přímého  georeferencování 
leteckých měřických snímků, s výhradním použitím hod-

not prvků vnější orientace zjištěných za letu palubními 
aparaturami GPS a IMU, realizovaného na Západočeské 
univerzitě v Plzni [4] ukázaly, že výsledná absolutní polo-
hová přesnost ortofot(osnímků) a ortofotomap vzniklých 
jejich mozaikováním vyhoví zatím jen méně náročným 
požadavkům uživatelů, kteří se spokojí s polohovou přes-
ností rovnou 5 až 7násobku rozměru obrazového prvku 
(pixelu), zatímco při výše popsaném postupu volby a sig-
nalizace výchozích vlícovacích bodů se dosahuje střední 
souřadnicové chyby Digitálního ortofota ČR rovné 1,1 až 
1,4násobku pixelu (viz tab. 3).

Tab. 3  Parametry přesnosti ortofotomap s rozlišením 0,20 m v území vyhotovených soukromými českými firmami v porovná-
ní s parametry Digitálního ortofota České republiky (ČÚZK) s rozlišením 0,50 m v území ve stejných lokalitách

Lokalita
(katastrální území)

počet kontr. 
bodů

cy
[m]

cx
[m]

my
[m]

mx
[m]

mxy
[m]

σy
[m]

σx
[m]

Δymax
[m]

Δxmax
[m]

Strmilov 
okr. Jindřichův Hradec

90 
46

1,01 !
0,230

-1,01 !
-0,090

1,06 !
0,460

1,10 !
0,410

1,08 !
0,440 

0,76
0,375

0,76
0,400

2,18 
1,10

2,21
1,20

Rojšín
okr. České Budějovice

26 
25

-0,14
-0,142

0,01
-0,030

0,31 
0,371

0,33
0,382

0,32
0,378

0,28
0,343

0,33 
0,381

1,13
0,90

1,20
0,95

Střítež
okr. Český Krumlov

40 
37

-1,21 ! 
-0,007

-0,42 
-0,191

1,28 !
0,308

0,56
0,491

0,98 !
0,410

0,41
0,308

0,36
0,453

1,96
0,68

1,08
0,97

Libějice
okr. Tábor 

46 
31 

-0,49
0,060

0,45
-0,360

0,36
0,405

0,27
0,643

0,31
0,537

0,29
0,401

0,23
0,533

0,80
1,33

0,74
1,67

Sudoměřice u Tábora
okr. Tábor

22
21

-0,26
-0,460

-0,59 !
0,217 

0,46
0,776

0,73
0,512

0,61
0,657

0,38
0,625

0,42
0,464

1,40 
1,66

1,78
0,88

Prudice
okr. Tábor

21 
20

0
-0,245

-0,40
0,401

0,25
0,676

0,47
0,556

0,38
0,619

0,25 
0,630

0,26
0,385

0,60
1,34

0,88
1,26

Nemyšl
okr. Tábor

29
26

0,09 
-0,382

-0,03
0,179

0,36
0,655

0,27
0,475

0,35
0,572

0,34
0,532

0,26
0,440

0,80
1,40

0,74
1,06

Kout na Šumavě
okr. Domažlice

82
84

0,008
-0,339

-0,014
-0,079

0,171
0,665

0,205
0,648

0,189 
0,657

0,170
0,572

0,203
0,643

0,53
1,66

0,54
1,86

Průměr  0,20 m n = 356 0,531 0,492 0,527
Průměr  0,50 m n = 290 0,540 0,515 0,534
Průměr  0,20 m bez výrazných systematických chyb 0,318 0,379 0,350

Vysvětlivky:
Digitální ortofoto České republiky – obchodní název digitální barevné ortofotomapy celého státního území, která byla do 
konce roku 2008 vyhotovována v tříletém intervalu Zeměměřickým úřadem (ca 2/3) a Vojenským geografickým a hydrome-
teorologickým úřadem (ca 1/3) s rozlišením 0,50 m v území.

Tab. 4  Parametry absolutní polohové přesnosti zkušební ortofotomapy s rozlišením 0,25 m v území vyhotovené z leteckých 
měřických snímků v měřítku 1:16 560 [9]

Katastr.území
číslo snímku

počet
kontr. bodů

systematická
chyba cY (m)

systematická
chyba cX (m)

úplná střední
chyba mY (m)

úplná střední
chyba mX(m)

střední souř.
chyba mXY (m)

max. chyba
dY (m) 

max. chyba
dX (m)

Bolevec
1384

159 - 0,367  0,132 0,613 0,334 0,494 -1,88 1,41

Bolevec
1383

128 - 0,127  0,128 0,384 0,438 0,412 -1,30 1,59

Koterov
1423

64 - 0,100  - 0,226 0,231 0,390 0,321 -0,77 -1,37

Koterov
1450

79 - 0,229  0,163 0,337 0,297 0,318 -0,81 0,87

Plzeň, Doudlevce
 1415

101 - 0,279  - 0,163 0,434 0,379 0,407 -1,16 -1,67

Plzeň, Doudlevce
1420

100 - 0,014  - 0,043 0,218 0,266 0,243 -0,95 -0,88

Plzeň, Doudlevce
1421

101 - 0,065 -0,075 0,225 0,211 0,218 - 1,04 - 1,23

Celkem bodů 732 Průměry 0,359 0,331 0,345

c ........systematická chyba
m ......základní střední úplná chyba

σ .......základní střední náhodná chyba
mXY ...střední souřadnicová chyba m

XY
 =     = +     
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4.   Problematika ortogonalizace leteckých měřických 
snímků

Kvalitu a přesnost ortogonalizace leteckých měřických sním-
ků a jejich sestavení do souvislého obrazu (mozaikování) 
ovlivňuje nejen rozměr obrazového prvku (pixelu) v území 
a přesnost georeferencování těchto snímků (tj. určení prvků 
jejich vnější orientace), ale zejména přesnost a podrobnost 
digitálního modelu reliéfu celého území ČR.

Při tvorbě Digitálního ortofota České republiky s rozlišením 
0,5 m v Zeměměřickém úřadě v letech 1999 až 2008 byly na 
2/3 státního území použity tyto digitální modely reliéfu [5]:

DMR ZABAGED-výškopis – se střední výškovou chy-
bou 0,7–1,5 m v odkrytém terénu, 1–2 m v intravilánech 
a 2–5 m v souvisle zalesněném uzemí (1999–2004),
DMR ZABAGED-zdokonalený výškopis (od roku 2005), 
se stejnými parametry, ale větší podrobností znázornění 
singulárních útvarů terénní plochy (hran).

Pozn.: Oba modely měly povahu digitalizovaných vrstev-
nic a terénních hran a pro účely ortogonalizace byl z nich 
interpolací vytvářen zhlazený mřížový model 10 x 10 m 
v souřadnicovém referenčním systému JTSK, charakterizo-
vaný střední výškovou chybou 1,5–2,5 m v odkrytém terénu, 
2–3 m v intravilánech a 3–7 m v souvisle zalesněném území.

Spolupracující Vojenský geografický a hydrometeorolo-
gický úřad (na 1/3 státního území) vytvořil stereofotogram-
metrickým vyhodnocením leteckých měřických snímků 
a používá tzv. DMR 3. generace MO ČR ve formě nepra-
videlné trojúhelníkové sítě vystihující i terénní hrany. Tento 
model je charakterizován střední výškovou chybou 1–2 m 
v odkrytém terénu, 1–2 m v intravilánech a 3–7 m v souvisle 
zalesněném území.

Mezi soukromými českými firmami disponuje vlastním 
digitálním modelem reliéfu celého území ČR pouze firma 
GEODIS BRNO, s.r.o. Jeho výšková přesnost je heterogenní, 
protože model byl vytvořen zčásti stereofotogrammetrickým 
vyhodnocením leteckých měřických snímků pořízených pro 
tvorbu Barevné ortofotomapy České republiky s rozlišením 
0,20 m v území, zčásti doplněn nákupem dat z různých zdro-
jů (včetně DMR ZABAGED v souvisle zalesněných úze-
mích). Je však průběžně zpřesňován a aktualizován o nově 
získaná výšková data v rámci lokálních projektů firmy na 
území ČR.

Analýza vlivů nepřesnosti digitálního modelu reliéfu na 
relativní polohovou přesnost ortofot(osnímků) byla provedena 
v [6] za předpokladu, že jsou ortogonalizovány všechny poří-
zené letecké měřické snímky v jednotlivých řadách, tj. s 60% 
podélným překrytem. To představuje jedno z účinných opat-
ření, jak redukovat radiální posuny na ortogonalizovaných 

•

•

snímcích způsobené lokálními výškovými chybami použité-
ho digitálního modelu reliéfu. Jiné opatření spočívá ve zmen-
šení maximálního zorného úhlu α použité letecké měřické 
komory, např. tím, že namísto obvyklé širokoúhlé komory 
(f = 152 mm) je použita normální komora (f = 305 mm). Ten-
to postup byl aplikován firmou GEODIS BRNO, s.r.o., na 
významné části jejího produktu Barevná ortofotomapa České 
republiky s rozlišením 0,20 m v území.

Maximální radiální posuny se mohou vyskytnout v rozích 
ortogonalizované obdélníkové části leteckého snímku, kte-
rá má rozměry a (vzdálenost sousedních letových drah) a b 
(délka vzdušné základny snímkování, tj. vzdálenost mezi 
projekčními centry sousedních snímků v řadě) a je situována 
symetricky ke středovému bodu snímku. Ve skutečné veli-
kosti dosáhnou maximální hodnoty

δr[m] = Δz [m] . tg α/2 .

Střední  hodnota radiálních posunů, vyvolaných nepřes-
nostmi digitálního modelu reliéfu, je v případě leteckých 
snímků v měřítku 1:23 000, pořízených širokoúhlou komorou 
(f = 152 mm), mδr

 = 0,68 m s rizikem překročení pouhých 
5 % a to za předpokladu střední hodnoty výškové chyby DMR 
ZABAGED m

z
 = 0,85 m v odkrytém terénu. Obdobně byla 

zjištěna střední hodnota radiálních posunů 0,67 m pro případ 
ortogonalizace snímků pořízených v měřítku 1:16 500 širo-
koúhlou komorou (f = 153 mm) a pouze 0,27 m pro snímky 
pořízené v měřítku 1:15 100 normální komorou (f = 305 mm) 
za předpokladu střední hodnoty výškové chyby DMT firmy 
GEODIS BRNO m

z
 = 0,70 m v odkrytém terénu. Maximální 

hodnoty radiálních posunů v území pak nepřesáhnou 1,6náso-
bek uvedených hodnot. Větší polohové posuny se vyskytnou 
pouze náhodně a mají již charakter hrubé chyby.

Základní parametry tří uvedených projektů leteckého 
měřického snímkování a tvorby digitálního barevného orto-
fota celého území ČR jsou uvedeny v tab. 5.

5.   Problematika zpřesnění digitálního modelu reliéfu 
a vytvoření digitálního modelu povrchu

Dostupný sortiment digitálních modelů reliéfu celého území 
ČR (viz část 4) i parametry jejich přesnosti svědčí o tom, že 
jejich další zpřesňování je kapacitně velmi náročné, ať již 
jde o lokální použití metody digitální stereofotogrammet-
rie nebo vytvoření lokálních digitálních modelů povrchu 
(včetně staveb a vzrostlé vegetace) metodou automatizované 
obrazové korelace.

Tab. 5 Vybrané parametry leteckého měřického snímkování a skenování snímků

Rozlišení ortofota v území 0,50 m 0,25 m 0,20 m
Měřítko snímků 1:23 000 1:16 560 1:15 100
Plocha území na snímku 5290 x 5290 m 3809 x 3809 m 3450 x 3450 m
Podélný překryt snímků p 60 % 61,4 % 60 %
Délka vzdušné základny b 2281,6 m 1470,2 m 1389,2 m
Příčný překryt snímků q 24,4 % 25 % 27,5 %
Vzdálenost sousedních řad a 4000 m 2857 m 2500 m
Rozlišení skenování snímků 21 μm , 20 μm 15 μm 14 μm
Počet snímků pokrývajících
1 list ZM 50 (25 x 20 km2)

55 119 144

Nárůst počtu snímků a objemu
obrazových dat

- + 116 % + 162 %
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Jiné než obvyklé aplikace DMR a DMP při tvorbě běžných 
a věrných (true) ortofotomap vyžadují často využití přesnějšího 
DMR nebo i DMP, a to na velké rozloze (např. celých povodí 
řek ke stanovení objemu odtoku srážek a vymezení záplavové-
ho území, nebo širšího okolí průmyslových areálů pro mode-
lování krizových stavů jako je např. šíření následků velkých 
průmyslových havárií). Neexistence souvislého digitálního 
modelu povrchu na celém území ČR omezuje aplikaci řídí-
cích a bezpečnostních systémů v letecké dopravě, modelování 
pro potřeby rozvoje telekomunikační infrastruktury, nemluvě 
o naléhavé potřebě takové datové báze pro četné vojenské apli-
kace (vyhodnocení průchodnosti území, modelování bojové 
činnosti na simulátorech a trenažérech a další) [5].

Zainteresované resorty státní správy (Český úřad země-
měřický a katastrální, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo 
zemědělství ČR) proto přistoupily v roce 2009 k realizaci roz-
sáhlého ambiciózního projektu vyhotovení nového a výrazně 
přesnějšího výškopisu celého státního území ve formě digi-
tálního modelu reliéfu (2 verze) a digitálního modelu povr-
chu včetně trvalých staveb a stromových porostů. K dosažení 
těchto cílů v horizontu několika let (2010–2015) bude použita 
moderní metoda leteckého laserového skenování.

Parametry tří zamýšlených produktů, pokrývajících celé úze-
mí státu, charakterizuje Projekt tvorby nového výškopisu území 
České republiky [5] těmito středními výškovými chybami:

DMR 4G – ve formě mříže 5 x 5 m, σ
z
 = 0,30 m v odkrytém 

terénu a 1,00 m v lesích; mříž bude orientována ve směru 
souřadnicových os referenčního systému JTSK (2010–12),
DMR 5G – ve formě nepravidelné  sítě bodů zobrazu-
jících též terénní hrany, σ

z
 = 0,18 m v odkrytém terénu 

a 0,30 m v lesích (2015),
DMP 1G – ve formě nepravidelné sítě bodů na povrchu 
trvalých staveb a stromových porostů, případně na geore-
liéfu v odkrytém terénu bez staveb a stromových porostů; 
σ

z
 = 0,40 m na budovách a 0,70 m na vrcholech stromo-

vých porostů (2012–14).
Dostupnost těchto produktů umožní výrazně zmenšit radiál-

ní posuny na ortogonalizovaných leteckých měřických sním-
cích s vyšším rozlišením v území (0,25 m, 0,20 m, ale i 0,10 
m!), způsobené dosavadními nepřesnostmi použitých digitál-
ních modelů reliéfu, a realizovat náročné úkoly mimo tvorbu 
ortofotomap, jak byly zmíněny v úvodu této části. Existence 
přesnějšího digitálního modelu povrchu usnadní dosud tech-
nicky náročnou tvorbu věrných (true) ortofotomap v území 
s vyšší zástavbou (budovy, mosty, telekomunikační objekty).

6.   Průzkum absolutní polohové přesnosti 
ortofotografického zobrazení celého území ČR 
na Západočeské univerzitě v Plzni

Na Západočeské univerzitě v Plzni, v oddělení geomatiky 
Fakulty aplikovaných věd, je od roku 2006 realizován soustav-
ný průzkum absolutní polohové přesnosti takových celostátních 
děl formou diplomových nebo bakalářských prací i vědeckých 
aktivit vysokoškolských učitelů. Absolutní přesností se rozumí 
souhrn systematických, náhodných a úplných středních souřad-
nicových chyb vypočtených z rozdílů mezi geodeticky zaměře-
nými („správnými“) souřadnicemi vybraných kontrolních bodů 
a souřadnicemi zjištěnými na georeferencovaném (digitálním 
ortofotografickém) produktu, a to opakovaným nastavením kur-
zoru (vše v souřadnicovém referenčním systému JTSK).

Kontrolní body byly vybrány pomocí superpozice digitální 
katastrální mapy (či obdobného produktu stejné přesnosti, např. 
geodetického zaměření stavu extravilánu katastrálního území 

•

•

•

před realizací komplexních pozemkových úprav) s georeferen-
covaným ortofotem. Jako dobře identifikovatelné se osvědčily 
zejména paty sloupů, rohy domů, plotů a zídek v úrovni terénu, 
středy studní a poklopů melioračních zařízení, rohy betonových 
překladů mostků a výpustí rybníků a některé lomové body hra-
nice katastrálního území. Problematické jsou zpravidla lomové 
body vlastnických hranic, protože ortofoto(snímek) zobrazuje 
spíše stav skutečného užívání (obdělávání) pozemku.

Ortofotomapy s rozlišením 0,20 m v území byly poskytnuty 
Západočeské univerzitě v Plzni několika soukromými firmami 
jako podklady pro vypracování diplomových prací. Výsledky 
analýzy absolutní přesnosti těchto produktů v porovnání 
s Digitálním ortofotem České republiky s rozlišením 0,50 m 
v území jsou uvedeny v tabulce 3. Pro každé z 8 katastrál-
ních území jsou v horním řádku uvedeny zjištěné parametry 
přesnosti pro ortofotomapu s rozlišením 0,20 m v území [7] 
a v dolním řádku pro ortofoto s rozlišením 0,50 m z produkce 
Zeměměřického úřadu a Vojenského geografického a hydro-
meteorologického úřadu. Uvedené údaje jsou průměrem z dvo-
jího vyhodnocení – diplomantem a zkušeným fotogrammet-
rem s mnohaletou praxí. Větší počet nalezených kontrolních 
bodů v případě ortofotomapy s rozlišením 0,20 m v území je 
způsoben jejich snadnější identifikací v obrazovém záznamu, 
který je subjektivně „ostřejší“ než obdobný záznam s rozliše-
ním 0,50 m v území. Jsou-li letecké měřické snímky poříze-
ny normální komorou s úhlem záběru 60° (f = 305 mm), jsou 
lépe vidět např. rohy domů v úrovni terénu. Tučným písmem 
jsou vyznačeny údaje, kdy ortofotomapa s rozlišením 0,20 m 
v území poskytla horší výsledky než Digitální ortofoto České 
republiky s rozlišením 0,50 m v území. Jde zejména o značnou 
systematickou chybu v některé souřadnici, která pak ovlivní 
i výslednou střední souřadnicovou chybu m

XY
. Její původ spo-

čívá nejčastěji v horších parametrech digitální automatické 
aerotriangulace (malý počet výchozích bodů, jejich nevhod-
né rozložení v bloku leteckých měřických snímků, problémy 
s jejich identifikací v území a na snímku, pokud nejsou signali-
zovány kontrastními terči nebo kříži, jejichž správné rozměry 
závisejí na měřítku leteckých měřických snímků).

Pokud odhlédneme od těchto evidentních příčin, pak 
střední souřadnicová chyba m

XY
 na ortofotu s rozlišením 

0,20 m v území dosahuje hodnoty 0,35 m v území, což je 
nezávisle potvrzeno dalšími výsledky uvedenými v tab. 4.

Z řady dříve uvedených důvodů a z iniciativy Ministerstva 
zemědělství se rozhodl Český úřad zeměměřický a katastrál-
ní od roku 2009 vytvářet Digitální ortofoto České republiky 
s rozlišením 0,25 m v území. Tomuto rozhodnutí předcháze-
ly experimentální zkoušky leteckého měřického snímkování 
v měřítku 1:16 500 na Plzeňsku v roce 2008, zkušební vytvoření 
ortofot(osnímků) s rozlišením 0,25 m v území a průzkum abso-
lutní polohové přesnosti těchto produktů ve 4 katastrálních úze-
mích, které jsou součástí města Plzně. Výsledky, jichž dosáhla 
diplomantka [9], jsou uvedeny v tabulce 4 a jsou plně ve shodě 
s dřívějším zjištěním, že při respektování všech požadavků tech-
nologie tvorby ortofot(osnímků), včetně dobře připravené a pro-
vedené digitální automatické aerotriangulace, lze  dosáhnout 
střední  souřadnicové  chyby  0,35  m  v  území na digitálních 
ortofotech s rozlišením 0,20–0,25 m v území, což představuje 
ekvivalent 1,4–1,75 rozměru obrazového prvku (pixelu).

7.  Závěr

Nový produkt – Digitální ortofoto České republiky s roz-
lišením 0,25 m v území skrývá dosud nevyužitý potenciál 
pro budoucí využití (kromě hlavního určení pro aktualizaci 
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databáze LPIS k administraci a kontrole zemědělských dota-
cí v Evropské unii), a to zejména v těchto případech:

identifikace výskytu hrubých a systematických chyb na 
katastrálních mapách před jejich digitalizací,
posouzení aktuálnosti katastrální mapy v rámci revize 
katastrálního operátu,
kvalitnější aktualizace základních bází geografických dat 
(ZABAGED, DMÚ 25),
jako vynikající podklad pro řešení projektových a analytic-
kých úloh, kde je kromě aktuálního a snadno srozumitelné-
ho obsahu ortofota zapotřebí absolutní polohové přesnosti 
dobře identifikovatelných bodů a objektů, charakterizované 
s jistotou střední souřadnicovou chybou lepší než 1 metr, 
a není dosud k dispozici digitální katastrální mapa,
jako integrální součást připravované Základní digitální 
mapy veřejné správy, vedle existujících digitálních kata-
strálních map a digitalizovaných katastrálních map spra-
vovaných v resortu ČÚZK, digitálních účelových katast-
rálních map vytvářených orgány samosprávy a digitálních 
technických map vytvořených v rámci činnosti samosprá-
vy nebo správců technické infrastruktury.

•

•

•

•

•
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Interaktivní propojení DLM a DCM 
s využitím kartografických 
reprezentací v ArcGIS
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Abstrakt

Použití různých modelů reality lišících se stupněm i metodami generalizace v geoinformačních systémech. Digitální model 
krajiny (Digital Landscape Model – DLM) jako primární model zachycení reality by měl být výchozím vstupem pro GIS 
analýzy i kartografickou vizualizaci. Možnost odvození jednoho nebo více digitálních kartografických modelů (Digital Carto-
graphic Model – DCM) z DLM různými metodami generalizace.  Kartografická generalizace jako nevratný proces, tj. z DCM 
již nelze zpětně odvozovat DLM, proto je vyžadováno vzájemné propojení obou modelů používaných pro aktualizaci DLM 
a z něho odvozených map. Technologické  řešení vzájemného propojení DLM a DCM od firmy ESRI ve verzi ArcGIS 9.2 
v podobě zavedení tzv. kartografických reprezentací, kdy jedna vektorová databáze reprezentuje současně DLM a jeden 
nebo více DCM. Informace o současném stavu řešení tohoto interaktivního propojení mezi DLM a DCM zejména ve vztahu 
k aktualizaci DLM. Demonstrace možností i úskalí použití kartografických reprezentací na příkladu topografické vektorové 
databáze a jejím využití pro tvorbu topografické mapy.

Interactive Interconnection of DLM and DCM Using ArcGIS Cartographic Representations

Summary

Utilization of various reality models in geoinformatics differing in the level of generalisation. Primary model of reality called 
Digital Landscape Model (DLM) as an initial model for cartography and GIS analysis. Possibility of derivation of one or more 
Digital Cartography Models (DCM) from DLM with help of generalisation methods. The DCM derivation as “one-way process”. 
Binary interaction between those two models is required, especially for DLM update and successive cartography activity. 
Practical ESRI implementation of the idea of DLM/DCM interaction and ArcGIS enrichment by “cartographic representation”. 
Presentation of this solution, its advantages and weak points.  Topographic vector database and topographic map production as 
a practical example. Two concepts of DCM derivation outlined, both shown on a topographic vector database.
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1.  Úvod

Jedním z hlavních současných rozporů mezi existencí 
reálných objektů a jejich vyjádřením ve vizualizačních 
(kartografických) aplikacích geoinformačních systémů je 
odlišné používání různých modelů reprezentace reality. 
Zatímco objektivní realita existuje ve spojitém prostoru 
a lze ji víceméně přesně měřit, její reprezentace v prosto-
rových databázích geoinformačních systémů je pouze jejím 
generalizovaným modelem. Na vlastním procesu tvorby této 
reprezentace, tedy generalizovaného modelu, se podílí svý-
mi postupy nejenom geoinformatika a kartografie, ale i dal-
ší technologie související s datovým a procesním modelo-
váním prostorových jevů [12]. Důsledkem generalizačních 
přístupů je obecně vznik více různých modelů [6] a s nimi 
souvisejících otázek, například: Jaké jsou faktory ovlivňující 
chyby při budování prostorových databází pro kartografic-
kou produkci? Jak se od sebe modely liší? Jaká jsou pravidla 
v jejich používání?

Současný stav řešení interaktivního propojení mezi DLM 
a DCM v prostředí ArcGIS, zejména ve vztahu k aktuali-
zaci DLM umožňuje topograficky i tematicky  kartografic-
ké vyjádření krajiny pomocí topografických a tematických 
vektorových databází. Jejich využití pro tvorbu topografické 
mapy demonstruje možnosti i úskalí využití kartografických 
reprezentací v prostředí ESRI produktů.

2.  Digitální model krajiny 

Konceptuálním modelem reality ve smyslu geografického 
prostoru je DLM [15], který je obecně optimálním výcho-
zím vstupem pro GIS analýzy i kartografickou vizuali-
zaci. Z DLM je možné různými metodami generalizace 
odvodit jeden nebo více DCM. Vzhledem ke skutečnosti, 
že kartografická generalizace je proces nevratný, tedy že 
z DCM již nelze zpětně odvozovat DLM, je vyžadováno 
vzájemné propojení obou modelů využívající se při aktu-
alizaci DLM a z něho odvozených map. Společnost ESRI, 
Inc. uvedla ve verzi ArcGIS 9.2 technologické řešení 
vzájemného propojení DLM a DCM v podobě zavedení 
tzv. kartografických reprezentací, kdy jedna vektorová 
databáze reprezentuje současně DLM a jeden nebo více 
DCM.

V kartografii pojem DLM představuje vyjádření krajiny 
jako souboru prostorových objektů a jevů v krajině, kte-
ré jsou předmětem kartografické vizualizace [3], [5], [12]. 
Krajina zde není chápána jako systém přírodních a antro-
pogenních složek prostupující všemi sférami geografického 
prostoru od litosféry do nejvyšších vrstev atmosféry. Kra-
jinu kartografové nejčastěji chápou (bez diskuse o správ-
nosti tohoto chápání) jako soubor objektů na zemském 
povrchu. Nejčastěji odpovídá obsahu topografických map. 
Díky tomuto odlišnému pojetí krajiny abstrahují topogra-
fičtí kartografové od velkého množství geografických jevů 
(objektů a procesů), které odborníci geovědních disciplín 
do svých DLM zahrnují, např. půdní druhy, hustota říční 
sítě, nezaměstnanost, teplota vzduchu nebo průběh produk-
tovodů.

V prostředí geoinformačních systémů je DLM nejčastěji 
reprezentován vektorovou databází skládající se z určitého 
předem definovaného počtu vrstev a k nim následně přiřa-
zených atributů [4]. Při tvorbě takovéhoto modelu krajiny je 
nejprve definována „šablona“ v podobě vektorových vrstev 
a jejich atributů. Součástí definice topografické vektorové 

databáze jsou pravidla (sémantická, metrická aj.) pro zařa-
zení prvků reality do této šablony. Do jedné vrstvy jsou tak 
zařazeny všechny objekty reálného světa vyhovující daným 
pravidlům (např. silnice) a v rámci vrstev pak dochází k dal-
šímu členění pomocí popisných informací (atributů) – sil-
nice se dělí podle typu povrchu (zpevněný, nezpevněný), 
použitelnosti během roku v závislosti na povětrnostních 
podmínkách (za každého počasí, pouze v suchém období), 
počtu jízdních pruhů (jeden, dva a více), atd. V běžné praxi 
je jako hlavní podklad pro tvorbu takovéhoto modelu nejčas-
těji používán obraz reálného světa reprezentovaný leteckým 
nebo družicovým ortofotosnímkem v kombinaci s dalšími 
zdroji informací o mapované krajině (místní šetření, geode-
tická měření atd.).

Odborná literatura uvádí, že digitální mapa je digitálním 
modelem krajiny, který nutně obsahuje pouze vybrané entity 
ze zájmového území [4]. Ovšem jejich prostorové vyjádření 
(poloha a topologie) se od skutečnosti odlišuje pouze abs-
trakcí a pojmovou generalizací [5], [6]. V běžné praxi jsou 
často kritéria sběru entit (např. určení velikosti plochy pro 
zachycení budovy polygonem, resp. bodem, minimální dél-
ka vodního toku, výběr vodních toků v závislosti na jejich 
vzájemné vzdálenosti, atd.) definována s ohledem na budou-
cí kartografickou produkci v určitém „referenčním“ měřít-
ku a za daným účelem (topografická mapa). Je tak možno 
konstatovat, že výběrová kritéria a pravidla sběru primární-
ho DLM zahrnují již určitý první proces generalizace, což 
následně usnadňuje kartografickou produkci, resp. vytvoře-
ní DCM v příslušném měřítku. Absolutní polohová přesnost 
vyhodnocených entit v DLM je závislá na přesnosti datového 
podkladu (např. ortofotosnímku), popř. jiného měřicího pří-
stroje.

DLM je základem pro tvorbu digitálního kartografické-
ho modelu [14]. Pro reprezentaci krajiny je nezbytné vychá-
zet výhradně z jediného DLM zájmového území, ať už pro 
potřeby tvorby map nebo, a to zejména, pro modelování kra-
jiny a všech prostorových jevů v ní [7].

3.  Digitální kartografický model 

Digitální kartografický model je oproti digitálnímu mode-
lu krajiny obrazem uspořádání prvků obsahu mapy. DCM 
je modelem již zgeneralizované reality upravené metodami 
kartografické interpretace obsahu map [10]. V DCM jsou 
například plošné jevy malých rozměrů (vyjádřené v mapě 
bodovým znakem) bodovými jevy (např. budova, lom, síd-
lo), plošné jevy ve tvaru úzkých pásů (vyjádřené v mapě 
liniovým znakem) liniovými jevy (např. silnice, železnice, 
průplav), plošné jevy spojitě se rozkládající na celém mapo-
vaném území (vyjádřené v mapě izoliniemi) diskrétními 
liniovými jevy (např. vrstevnice 550 m, izoterma 20 ºC) atd. 
Je proto zřejmé, že proces tvorby DCM z DLM je nevratný 
a nelze považovat DCM ani za model krajiny/reality ani za 
model rovnocenný vůči DLM [9], [11].

Z DLM se vytvářejí DCM vždy pro konkrétní mapové 
dílo. Znamená to, že digitálních kartografických modelů 
může být velké množství – podle měřítka, obsahu, účelu, 
média, znakového klíče apod. 

Je-li reprezentace DLM chápána v podobě výše popsa-
né vektorové databáze, je DCM vytvářen přiřazováním 
a umísťováním kartografických znaků (např. rotací, posunem 
vůči originálnímu objektu DLM, vyjádřením plošného jevu 
bodovým znakem) celé vrstvě nebo jednotlivým objektům 
s určitým atributem, popř. kombinací atributů, podle pře-
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dem stanovených výběrových kritérií. Jedním znakem je tak 
vyjádřena v mapě například silnice se zpevněným povrchem 
s jedním jízdním pruhem použitelná za každého počasí, jiný 
znak je přiřazen silnici s nezpevněným povrchem použitel-
né pouze za sucha, atd. Jiným příkladem může být použití 
výběrových kritérií využívajících atributy prvků (konkrétně 
atribut „plocha polygonu“) za účelem rozlišení entit, které 
budou zobrazovány bodovým nebo plošným znakem. Jedná 
se o tradiční výběrové kritérium pro kartografickou gene-
ralizaci. Z výchozí vektorové databáze lze pomocí různých 
výběrových kritérií ovlivněných zejména účelem mapy a je-
jím měřítkem vytvořit více kartografických modelů. Pro 
takovou sestavu výběrových kritérií sloužících pro přechod 
z DLM do určitého DCM se používá termín kódovací sché-
ma. Důležitým předpokladem vytvoření správného DCM 
procesem aplikace kódovacího schématu je úplné a korektní 
naplnění relevantních atributů prvků ve vektorových vrst-
vách reprezentujících DLM.

4.  Vzájemné propojení DLM a DCM

Vytváření DCM a jeho další používání v současné karto-
grafické produkci je nezbytné. Obecně platí, že čím menší 
měřítko, tím vyšší stupeň generalizace a tím také větší roz-
díly mezi DCM a DLM. Je však nutné zdůraznit, že jedi-
ně potřeba kartografické generalizace umožňuje vyjádřit 
zmenšený obraz reality přehledně a srozumitelně prostřed-
nictvím DCM [8], [13]. Ovšem nelze používat stejné argu-
menty k opačnému postupu – z DCM vytvářet DLM. Tak se 
mnohdy děje a výsledky takového počínání vedou k chybné 
reprezentaci krajiny a následně k chybné interpretaci čtení 
mapy, kartometrických šetření i výsledků kartografického 
modelování.

Pro reprezentaci krajiny je nezbytné vycházet výhrad-
ně z jediného DLM zájmového území, tedy z vektorových 
databází vznikajících na základě nejpřesnějších a nejdetail-
nějších dostupných podkladů a jejich správné interpretace 
(obr. 1).

Řešením je koncepce propojení DLM/DCM, jehož pod-
statou je přímé, bezprostřední propojení DLM reprezentu-
jícího krajinu/realitu s digitálními kartografickými modely 
reprezentujícími jednotlivé mapy odvozené z DLM. Každá 
mapa má svůj vlastní DCM. Důležité je, aby DLM a DCM 
byly spolu vzájemně propojeny (nejlépe interaktivně) a aby 
tyto vazby (pokud je to technologicky možné) byly realizo-
vány automaticky. Pokud budou DLM a DCM interaktiv-
ně propojeny, bude možné automaticky aktualizovat DLM 
a následně všechny z něho odvozené mapy. 

4.1  P ropojen í  DLM a DCM 

Na potřebu vzájemného propojení obou modelů reagovala 
firma ESRI, Inc., která od verze programu ArcGIS 9.2 přišla 
s tzv. kartografickými reprezentacemi. Jedná se o možnost 
uložení a přiřazení symboliky prvkům vektorových vrstev 
přímo v geodatabázi, bez ohledu na typ databáze. Tento 
princip se liší od dosud používané praxe přiřazování zna-
ků databázovým objektům v prostředí ArcMap a ukládané 
do souboru MXD. Nově lze pro každou vektorovou vrstvu 
uloženou v geodatabázi založit jednu nebo více kartogra-
fických reprezentací. Kartografická reprezentace vektoro-
vé vrstvy je zastoupena pravidly (angl. rules) a výjimkami 
z těchto pravidel (angl. overrides). Při založení kartografic-

ké reprezentace dochází k vytvoření dvou nových atributů 
– RuleID (typ Integer) a Override (typ Binary Large Object 
– BLOB). V rámci jedné kartografické reprezentace přísluš-
né vektorové vrstvy je možné definovat pravidla, kterým je 
přiřazeno číslo a název. Pravidlo je možno charakterizovat 
jako symbol a jeho chování. Příkladem chování liniového 
znaku je jeho posunutí kolmo o určitou vzdálenost. Výsled-
kem je rozdílné umístění znaku DCM oproti originálnímu 
prvku vektorové databáze. Tento efekt se dá využít napří-
klad při konstrukci znaku pro hranici, jejíž skutečný průběh 
má znázorňovat okraj liniového znaku, ne jeho osa (obr. 2). 
Přiřazení pravidla konkrétnímu prvku vektorové databáze 
probíhá naplněním atributu RuleID, kam je nutné doplnit 
číslo příslušného pravidla. Přiřazení správného pravidla je 
klíčovým procesem vytváření kartografického modelu, při 
kterém hraje nezastupitelnou roli kódovací schéma a který 
umožňuje automatizovat proces jeho generování. Prakticky 
je nutné vybrat správnou kombinaci hodnot příslušných atri-
butů reprezentujících prvek obsahu vznikající mapy. Vytvo-
ření kódovacího schématu probíhá v souladu s tvorbou 
znakového klíče, přičemž tyto dvě činnosti jsou primárním 
předpokladem vzniku DCM.

Při vytváření znakového klíče (v terminologii ESRI 
– symboliky) uloženého přímo v geodatabázi je tedy nutné 
sledovat následující postup:

sestavení znakového klíče a vytvoření kódovacího schématu,
založení kartografické reprezentace nad vektorovou vrstvou,
definice pravidel v kartografické reprezentaci (znaky 
a jejich chování),
přiřazení pravidel konkrétním prvkům vektorové databáze,
vizualizace prvků vektorové vrstvy založené na kartogra-
fické reprezentaci, 
aplikace automatických metod úpravy digitálního karto-
grafického modelu,
manuální dokončovací práce.

•
•
•

•
•

•

•

Obr. 1 DLM a DCM v procesu tvorby mapy

Obr. 2 Příklad volby chování liniového znaku
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Důležitou skutečností je, že některé výše uvedené kroky 
při aplikaci kartografické databáze je možné automatizovat. 
ArcGIS nabízí metody a objekty geoprocessingu, které lze 
použít jako výchozí příkazy při skriptování, např. v jazyce 
Python. Automaticky lze pro všechny vrstvy v geodatabázi 
založit kartografickou reprezentaci i přiřadit pravidla daná 
kódovacím schématem. Určitý podíl manuální práce skýtá 
definice pravidel. Tato činnost sestává z vytvoření, popř. 
výběru znaku a nastavení jeho chování. Znak pro jakýkoliv 
typ vektorové vrstvy (bod, linie, polygon) lze složit z libo-
volného počtu dílčích vrstev typu bod, linie nebo polygon. 
Pro polygonovou vrstvu sídel lze například definovat bodový 
znak, který je následně umísťován do centroidu příslušného 
polygonu. Nastavení parametrů znaků (např. úhel natočení 
znaku) je možné nastavit pro všechny prvky vektorové vrst-
vy stejně nebo ho lze založit na hodnotě vybraného atributu, 
čímž se znakový klíč stává flexibilnější.

4.2   Ka r tog ra f ické reprezentace př i  t vorbě 
topogra f ické mapy 1:50 0 0 0 z  územ í 
Afghán ist ánu

Přístup kartografické reprezentace byl prakticky použit 
při realizaci řešení tvorby mapy v měřítku 1:50 000 z pro-
storu Afghánistánu. Tvorba mapy je navazující aktivitou na 
projekt „Multinational Geospatial Co-production Program“ 
MGCP a vyplývá z potřeby zásobovat vojska tradičními 
papírovými mapami v krizových oblastech světa. Hlavním 
cílem tohoto celosvětového projektu je sběr vektorových dat 
v hustotě odpovídající mapě měřítka 1:50 000, popřípadě 
1:100 000 z krizových oblastí, o kterých chybějí adekvátní 
geografické informace. Jako hlavní datový zdroj je v projek-
tu MGCP definován satelitní snímek s velikostí pixelu menší 
než 5 m. Na základě podepsání přístupové smlouvy MGCP 
MOU (Memorandum of understanding) se projektu účastní 
28 států, včetně států spolupracujících s NATO [2].

Snahou bylo vytvoření DCM za přispění co největší automa-
tizace. Práci s vektorovou databází MGCP v prostředí ArcGIS 
předcházela tvorba znakového klíče a stanovení výběrových 
pravidel založených na hodnotách atributů přiřazených jed-
notlivým prvkům ve vrstvách. Celá sestava výběrových pravi-
del kódovacího schématu byla přehledně zapsána pomocí lis-
tu v MS Excel do několika sloupců (řádek představuje jedno 
pravidlo kartografické reprezentace resp. jeden prvek mapy, 
obr. 3). Z jednoho řádku schématu je možno zjistit název vrst-
vy, ve které se budoucí prvek mapy nachází, kritérium výběru 
založené na hodnotách atributu(ů), číslo a název pravidla, pod 
kterým daný prvek mapy figuruje v kartografické reprezenta-
ci dané vektorové vrstvy. Kódovací schéma má tolik řádků, 
kolik existuje symbolů znakového klíče.

Navazujícím krokem bylo založení kartografické repre-
zentace pro každou vektorovou vrstvu databáze. Tento krok 
byl automatizován skriptem v jazyce Python, využívajícím 
předdefinované metody geoprocessingu. V rámci každé vek-
torové vrstvy a v ní založené kartografické reprezentaci byla 
definována pravidla, jejichž čísla a názvy odpovídaly kódo-
vacímu schématu (obr. 4). Následné vyplnění atributového 
pole RuleID proběhlo automaticky pro celou vektorovou 
databázi uživatelsky vytvořeným Python skriptem, jehož 
vstupem bylo kódovací schéma (list MS Excel) a příslušná 
datová sada. Skript prošel databází ve dvou krocích. První 
krok nastavil všem prvkům hodnotu atributu RuleID jedna, 
následně přiřadil správné pravidlo odpovídající kombinaci 
hodnot atributů. Tímto je v rámci automatického přiřazení 
pravidel (znaků) zohledněna situace, kdy určitá kombina-
ce atributů není zapsána v kódovacím schématu, resp. není 
definováno příslušné pravidlo v kartografické reprezentaci. 

Do skriptu byla rovněž vložena volba chování skriptu, což 
umožnilo buď vynulovat dříve přiřazená pravidla a přiřadit je 
opakovaně nebo pouze zapsat dosud nepřiřazená pravidla. 

K výhodám skriptu patří především automatické vytvoře-
ní DCM, flexibilita a rychlost tvorby mapy (změnu v kódo-
vacím schématu lze jednoduše promítnout do geodatabáze) 
a jednoduchá a rychlá opakovatelnost spuštění procesu při-
řazení pravidel.

Automatickým vygenerováním DCM však práce karto-
grafa zdaleka nekončí. K tomu, aby DCM splňoval všechna 
kartografická pravidla, je nutná jeho další editace prová-

Obr. 3 Kódovací schéma

Obr. 4 Kartografická reprezentace vektorové vrstvy  
a její pravidla 
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děná nad kartografickou reprezentací. Za tímto účelem lze 
v prostředí ArcGIS využít nástrojů automatických, poloau-
tomatických a manuálních zajišťujících individuální přístup 
k jednotlivým prvkům mapy nebo k určitým vybraným 
skupinám prvků mapy. K základním editačním funkcím 
kartografické reprezentace se řadí posun, rotace, změna 
průběhu prvku (u linie a polygonu), zakrytí a změna zna-
ku a jeho chování. Ne vždy z aplikace automatizovaných 
procesů resultuje patřičně kvalitní výsledek, proto je stále 
ještě nezbytné využít nástrojů, které vyžadují plnou operá-
torskou kontrolu. Manuálně provedené operace jsou i dnes 
nezastupitelné. Příkladem automatizované editace karto-
grafické reprezentace je natočení bodových znaků podél 
liniových prvků, přičemž je umožněna volba vzdálenosti 
(okolí) liniového prvku, ve kterém mají být bodové prvky 
zpracovány (natočeny).

Do skupiny poloautomatických metod patří například pro-
ces hromadného zakrytí (v  ArcGIS „visibility“) vybraných 
znaků. Výběr prvků dané vrstvy je možno provádět buď na 
základě hodnot atributů nebo na základě prostorových vzta-
hů mezi jednotlivými prvky mapy. Plně manuální metodou 
je odsun při vzájemné kolizi znaků. Tím, že existuje defino-
vaný znakový klíč nad jednotlivými vektorovými vrstvami 
přímo v geodatabázi, existuje v rámci jedné vektorové data-
báze originální DLM a jeden nebo více DCM reprezento-
vaných kartografickými reprezentacemi. Tím je zachované 
interaktivní propojení obou modelů. 

4.3   A k tua l izace ka r tog ra f ické reprezentace 
a  ed it ace DLM 

Kartografická praxe v prostředí ArcGIS přináší časté 
a náročné aktualizace vektorových databází. V moderních 
a kvalitně udržovaných topografických vektorových databá-
zích je aktualizace nezbytným procesem, aby byla databáze 
neustále „živým a vyvíjejícím se organismem“ i po tisku 
kartografického díla zachycujícího obraz krajiny platný pro 
určitý časově vymezený okamžik odpovídající datu pořízení 
podkladů (např. leteckých měřických snímků) pro vytvoření 
vektorové databáze.

Je potřeba si uvědomit, že v rámci tvorby DCM se prová-
dějí určité editace kartografické reprezentace. 

Nastávají různé situace oprav (geometrické i atributové) 
entit v databázích DLM, což se promítá do všech DCM 
z nich vytvořených. Je nezbytné mít stále na paměti nutnost 
vzájemného propojení obou modelů, jenž zcela jistě karto-
grafická reprezentace nabízí. Oprava geometrie entit DLM 
může mít významný vliv na změnu polohy objektu v karto-
grafické reprezentaci, tedy v DCM. Je zřejmé, že pokud se 
neprovede žádná geometrická změna prvku při tvorbě DCM 
a následně se edituje DLM, tak se změny ve výchozím DLM 
provedené posunem či rotací celého prvku, příp. změnou 
geometrie části prvku projeví stejným způsobem i v DCM. 

Pokud došlo v rámci tvorby (doladění) DCM ke změnám 
geometrie v kartografické reprezentaci, má aktualizace (edi-
tace) DLM dopad na podobu DCM, a to následovně:

po editaci v DCM v podobě odsunu bodového znaku lze 
v rámci editace prvků v ArcGIS použít pro situaci posunu 
bodového prvku dva nástroje mající zcela rozdílný vliv na 
kartografickou reprezentaci: (i) funkce „Modify Feature“ 
způsobí po posunu ve zdrojových datech změnu polohy 
znaku v DCM o stejnou vzdálenost rovnoběžně se směrem 
posunu originálních dat, (ii) funkcí „Reshape Feature“ se 
při paralelním posunu znaku v kartografické reprezentaci 
změna DLM neprojeví automaticky v DCM;

•

při posunu nebo rotaci celého znaku liniového prvku ve 
zdrojových datech se pomocí funkce „Reshape Feature“ 
neprojeví stejná změna v kartografické reprezentaci, tedy 
DCM (na rozdíl od bodového znaku při použití „Modify 
Feature“); funkci „Modify Feature“ není možno pro posun 
celého liniového prvku použít, protože tato funkce není 
schopna pohnout celou linií najednou, slouží pro editaci 
polohy jednotlivých bodů linie; pro danou editaci linie je 
k dispozici pouze funkce „Reshape Feature“;
při editaci průběhu linie v DCM (kartografické reprezen-
taci) pomocí nástrojů pracovního panelu „Representation“, 
např. při změně polohy některých bodů linie nebo přidání 
dalších bodů, se používá funkce „Modify Feature“ pro 
změnu průběhu linie ve zdrojových vektorových datech 
představujících DLM; tato změna nemá vliv na DCM;
posun a rotace celého znaku polygonového prvku je 
stejným případem jako u linie; posun a rotace polygonu 
pomocí funkce „Reshape Feature“ v DLM nemá vliv na 
podobu DCM,  resp. kartografické reprezentace; funkci 
„Modify Feature“ není možno pro posun celého polygo-
nového prvku použít, protože tato funkce není schopna 
pohnout celým polygonem najednou a slouží pro editaci 
polohy jednotlivých bodů polygonu;
při editaci průběhu linie v DCM (kartografické reprezen-
taci) pomocí nástrojů pracovního panelu „Representati-
on“, např. změně polohy některých bodů linie nebo přidá-
ní dalších bodů na tuto linii, se používá funkce „Modify 
Feature“ pro změnu průběhu linie i ve zdrojových vek-
torových datech představujících DLM; tato změna nemá 
vliv na podobu DCM.

Z výše uvedených editačních situací vyplývá, že jediným 
případem, kdy se geometrická změna DLM automaticky 
projeví v DCM je posun bodového prvku „Modify Featu-
re“. Jiné geometrické editace se do DCM nepromítají. Oba 
modely se tedy začínají rozcházet, i když jsou stále uloženy 
v jedné databázi v podobě jedněch vektorových dat. Nastává 
tedy problém, jak zajistit vzájemnou divergenci obou mode-
lů a zapracovat do DCM změny provedené v DLM.

Atributová aktualizace DLM může mít za následek kva-
litativní změnu ve významu objektu a tím ovlivňovat výběr 
pravidla pro kartografickou reprezentaci. Z toho následně 
vyplývá nutnost opětovného použití kódovacího schématu 
a případná změna pravidla u některých prvků. Toto může 
mít za následek kolize prvků v DCM, ke kterým v původní 
verzi DCM nedocházelo nebo byly výše použitými metoda-
mi editace opraveny.

Pro úplný výčet možných změn DLM je třeba zmínit při-
dání nových prvků. Pokud nemají nastavené žádné pravidlo 
pro kartografickou reprezentaci, je nutné opakovaně použít 
kódovací schéma a automatizované přiřazení příslušného 
pravidla pro nově vložené prvky.

4.4 Ed it ace DCM 

Pro úplnost je potřeba řešit i opačnou situaci, tzn. jaký vliv 
má editace DCM (kartografické reprezentace) na DLM 
(původní vektorovou databázi); obr. 5. Pokud se nevolí mož-
nost promítnutí geometrických změn provedených při editaci 
kartografické reprezentace, pak se změna v DLM neprojeví. 
Posun ani zakrytí bodového prvku, změna průběhu, posun  
nebo zakrytí linie ani změna jejího průběhu, posun celého 
polygonu nebo jeho zakrytí  se do DLM nepromítne.

Jak bylo zmíněno výše, editace se zapisují do atributového 
pole Overrides a je možné je hromadně zrušit pomocí nástro-

•

•

•

•
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je geoprocessingu „Delete Overrides“. Existuje rovněž mož-
nost promítnutí geometrických změn prvků z kartografické 
reprezentace do výchozího původního vektorového modelu 
(DLM). Toto lze však doporučit pouze v případě generování 
jediného DCM z DLM při postupu od DCM k DLM.

5.  Diskuse

Kartografické reprezentace představují kvalitní implemen-
taci pojetí DLM a DCM do kartografické praxe (viz obr. 6, 
3. str. obálky). Přesto je nezbytné se zabývat otázkou, zda 
má smysl po editaci DLM vytvářet zcela nový DCM, resp. 
jeho novou verzi, který by byl bez vztahu k původnímu 
DCM, nebo zapracovat pouze změny a verzování nevyuží-
vat. Z důvodu nezbytné manuální editace je po takové změ-
ně značný objem dalších činností. Pokud je snahou zachovat 
původní DCM, je nutné tyto výjimky přenést do aktualizo-
vaného DLM a následně DCM. Řešením je uložení hodnot 
z atributu Override jako BLOB do jiného atributu (např. typ 
reálné číslo) a zpřístupnit tímto pro čtení, prováděné nástro-
jem „Update Override“. Nezbytnou podmínkou možnosti 
promítnutí změn je zachování jednoznačné identifikace prv-
ku v rámci vrstvy (jeho ID). Toto řešení lze uplatnit pouze 
u bodových prvků.

Dva způsoby verzování DCM demonstrují obr. 7a a 7b. 
První představuje přístup, kdy je jeden DCM a do něj se 
zapracovávají změny z DLM, ve druhém se vytváří on-line 
DCM z aktualizovaného DLM. Vzniká otázka, jak využít 
změny provedené v předchozích verzích DCM. 

Obr. 7a představuje přístup primárního verzování DCM 
(původní autorské označení), kdy je nutné zjistit a vybrat 
z aktualizované verze DLM pouze ty prvky, které se opro-
ti předchozí verzi změnily, a rovněž prvky nové. Pracuje se 
nejprve s DLM pomocí výběrových nástrojů a řeší se volba 
kritérií příslušných prvků. Řešením zjištění změn ve vekto-
rové databázi je správné vedení metadat v podobě atributů, 
např. datum poslední změny prvku. Prvkům nově přidaným 
se přiřadí správná pravidla kartografické reprezentace, prv-
kům aktualizovaným se původní pravidlo ponechá nebo se 
aktualizuje. Vzhledem k tomu, že editace prvků DLM se 
automaticky neprojeví v DCM (kromě posunu bodu „Modi-
fy Feature“), lze doporučit u těchto prvků zrušení předcho-
zích editací kartografické reprezentace, resp. vymazání hod-
noty z atributu Override nástrojem „Delete Override“. Tím 

je zajištěno, že nenastane například situace „dvojího posu-
nu“ liniového prvku – nejprve v DCM a následně v DLM. 
Zároveň z toho však vyplývá, že je nutné v rámci doladění 
aktualizované verze DCM se zaměřit na aktualizované prv-
ky a případně je dostupnými nástroji opravit. Na konci celé-
ho procesu je aktualizovaná verze DCM. 

Obr. 7b představuje přístup sekundárního verzování 
DCM (původní autorské označení), kdy je nutné do on-line 
generovaného DCM z aktualizovaného DLM zapracovat 

Obr. 5 Editační nástroje kartografické reprezentace v ArcGIS 9.3

Obr. 7a Primární verzování DCM

Obr. 7b Sekundární verzování DCM
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změny provedené při vytváření DCM předchozí verze. Je 
třeba identifikovat ty prvky, jejichž kartografická reprezen-
tace byla modifikována, resp. zjistit, které prvky mají napl-
něn atribut Override hodnotou datového typu BLOB. Výběr 
lze provést nástrojem „Select features by override“, kdy je 
navíc možné volit mezi výběrem prvků, u nichž byla buď 
změněna geometrie nebo vlastnosti znaku, resp. oba výbě-
ry spojit. Takto vybrané prvky je pak nutné zkontrolovat 
s on-line vytvořeným DCM a přijmout v předchozí verzi 
editovanou kartografickou reprezentaci těch prvků, u nichž 
nedošlo k žádné editaci při aktualizaci DLM. Konfrontace 
„dvojí editace“ (nejprve v DCM a následně v DLM) může 
být provedena na základě metadat výše zmíněným způso-
bem. Promítnutí editací z původního DCM vyžaduje jejich 
harmonizaci s on-line generovaným DCM.

Firmě ESRI, Inc. se s úspěchem podařilo vyřešit některé 
problémy spojené s kartografickou tvorbou a implementovat 
nástroje pro editaci DCM. Patří k nim zejména  automatické 
natočení bodových symbolů dle linie, automatická generali-
zace plošného prvku na bodový, zakrytí prvků bez nutnosti 
jejich odmazání v DLM.

Naopak největším nedostatkem je chybějící nástroj pro 
automatické odsuny znaků prvků. Po automatickém vyge-
nerování DCM dochází v řadě případů ke vzájemnému pře-
krytí jednotlivých znaků, pro správnou čitelnost výsledného 
kartografického díla je třeba provést změnu jejich polohy. 
Jedná se o velice komplexní problém s řadou aspektů, který 
je nutné řešit s ohledem na více vektorových vrstev.

6.  Závěr

Je neoddiskutovatelné, že krajina je jedinečná a že neexistu-
jí její duplikáty. Pokud je krajina reprezentována digitálním 
modelem, pak logicky musí obsahovat pouze vybrané enti-
ty ze zájmového území. Ovšem jejich prostorové vyjádření 
(poloha a topologie) se od skutečnosti odlišuje pouze abs-
trakcí a pojmovou generalizací [1], [5], [6], [12]. Z DLM se 
vyvářejí DCM vždy pro konkrétní mapové dílo. Znamená 
to, že digitálních kartografických modelů může být velké 
množství – podle měřítka, obsahu, účelu, média, znakového 
klíče apod. Jelikož kartografická generalizace, podílející se 
významně při tvorbě DCM z DLM, je proces nevratný, nelze 
z DCM zpět odvozovat DLM a následně dokonce lokalizovat 
entity. 

Topograficky kartografické pojetí krajiny chápané jako 
soubor objektů na zemském povrchu odpovídající obsahu 
topografických map nevystihuje dostatečně přesně všech-
ny jevy, které jsou předmětem objektových modelování při 
zakládání geoinformatických databází, projektů a aplikací. 
Tomu je bližší komplexní geografické pojetí krajiny. Pro-
to by bylo v kartografické terminologii vhodnější nahradit 
 alespoň v české literatuře termín krajina termínem území, 
které lépe vystihují předmět kartografické vizualizace [12]. 

Jako jediné možné řešení se jeví těsné propojení DLM/
DCM zajišťující přímé, bezprostřední propojení DLM repre-
zentující krajinu se všemi DCM map z něho odvozených. 
Pokud budou DLM a DCM interaktivně propojeny, bude 
možné automaticky aktualizovat DLM a následně všechny 
z něho odvozené mapy. Koncepce propojení DLM/DCM již 
není pouze návrhem řešení. Společnost ESRI, Inc. techno-
logicky realizovala toto pojetí a uvedla je v rámci produktu 
ArcGIS 9.2. Stále však zůstává řada výzev pro „kartografic-
ké technology“, řada aspektů interaktivního propojení DLM 
a DCM.

Autoři předložili ověřený postup tvorby topografické 
mapy založený na propojení digitálního modelu krajiny 
(DLM) a digitálního kartografického modelu (DCM). Hlav-
ním technologickým zabezpečením propojení je přístup 
kartografických reprezentací v prostředí produktu ArcGIS. 
Praktické zkušenosti umožnily řešení kritických situací 
a návrhy témat, které bude nezbytné v budoucnu uspokojivě 
vyřešit.

V rámci praktického použití kartografických reprezentací 
bylo ověřeno, že generování první verze DCM je procesem 
přímým s poměrně snadno dosažitelným výsledkem. Je však 
třeba se zamyslet nad vytvářením následných verzí DCM 
z průběžně aktualizovaného DLM. Autoři navrhli dva pří-
stupy řešení „verzování DCM“, přičemž oba vyžadují peč-
livou evidenci změn DLM, jakož i identifikaci a odstranění  
tzv. „dvojí editace“ prvku. 
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Abstrakt

Z vygenerovaného digitálního modelu reliéfu (DMR) se odvozují hodnoty nejrůznějších morfometrických a dalších charak-
teristik reliéfu, jejichž hodnoty se však liší podle použitých parametrů interpolačních metod. Nevhodně zvolená a nastavená 
interpolační metoda má za následek vznik nekvalitního DMR, z něhož jsou pak dále odvozovány chybné hodnoty morfomet-
rických parametrů. To je dále umocněno vlastnostmi skutečného reliéfu – rovin, pahorkatin, vrchovin a hornatin. Příspěvek 
je zaměřen na hodnocení DMR vytvořených různými interpolačními metodami pro různé typy reliéfu pomocí statistické 
analýzy.

Evaluation of Digital Elevation Models by Methods for Statistical Analysis

Summary

The generated DEM is used for deriving values of various morphometric characteristics of relief; however, their values differ 
according to the parameters of interpolation methods used. An improperly selected and set interpolation method results in the 
creation of a DEM of low quality, which then results in the derivation of erroneous values of geomorphometric parameters. 
This is further enhanced by characteristics (configuration) of the real relief – plains, hilly lands, highlands and mountainous. 
The article is focused on the evaluation of the digital elevation models created by various interpolation methods for different 
types of the relief using statistical analysis methods.

1.  Úvod

Různé interpolační metody jsou ze své podstaty určeny 
pro odvozování různých typů povrchů. V běžně použí-
vaných GIS softwarech jsou nejčastěji dostupné alespoň 
následující základní metody: vážené inverzní vzdálenos-
ti, kriging a splajn. V následujícím textu bude stručně 
zmíněna základní teorie každé z těchto metod a poté 
použití různých metod pro hodnocení kvality digitálních 
modelů reliéfu vytvořených pomocí zmíněných interpo-
lačních metod. Cílem tohoto příspěvku je tedy využít 
základy metod vícekriteriálního rozhodování a hodno-
cení [7], kdy při zohlednění více charakteristik usoudí-
me, která metoda poskytla v daném reliéfu postačující 
výsledky.

2.  Problematika tvorby digitálních modelů reliéfu

2 .1 Inter polačn í  metody

Obecný význam interpolace je v provedení výpočetní pro-
cedury, která vygeneruje odhad interpolované hodnoty 
v konkrétním místě, založené na znalosti funkční závislosti 
s okolím [9]. Pro generování souvislého povrchu DMR z dis-
krétních datových bodů je třeba vybrat vhodnou prostorovou 
interpolační metodu. Podle hustoty a rozložení vstupních 
bodů (měření) a také např. typu modelovaného jevu či cha-
rakteru povrchu lze využít jednu z mnoha známých metod. 
Těmi nejčastěji používanými metodami prostorové interpo-
lace gridového DMR je metoda inverzních vzdáleností, kri-
ging a splajn.

2.1.1  Vážené inverzní vzdálenosti (angl. inverse distance 
weighting – IDW) 

Tato metoda se tedy používá k určení nadmořské výšky 
v neznámém bodě pomocí váženého průměru z nadmoř-
ských výšek bodů ležících do určité vzdálenosti od interpo-
lovaného bodu. Nadmořskou výšku z

j
 tohoto bodu (x, y) lze 

vypočítat pomocí následujícího vztahu (upraveno dle [9]):
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  p je parametr popisující, jak rychle se váha datového 
bodu se vzdáleností snižuje.

Jedná se o exaktní interpolační metodu, která je rychlá, 
avšak má i své nevýhody. První z nich je tendence tvorby 
koncentrických izolinií kolem původních hodnot (bull ś eyes) 
díky nadhodnocování blízkých bodů. Další nevýhodou je, že 
některé tvary (např. vrcholy, deprese atd.) nelze v oblastech 
s nedostatkem dat (nebo s daty chybějícími) správně modelo-
vat. Interpolace totiž směřuje k celkovému průměru, tzn. že 
interpolované hodnoty nikdy nebudou výrazně menší (větší) 
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než nejmenší (největší) Z hodnota vstupních dat a nelze tedy 
modelovat vrcholy či deprese [6].

2.1.2 Kriging

Základem krigingu je teorie regionalizované proměnné, kte-
rá předpokládá, že prostorová proměnlivost jevu vyjádřené-
ho Z hodnotami je na celém území statisticky homogenní. 
Pod pojmem kriging se skrývá řada metod, nejčastěji použí-
vanými typy jsou však běžný (angl. ordinary) a univerzální 
(universal) kriging.

Běžný kriging využívá různé metody, např. sférickou, 
cirkulární, exponenciální, gaussovu či lineární metodu. 
Tyto metody nebo-li matematické funkce jsou používá-
ny k proložení dat zobrazených v semivariogramu linií či 
křivkou. Běžný kriging také předpokládá, že proměnlivost 
Z hodnot je nezávislá na jakékoli strukturní komponentě, 
tj. driftu [1]. Naopak univerzální kriging předpokládá, že 
prostorová proměnlivost Z hodnot je složena ze tří částí 
[8]: 

driftu (strukturní komponenty, která vyjadřuje konstantní 
trend povrchu),
náhodné, ale prostorově korelovatelné proměnné, 
náhodných šumů (prostorově nezávislých, avšak s předpo-
kladem normálního rozdělení).

Charakter prostorově korelované variability lze znázor-
nit jako semivariogram (semivariace je míra variace), kte-
rý poskytuje informaci pro optimalizaci interpolačních vah 
a prohledávacích poloměrů. Dutter [2] uvádí vztah pro výpo-
čet semivariance jako aritmetický průměr čtverců rozdílů 
mezi dvěma experimentálními měřeními [z(x

i
), z(x

i
 + h)] ve 

dvou bodech oddělených vektorem (vzdáleností) h:

γ      


     


= − +[ ]∑



,

kde   γ(h) je semivariance proměnné Z pro vzdálenost h 
(h odpovídá velikosti lag),

 n je počet dvojic bodů [z(x
i
), z(x

i
 + h)] se vzdáleností h.

Získané hodnoty semivariace jsou vyneseny do semiva-
riogramu, z něhož lze odečíst potřebné hodnoty interpolač-
ních vah – sill, range, nugget. 

2.1.3 Splajny

Metoda splajnů obecně využívá matematicky definované 
křivky, které interpolují jednotlivé části povrchu po částech 
[5]. Výsledný povrch vytvořený touto metodou je pak velmi 
hladký. Pro interpolaci se často používají tzv. splajn funk-
ce, nejčastěji kubické splajny. Principem je spojování dvojic 
daných bodů segmenty kubické křivky, tzn. z prvních čtyř 
bodů je spočítána kubická křivka a první dva body jsou spo-
jeny jejím segmentem. Pak je spočítána křivka z druhého 
až pátého bodu a je spojen druhý a třetí bod, atd. Lze tedy 
změnit část interpolovaného povrchu, aniž by musel být celý 
přepočítán.

V různých softwarech však existují různé modifikace 
metody splajnů. Na příklad v produktech firmy ESRI jsou 
k dispozici dvě varianty globální splajnové metody – regu-
larizovaný splajn a splajn s tenzí [1]. Pro obě tyto meto-
dy platí, že povrch musí přesně procházet datovými body 

•

•
•

a výsledný povrch musí mít minimální křivost. Metoda 
regularizovaný splajn vytváří shlazený, postupně se měnící 
povrch s hodnotami, které mohou ležet mimo rozsah vstup-
ních dat. Metoda splajn s tenzí ovlivňuje tuhost povrchu 
v závislosti na charakteru modelovaného jevu. Vytváří 
méně shlazený povrch s hodnotami více vázanými v roz-
sahu vstupních dat.

2 .2   Tvorba d ig it á ln ích modelů rel iéfu pro r ůzné 
typy rel iéfu

Pro tvorbu digitálních modelů reliéfu byla použita data 
z DMU25 zakoupená katedrou geoinformatiky v Olomou-
ci (PřF Univerzity Palackého v Olomouci) a z Výzkumného 
záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
s názvem „Dynamická geovizualizace v krizovém manage-
mentu“ řešeného na Geografickém ústavu PřF Masarykovy 
univerzity v Brně. Digitální modely reliéfu byly vytvoře-
ny pro 12 vybraných území s různými typy reliéfu, každý 
o rozloze 4 km2. Pro jejich tvorbu byla použita metoda IDW, 
kriging, regularizovaný splajn a splajn s tenzí; celkem bylo 
vytvořeno 207 digitálních modelů reliéfu (tab. 1). K přípravě 
dat, tvorbě DMR a získání některých statistických charak-
teristik byl použit software od firmy ESRI ArcGIS v. 9.2, 
pro výpočet t-testů a analýzy rozptylu (ANOVA) byl použit 
statistický software R.

3.   Využití statistické analýzy pro hodnocení digitálních 
modelů reliéfu

3.1  Současné metody hodnocen í  kva l it y 
d ig it á ln ích modelů rel iéfu

Téměř jedinou běžně používanou globální mírou neurčitos-
ti pro hodnocení kvalit DMR je střední kvadratická chyba 
(angl. root mean square error – RMSE). Měří rozptyl roz-
dělení četnosti odchylek mezi původními výškovými daty 
a daty DMR. Matematicky je vyjádřena jako [10]:




   




= −( )
=
∑ 



,

kde  Z
di
 je i-tá hodnota nadmořské výšky z povrchu DMR,

 Z
ri
 je korespondující původní nadmořská výška,

 n je počet kontrolovaných bodů.

Větší hodnota RMSE odpovídá většímu rozptylu mezi 
dvěma datovými sadami, ideální hodnota by neměla přesáh-
nout polovinu hodnoty intervalu původních vrstevnic. Hlav-
ní výhoda RMSE leží v jednoduchosti výpočtu a jasném 
pojetí. Tento index je jednoduchou globální mírou odchylek 
a není tedy schopen zcela objasnit prostorové změny chyb 
nad interpolovaným povrchem.

Pro validaci výsledků interpolace někteří autoři (např. [4]) 
využívají křížovou validaci (cross validation). Tento způsob 
kontroly kvality výsledků interpolace vychází z porovnávání 
odhadovaných a skutečných (naměřených) hodnot. Základ-
ním principem je postupné dočasné odstraňování (a poté 
opět navrácení) jednotlivých hodnot ze vstupního souboru 
a sledování velikosti rozdílu mezi skutečnou a odhadnutou 
hodnotou [3]. 
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3.2  Ana lýza rozptylu (A NOVA – A Nalysis 
Of VA r iance)

Analýza rozptylu je základní technika sloužící k posouze-
ní rozdílů mezi více než dvěma datovými sadami, v tomto 
případě digitálními modely reliéfu. Metoda je založena na 
představě, že variabilita (proměnlivost), se kterou kolísají 
hodnoty sledované náhodné veličiny kolem střední hodnoty 
jejího rozdělení, vzniká jako důsledek různých vlivů, z nichž 
každý přispívá k této celkové variabilitě určitým podílem [2]. 
V případě porovnávání DMR se může jednat o vliv výběru 
interpolační metody či vliv nastavení parametrů v rámci jed-
né interpolační metody.

Hodnota p-value (Pr(>F)) určuje, na jaké hladině význam-
nosti je možné zamítnout alternativní hypotézu, tedy tako-
vou hypotézu, že oba použité modely jsou rozdílné.

3.2.1  Využití analýzy rozptylu pro testování výsledků 
různých interpolačních metod

Analýza rozptylu ANOVA byla použita pro ověření hypoté-
zy, že výběr interpolační metody má vliv na přesnost DMR. 
Bohužel pro velký objem dat nebylo možné testovat všech-
ny DMR, proto bylo pro každé území náhodně vybráno 13 
DMR (tři DMR s různými parametry nastavení pro každou 
ze čtyř interpolačních metod a referenční DMR vzniklý pře-
vedením TIN na grid, viz tab. 2).

U členitějších typů reliéfu (hornatiny, vrchoviny) nebyl 
potvrzen rozdíl mezi testovanými DMR, u méně členitých 
území (pahorkatiny, roviny) potvrzen byl (tab. 2). Dal by se 
tedy vyčíst trend, že se zvyšující se členitostí reliéfu a záro-
veň se zvyšujícím se počtem bodů, které vstupují do procesu 
interpolace, klesá pravděpodobnost zamítnutí hypotézy, že 
interpolační metoda má vliv na přesnost DMR.

3.2.2  Využití analýzy rozptylu pro testování výsledků 
různých nastavení jednotlivých interpolačních metod

Na území, kde se potvrdila odlišnost jednotlivých interpo-
lačních metod (území Prakšické a Vlčnovské pahorkatiny, 
Červenecké, Sadské a Žerotínské roviny), bylo třeba dále 
testovat vliv nastavení jednotlivých interpolačních metod, 

Tab. 1 Počet DMR vytvořených pro jednotlivá území podle použité interpolační metody

Název Celkový 
počet DMR

z toho

IDW kriging regularizovaný splajn splajn s tenzí

Hornoopavská hornatina 29 8 6 8 7

Černohorská rozsocha 12 3 3 3 3

Včelenská hornatina 12 3 3 3 3

Bozkovská vrchovina 28 6 6 8 8

Hošťálkovská vrchovina 12 3 3 3 3

Kozlovská vrchovina 12 3 3 3 3

Podještědská pahorkatina 28 5 6 6 11

Prakšická pahorkatina 12 3 3 3 3

Vlčnovská pahorkatina 12 3 3 3 3

Sadská rovina 26 6 6 7 7

Červenecká rovina 12 3 3 3 3

Žerotínská rovina 12 3 3 3 3

Tab. 2 Výsledky analýzy rozptylu (ANOVA) mezi 13 DMR 

Název p-value

Hornoopavská hornatina 7,59E-01

Černohorská rozsocha 3,55E-01

Včelenská hornatina 7,11E-01

Bozkovská vrchovina 5,70E-01

Hošťálkovská vrchovina 9,05E-01

Kozlovská vrchovina 5,36E-02

Podještědská pahorkatina 7,38E-02

Prakšická pahorkatina 1,47E-05

Vlčnovská pahorkatina 3,55E-16

Červenecká rovina 5,09E-06

Sadská rovina 2,20E-16

Žerotínská rovina 5,57E-04
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Tab. 3  Výsledky analýzy rozptylu (ANOVA) mezi DMR vytvořenými jednou interpolační metodou s různými nastaveními 
vstupních parametrů 

Název
p-value

splajn s tenzí  regularizovaný splajn idw kriging

Prakšická pahorkatina 7,26E-01 5,11E-01 8,20E-01 3,35E-01

Vlčnovská pahorkatina 4,59E-01 3,23E-01 1,71E-01 8,50E-05

Červenecká rovina 2,20E-16 2,20E-16 3,08E-10 2,20E-16

Sadská rovina 1,93E-07 2,20E-16 2,20E-16 4,79E-14

Žerotínská rovina 1,61E-10 2,42E-11 2,20E-16 6,02E-10

Tab. 4 Příklad výpočtu váženého pořadí pro DMR Hornoopavské hornatiny

Interpolační metoda Název
RMSE Absolutní chyba T-test  Vážené 

pořadíHodnota Pořadí Hodnota Pořadí Hodnota Pořadí

Splajn s tenzí H_SpT_F 0,580 3 29937 6 0,194 15 6,6

Kriging H_Krig 0,692 14 22312 1 0,201 12 8,4

Kriging H_Krig_F 0,675 13 23875 2 0,199 13 8,6

Splajn s tenzí H_SpT_E 0,575 2 32401 9 0,175 21 8,6

Kriging H_Krig_C 0,644 11 25062 3 0,188 16 8,8

Regularizovaný splajn H_SpR_G 0,626 8 29309 5 0,177 18 8,8

Regularizovaný splajn H_SpR_C 0,586 4 32720 10 0,177 17 9,0

Splajn s tenzí H_SpT_I 0,624 7 30707 7 0,176 19 9,4

Kriging H_Krig_D 0,726 15 25272 4 0,210 10 9,6

Regularizovaný splajn H_SpR 0,606 5 34531 11 0,176 20 10,4

Regularizovaný splajn H_SpR_F 0,570 1 36242 13 0,164 28 11,2

Splajn s tenzí H_SpT_C 0,837 16 31917 8 0,174 23 14,2

Regularizovaný splajn H_SpR_E 0,621 6 37880 18 0,169 24 14,4

Splajn s tenzí H_SpT_B 0,957 18 35323 12 0,197 14 14,8

Splajn s tenzí H_SpT 0,999 19 36329 14 0,207 11 15,4

Regularizovaný splajn H_SpR_D 0,638 9 37781 17 0,168 25 15,4

Regularizovaný splajn H_SpR_H 0,644 12 37452 15 0,167 26 16,0

Regularizovaný splajn H_SpR_B 0,638 10 37987 19 0,166 27 17,0

IDW H_IDW 2,240 21 122040 21 0,366 4 17,6

Splajn s tenzí H_SpT_D 0,927 17 37759 16 0,175 22 17,6

Kriging H_Krig_B 1,104 20 52158 20 0,226 9 17,8

IDW H_IDW_H 2,373 22 136354 23 0,274 7 19,4

IDW H_IDW_G 2,411 24 133539 22 0,313 6 19,6

IDW H_IDW_C 2,407 23 157127 25 0,499 3 19,8

IDW H_IDW_F 2,584 25 152590 24 0,253 8 21,2

IDW H_IDW_B 2,835 28 194448 26 0,777 1 21,8

IDW H_IDW_E 2,781 26 209274 27 0,356 5 22,2

IDW H_IDW_D 2,833 27 221093 28 0,569 2 22,4
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tedy shodu DMR vytvořených jednou interpolační meto-
dou s různými parametry nastavení, mezi které byl zahrnut 
i referenční DMR (tab. 3).

U pahorkatin nebyl u většiny interpolačních metod potvr-
zen rozdíl mezi DMR. Nastavení parametrů těchto inter-
polačních metod tedy nemá statisticky významný vliv na 
hodnoty výsledných DMR. U DMR rovin, které mají malou 
relativní výškovou členitost a u kterých do procesu interpo-
lace vstupoval nejnižší počet bodů, byl potvrzen rozdíl mezi 
testovanými DMR a byl tedy prokázán vliv nastavení para-
metrů interpolačních metod na výpočet hodnot DMR.

3.3  Hodnocen í  kva l it y  d ig it á ln ích modelů 
rel iéfu pomocí  váženého pořad í

V případě potvrzení rozdílů mezi digitálními modely reliéfu 
vytvořenými jednou interpolační metodou s různými nasta-
veními vstupních parametrů, ale i již v případě, kdy jsou 
potvrzeny rozdíly mezi jednotlivými metodami, je třeba 
zhodnotit kvalitu jednotlivých DMR a seřadit je. K tomu 
je možné využít např. vážené pořadí vycházející z výpočtu 
RMSE, absolutní chyby a t-testu pro jednotlivé DMR dané-
ho území. 

Seřazení DMR dle kvality je možné a vhodné provést 
i u ostatních území (typů reliéfu), u kterých nebyly potvr-
zeny rozdíly již při testování shodnosti výsledků různých 
interpolačních metod (tzn. všechny lze označit jako kvalitní 
a vhodné pro další použití). Po seřazení těchto DMR získá-
me rozlišení na kvalitní a méně kvalitní DMR. Po seřazení 
DMR, u kterých byl potvrzen rozdíl (tzn. lze je rozdělit na 
kvalitní a nekvalitní či vhodné a nevhodné pro další použití), 
získáme seřazením rozlišení na kvalitní a nekvalitní DMR.

Přesná hranice mezi kvalitním a méně kvalitním DMR 
se nedá přesně určit, proto bylo využito tzv. váženého 
pořadí [7], které v tomto případě vychází z výpočtu chyby 
RMSE, absolutní chyby a T-testu na shodu středních hod-
not. K výpočtu RMSE chyby bylo použito 10% bodů, které 
byly odebrány ze vstupních dat a nevstupovaly tak do pro-
cesu interpolace. Jako referenční grid pro výpočet absolutní 
chyby a T-testu na shodu středních hodnot byl použit grid 
odvozený z TINu. Váženého pořadí bylo dosáhnuto pomo-
cí vah: RMSE chyba – 2/5, absolutní chyba – 2/5, t-test na 
shodu středních hodnot 1/5. Hodnoty těchto vah byly voleny 
experimentálně a pro další využití je lze modifikovat.

V tab. 4 je ukázka praktického použití výpočtu váženého 
pořadí pro seřazení DMR dle kvality na základě tří statis-
tických charakteristik. Vážené pořadí bylo aplikováno na 
všechny DMR jednotlivých území, avšak díky rozsahu člán-
ku zde není možné uvést všechny výsledky.

4.  Závěr

Cílem příspěvku bylo ukázat obecný postup pro hodnocení 
vlivu nastavení interpolačních metod na hodnoty výsledných 
digitálních modelů reliéfu a také postup pro určení míry 
kvality jednotlivých DMR. Variabilita jednotlivých testova-
ných území (i v rámci stejného typu reliéfu) je totiž tak roz-
manitá, že téměř nelze určit nejvhodnější nastavení vstup-
ních parametrů interpolačních metod pro získání kvalitních 
DMR. Výběr nastavení parametrů interpolačních metod 
tedy zůstává vždy do značné míry subjektivní. Z hodnoce-
ní (seřazení) DMR pro jednotlivá území však lze alespoň 
některé interpolační metody označit jako méně či více vhod-

né. Pro tvorbu některých digitálních modelů reliéfu se jeví 
jako nevhodná metoda IDW (při jakémkoli nastavení para-
metrů) a při nevhodné parametrizaci i metoda kriging. Na-
opak metody splajn a většina modelů krigingu dosahují při 
tvorbě DMR různých typů reliéfu velmi dobrých výsledků 
(často velmi podobných). Při použití těchto na první pohled 
obdobných a kvalitních DMR pro výpočet morfometrických 
charakteristik však může dojít k získání velmi různorodých 
výsledků, proto je nutné i tyto DMR mezi sebou porovná-
vat (např. pomocí váženého pořadí). Hodnocení vlivu kva-
lity digitálních modelů reliéfu na hodnoty morfometrických 
charakteristik se autoři věnují ve své další práci.
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Abstrakt

Dvojí souřadnice bodů polohopisu se dosud týkaly především lokalit, kde měřené souřadnice byly v jiném souřadnicovém 
systému než katastrální mapa. Novela katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. tento princip rozšířila i na území s mapou v S-
JTSK. Lze očekávat, že u části bodů dojde k úplnému ztotožnění měřených bodů s jejich obrazem v mapě a u zbývajících bodů 
bude jejich vzdálenost několik decimetrů až metrů. Nepříliš velká vzdálenost těchto bodů představuje problém pro geodety 
a pracovníky katastrálních úřadů, neboť snadno může dojít k záměně bodů s velmi nepříjemnými důsledky. Prezentace způ-
sobu vyjádření dvojí polohy bodů v softwaru zobrazujícím digitální mapu, který by minimalizoval riziko záměny.

Visualization of Dual Coordinates in Digital Cadastral Maps in the Czech Republic

Summary

Dual coordinates of planimetric points have been related to the sites where coordinates have been measured in a different 
coordinate system than the cadastral map till today. Cadastral amendment of Decree No. 26/2007 Coll. extended this 
principle to the entire territory of the Czech Republic. It can be expected that some coordinates will be completely identified 
to their images in the map and whilst the others will differ in its position in decimeters or meters. The gap between these points 
represents a problem particularly for surveyors and cadastral offices, since it can easily lead to points’ confusion with very 
unpleasant consequences. Presentation of possible expression of dual point positions in the digital map software minimizing 
the risk of confusion. 

1.  Úvod

Součástí digitální katastrální mapy jsou souřadnice lomo-
vých bodů kresby. V případě hranic katastrálních území, 
hranic vyšších správních celků, hranic parcel, vnitřní kresby, 
hranic rozsahu věcného břemene k části pozemku a dalších 
prvků polohopisu (osa kolejí, nadzemní vedení, most, pro-
pustek aj.) se u lomových bodů evidují také další údaje (číslo 
bodu, kód kvality atd.). Za určitých okolností lze u těchto 
bodů polohopisu evidovat také druhé souřadnice. Dva různé 
body se mohou objevit i u bodů bodových polí, ovšem v tom-
to případě je poloha obou bodů stejná a body se liší číslem 
bodu. Je to způsobeno tím, že informace o bodech bodových 
polí jsou obsaženy v samostatných datových strukturách 
Informačního systému katastru nemovitostí (dále ISKN) 
a nejsou obsaženy v digitální katastrální mapě. Pokud je bod 
bodového pole současně lomovým bodem na hranici parcely, 
musí se takový bod v datech digitální mapy označit číslem 
podrobného bodu a doplnit údajem pro kód kvality bodu, 
který v tomto případě odpovídá hodnotě 3.

2.  Dvojí souřadnice

Dvojí souřadnice podrobných bodů polohopisu katastrální 
mapy umožňují:

vést katastrální mapu v jiném souřadnicovém systému než 
S-JTSK,
zakreslit změnu do mapy odlišně od skutečné polohy 
v případě, kdy by přesné zakreslení způsobilo hrubé naru-
šení logických vztahů okolního polohopisu (přímost, kol-
most hranic apod.),

•

•

uchovávat měřené souřadnice bodů (přesnější než stávající 
souřadnice bodu v mapě), které umožní připojení dalších 
geodetických měření v případech, kdy právní režim dané 
hranice parcel neumožňuje její zpřesnění v katastrální 
mapě.
První možnost je využívána u map KM-D vedených 

v souřadnicovém systému stabilního katastru (soustavy 
Gusterberg, Svatý Štěpán). Tvorba map KM-D byla zasta-
vena a dále jsou analogové mapy nahrazovány přepracova-
nou digitalizovanou katastrální mapou vedenou v S-JTSK 
(KMD), případně digitální katastrální mapou vyhotovenou 
na základě nového mapování nebo s využitím výsledků 
dokončených komplexních pozemkových úprav.

Druhá možnost se v současné době používá v několika 
katastrálních územích v okrese Karviná, kde vlivem těžební 
činnosti (poddolování) dochází k posunům zemského povr-
chu a katastrální mapa, byť vedená v S-JTSK, nemusí zcela 
odpovídat skutečné situaci. V těchto lokalitách je nyní evi-
dováno přibližně 500 bodů s dvojími souřadnicemi.

Třetí možnost použití dvojích souřadnic patří mezi novin-
ky, které by se měly objevit v připravované novele katastrální 
vyhlášky. Novela [1] mimo jiné reaguje na probíhající digi-
talizaci katastrálních map (v S-JTSK), které vznikají pře-
pracováním analogových map (většinou v měřítku 1:2880), 
a s ním spojeným zvyšováním počtu podrobných bodů, které 
mají nižší přesnosti než je nyní požadovaná střední souřad-
nicová chyba (0,14 metru) pro nově určované body jejich 
zaměřením v terénu a které není možné využít pro připojení 
geodetických měření.

Na tomto místě je vhodné připomenout, že samotné přes-
nější zaměření lomových bodů hranice nestačí k jejímu 
zpřesnění v katastrální mapě. Aby mohl být v katastrální 
mapě použit přesněji určený bod (měřený v terénu), musí být 

•
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splněna ještě další nutná podmínka. Tou je písemné vyjá-
dření souhlasu vlastníků (spoluvlastníků) všech parcel, na 
jejichž hranici takový bod leží. V případě, že některý z vlast-
níků s nově určenou polohou nesouhlasí nebo se nedostaví 
k jednání, nekomunikuje apod., ke zpřesnění nedojde, i když 
po technické stránce je bod určen s přesností vyšší než 
požadovaných 0,14 m.

Příkladem může být určení průběhu vytyčené nebo vlast-
níky upřesněné hranice pozemků a vyhotovení odpovídají-
cího geometrického plánu, kdy je nutné doložit listinu (nyní 
„Protokol o vytyčení hranice pozemku“, v připravované 
vyhlášce bude pravděpodobně nahrazen „Souhlasným pro-
hlášením o shodě na průběhu hranic pozemků“) dokládající 
souhlas všech dotčených vlastníků s průběhem hranice.

Hranice lze zpřesnit také při obnově katastrálního ope-
rátu novým mapováním (nově zaměřené hranice) nebo při 

pozemkových úpravách (nově zaměřené hranice nebo nově 
navržené projektem), kdy se zpřesněná hranice zapíše na 
základě správního rozhodnutí katastrálního, resp pozemko-
vého úřadu. 

Z uvedeného přehledu použití institutu dvojích souřadnic 
je zřejmé, že stávající použití u map KM-D bude do budouc-
na nahrazováno třetí možností, tedy pro evidenci měřených 
souřadnic u hranic určených s nižší přesností. Z hledis-
ka geodetů to přináší změnu v tom, že dosud byly měřené 
a mapové souřadnice v různých souřadnicových systémech, 
což omezovalo jejich případnou záměnu. Nově budou měřené 
i mapové souřadnice v S-JSTK a předpokládá se, že budou 
buďto totožné, anebo bude vzdálenost mezi měřenou polo-
hou bodu a jeho obrazem v mapě řádově několik decimetrů 
až metrů. U větších rozdílů bude zřejmě preferováno řešení 
rozporu opravou chyby v katastrálním operátu.

Obr. 1 Výřez katastrální mapy s měřenými body

Obr. 2 Ztotožnění měřených bodů s jejich obrazy v mapě pomocí čísel bodů
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Z pohledu geodeta provádějícího měřické práce využíva-
né pro katastr nemovitostí má případné vedení dvojích sou-
řadnic význam především v souvislosti s terénními pracemi. 
Geometrické a polohové určení katastrálních území a nemo-
vitostí je určeno číselným vyjádřením jejich hranic jako 
spojnic lomových bodů se souřadnicemi v S-JTSK (výjimeč-
ně i v jiném systému). U podrobných bodů se kromě jeho 
čísla a souřadnic eviduje také údaj o přesnosti jeho určení, 
který se vyjadřuje tzv. kódem kvality bodu (v hodnotách 3 až 
8). Ten má vliv jednak na volbu způsobu výpočtu výměr, ale 
také na možnost využít podrobné body při měření v terénu 
jako bodů geometrického základu, tj. bodů, které se mohou 
použít pro polohové připojení zaměření změny v katastru 
nemovitostí v případě, že připojení na body polohových polí 
je komplikované (např. pro jejich malou hustotu v daném 
místě) nebo s ohledem na malý rozsah zaměřované změny 

by připojení na vzdálené body bodového pole bylo značně 
neekonomické.

Z výše uvedených důvodů je nutné zajistit jednoznačné 
rozdělení bodů při importu z dat, která geodetům pře-
dává katastrální úřad ve výměnném formátu katastru 
nemovitostí (označovaném VFK) jako export z ISKN. 
Jednu skupinu musí vytvořit body definující geometric-
ké a polohové určení jednotlivých nemovitostí a druhou 
body, které definují odlišnou polohu určenou zaměřením 
tohoto bodu v terénu. To lze vyřešit vhodným algoritmem 
naprogramovaným a implementovaným do aplikačního 
software, který většina geodetů používá. Toto rozdělení 
však pro rychlou a jednoznačnou orientaci nestačí, proto 
je vhodné hledat způsoby, které umožní zobrazit a zvý-
raznit dvojice odpovídajících bodů (měřený bod a jeho 
obraz v mapě) bez ohledu na skutečnost, je-li jejich 

Obr. 3 Ztotožnění měřených bodů s jejich obrazy v mapě pomocí úseček

Obr. 4 Ztotožnění měřených bodů s jejich obrazy v mapě posunutím části kresby
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vzdálenost v řádu centimetrů nebo metrů. Různé mož-
nosti zobrazení dvojic bodů (vč. jejich popisu) naznačuje 
následující část.

3.   Zobrazení měřených souřadnic v digitální 
katastrální mapě

Na obr. 1 je prosté zobrazení měřených bodů v katastrální 
mapě. Přiřazení měřeného bodu k lomovému bodu mapy 
se v některých případech zdá být zcela jasné, například 
pokud je v okolí lomového bodu jediná měřená souřadnice 
(viz jižní roh stavební parcely 193 na obr. 1), nebo pokud 
má některý prvek map charakteristický tvar, který lze nalézt 
i mezi měřenými body (obvod budovy na stavební parcele 
152). U některých měřených bodů ale není zřejmé, ke kte-
rému lomovému bodu v mapě přísluší, navíc jsou i případy, 
kdy jsou evidovány některé body s měřenými souřadnice-
mi, které jsou zcela mimo danou lokalitu (jedná se o chybné 
souřadnice nebo chybné číslo bodu).

3.1  Ztotožněn í  bodů zobrazen ím jejich č ísel

Při hledání měřené polohy určitého lomového bodu mapy 
je možné si nechat zobrazit čísla bodů (viz obr. 2), neboť 
u měřených bodů musí být použito stejné číslo bodu jako 
u odpovídajícího bodu katastrální mapy. Jednoduché zob-
razení čísel bodů umí všechny běžně používané geodetic-
ké programy pro práci s katastrální mapou, toto zobrazení 
čísel bodů bývá implementováno tak, že neřeší případné 
překrytí textů čísel bodů při jejich větší hustotě. Velikost 
textů s čísly bodů ale může vycházet z měřítka aktuálního 
pohledu na mapu, což umožní pomocí zvětšování měřítka 
dojít k takovému výřezu, kdy budou jednotlivá čísla bodů 
čitelná.

3.2 Ztotožněn í  bodů úsečkam i

Ztotožnění měřených bodů s lomovými body mapy lze reali-
zovat vyznačením úsečky spojující měřený bod a bod mapy 
téhož čísla (viz obr. 3). Tato metoda na rozdíl od „pouhého“ 
zobrazení čísel bodů mnohem méně zahlcuje zobrazenou 
mapu a vystačí si s minimem kartografických prostředků. 
Stačí definovat v mapě nepoužitou barvu (nebo nepoužitou 
kombinaci barvy a tloušťky čáry) a doplnit do příslušného 
softwaru poměrně triviální funkci, která vyhledá odpovída-
jící si dvojice bodů. Navíc lze tuto funkci doplnit porovná-
ním délky spojnice dvojice bodů s hodnotou mezní odchyl-
ky.

Zobrazení úseček také naznačí, které měřené body nejsou 
v katastrální mapě použity: může se jednat o body potvr-
zených a dosud nezplatněných geometrických plánů (zamě-
řená změna nebyla ještě zapsána do katastrálního operátu), 
možná se takto budou zobrazovat také měřené polohy bodů 
zrušených hranic (záleží na nové implementaci rušení hra-
nic v ISKN), případně zde bude možné nalézt body pevných 
stanovisek (viz bod 307-4002 uvnitř parcely 8/2 na obr. 2) 
atd. Zobrazené úsečky mohou také naznačit systematický 
posun měřených a zobrazených bodů (jeho směr i velikost), 
který může být způsoben např. chybným zobrazením zamě-
řené změny v původní analogové katastrální mapě ještě před 
jejím převedením do digitální formy při přepracování kata-
strálního operátu. 

3.3  Ztotožnění bodů posunutím část í k resby mapy 

Další zajímavou možností pro ztotožnění měřených bodů 
a bodů mapy je vytvoření nové kresby, která spojí měřené 
body (pokud jsou odlišné od bodů mapy) stejnou kresbou, 
jako jsou spojeny body v mapě. Na obr. 4 je taková situace 
znázorněna včetně napojení spojnic měřených bodů na sou-
sední body mapy. Kvůli srozumitelnosti mapy je nutné tuto 
„posunutou“ kresbu vhodně odlišit, například jinou barvou. 
Ovšem zde může být problém v tom, že u této kresby by 
bylo vhodné rozlišovat jednotlivé prvky polohopisné kresby 
mapy (vnitřní kresba, hranice parcel, hranice zobrazení věc-
ných břemen k části pozemku, nadzemní vedení, osy kolejí 
aj.). Barva se totiž někdy také používá pro rozlišení prvků 
digitální katastrální mapy při zobrazení na monitoru počíta-
če (nemusí se pak zobrazovat značky sluček apod.) a potom 
by se i pro posunutou kresbu muselo použít více barev nebo 
jiný vhodný způsob rozlišení prvků.

V místech, kde pro celý prvek katastrální mapy existují 
měřené souřadnice, bude takové zobrazení poměrně sro-
zumitelné. Nicméně nelze předpokládat, že všechny body 
(nebo alespoň většina bodů) mapy bude mít měřené souřad-
nice, a potom bude docházet k tomu, že kresba vedená po 
měřených souřadnicích a napojená na sousední body mapy 
může být deformovaná. Na obr. 4 je to velmi patrné, jedi-
nou ucelenou linií, jejíž všechny lomové body mají měřené 
souřadnice a umožňují zobrazit spojnici měřených bodů bez 
deformací, je vnitřní kresba na stavební parcele 152.

4.  Závěr

Z popsaných možností zobrazení dvojic bodů se jako nej-
vhodnější jeví ztotožnění bodů úsečkami, které nejméně 
zahlcuje obsah mapy a pro uživatele je velmi srozumitelné. 
Případně je možné přejít na interaktivní vizualizaci úseček, 
což by znamenalo zobrazovat ztotožňující úsečku pouze pro 
bod, na který ukazuje kurzor myši.

Předpokládaná platnost novely vyhlášky byla prozatím 
odložena, a proto v současné době (květen 2009) nejsou 
k dispozici definované technické i právní podmínky součas-
ného vedení dvojích souřadnic v S-JTSK (měřených i obrazu 
v mapě) a tím ani praktické zkušenosti, příp. dostatek vhod-
ných příkladů dvojích souřadnic.

I přes tento stav legislativy je nutné se zabývat problema-
tikou dvojích souřadnic, ať už bude řešena dle návrhu novely 
vyhlášky [1] nebo jinou metodou více respektující geometrii 
zobrazených objektů [2]. Tento článek ukazuje možné směry 
dalšího vývoje řešení této problematiky v aplikačním soft-
ware pro geodézii a katastr nemovitostí.
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Obr. 4 Ukázka dat ERM v měřítku 1:250 000 [4]
(K článku Váňová, J.: Národní databáze Data200 a projekt EuroRegionalMap – popis databází)

Obr. 6 Výřez topografické mapy 1:50 000 z prostoru Afghánistánu (mapový list 2885 III)
(K článku Bělka, L.–Voženílek, V.: Interaktivní propojení DLM a DCM s využitím kartografických reprezentací v ArcGIS)



Společnost T-MAPY (klíčový člen skupiny T-Kartor Group) se pohybuje na trhu geoinformačních technologií od roku 1992. Právě díky zkušenostem 

mateřské společnosti T-Kartor se od prvních kroků orientovala nejen na problematiku geoinformačních technologií, ale rovněž na oblast digitální 

kartografie. Skupina  T-Kartor Group se oblasti digitální kartografie věnuje  již od roku 1988, kdy  začala vyvíjet první kartografickou nadstavbu 

nad geografickým informačním systémem společnosti ESRI s cílem prezentovat kartograficky precizní mapové výstupy z dat pořízených 

geoinformačními nástroji.

Od té doby se podařilo myšlenku databázově řízené kartografie rozšířit nejen o vlastní kartografické produkty, ale i o rozsáhlé znalosti dílčích procesů 

tvorby map a jejich následného tisku (viz obrázky). Za úspěšnou implementací celé řady kartografických řešení stojí zkušený realizační tým specialistů 

kumulujících  oborové znalosti z oblasti informačních technologií, geografie a kartografie. Stávající tým je schopen řešit kompletní zpracování 

geografických dat od jejich pořízení přes úpravy, vizualizaci, kartografické zpracování až po analýzy prostorové a atributové složky geodat, integraci 

dat, návrh a tvorbu datových modelů či řešení integrace a podpory otevřených standardů (OGC). Díky spolupráci s našimi zákazníky jsme některé 

typické zákaznické úlohy začali řešit standardizovanými, poloautomatizovanými postupy, jejichž výsledkem jsou základní datové produkty zohledňující 

mapy jak velkých, tak i středních či malých měřítek. Mezi nejvýznamnější patří:

- kompletní zpracování katastrální mapy počínaje její digitalizací

  přes tvorbu blokových map až po tvorbu např. orientačních plánů měst

- mapa čísel popisných

- územní identifikace

- digitálně technická mapa

- zpracování digitální formy územně plánovací dokumentace

- digitální modely terénu (v rozmezí od malé lokality až po celý svět)

- vizualizace ZABAGED 

Kromě produktové oblasti se zaměřujeme rovněž na zpracování projektů a dodávku komplexních řešení pro naše zákazníky. Nedílnou součástí těchto 

řešení je kvalitní vizualizace zpracovaných dat ve formě mapových výstupů ať již desktopovými nástroji nebo nástroji mapových serverů. Významnými 

mezinárodními referencemi v  oblasti digitální kartografie je spolupráce s kartografickými vydavatelstvími MairDumont  a SHOCart, dodávky 

kartografických produkčních systémů pro US Forest Service, Norské ministerstvo obrany, The United Kingdom Hydrographic Office, Transport for 

London či řešení Digitální mapy Prahy pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Společnými prvky implementovaných řešení výše uvedených organizací je jednak 

možnost vytvářet celou řadu kartografických produktů z centrální databáze včetně nástrojů pro publikování na internetu (geoportál), ale především 

výrazné zvýšení produktivity práce jmenovaných organizací.

ISK je založen na technologiích společnosti ESRI s kartografickou nadstavbou společnosti T-Kartor a uložení prostorových dat v databázi Oracle. 

Produkce  map ISK bude řízena systémem Workflow Manager a nahradí stávající řešení založené na technologiích Bentley a Intergraph. Souborový 

systém je nahrazován bezešvými databázemi, které vznikly migrací stávajících dat nebo odvozením ze zdrojových databází. Data jsou editována 

v prostředí ArcGIS Desktop víceuživatelským způsobem ve změnových řízeních v on-line režimu dlouhých optimistických transakcí na verzované 

databázi. Duplicita kartografických dat je minimalizována použitím kartografických reprezentací v modelu ESRI Geodatabase. Zásadním přínosem 

je podpora aktualizace dat na základě detekovaných změn ve zdrojových databázích. To umožní udržovat databáze informací v co nejaktuálnějším 

stavu a s podporou kartografické nadstavby CPS eXpress pružně vytvářet celou řadu tištěných výstupů (mapových produktů). Díky podpoře 

řídícího systému Workflow Manager bude možné efektivně plánovat, řídit, kontrolovat a vyhodnocovat celý produkční proces.

- partner v oblasti digitální kartografie

Ukázka blokové mapy s tematickou náplní

V současnosti je pro Zeměměřický úřad vyvíjen zcela nový Informační 

systém kartografie (dále ISK), ve kterém budou zpracovávány základní 

a tematické mapy v měřítkách 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 a 1:100 000. 

Cílem projektu je pomocí nejmodernějších nástrojů vybudovat 

bezešvou databázově orientovanou produkční linku, která bude 

odpovídat především požadavkům na provázanost se zdrojovými 

databázemi, produkční rychlost, aktualizaci pomocí změnových dat 

a automatizovanou kartografickou tvorbu. Díky spojení know-how 

a špičkových technologií je vyvíjeno a implementováno řešení 

databázové kartografické tvorby, které je svým objemem jedinečné 

nejen v České republice.
Výřez tiskového výstupu připravované mapy ZM 1:10 000  v ISK
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