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Předmluva 

Předkládaná práce se zabývá problematikou zpracování a využití rastrových 
obrazových dat v aplikacích GIS a katastru nemovitostí. Je v podstatě souhrnem a 
zobecněním algoritmů znalostí a postupů, které jsem v minulých letech realizoval, 
vyzkoušel a ověřil v rámci svých prací. 

Zmíněnou problematikou jsem se začal zabývat někdy kolem roku 1995 v rámci své 
pracovní náplně ve společnosti Gepro s.r.o. Byla to doba, kdy se ve větší míře rozšířil 
operační sytém Microsoft Windows 3.11, který během několika let nahradil předtím hojně 
rozšířený systém MS DOS. Systém Windows přinesl integrované rozhraní pro práci 
s grafikou, čímž přispěl k rychlejšímu a snadnějšímu vývoji grafických aplikací. 
Intenzivněji jsem s touto problematikou přišel do kontaktu v roce 1999, kdy jsem začal 
spolupracovat s Ing. Václavem Čadou Csc ze Západočeské Univerzity v Plzni na vývoji a 
realizaci jím navrženého postupu pro obnovu katastrálního operátu přepracováním ze 
systému stabilního katastru. Tato spolupráce byla také hlavním impulsem k tomu, že jsem, 
po konzultaci se svým školitelem Prof. Alešem Čepkem, zaměřil své studium na tuto 
problematiku. Další teoretické studium a následné praktické aplikace nabytých poznatků 
vzbudily můj hluboký zájem o tuto problematiku, která se v současné době stala i mým 
koníčkem. Jsem nesmírně rád, že se touto problematikou mohu zabývat a své poznatky dále 
rozvíjet a prohlubovat. Proto jsem v letošním roce s radostí přijal panem Prof. Ing. 
Bohuslavem Veverkou, DrSc. nabídnutou spolupráci při řešení grantu, který se zabývá 
souřadnicovou lokalizací historických map vojenského mapování. 

Zmíněnou problematikou zpracování a využití rastrových obrazových dat se 
zabývám poměrně komplexně. Snažím se kombinovat své znalosti různých vědních oborů, 
jako geodézie, kartografie, teorie signálů a zpracování obrazu, se znalostmi výpočetní 
techniky a programování. Jak se překotným vývojem výpočetní a zobrazovací techniky 
neustále posouvají hranice možností využití většího množství dat, snažím se svá řešení 
koncipovat z hlediska uživatelského řešení tak, aby se při tomto zpracování minimalizovala 
zbytečná práce a tím šetřil čas i náklady na zpracování. Většina řešení, jež jsem realizoval 
nebo na jejichž realizaci jsem se podílel, byla takového charakteru, že hodnotícím kritériem 
dosažených výsledků byla jejich praktická použitelnost. 
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1 Úvod 

Využití rastrových obrazových dat v aplikacích GIS a katastru nemovitostí lze 
rozdělit do dvou poměrně odlišných oblastí. V té první se jedná o rastrová data přímo ze své 
podstaty, u nichž je rastrové uložení i prezentace dána přímo způsobem jejich vzniku. To je 
typicky oblast letecké a družicové fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země. Tato oblast 
disponuje v současné době poměrně dobře a exaktně definovanými postupy a 
technologiemi, které poskytují uspokojivé výsledky jak z hlediska dalšího zpracování, tak 
z hlediska přímé uživatelské prezentace. 

Druhou oblastí je oblast dat, jejichž rastrová podoba není jejich primární vlastností, 
ale je jejich odvozenou, zprostředkovanou formou, která vznikla jako výsledek jistého 
procesu zpracování informací, jejich abstrakce a následné prezentace výsledků. Do této 
oblasti spadá jednak zpracování již hotových analogových map, jednak i zpracování 
primárně vektorových digitálních dat v případě, kdy je to jejich jediná dostupná podoba, 
nebo v případě, kdy jejich obrazová prezentační složka má výraznou informační a estetickou 
hodnotu. Tato oblast se na rozdíl od oblasti první fotogrammetrické vyznačuje poměrně 
obtížným hledáním exaktních matematických modelů a zobecněných postupů. Používané 
postupy vycházejí ve značné míře z empirických znalostí a zkušeností. Hlavním tématem 
mé práce je tedy právě tato oblast využití rastrových obrazových dat. 

Cílem mé práce je podání či rekapitulace poznatků, znalostí a zkušeností z oblasti 
řešené problematiky, které jsem získal v rámci svého studia a při řešení konkrétních 
projektů. 

Celá práce je rozdělena do dvou částí. V první části bude podán přehled 
problematiky práce s rastrovými obrazy v oblasti GIS aplikací, včetně uvedení některých 
algoritmů z jiných oblastí, které se dají použít pro zpracování rastrových dat. V závěru této 
části budou uvedeny některé mé zobecněné poznatky a zkušenosti získané v průběhu prací 
na projektech a úkolech z této oblasti. 

Ve druhé části pak uvedu konkrétní řešení některých zajímavých projektů, na nichž 
jsem se podílel. Jednoznačně nejrozsáhlejší z těchto projektů je realizace technologie pro 
převod map ze systémů stabilního katastru do S-JTSK. 
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2 Zpracování digitálního obrazu 

Zpracování digitálního obrazu představuje v současné době poměrně široký obor, 
kterým se v jeho rozličných podobách zabývají na nejnižší teoreticko matematické úrovni 
vědní obory jako: počítačová grafika, počítačové vidění a umělá inteligence. Na aplikační 
úrovni se zpracování digitálních obrazů používá v lékařství, dálkovém průzkumu Země, 
kriminalistice, stavebnictví, strojírenství, atd. Není však účelem této práce podat 
vyčerpávající přehled oblastí a algoritmů zpracování digitálního obrazu. Pro účely této práce 
postačí zúžit pojem digitálního obrazu na statický obraz vzniklý digitalizací dvourozměrné 
obrazové předlohy. 

2.1 Digitální rastrový obraz 
Reálný obraz (neboli obrazová předloha) představuje spojitou obrazovou funkci. 

V případě obrazů, které jsou předmětem zájmu této práce, se jedná o funkci 
dvourozměrnou. Abychom mohli obraz zpracovat v počítači, je potřeba jeho obrazovou 
funkci digitalizovat. Digitalizace představuje vzorkování obrazu do matice M x N bodů a 
kvantování spojité jasové a barevné úrovně každého vzorku do K intervalů. Díky kvantování 
dostaneme hodnoty jasové funkce všech vzorků do ohraničeného intervalu, v němž mohou 
nabývat konečný počet hodnot. Kvalita aproximace původního spojitého obrazu je tím 
vyšší, čím je jemnější vzorkování a čím více úrovní se použije pro kvantování. 

2.1.1 Digitalizace 

Pro úspěšné provedení digitalizace spojité obrazové funkce f(x,y) je potřeba vyřešit 
dvě základní otázky. První je volba vhodného intervalu vzorkování, to znamená stanovení 
vzdálenosti dvou nejbližších vzorkovacích bodů. Tady je možno použít analogii se 
vzorkováním jednorozměrných signálů, kde otázku stanovení pevné vzorkovací frekvence 
určitého signálu v návaznosti na jeho následnou rekonstrukci řeší tzv. vzorkovací věta. Jako 
její autoři jsou uváděni americký matematik Claude Elwood Shannon a ruský radiotechnik 
Vladimír Alexandrovič Kotělnikov. 

Vzorkovací věta: Pokud signál x(t) v čase spojitý obsahuje pouze frekvenční složky 
s frekvencemi menšími než fmax, pak signál x(t) lze jednoznačně rekonstruovat z posloupnosti 
ekvidistantních vzorků x(nT), pokud vzorkovací frekvence Tf vz 1=  je větší, než max2 f⋅ : 

max2 ff vz ⋅>  
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Aplikace této věty pro dvojrozměrný případ je vcelku nenásilná, jelikož interval 
vzorkování představuje vlastně plošnou vzorkovací frekvenci a místo frekvencí 
jednorozměrného signálu lze analogicky uvažovat frekvenční spektrum obrazové funkce. 
Zdánlivým omezením použití tohoto přístupu se může jevit skutečnost, že v reálných 
obrazech se nedá hovořit o frekvenčně omezeném spektru obrazové funkce, a pokud ano, 
tak rozsah vyskytujících se frekvencí je tak vysoký, že praktické použití alespoň 
dvojnásobku maximální frekvence je v podstatě nemožné. S ohledem na charakter 
uvažovaných reálných obrazů, kterými budou převážně analogové mapy, a následné použití 
jejich digitálních obrazů, není potřeba trvat na možnosti plné rekonstrukce původního 
analogového signálu v celé šíři jeho frekvenčního spektra. Ze vzorkovací věty však vyplývá, 
že maximální obnovitelná frekvence je polovinou použité vzorkovací frekvence. Tato 
frekvence se v teorii signálů nazývá Nyquistova frekvence. Je tedy možné se dopustit 
určitého zjednodušení a za maximum frekvenčního spektra považovat nejmenší informačně 
relevantní detaily zpracovávaného obrazu. To budou většinou nejtenčí v kresbě použité čáry 
nebo velikosti nejmenších použitých textů. Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že 
interval vzorkování musí být menší nebo rovný polovině rozměru nejmenších relevantních 
detailů v obraze. Pro větší názornost jsou praktické důsledky volby vzorkovacího intervalu 
znázorněny na obrázcích 2.1. a 2.2. 
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a) 

 

b) 

obrázek 2.1. Příklad vzorkování obrazové funkce s intervalem vzorkování přibližně 
rovným rozměru nejmenšího zajímavého detailu obrazu: a) řez původní obrazové funkce, 

kde jsou patrné dvě procházející čáry, b) řez digitalizovanou podobou té samé funkce, kde 
se v důsledku příliš velkého vzorkovacího intervalu zcela ztratila jedna ze dvou čar 
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a) 

 

b) 

obrázek 2.2. Příklad vzorkování obrazové funkce z obrázku 2.1., avšak s intervalem 
vzorkování přibližně rovným polovině rozměru nejmenšího zajímavého detailu obrazu: a) 
řez původní obrazové funkce s naznačeným intervalem vzorkování, b) řez digitalizovanou 
podobou té samé funkce, kde na rozdíl od předchozího případu zůstávají patrné obě dvě 

čáry 

S ohledem na další zpracování digitálních obrazů je však potřeba pamatovat na to, že 
tato prvotní vzorkovací mřížka není definitivní a že v průběhu zpracování dojde ještě 
k jednomu nebo více převzorkování původního obrazu. To nastává hlavně z důvodů 
transformací, kdy je třeba měnit tvar původního obrazu, přičemž dochází ke změně tvaru 
mřížky a pro další zpracování ji pak bývá potřeba nahradit novou mřížkou. Proto je vhodné 
volit při počáteční digitalizaci vzorkovací interval zhruba čtyři až šestkrát hustší, než je 
teoretická minimální hustota vyplývající ze vzorkovací věty. Pokud je to vzhledem 
k objemu dat neúnosné, pak nezbývá, než minimální vzorkovací interval upravit v krajním 
případě až na teoretickou minimální mez vyplývající ze vzorkovací věty, což znamená na 
polovinu nejtenčích čar v obraze, které se mají zachovat. Tvar vzorkovací mřížky se 
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používá převážně čtvercový nebo obdélníkový. Situace, kdy se z různých z důvodů 
používají mřížky trojúhelníkové nebo šestiúhelníkové, ponechme stranou. Každému 
vzorkovacímu bodu odpovídá ve výsledném digitálním obraze jeden obrazový bod - pixel. 
V případě uspořádání vzorkovacích bodů do čtvercové mřížky je pixel představován 
čtverečkem určité barvy. Digitální obraz pak tvoří obecně obdélníková matice takto 
reprezentovaných obrazových bodů. 

Volba počtu úrovní pro kvantování by měla odrážet barevnost a rozsah jasů reálné 
předlohy, která má být digitalizována. Měla by být volena nejen tak, aby nedošlo ke ztrátě 
částí kresby, ale i tak, aby nevznikaly falešné obrysy - tzv. duchy. Volba nevhodně nízkého 
počtu úrovní pak může vést ke ztrátám částí kresby a naopak ke zvýraznění různých 
nežádoucích jevů v obraze. 

2.2 Barvy v rastrových obrazech 
Téma barev již bylo trochu započato v závěru předchozí kapitoly v souvislosti 

s volbou úrovní pro vzorkování spojité obrazové funkce při digitalizaci obrazu. Tam se 
pracovalo s předpokladem, že analogový obraz, který je předmětem digitalizace, je 

reprezentován obrazovou funkcí ( )yxf , . Nyní tento předpoklad trochu upřesníme tím, že 

budeme předpokládat obraz  omezený konečný a můžeme definiční obor obrazové funkce 
zapsat jako kartézský součin dvou spojitých intervalů z oboru reálných čísel. Obrazová 
funkce pak realizuje následující zobrazení. 

( ) ( )( ) Hyyxxf →maxminmaxmin ,,,:  

Každému bodu o souřadnicích yx, , kde ( )maxmin , xxx ∈  a ( )maxmin , yyy ∈  je 

přiřazena hodnota z oboru hodnot H . Hodnotou obrazové funkce může být jediné číslo (jas, 
intenzita), častěji však vektor většinou o třech nebo čtyřech složkách. Je to z toho důvodu, 
že barvy jsou reprezentovány vektorem. Významy jednotlivých složek vektoru závisí na 
tom, s jakým barevným prostorem pracujeme. 

2.2.1 Reprezentace barev 

Výsledné barvy v digitálním obrazu jsou zpravidla tvořeny kombinací několika 
základních barev z barevného spektra. 

Nejčastěji používané je asi skládání tří složek - červené (R, red), zelené (G, green), 
modré (B, blue). Barva vyjádřená tímto způsobem je barva barevného prostoru RGB. Barva 
je tedy v tomto případě vyjádřena trojsložkovým vektorem (R,G,B), kde hodnoty 
jednotlivých složek jsou z intervalu (0,1). Hodnota nula znamená minimum (příslušná 
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složka není v barvě obsažena), hodnota 1 maximum (maximální možný podíl barevné 
složky ve výsledné barvě). Černá barva je vyjádřena vektorem (0,0,0), bílá barva (1,1,1). 
Tomuto způsobu skládání barev se říká aditivní, součtové skládání barev. Čím větší je 
součet jednotlivých složek, tím světlejší je výsledná barva. 

Barevný prostor RGB bývá ještě často rozšířen o další informaci o průhlednosti. Pak 
bývá označován jako RGBA nebo RGBα. Přidaná informace A se nazývá alfa-kanál (alpha-
channel). Každá barva reprezentovaná složkami RGB má navíc informaci o tom, jak moc 
překrývá své pozadí, např. pokud tato informace je v rozmezí (0,1), tak 0 znamená úplná 
průhlednost, 1 úplná neprůhlednost. Výpočet výsledné barvy z barvy pozadí a zobrazované 
barvy pak závisí ještě na takzvané blendig funkcion, zpravidla se používá konstantní funkce, 
která aplikuje hodnotu A nezávisle na hodnotách barevných složek. 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )( )2/1,2/1,2/1,, −⋅+⋅−⋅+⋅−⋅+⋅= ABABAGAGARARBGR BZBZBZ  

V případě zobrazení samotného jednoho obrazu nemá tato informace žádný význam, 
uplatní se až při zobrazení více obrazů přes sebe, což je v aplikacích GIS, kdy se vzájemně 
kombinují různé mapové podklady, což je poměrně častý případ. 

Vyjádření barvy pomocí barevných složek R,G a B je analogické ke skládání barev 
na monitorech, které jsou tvořeny luminiscenčními prvky vyzařujícími právě tyto tři barvy. 

Další možností skládání barev je použití barev tyrkysové (C, cyan), fialové (M, 
magenta) a žluté (Y, yellow). To je tzv. prostor CMY, mající svůj původ v malířských a 
tiskařských technikách. Výsledné barvy se vytváří skládáním těchto tří složek a barva je pak 
opět reprezentována třísložkovým vektorem (C,M,Y), kde hodnoty jednotlivých složek opět 
předpokládejme v intervalu (0,1), a sice tím způsobem, že barva (0,0,0) je barva bílá a 
(1,1,1) je barva černá. Převod mezi barvami vyjádřenými ve složkách RGB a CMY je 
jednoznačný a jednoduchý. 

BY
GM

RC

−=
−=

−=

1
1

1
 

Z důvodu úspory barev při tisku a z důvodu dosažení čistého odstínu černé barvy byl 
tento barevný prostor rozšířen o černou barvu označenou K (blacK). Převod mezi barvami 
RGB a CMYK už není zcela jednoznačně definován a pro tisk se vychází z vlastností 
použitých barev. Pro zobrazení na monitoru nebo další běžné zpracování se používají 
následující převody: 
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( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )KKBY
KKGM

KKRC
BGRK

−−−=
−−−=

−−−=
−−−=

11
11

11
1,1,1min

 

 

( )( )
( )( )

( )( )KKYB
KKMG

KKCR

+−⋅−=
+−⋅−=

+−⋅−=

11
11

11
 

Další dva používané barevné prostory definují barvy způsobem údajně blízkým 
intuitivnímu chápání barev. Používají se většinou pro uživatelské definice barev v některých 
grafických programech. Složky prostoru HSV jsou barevný tón (H, Hue), sytost barvy (S, 
Saturation) a jas (V, Value). Geometrická interpretace barevného prostoru HSV představuje 
šestiboký jehlan, kde v jeho vrcholu se nachází černá barva a uprostřed podstavy bílá barva. 
Hodnota jasu nabývá tedy hodnot od 0 ve vrcholu do 1 v podstavě. Složka S je relativní 
vzdálenost od osy jehlanu k jeho plášti opět v rozmezí od 0 do 1. Složka H je úhel v rozmezí 
od 0° do 360°. 

Prostor HLS vychází z prostoru HSV. Jeho složky jsou: barevný tón (H, Hue), 
světlost (L, Lightness) a sytost barvy (S, Saturation). Na rozdíl od prostoru HSV je však 
představován dvojicí kuželů tak, že vrchol spodního je černá barva a vrchol vrchního je 
barva bílá. Kužely se dotýkají podstavami v hodnotě L=0.5. Převody mezi barvami RGB a 
barvami HSV a HLS nejsou jednoznačná zobrazení. Používají se algoritmy vycházející 
z geometrické reprezentace těchto barevných prostorů. 

Posledním barevným prostorem, který zde bude zmíněn, je barevný prostor YCBCR. 
Je to barevný prostor, původně vytvořený pro televizní normu SECAM. Vyznačuje se 
oddělením jasové složky Y od složek CBCR definujících barevný odstín, čehož se používá 
v kompresním algoritmu JPEG. Převod z barev RGB je následující: 

BGRC
BGRC

BGRY

R

B

⋅−⋅−⋅=
⋅+⋅−⋅−=

⋅+⋅+⋅=

0813.04187.05.0
5.03313.01687.0

114.0587.0299.0
 

V této práci, pokud nebude výslovně uvedeno něco jiného, se předpokládá vyjádření 
barev složkami RGB případně RGBA. 

2.2.2 Způsob uložení barev 

Způsob uložení barev v rastrových obrazech se odvíjí od maximálního teoretického 
počtu možných barev, který se může v obraze vyskytovat. Bývá udáván v takzvané barevné 
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hloubce, což je počet bitů sloužících k uložení barevné informace. Nejmenší používaná 
barevná hloubka je 1bit, umožňující uložení dvou barev. Těmto obrazům se říká černobílé, 
binární nebo monochromatické. Většinou obsahují ještě informaci o tom, která z použitých 
dvou barev představuje pozadí. Ta se pak většinou při kreslení interpretuje jako průhledná 
(transparentní) barva. Dále se používá barevná hloubka 4 bity pro 16 barev, 8 bitů pro 256 
barev a 24 bity pro složky RGB, eventuelně 32 bity pro složky RGBA pro 16777216 barev, 
tzv. true color. Barvy mohou být ukládány buď přímo svou hodnotou, nebo odkazem do 
tabulky palety. Přímé uložení barev se používá pro true color obrazy, paletové uložení pro 
ostatní barevné hloubky. Barvy jsou v paletě uloženy jako 24 nebo 32 bitové hodnoty. 
Existují ještě další možnosti uložení barev, které však nejsou tolik rozšířeny: např. uložení 
v 16 bitech, kdy se použije 5 bitů pro červenou, 5 bitů pro modrou a 6 bitů pro zelenou 
barvu. Pro ukládání fotografických dat se začíná používat větší počet bitů pro reprezentaci 
jednotlivých barevných složek než osm. Zpravidla to bývá 12 nebo 16 bitů. 

2.3 Způsoby uložení rastrových dat 
Rastrová data jsou uložena ve formě rastrových souborů. Existuje nepřeberné 

množství možností a způsobů, jakými mohou být obrazová data do souboru zapsána. 
Z hlediska vlastního způsobu zápisu dat rozlišujeme data nekomprimovaná a 
komprimovaná. V případě nekomprimovaných dat se ukládají přímo hodnoty jednotlivých 
obrazových bodů, v případě komprimovaných dat se data před zápisem do souboru zpracují 
některým z kompresních algoritmů. 

Rozlišujeme kompresní algoritmy dvou základních typů. Kompresní algoritmy 
bezeztrátové a ztrátové. Bezeztrátové jsou takové kompresní algoritmy, kdy po 
dekomprimaci dat jsou výsledkem stejná data, jako byla před použitím komprese. Ztrátové 
kompresní algoritmy jsou ty, kde dekomprimovaná data jsou do jisté míry pozměněna. Míra 
změny je závislá na nastavené hodnotě, které se zpravidla říká kvalita nebo míra zachování 
informace, a udává se v rozmezí 0 až 100%. Pro přiblížení zde uvedu přehled 
nejpoužívanějších kompresních algoritmů pro komprimaci obrazových dat: 

Bezeztrátové metody komprese 

Run Lenght Encoding – zkráceně označována jako RLE, někdy se jí také říká Pack bits, 
česky se občas překládá jako metoda opakujících se znaků. Je to asi nejstarší a 
nejjednodušší kompresní metoda pro komprimaci obrazových dat. Vychází 
z předpokladu, že se v obraze vyskytují pohromadě větší počty obrazových bodů 
stejné barvy. Do souboru se pak zapisuje hodnota příslušné barvy a počet opakování. 
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Protože by se mohlo lehce stát, že při tomto způsobu zápisu se objem takto zapsaných 
některých částí obrazu zvětší, místo aby se zmenšil, kombinuje se tato metoda 
s prostým (nekomprimovaným) uložením, pokud vychází kratší. Tato kompresní 
metoda dává poměrně dobré výsledky na jednoduché obrázky s málo barvami a 
s většími stejnobarevnými plochami. Používá se většinou pro paletově ukládané 
barvy, někdy také pro barvy ukládané v přímo v RGB složkách, tam se však 
komprimují jednotlivé barevné složky zvlášť. Používá se například ve formátech RLE, 
RLC, PCX, TIF. 

Lempel-Ziv 1977 – zkráceně označován jako LZ77. Univerzální kompresní algoritmus, 
který navrhli američtí matematici J.Ziv a A.Lempel v roce 1977. Je používán 
například v kompresním programu ARJ a starších verzích programu ZIP. Princip 
spočívá v náhradě původních sekvencí obrazových dat binárními kódy. Ty se 
překládají pomocí průběžně doplňovaných tabulek (slovníků), proto se někdy používá 
termín slovníkové kódování. Kódovací tabulky se vždy po svém zaplnění plní znovu 
od začátku. To má výhodu v tom, že lze provádět dekomprimaci od míst, kde se 
začíná s novými tabulkami, pokud jsou tato místa někde zapamatována. Kódovací 
tabulky se nemusí zapisovat do souboru, protože počáteční stav tabulek je vždy pro 
určitou délku kódování stejný a dále se plní při rozbalování opačným způsobem než 
při komprimaci. Tato metoda dává dobré výsledky opět na data, kde se vyskytují větší 
části vyplněné stejnou barvou nebo kde dochází k vícenásobnému opakování 
některých vzorů. Z běžně používaných formátů se jeho modifikovaná verze používá 
ve formátu PNG, kde dosahuje i poměrně dobrých výsledků na true color obrazy i pro 
obrazy snímkových dat. Dle mého názoru je to v současné době asi nejlepší 
bezeztrátová komprese pro data tohoto typu. 

Lempel-Ziv-Welch – zkráceně LZW – je předchozí algoritmus doplněný v roce 1984 
T.Welchem. Používá se v komprimačním programu ZIP. Z rastrových běžných 
formátů se používá ve formátu GIF a TIF. 

Huffmanovo kódování – na základě metody navržené D.Huffmanem v roce 1952 byl 
komisí CCITT (Comité Consultatif Internetional Téléphonique et Télégraphique), 
standardizován algoritmus pro přenos černobílých (binárních) dokumentů faxem. 
Základní princip spočívá v nahrazení různě dlouhých sekvencí bitů kratšími bitovými 
kódy. Kódy se přiřazují podle standardizovaných tabulek sestavených skupinou 
CCITT na základě statistického zpracování reálných obrazů. Pro obrazová data 
zpracovávaná ve formě rastrových souborů se používá varianta G42D, někdy 
označovaná jako CCITT4. Ta se vyznačuje kódováním rozdílu mezi následujícími 
řádky a neobsahuje kontrolní kódy, na rozdíl od variant používaných pro faxové 
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přenosy. Tato varianta dosahuje výborných kompresních poměrů na binární data, 
mající charakter čarové kresby. Řekl bych, že dosahuje nejlepších kompresních 
poměrů z běžně používaných kompresních algoritmů. Není vhodná například na 
binární fotografické obrazy, vytvořené z tónových obrazů ditheringem. Pro jiné než 
binární obrazy nelze použít. Z běžně rozšířených rastrových formátů je používána ve 
formátech CIT a TIF. 

Ztrátové metody komprese 

Joint Photographic Expert Group – JPEG – kompresní metoda navržená 
stejnojmennou standardizační skupinou v rámci mezinárodní standardizační 
organizace ISO. Využívá rozdílné citlivosti lidského oka, které je citlivější vůči 
malým změnám jasu než vůči jemným změnám barevných odstínů. Princip komprese 
je zhruba následující. Vstupní barvy jsou nejprve převedeny do barevného prostoru 
YCBCR a následně se jasová složka Y zpracovává odděleně od složek barevných. 
V dalším kroku se sníží objem dat zprůměrováním barevných složek z několika 
sousedních pixelů. Po té je obraz rozdělen na čtverce 8x8 a pro ně jsou spočteny 
koeficienty diskrétní kosinové transformace, kterých je opět 8x8. Tyto koeficienty 
jsou pak kvantizovány podle standardizovaných kvantizačních tabulek a zadaného 
koeficientu kvality. Algoritmus je nejvhodnější pro true color obrázky vyznačující se 
plynulými přechody, typicky tedy pro snímková data. Je však použitelný téměř pro 
libovolná obrazová data, kde případná drobná ztráta kvality není na závadu. 

JPEG 2000 – upravený formát JPEG, využívá předzpracování obrazu vlnkovými 
(wavelet) transformacemi, nevytváří čtverce v obraze a vyskytuje se i v bezeztrátové 
variantě. Zatím se příliš nerozšířil. Je používán v některých formátech společnosti 
Earth Resource Mapping. 

Většinou se obrazová data ukládají a používají v komprimované formě. Pouze 
v případech, kdy je potřeba uchovat data beze ztráty kvality, což je například v případě, že 
se data mají ještě nějakým způsobem zpracovávat, a bezeztrátové metody komprese 
nevedou k výraznému snížení objemu dat, používají se data nekomprimovaná. 

Z hlediska organizace dat v souborech pak rozlišujeme soubory, kde je obraz uložen 
vcelku a soubory, kde jsou zvlášť uloženy menší obdélníky, tzv. dlaždice (tiles). Výhoda 
dlaždicového uložení je v rychlejším přístupu k datům, pokud je potřeba vykreslit nebo 
zpracovat výřez obrazu zasahující do jedné nebo několika málo dlaždic. Uložení v kuse se 
naopak vyznačuje rychlejším přístupem k větším výřezům dat, nebo při zpracování celého 
obrazu. Další rozdílná uložení dat jsou uložení po řádcích a uložení v jednom proudu. 
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Řádkové uložení má tu výhodu, že při znalosti míst začátků řádků lze přistupovat přímo 
k určitým řádkům obrazu bez nutnosti provádět dekomprimaci dat předcházejících. 

2.4 Geometrické transformace 
Pro umístění rastrového obrazu analogové mapy do souřadnicového systému a určení 

jeho rozměru se použije některé z geometrických transformací. V tomto kroku se většinou 
vystačí s jednoduchými geometrickými transformacemi, s minimálním počtem identických 
bodů. Transformace vyšších řádů nebo transformace s většími počty identických bodů 
připadají v úvahu až v případě transformace do jiného souřadnicového systému, nebo 
v případě transformace mapy na identické body polohopisu .  

2.4.1 Druhy transformací a jejich vlastnosti 

Vzhledem k zaměření této práce zde budou zmíněny pouze transformace ve 2D. 
Začněme od nejjednodušších transformací, kterými jsou: 

• Posunutí (translace) 

tyyY
txxX

+=
+=

, 

kde x a y jsou souřadnice ve výchozí soustavě, X a Y souřadnice v cílové 
soustavě, (tx,ty) je vektor posunutí. Pro určení transformace stačí znát jeden 
identický bod. Posunutí lze také nazvat transformace shodnostní netočivá. 

• Stočení (rotace) 

αα
αα

sincos
cossin

⋅+⋅=
⋅−⋅=

yxY
yxX

, 

kde x a y jsou souřadnice ve výchozí soustavě, X a Y souřadnice v cílové 
soustavě, α  je úhel stočení. Pro určení transformace stačí znát jeden identický 
bod. 

• Posunutí a stočení 

tyyxY
txyxX

+⋅+⋅=
+⋅−⋅=

αα
αα

sincos
cossin

, 

kde x a y jsou souřadnice ve výchozí soustavě, X a Y souřadnice v cílové 
soustavě, (tx,ty) je vektor posunutí, α  je úhel stočení. Posunutí a stočení tvoří 
shodnostní transformaci. Shodnostní proto, že se nemění tvar, ale pouze poloha. 

• Změna měřítka (zmenšení, zvětšení) 
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yqY
xqX

⋅=
⋅=

, 

kde x a y jsou souřadnice ve výchozí soustavě, X a Y souřadnice v cílové 
soustavě, q  představuje faktor změny měřítka (zmenšení nebo zvětšení). 

V praxi se hojně používá transformace zahrnující všechny tyto elementární 
transformace, které se říká transformace podobnostní. Její vyjádření je následující: 

( )
( ) tyyxqY

txyxqX
+⋅+⋅⋅=
+⋅−⋅⋅=

αα
αα

sincos
cossin

 

Tato transformace mění tvar i velikost, ale zachovává úhly (je konformní). K jejímu 
určení jsou potřeba alespoň dva identické body. Podobnostní transformace by byla 
použitelná pro transformaci skenovaných map v ideálním případě zcela nedeformovaného 
obrazu. Další typické využití afinní transformace je v případě lineární aproximace nad 
trojúhelníkovou sítí. Její výhodou je to, že nedochází k nespojitostem podél stykové čáry 
dvou sousedních trojúhelníků.  

Další často používanou transformací je transformace afinní, vyjádřená vztahem: 

tyqyqxY
txqyqxX

yyxx

yyxx

+⋅⋅+⋅⋅=

+⋅⋅−⋅⋅=

ωω

ωω

cossin
sincos

, 

kde je xq  a xω  jsou změna měřítka a stočení v ose x, yq  a yω  změna měřítka a stočení 

v ose y. Tato transformace nezachovává úhly, ale zachovává rovnoběžnost přímek. Jelikož 
je určena šesti neznámými parametry, jsou k jejímu určení potřeba minimálně tři identické 
body. 

Ještě větších deformací lze dosáhnout dalším typem transformace, a to transformací 
projektivní, jejíž zobrazovací rovnice jsou následující: 

1

1

+⋅+⋅

+⋅+⋅
=

+⋅+⋅
+⋅+⋅

=

yFxF
cybxa

Y

yFxF
cybxaX
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yyy
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. 

Projektivní transformaci se také říká transformace kolineární. Geometrická analogie je 
zobrazení pomocí středového promítání mezi dvěma rovinami, viz obrázek 2.3. Projektivní 
transformace je pro rastrová data zajímavá tím, že je určena čtyřmi body a právě čtyři body 
také ztotožní. Toho lze využít při transformaci jednotlivých listů map nebo jejich částí do 
příslušných obdélníků. Problémem projektivní transformace jsou nespojitosti zobrazení na 
hranici jednotlivých transformačních oblastí. Dvě projektivní transformace dvou sousedních 
oblastí přiřadí jednomu bodu ležícímu na jejich hranici dva body, které leží oba opět na 
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hranici transformovaných oblastí. To je třeba mít na paměti a pokud je tento rozdíl větší než 
přijatelná mez, je vhodné jinak zvolit samostatně transformované oblasti. 

 

obrázek 2.3. Projektivní (kolineární) transformace 

Kromě těchto jednoduchých a z hlediska deformace a změny tvaru vcelku snadno 
odhadnutelných transformací mohou nastat případy, kdy by bylo výhodnější použít některé 
transformace vyšších řádů. Například polynomické transformace. Polynomickou 
transformaci lze zapsat ve tvaru: 

qp
m

qp
m

yxbybyxbxbybxbbX
yxayayxaxayaxaaX

⋅⋅+++⋅⋅+⋅+⋅+⋅+=

⋅⋅+++⋅⋅+⋅+⋅+⋅+=

⋅

⋅

...

...
2

65
2

4210

2
65

2
4210 , 

kde stupeň polynomu qpk +=  je stupeň polynomu, 0a ,..., ma a 0b ,..., mb  jsou koeficienty 

polynomické transformace. Polynomická transformace stupně k  je určena 
( ) ( )21 +⋅+= kkm  koeficienty. K jejich výpočtu je potřeba alespoň 2/m  identických bodů. 

Takto určená polynomická transformace je poměrně náchylná na rozložení identických 
bodů a eventuelní výskyt chyb v jejich určení. 

O něco lepší výsledky dávají transformace pomocí Čebyševových polynomů. 

Čebyševovy polynomy představují systém ortogonálních polynomů v intervalu 1;1− . 

Čebyševovy polynomy jsou polynomy tzv. nejlepší stejnoměrné aproximace v tom smyslu, 
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že minimalizují maximální odchylku od původní funkce viz. [12] a [14]. Transformační 
rovnice lze pak napsat tímto způsobem: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )yxbyxbyxbY

yxayxayxaX

qpk

qpk

ϕϕϕϕϕϕ

ϕϕϕϕϕϕ

⋅⋅++⋅⋅+⋅⋅=

⋅⋅++⋅⋅+⋅⋅=

...
...

011000

011000 , 

kde ( )xiϕ  je Čebyševův polynom stupně, i, 0a ,..., ka a 0b ,..., kb  jsou příslušné koeficienty. 

Vlastní Čebyševovy polynomy pak lze určit pomocí rekurentního vztahu: 

( ) 10 =xϕ , ( ) xx =1ϕ  ,..., ( ) ( ) ( )xxxx iii 212 −− −⋅⋅= ϕϕϕ  

( ) 10 =yϕ , ( ) yy =1ϕ  ,..., ( ) ( ) ( )yyyy iii 212 −− −⋅⋅= ϕϕϕ . 

Jelikož uvažujeme aproximaci v intervalu 1;1− , je potřeba před vlastním použitím 

provést transformaci výchozích bodů tak, aby ležely v tomto intervalu. 

2.4.2 Transformace s nadbytečným počtem určujících 
(identických) bodů 

Pro všechny transformace uvedené v předcházející kapitole platí, že v případě, kdy je 
k dispozici větší počet identických bodů, než kolik je nezbytně nutné pro určení koeficientů 
transformace, je možné provést výpočet s nadbytečným počtem identických bodů, za 
doplnění podmínky minimalizace součtu druhých mocnin odchylek na identických bodech 
(metoda nejmenších čtverců, MNČ). Pro konkrétní výpočet je potřeba vyjádřit tyto 
odchylky, to jsou tzv. rovnice oprav. Většinou se jedná o nelineární vztahy a je potřeba 
provést linearizaci. To se provádí tak, že se provede přibližný odhad hledaných koeficientů, 
například z vybraných identických bodů a předpokládá se lineární průběh závislosti mezi 
touto přibližnou hodnotou a hodnotou hledanou. Tím se dostanou tzv. linearizované rovnice 
oprav. Z požadavku MNČ pak vyplývá, že je potřeba najít minimum druhých mocnin těchto 
linearizovaných oprav, což vede k hledání nulové derivace a následně k soustavě tzv. 
lineárních rovnic. Pro případ podobnostní transformace se používá tzv. Helmertova 
transformace. Řešení Helmertovy, afinní a projektivní transformace lze nalézt např. v [14]. 
Řešení polynomické transformace s ortogonalizací polynomů je zpracov8no v [10] a 
Čebyševovy polynomy například v [11] nebo [13].  

2.4.3 Nereziduální, vyrovnávací transformace 

Tímto názvem se označují transformace, které mají tu vlastnost, že provedou 
ztotožnění na identických bodech, z nichž byly určeny, nezávisle na jejich počtu, 
konfiguraci a tvarové deformaci. Většinou se používají dohromady s jinými transformacemi 
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na odstranění zbytkových odchylek na identických bodech. Typické použití je takové, kdy 
se z množiny identických bodů nejprve pomocí MNČ určí koeficienty podobnostní, afinní 

nebo projektivní transformace. Následně se zjistí odchylky xδ a yδ  mezi obrazy 

identických bodů po transformaci a skutečnými cílovými polohami těchto bodů. Z těchto 
odchylek se určí parametry zvolené nereziduální transformace. Z důvodu výše uvedeného 
faktu se těmto transformacím někdy také říká dotransformace. Transformační vztah by pak 
mohl pro afinní transformaci vypadat například takto: 

( )jjjyjxj xyyaxaaP ,0
' δ+++= , 

kde bod ( )jjj xyP ,  představuje bod zdrojové soustavy, jP '  jeho obraz transformovaný do 

cílové soustavy a výraz jyjx yaxaa ++0  je afinní transformace. Člen ( )jj xy ,δ  je vlastní 

nereziduální transformace, někdy se mu říká vyrovnávací nebo distribuční člen nebo také 
distribuční funkce. Distribuční z toho důvodu, že provádí nějakým způsobem distribuci 
odchylek v místech identických bodů do jejich okolí. Právě způsobem této distribuce a tím i 
velikostí a dosahem vlivu jednotlivých bodů se liší jednotlivé druhy vyrovnávacích 
transformací. Ač to na první pohled nemusí být zcela zřejmé, mají tyto transformace velice 
blízko k modelování trojrozměrných ploch. Máme-li určitou množinu bodů v rovině a 

v každém známe jeho výšku anebo například hodnotu odchylky xδ , máme vlastně množinu 

bodů v trojrozměrném prostoru. Určíme-li spojitou plochu, která těmito určujícími body 
prochází, můžeme určit třetí souřadnici pro každý bod z roviny určujících bodů. Nalezení 
modelu nereziduální transformace tedy není nic jiného, než určení dvou ploch pro odchylky 

xδ  a yδ . 

Jungova transformace, TPS transformace 

Tyto dvě, v oblasti geodézii a GIS nejčastěji používané vyrovnávací transformace, 
vykazují zásadní rozdíly ve zmiňované distribuci odchylek na identických bodech. 
Podívejme se nejprve na definice těchto transformací. 

Vyrovnávací člen ( )jj xy ,δ  Jungovy transformace lze zapsat ve tvaru: 

∑

∑
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Dále: 

( ) ( )( ) 5,022
, jijiji yyxxs −+−=  

je vzdálenost transformovaných bodů od identických bodů, kde ni ,...1=  ( n  je počet 

identických bodů), mj ,...1=  ( m  je počet neidentických bodů). Slovy to lze říci tak, že 

odchylky pro určitý transformovaný bod se spočtou jako vážený průměr odchylek na všech 

identických bodech, přičemž váha je nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti od 

počítaného bodu. 

Druhou transformací je Thin Plate Spline (zkráceně TPS) transformace. 

Transformační rovnice i určení koeficientů je poměrně složité. Pro naše účely postačí vědět, 

že byly vyvozeny na základě podmínky pro minimalizaci zakřivení interpolačních ploch. 

Pro množinu identických bodů ( )iii xy ,P  a množinu zdrojových bodů ( )jjj xy ,P  je 

zavedena vzdálenost jis ,  transformovaných bodů od bodů identických 

( ) ( )( ) 5,022
, jijiji yyxxs −+−=  

a dále vzájemná vzdálenost identických bodů 

( ) ( )( ) 5,022
, kikiki yyxxs −+−= , 

kde ni ,...1= , nk ,...1= , n  je počet identických bodů. 

Souřadnice libovolného j-tého bodu můžeme vyjádřit: 

( )

( ) ∑

∑

=

=

+++=

+++=

n

i
jijiixjxjxxjjj

n

i
jijiiyjyjyyjjj

ssbyaxaaxyX

ssbyaxaaxyY

1

2
,

2
,210

1

2
,

2
,210

log5,0,

log5,0,
. 

Koeficienty ixb  (resp. iyb ) musí splňovat podmínku, že: 
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Neznámé koeficienty xa0 , xa1 , xa2 , (resp. ya0 , ya1 , ya2 ) a ixb  (resp. iyb ) obdržíme řešením 

soustavy ( )3+n  lineárních rovnic 
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, 

kde koeficienty 0a , 1a , 2a , 1b ,… nb , 1z ,… nz  jsou vyjádřením pro xa0 , xa1 , xa2  (resp. 

ya0 , ya1 , ya2 ), ixb  (resp. iyb ) a ixz  (resp. iyz ). Prvky ixz , iyz sloupcového vektoru na pravé 

straně jsou souřadnicové rozdíly 1xXz iix −= , 1yYz iiy −=  identických bodů cílové 

soustavy a zdrojové soustavy. 

Základní rozdíl mezi těmito dvěma vyrovnávacími transformacemi je v tom, jakým 
způsobem se projeví vyrovnávané odchylky na identických bodech v jejich okolí. 

 

obrázek 2.4. Průběh deformace v okolí identických bodů v případě Jungovy vyrovnávací 
transformace. Modře jsou identické body, kolečka zůstávají na místě a křížek se přesouvá do 

trojúhelníčku. Červeně původní obraz, zeleně obraz po transformaci. 

Jungova transformace má tu vlastnost, že vliv větší odchylky na jednom bodě nebo 
podobných odchylek na větším počtu bodů působí i v blízkém okolí bodů, které vykazují 
zcela jinou odchylku. V identických bodech nastávají většinou lokální extrémy a směrem 
dál od nich se projevují převažující tendence celého souboru odchylek nebo nějaké jeho 
významné části. Na obrázku 2.4. je vidět, jak posun bodu uprostřed úsečky způsobí průhyb 
obrazu transformované úsečky mezi body, které zůstávají na místě. 
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Proti tomu TPS transformace rozděluje odchylky tak, aby byl zachován plynulý 
průběh interpolační plochy. V identických bodech mohou být lokální extrémy, ale nemusí. 

 

obrázek 2.5. Průběh deformace v okolí identických bodů v případě TPS vyrovnávací 
transformace. Modře jsou identické body, kolečka zůstávají na místě a křížek se přesouvá do 

trojúhelníčku. Červeně původní obraz, zeleně obraz po transformaci. 

Vzdálenost vlivu odchylek na identických bodech neklesá se vdzáleností, ale závisí 
na rozložení bodů a velikostí odchylek. Na obrázku 2.5. je vidět, jak dopadne TPS 
transformace pro stejný případ rozložení bodů jako v případě Jungovy transformace na 
obrázku 2.4. Srovnáním průběhu transformované úsečky v obou případech je vidět, že 
průběh deformace v okolí bodu, který ji způsobil, je velice podobný v obou případech. 
Rozdíly nastávají až v oblastech mezi dalšími identickými body. Z uvedených vlastností je 
vidět, že vhodnost použití některé z těchto transformací závisí na konkrétních okolnostech a 
nelze jednoznačně říci, která z nich je obecně lepší. 

2.4.4 Vyrovnávací transformace pomocí matematických modelů 
s bázovou trojúhelníkovou sítí 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, lze vyrovnávací transformace ve 2D 
chápat jako vytváření aproximačních modelů trojrozměrných ploch pro jednotlivé 
souřadnicové odchylky. Jelikož základním požadavkem na tyto transformace je odstranění 
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odchylek na identických bodech, jsou z tohoto hlediska zajímavé plochy, které procházejí 
svými určujícími body. To jsou typicky plochy používané například v modelování terénu. 
Z nich nejrozšířenější jsou tzv. plochy s bázovou trojúhelníkovou sítí. Bázovou 
trojúhelníkovou sítí rozumíme sytém trojúhelníků s vrcholy v bodech o známých hodnotách 
sledované veličiny. Pro případ rovinných nereziduálních transformací jsou to identické body 
a hodnoty souřadnicových odchylek. Tomuto systému trojúhelníků se také říká triangulace. 
Asi nejobecnější definice triangulace bývá následující: 

Definice triangulace: Množina { }  , ... ,1 , Ti niTT == trojúhelníků se nazývá 

triangulace oblasti Ω , pokud: 

• libovolná dvojice trojúhelníků z T se vzájemně protíná nejvýše v jednom 
společném vrcholu nebo podél společné hrany, 

• sjednocení trojúhelníků { }iT=Ω Ω={Ti} je souvislá množina ve 2E . 

Z takto formulované definice triangulace vyplývá, že oblast Ω  bude ohraničena 
souvislým polygonem, který nemusí být konvexní a může obsahovat díry. To je z hlediska 
modelování terénu naprosto postačující. Z hlediska vyrovnávacích transformací je však lépe 
použitelná zúžená definice triangulace, která říká: 

Definice triangulace: Pokud množinu { } Pi niPP , ... ,0  , ==  bodů v rovině spojíme 

úsečkami, které se vzájemně neprotínají, takovým způsobem, že každá vnitřní oblast 
konvexní obálky těchto bodů je součástí trojúhelníka, je tím vytvořena triangulace. 

Vlastnosti takto definované triangulace jsou: 

• každý pod PPi ∈ je vrcholem minimálně jednoho trojúhelníka 

• průnik vnitřních oblastí libovolných dvou trojúhelníků  je prázdný, 

• sjednocení všech trojúhelníků tvoří konvexní obálku bodů množiny P. 

Takto definovaná triangulace však zdaleka není jednoznačná, a proto se při 
konstrukci triangulací volí další, tzv. optimalizační podmínky, které závisí na účelu, pro 
nějž je triangulace vytvářena. Pak se konstruuje tzv. optimální triangulace z hlediska 
určitých optimalizačních podmínek. Optimální triangulace je pak taková, která je hlediska 
těchto optimalizačních kritérií lepší, než všechny ostatní triangulace. Plný výčet 
optimalizačních kritérií triangulací by byl příliš rozsáhlý a nemá z hlediska této práce 
zásadní význam. Proto uvedu jen několik základních tvarových kritérií. 

• Max-Min úhlové kritérium – Triangulace T je lepší než triangulace T´ (vzhledem 
k Max-Min úhlovému kritériu), právě tehdy, když nejmenší úhel triangulace T je 
větší než nejmenší úhel triangulace T´. 
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• Min-Max úhlové kritérium – Triangulace T je lepší než triangulace T´ (vzhledem 
k Min-Max úhlovému kritériu), právě tehdy, když největší úhel triangulace T je 
menší než největší úhel triangulace T´. 

• Max-Min výškové kritérium – Triangulace T je lepší než triangulace T´ (vzhledem 
k Max-Min výškovému kritériu), pokud nejmenší z výšek obou trojúhelníků je větší 
než nejmenší z výšek obou trojúhelníků triangulace T´. 

• Min-Max výškové kritérium – Triangulace T je lepší než triangulace T´ (vzhledem 
k  Min-Max výškovému kritériu), pokud největší z výšek trojúhelníků triangulace T 
je menší než největší z výšek obou trojúhelníků triangulace T´. 

• Max-Min rádius kritérium – Triangulace T je lepší než triangulace T´ (vzhledem 
k Max-Min rádius kritériu) právě tehdy, pokud platí, že nejmenší poloměr kružnice 
opsané trojúhelníku v triangulaci T je větší než nejmenší poloměr kružnice opsané 
trojúhelníku v triangulaci T´. 

• Min-Max rádius kritérium – Triangulace T je lepší než triangulace T´ (vzhledem 
k Min-Max rádius kritériu) právě tehdy, když platí, že největší poloměr kružnice 
opsané trojúhelníku v triangulaci T je menší než největší poloměr kružnice opsané 
trojúhelníku v triangulaci T´. 

Na základě uvedených a dalších kritérií se dají vytvářet různé druhy triangulací. 
Z nich z důvodů jejího využití v této práci zde bude zmíněna tzv. Delaunayova triangulace. 
Většinou bývá definována pomocí duality k Voronoiovu diagramu. Pro účely této práce 
však postačí následující definice: 

Definice Delaunayova triangulace: Triangulace ve smyslu předchozí definice je 
Delaunayovou triangulací, pokud platí, že uvnitř kružnice opsané libovolnému trojúhelníku 
neleží žádný další vrchol jiného trojúhelníka téže triangulace. 

Takto vytvořená triangulace má následující vlastnosti: 

• Je optimální z hlediska minimalizace poloměru kružnice opsané 

• Je optimální z hlediska maximalizace minimálního úhlu 

• Pokud žádné čtyři body neleží na kružnici, je jednoznačná. 

Pokud bude dále v této práci zmínka o trojúhelníkové síti nebo triangulaci, bude tím 
myšlena Delaunayova triangulace ve smyslu definice. 
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Lineární model 

Jedná se o matematický model plochy s bázovou trojúhelníkovou sítí, který vznikne, 

vztyčíme-li nad každým trojúhelníkem báze rovinný trojúhelník tak, že jeho vrcholy jsou 

totožné s hodnotami ve vrcholech trojúhelníka báze. Plocha je tak aproximována obecným 

mnohostěnem. Interpolovaná hodnota pro bod uvnitř trojúhelníka je pak výsledkem lineární 

interpolace z hodnot vrcholů trojúhelníka, tedy v tomto případě vlastně afinní transformací. 

Lineární model aproximuje skutečnou plochu tím nepřesněji, čím méně je pravděpodobný 

rovinný průběh skutečné plochy uvnitř jednotlivých trojúhelníků. Z toho, co bylo uvedeno o 

afinní transformaci, je však důležitou vlastností tohoto modelu spojitost na hranách 

jednotlivých trojúhelníků. 

Kvadratický model 

Tento model umožňuje aproximaci obecné plochy, určené svým definičním souborem, 

spojitou křivou analytickou plochou (resp. systémem analytických ploch) . V daném případě 

lze tedy určit nejen libovolný bod na aproximační ploše, ale i odvodit všechny žádoucí 

topologické charakteristiky. 

Kvadratický model je tvořen soustavou křivých plošných elementů definovaných 

analyticky rovnicemi typu ( )yxPz ,= , jejichž ortogonální průměty do horizontální roviny 

tvoří jednotlivé trojúhelníky bázové sítě. Tyto plošné elementy se mezi sebou hladce spojují 

podél svých stran v rozsahu celé sítě (v těch částech sítě, kde má skutečná plocha hladký 

křivý průběh). 

Systém trojúhelníkových plošných elementů lze analyticky formulovat následujícím 

způsobem. Předpokládáme, že v každém bodě definičního souboru určíme jistou plochu tak, 

aby procházela tímto bodem, jakož i všemi body sousedními. Pro oblast daného trojúhelníka 

jsou tak definovány tři tyto plochy ( )yxPz i ,= , =i 1 až 3; z nichž každá prochází všemi 

vrcholy trojúhelníka. Z těchto tří tzv. vrcholových ploch vytvoříme v rozsahu trojúhelníka 

jedinou plochu tak, že ji definujeme jako následující vážený aritmetický průměr: 
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Hladký přechod trojúhelníkovitého elementu, definovaného tímto průměrem, do 

plošných elementů sousedních docílíme vhodnou volbou váhy. Zavedeme váhu ip  

příslušnou ploše iP  v i-tém vrcholu jako funkci 

( )yxgp ii ,= , 

( ) 1, =iii yxg , 

0=
∂
∂

=
∂
∂

y
g

x
g ii  pro ixx = , iyy = , 

( ) 0, =kki yxg , 

0=
∂
∂

=
∂
∂

y
g

x
g ii  pro kxx = , kyy = , 

tedy tak, že funkce nabývá v tomto vrcholu hodnotu 1, přičemž parciální derivace jsou 
v tomto bodě rovny 0 a dále, že hodnota funkce i hodnota parciálních derivací v libovolném 

bodě kk yx , , který leží na protilehlé straně k vrcholu i, jsou rovny 0. Všechny elementy 

stýkající se v jistém vrcholu mají pak společnou tečnou rovinu, odpovídající zde určené 
vrcholové ploše. Tím je docíleno hladké spojitosti výsledné mozaikové plochy v rozsahu 
celé bázové sítě. 

Aby platily uvedené podmínky, lze použít vztah: 
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Způsob určení konkrétní vrcholové plochy není zcela jednoduchý. Protože tato 
plocha musí obecně procházet velmi proměnlivým počtem bodů, je její formulace pomocí 
nějaké elementární analytické plochy značně problematická. Pro daný účel lze výhodně 
využít tzv. plochu multikvadrikovou. Ta je formulována výrazem: 

( ) ( )( )∑
=

+−+−=
n

i

m
iii KyyxxCz

1

22 , 

ve kterém, položíme-li 0=K , musí 1≥m . Požadavek, aby plocha procházela 1=i  až n 

danými body, vede k řešení systému n lineárních rovnic pro neznámé konstanty 1C  až nC . 

Po zavedení tzv. vzdálenostní funkce mezi body i, k 

( ) ( )( )m

ikikkiik yyxxss 22 −+−== , 

bude zmíněný systém 
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Uvedená formulace nevychází z předpokladu, že je v každém vrcholu předem známa 
tečná rovina k vrcholové ploše. Po začlenění tohoto předpokladu dostaneme 

( ) ( )( ) ( ) ( )∑
=
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a tedy rozšířený systém 
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ve kterém: 

11 xxx ii −=∆  

11 yyy ii −=∆  

( ) ( )( ) ( )1

12
1

2
12 xxyyxxms i

m

iixi −⋅−+−=
−

 

( ) ( )( ) ( )1

12
1

2
12 yyyyxxms i

m

iiyi −⋅−+−=
−

. 

Parciální derivace xz , yz  k ploše v bodě 1xx = , 1yy =  jsou určeny ze směrových kosinů 

normálového vektoru: 

γ
α

cos
cos

−=xz  

γ
β

cos
cos

−=yz . 

Kvazikvadratický model 

Kvazikvadratický model je empirická náhrada exaktně definovaného kvadratického 
modelu s nižší výpočetní a realizační složitostí. Jeho formulace je empirická. 

Plochu v jednom trojúhelníkovém elementu s vrcholy =i 1 až 3 definujeme: 
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Druhý člen čitatele vyjadřuje také plochu, definovanou jako součin roviny iP , která 

prochází příslušnými třemi vrcholy daného trojúhelníkového elementu a tzv. váhové plochy 
určené výrazem 

∑

∑

=

=
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Poměr 
Tr
r  se vztahuje k těžišti trojúhelníka TT yx  a tedy 

3
2

=
Tr
r . 

Váhovou plochu můžeme vyjádřit rovnicí 

( ) ∑
=
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1 00
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Váhová plocha je tedy v jistém trojúhelníkovém elementu s vrcholy =i 1 až 3 plochou 
spojitou, která hladce přechází do váhových ploch sousedních trojúhelníkových elementů. 
Z její formulace vyplývá, že: 

( ) 1, =TT yxf , 

( ) 0, =ii yxf , 

0=
∂
∂
x
f  pro ixx = , iyy = , 

0=
∂
∂
y
f  pro ixx = , iyy = . 

Má-li váhová plocha uvedené vlastnosti, lze se snadno přesvědčit, že výsledná plocha 
( )yxP ,  je též v daném trojúhelníkovém elementu hladká a spojitá, hladce a spojitě přechází 

do elementů sousedních a v každém vrcholu tohoto elementu má tečnou rovinu, totožnou 

s rovinou, definovanou normálovým vektorem. Výraz pro ( )yxP ,  je v podstatě váženým 
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aritmetickým průměrem, kde ploše, vzniklé z vrcholových rovin, je přisouzena váha 1 a 
bodům rovinného trojúhelníkového elementu přisouzeny váhy, určené pomocí váhové 
plochy. 
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3 Data v GIS aplikacích 

Data v GIS aplikacích představují obecně širokou škálu nejrůznějších dat z různých 
kategorií, ať už přírodních nebo urbanistických jevů, nebo z různých oborů lidské činnosti, 
která mají společné to, že jsou nějakým způsobem prezentovatelná ve vztahu k určitému 
zájmovému území nebo s ním přímo nějak souvisí. Obvykle se uvádí dělení na geometrická 
data, to jsou data týkající se polohy, tvaru a topologických vazeb datových prvků, a data 
popisná nebo klasifikační, určující vlastnosti těchto prvků nebo zařazující datové prvky do 
různých tříd a skupin z hlediska jejich vlastností. V praktických aplikacích se však často 
pracuje i s některými geometrickými daty jako s daty popisnými. To hlavně v případě 
potřeby prezentovat tato data v měřítkách podstatně menších, než by odpovídalo jejich 
geometrické rozlišitelnosti. 

3.1 Grafická a negrafická data 
Rozdělení dat na grafická a negrafická nesouvisí přímo s tím, zda se jedná o data 

geometrická nebo popisná, ale s formou jejich uložení. Grafickými daty rozumíme data 
uložená takovým způsobem, který předpokládá jejich grafickou prezentaci. To znamená, že 
součástí těchto dat je i informace o tom, jakým způsobem mají být prezentována. Naproti 
tomu negrafická data jsou uložena zcela nezávisle na způsobu případné grafické prezentace 
a neobsahují informace o způsobu grafické prezentace. 

3.2 Grafická data vektorová a rastrová 
Z hlediska způsobu uložení grafických dat existují dva zásadně odlišné druhy. 

Vektorová data jsou uložena ve formě geometrických entit jako jsou například body, 
úsečky, čáry a plochy, které mají informace o své poloze, tvaru a způsobu grafické 
prezentace. 

Rastrová data jsou uložena ve formě rastrového obrazu, který má informace o své 
poloze, rozměru a tvaru. 

Způsob využití každého z těchto dvou druhů dat má vždy své výhody i nevýhody. 
Výhoda vektorových dat je v exaktně definované poloze a vlastnostech jednotlivých prvků, 
s přesností relativně nezávislou na předpokládané grafické prezentaci. To umožňuje snadno 
provádět různé operace přímo s konkrétními prvky, vybranými podle jejich kategorií nebo 
polohy. Typickým využitím jsou geodetické aplikace s mapami převážně velkých měřítek, 
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kde vektorová data umožňují řadu výpočtů a geometrických operací, jakož i formu pro 
uložení, prezentaci a další využití výsledků geodetických prací. Nevýhodou vektorových dat 
bývá jejich obtížnější a těžkopádnější grafická prezentace, která je častokrát v praxi 
limitována rozdílnostmi jednotlivých programových systémů pro pořizování a využití těchto 
dat. Převod vektorových dat na rastrová je poměrně snadnou operací. 

Výhodou rastrových dat je právě jejich snadná grafická prezentace, relativně 
nezávislá na konkrétním programu, a s tím většinou spojená lepší kvalita výsledného 
prezentovaného obrazu, která je ovšem omezena poměrně úzkým rozsahem měřítek 
zobrazení pro konkrétní data. Pokud jsou rastrová data výsledkem rozumně provedeného 
rastrování vektorových dat, tak lze i na rastrových datech poměrně snadno provádět různé 
výběry zobrazovaných témat a klasifikační nebo sumarizační operace s jednotlivými 
zobrazovanými prvky. Rovněž grafické hledání průniků jednotlivých zobrazovaných 
skutečností v různých mapách se s rastrovými daty dá poměrně dobře realizovat, někdy 
dokonce výrazně jednodušeji než s daty vektorovými. Vektorizace rastrových dat je 
podstatně složitější a náročnější proces než rastrování dat vektorových.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, jsou dvě hlavní oblasti využití rastrových 
dat. První je oblast letecké a družicové fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země. 
Druhou oblastí je oblast, dalo by se říci kartografická, zahrnující jednak zpracování již dříve 
hotových analogových map, jednak i zpracování vektorových grafických dat do výsledné 
rastrové podoby. 

Zpracování již dříve hotových analogových map je, po již zmíněné oblasti 
zpracování leteckých a družicových snímků, další oblastí, kde rastrový způsob uložení dat je 
většinou jedinou formou digitální existence těchto dat a jejich případná vektorizace v plném 
rozsahu by byla velmi pracná a neměla by valný praktický význam. 

V případě zpracování vektorových dat do rastrové podoby, která má být 
kartografickým výstupem, neplatí to, co jsem uvedl o pár odstavců výše, a sice že převod 
vektorových dat do rastrové podoby je poměrně snadnou operací. Tím se oklikou opět 
vracíme k dalšímu pohledu na rozdílnost využití vektorových a rastrových dat, tentokrát 
spíše z hlediska digitální kartografie. 

Vektorový způsob uložení dat umožňuje snadnější údržbu a správu dat, ale není 
většinou koncipován ke grafické prezentaci těchto dat na úrovni kartografických výstupů. 
Požadavky na rastrovou mapu, pokud není doplněna negrafickými údaji, jsou totiž takové, 
že musí srozumitelně a přehledně graficky znázornit všechna geometrická i popisná data, 
která mají být obsahem mapy. To většinou u vektorově uložených map nebývá obvyklé. 
Z této skutečnosti vyplývá zmiňovaná pracnost převodu vektorových map do rastrové 
podoby v tomto případě. Výsledkem převodu pak bývá zpravidla mapa, která poskytuje 
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uživateli velice rychlou a komplexní informaci o zobrazovaném území a zájmových 
prvcích, které jsou obsahem mapy. 

3.3 Formáty rastrových dat 
Z nepřeberného množství nejrůznějších rastrových formátů, sloužících k uložení 

rastrových obrazů, zde uvedu jenom formáty nejběžněji používané pro ukládaní rastrových 
map s uvedením jejich použitelnosti, výhod a nevýhod pro různé případy. Není mým cílem 
podat vyčerpávající a úplné možnosti uložení dat, včetně možností praktického využití 
jednotlivých formátů. Jedná se spíše o souhrn základních informací, rozšířených o některé 
mé zkušenosti. Názory, vytvořené na základě těchto zkušeností, jsou ovlivněny mým čistě 
subjektivním pohledem. Formáty jsou uvedeny podle obvykle používaných přípon souborů, 
v pořadí podle abecedy. 

 

BMP – Bit Mapped Picture (dříve označovaný též jako DIB – Device Independent 
Bitmap) – rastrový formát hojně využívaný a podporovaný v systému MS Windows, 
umožňuje uložení binárních, 16 i 256 barevných a true color obrázků. Pro paletové 
uložení podporuje kromě nekomprimovaného uložení i kompresi RLE, v praxi se však 
moc nepoužívá. Standardní souřadnicové připojení nemá, některé aplikace podporují 
souřadnicové připojení v externím souboru ve formátu Esri s příponou .bmw. 

CIT – formát typ 24 z typů rastrových formátů společnosti Intergraph. Formát je určen 
pro ukládání binárních rastrových obrazů, používá kompresi CCIT-GROUP4 (G42D), 
která dosahuje velkých kompresních poměrů - až 15:1. Má standardní způsob zápisu 
souřadnicového připojení. V ČR se používá zejména pro archivaci a distribuci 
skenovaných rastrových katastrálních map. 

COT – formát typ 2 z typů rastrových formátů společnosti Intergraph. Formát je určen 
pro ukládání šedotónových rastrových obrazů. Ukládá nekomprimovaná data. Má 
standardní způsob zápisu souřadnicového připojení. V tomto formátu jsou například 
distribuovány šedotónové letecké snímky a ortofotomapy z produkce ČÚZK. Jinak 
není příliš rozšířen. 

ECW – formát vyvinutý firmou Earth Resource Mapping a využívaný v jejích 
produktech. Je určen hlavně k ukládání barevných true color obrazových dat, používá 
ztrátovou, tzv. vlnkovou (wawelet) kompresi, která je teoreticky dokonalejší než jpeg. 
Knihovny pro kompresi a dekompresi jsou volně k dispozici. Formát není příliš 
rozšířen. 
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GIF – Graphics Interchange Format – formát vyvinutý v roce 1987 společností 
Compuserve. V roce 1989 byl rozšířen o některé možnosti animace. Obě jeho 
modifikace označené GIF87a a GIF89a se používají dodnes. Umožňuje uložení 
binárních, 16 a 256 barevných obrázků v maximálním rozměru 65535x 65535 pixelů. 
Umožňuje definovat průhlednou barvu. Používá neztrátovou kompresi LZW, která 
dává dobré výsledky pro původně čarovou grafiku nebo pro rastrové obrázky s většími 
jednobarevnými výplněmi. Hodně se používá pro přenos obrázků ve webových 
aplikacích. Standardní souřadnicové připojení nemá. 

JPG – formát vytvořený skupinou Joint Photographics Expert Group. Je určen zejména 
pro ukládání plnobarevných (true color) rastrových obrazů, používá ztrátovou 
kompresi. Je vhodný zejména pro ukládání snímkových dat a skenovaných mapových 
podkladů. Je třeba vhodně určit míru zachování informace, aby nedošlo 
k znehodnocení obrazových dat. Pro snímková data obvykle postačí kvalita 75%-80%, 
pro skenované mapy raději 80%-85%. Není vhodné jej používat pro data, která mají 
být dále upravována. Standardní souřadnicové připojení není definováno. 

PNG – Portable Network Graphics – formát podporovaný konsorciem W3C. Slouží 
k ukládaní rastrových obrazů ve všech možných barevných rozlišeních, umožňuje i 
uložení ve formátu RGBA až do 16-bitové barevné hloubky. Používá modifikovanou 
bezeztrátovou kompresi LZ77 na předzpracovaných datech. Tento formát v současné 
době asi dosahuje nejlepších kompresních poměrů pro nejrůznější true color obrázky, 
včetně snímkových dat z formátů s neztrátovou kompresí. Standardně definované 
souřadnicové připojení nemá. 

RGB – formát typů 27 a 28 z typů rastrových formátů společnosti Intergraph, formát je 
určen pro ukládání plnobarevných (true color) rastrových obrazů, typ 27 používá 
kompresi RLE zvlášť pro jednotlivé barevné složky, typ 28 je bez komprese. Používá 
se občas v obou modifikacích pro ukládání leteckých snímků. Použitá RLE komprese 
však pro taková data nedává příliš dobré výsledky. 

RLC – formát původně vyvinutý firmou Image Systems Inc.. Formát je určen pro 
ukládání binárních rastrových obrazů, používá kompresi RLE, která dosahuje horších 
kompresních poměrů než CCIT, má však výrazně snazší implementaci kompresního i 
dekompresního algoritmu. Standardní souřadnicové připojení nemá, používá se 
externích souborů s příponou .rcw. V současné době se již příliš nepoužívá. 

RLE – formát typ 9 z typů rastrových formátů společnosti Intergraph. Formát je určen 
pro ukládání binárních rastrových obrazů používá kompresi RLE. Má standardní 
způsob zápisu souřadnicového připojení do hlavičky rastru. Používá se na Slovensku 
zejména pro archivaci a distribuci skenovaných rastrových katastrálních map. 
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SID – MrSid, Multi-Resolution Seamless Image Database – formát společnosti Lizard 
Tech Inc., který byl původně vyvinut na zakázku vlády USA a FBI pro ukládání a on-
line manipulaci s digitálními záznamy otisků prstů. V ostatních aplikacích se objevil 
po masivní reklamní kampani před pár lety. Používá ztrátovou kompresi. Není 
veřejný, pro jeho čtení a dekompresi byla knihovna zdarma, pro zápis za poplatek. 
Formát nemá velký praktický význam ani nedosahuje inzerovaného zázračného 
kompresního poměru při malé ztrátě obrazové informace. Pro GIS aplikace je plně 
nahraditelný formátem JPG. 

TIF – Tag Image File Format – hodně obecně definovaný formát, umožňující mnoho 
různých způsobů uložení a použití nejrůznějších metod komprese rastrových dat. 
Z toho plyne, že při zvolení vhodného způsobu uložení a komprese je univerzálně 
použitelný. Jedinou jeho nevýhodou je to, že bez přečtení jeho hlavičky není zřejmé, o 
jaký formát uložení dat se vlastně jedná. Standardní uložení souřadnicového připojení 
je buďto ve formě doplňkového souboru s příponou .tfw, nebo (pokud se jedná o 
modifikaci formátu zvanou geotiff) v hlavičce rastrového souboru. Formát 
souřadnicového připojení ve formátu geotiff je pojat poměrně zeširoka a umožňuje 
rozličná uložení souřadnicových připojení, včetně informací o souřadnicovém 
systému, použitém elipsoidu, geodetickém datu a kartografickém zobrazení. Značná 
složitost, plynoucí z této obecnosti, je dle mého názoru důvodem, že se tento formát 
zatím příliš nerozšířil. 

Rastrové formáty firmy Intergraph 

Jsou známé též pod zkratkou INGR - INterGraph Rasters. Jedná se o skupinu 
rastrových formátů, z nichž se některé používají v geodetických aplikacích a v aplikacích 
GIS. Popis formátů je veřejný. Vyznačují se jednotnou hlavičkou souboru, s informacemi o 
uložení dat a souřadnicovém připojení. Jelikož často není dodržována konvence označování 
těchto formátů příponami souborů, uvádím v informacích o jednotlivých formátech vždy 
číslo typu odpovídající položce DTC (data type code) v hlavičce souboru. Jedním z důvodů 
rozšíření použití těchto souborů v geoaplikacích je relativně dobře vyřešené uložení 
souřadnicového připojení v hlavičce rastrového souboru. To je realizováno formou takzvané 
homogenní transformační matice T: 
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Souřadnice rohů rastru o délce řádku XC  a počtu řádků YC se pak určí následujícím 

způsobem: 

( )
( )
( )
( ) pmTCTX

pmTCTX
pmTCTY
pmTCTX

pmTY
pmTX

Y

Y

X

X

⋅⋅+−=
⋅⋅+−=

⋅⋅+−=
⋅⋅+−=

⋅−=

⋅−=

12142

22242

11141

21241

140

240

, 

kde 00 ,YX  jsou souřadnice začátku prvního řádku rastru, 11,YX  jsou souřadnice konce 

prvního řádku rastru, 22 ,YX  jsou souřadnice začátku posledního řádku rastru, pm  je 

rozměrový faktor. Tento faktor je teoreticky proměnlivý, ale zatím jsem se v praxi nesetkal 
s použitím jiné hodnoty než 001,0=pm . Souřadnice konce posledního řádku se dopočtou 

například jako čtvrtý bod rovnoběžníka. Ostatní členy matice se nevyužívají. Z výše 
uvedeného je patrné, že do hlavičky těchto rastrů lze ukládat afinní souřadnicové připojení. 
To je poměrně praktické, ale je třeba mít na paměti, že zdaleka ne všechny aplikace, 
s těmito formáty pracující, umí afinní souřadnicové připojení správně interpretovat. 
V případě pochybností je lepší takový rastr převzorkovat tak, aby měl čtvercovou velikost 
pixelu, a zápis souřadnicového připojení v hlavičce pak slouží pouze k umístění rastru a 
stanovení jeho rozměru. 

Všechny formáty této skupiny mohou obsahovat vcelku uložené obrazy nebo obrazy 
uložené jako dlaždice. 

Soubory definující rastrové připojení pro produkty firmy ESRI 

Tyto soubory, sloužící k ukládání souřadnicového připojení rastrových dat, se stávají 
již skoro standardem. Používá je většina aplikací pracujících s rastrovými mapami, 
leteckými a družicovými snímky. Jedná se o textové soubory, s příponou odvozenou od 
přípony rastrového souboru vynecháním prostředního písmene a přidáním písmene w na 
konec přípony, tif→tfw, bmp→bpw, atd. Kromě toho se pro soubory s příponou jpg 
vyskytuje ještě občas souřadnicové připojení zapsané v souborech s příponou jpw. Formát 
uložení souřadnicového připojení je následující: 
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R
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Axy
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Souřadnice rohů rastru o délce řádku XC  a počtu řádků YC se pak určí následujícím 

způsobem: 

( )
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AyyAyxYY
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, 

kde 00 ,YX  jsou souřadnice začátku prvního řádku rastru, 11,YX  jsou souřadnice konce 

prvního řádku rastru a 22 ,YX  jsou souřadnice začátku posledního řádku rastru. Většinou je 

souřadnicové připojení v těchto souborech vztaženo ke středu rohového pixelu, jsou však i 

případy, že bývá vztaženo k jeho rohu, v tom případě bude přímo RR YYXX −=−= 00 , . Jak 

je vidět, lze do textových souborů tohoto formátu zapsat i afinní připojení rastru. Platí však 
totéž, co bylo řečeno v případě afinního připojení pro rastrové formáty firmy Intergraph: ne 
všechny aplikace, používající souřadnicové připojení v tomto formátu, umí pracovat 
s afinně souřadnicově připojenými rastrovými daty. 
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4 Rekonstrukce a přepracování mapového 
díla 

Rekonstrukcí mapového díla rozumějme převod mapového díla z jeho analogové 
podoby do podoby digitální s maximálním možným zachováním relevantních informací, 
pokud možno s maximální možnou nápravou vad vzniklých v procesu údržby a skladování 
map. Výsledkem rekonstrukce mapového díla je digitální podoba původního analogového 
mapového díla v tomtéž souřadnicovém systému. Takováto rekonstrukce je zpravidla 
prvním krokem k dalšímu využití mapového díla v GIS aplikacích. Z toho, s jakou 
pečlivostí a důkladností se tento krok provede, se následně odvíjejí i limity dalšího využití. 
V tomto kroku je potřeba zvážit, jakým způsobem, s jakým rozlišením a barevnou hloubkou 
pořídit rastrové obrazy požadovaných analogových map. Je potřeba zvolit vhodný způsob 
uložení rastrových dat. Dále je třeba s ohledem na charakter map a požadovanou přesnost 
zvolit vhodný transformační model pro rekonstrukci tvaru a rozměru rastrových map. 

4.1 Pořízení rastrových map 
Pro skenování mapových podkladů je potřeba použít skeneru, který dosahuje 

dostatečné polohové přesnosti ve vztahu k přesnosti skenovaných map. Ideální stav je, když 
je chyba skeneru vzhledem k přesnosti mapy zanedbatelná. Z hlediska dalšího zpracování je 
nanejvýš vhodné, aby plošný formát skeneru byl dostatečně velký a aby mohly být 
jednotlivé mapy skenovány v celku, čímž se předejde zbytečné práci a možným chybám při 
opětovném spojování zvlášť skenovaných částí. 

V tomto kroku je třeba určit vhodné rozlišení, v jakém budou mapové podklady 
skenovány, což je vlastně interval vzorkování. Obecné zásady volby hustoty vzorkovací 
mřížky byly uvedeny v kapitole 2.1.1. V praxi se většinou jedná o kompromis mezi snahou 
o co nejvěrnější reprodukci původního obrazu a snahou o zachování rozumného objemu dat, 
ať už z hlediska jejich uložení, nebo dalšího zpracování. Poměrně spolehlivý postup je 
určení hustoty podle velikosti nejmenších detailů, které mají být v rastrové mapě 
rozeznatelné. Takto zjištěnou hustotu je vhodné o něco zvýšit z důvodu částečné ztráty 
informace v průběhu dalšího zpracování. 

Druhou, o něco komplikovanější otázkou, je volba barevné hloubky skenovaných 
rastrových dat. I tady je třeba vyjít z barevnosti původního mapového podkladu, ale je třeba 
věnovat pozornost i dalším věcem. Pokud se jedná například o mapové podklady, kde 
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během skladování a používání došlo k nestejnoměrné degradaci původních barev, případně 
zešednutí nebo zežloutnutí papíru, nebo podklady zašpiněné, s dopsanými poznámkami a 
doplňovanou kresbou, bývá i v původně několikabarevné mapě na jednobarevném pozadí 
obsaženo značné množství barev. V takovém případě hrozí nebezpečí, že při skenování 
takovýchto podkladů v barevné hloubce odpovídající počtu původně použitých barev nebo 
počtu barev požadovaných ve skenovaném rastru, může dojít ke ztrátě částí kresby nebo ke 
zhoršení rozlišitelnosti některých detailů. Závisí na kvalitě skenovacích programů, jaké mají 
možnosti nastavení filtrace a prahování barev. I u poměrně kvalitních skenovacích 
programů je však dosažení adekvátních výsledků podmíněno zkušeností obsluhy, volbou 
srovnávacích vzorků mapového souboru, který se má skenovat, a kontrolou skenovaných 
výstupů. Z hlediska i tak značné časové náročnosti skenování je vhodné, pokud je to 
z hlediska objemu únosné, provést skenování v tzv. pravých barvách (true color), to 
znamená 24-bitovou barevnou hloubku. I v případě omezení kapacitou datových úložišť je 
někdy vhodné volit tuto barevnou hloubku s následným uložením v některém z formátů se 
ztrátovou kompresí (například jpg). Pokud jsou požadované výstupy v nižším barevném 
rozlišení, je možno toto snížení barev provádět dodatečně, bez nutnosti opětovného 
skenování původních podkladů. 

Další možnou komplikací při skenování několikabarevných map je to, že se může 
jednat o tisky, kde použité odstíny barev vznikají skládáním malých barevných teček 
v barvách CMYK. U některých skenovacích programů sice existují režimy slučování těchto 
barev a vytváření jednobarevných ploch tvořených jednotlivými odstíny, ale nevím o tom, 
že by byly v praxi někdy s úspěchem použity pro skenování mapových podkladů. U těchto 
podkladů by se za minimální barevnou hloubku dalo pokládat 8 bitů, tedy 256 barev. 
Protože z hlediska případné komprimace takto barevných rastrových dat není příliš 
praktické použití formátu gif, jinak pro 256 barevné obrázky oblíbeného, je i v tomto 
případě lepší provést skenování v 24 bitové barevné hloubce. Lépe pak dopadne případné 
použití ztrátové komprese jpg. I kvalita obrazu je v této barevnosti o něco lepší. 

4.2 Rekonstrukce rozměru a tvaru rastrových map 
Cílem této části zpracování je přeměna pouhého rastrového obrazu analogové mapy 

na digitální rastrovou mapu. S ohledem na její požadovanou výslednou kvalitu je možno se 
během rekonstrukce pokusit v maximální možné míře odstranit případné chyby, vzniklé 
v průběhu času od doby vzniku původní analogové mapy až po vznik jejího rastrového 
obrazu. Postupujme tedy chronologicky proti toku času směrem ke vzniku mapového díla. 

Prvním krokem, který je potřeba udělat, je tedy uvést získaný digitální rastrový obraz 
do souladu s jeho analogovou předlohou. To znamená odstranění případných chyb a 



 49 

deformací vzniklých skenováním. V případě použití stolního skeneru se většinou jedná o 
chyby zanedbatelné, samozřejmě za předpokladu skenování v odpovídajícím rozlišení a 
barevné hloubce. V případě skenerů bubnových může však dojít k patrné deformaci 
rastrového obrazu vůči analogové předloze. 

Dalším krokem by pak bylo odstranění deformací analogového podkladu, k nimž 
došlo v čase od tvorby mapy do skenování. Tyto deformace závisí na použitém podkladu, 
jeho stáří a způsobu skladování. V praxi se uplatní hlavně u map velkých měřítek. 

Posledním krokem je pak odstranění chyb k nimž došlo v průběhu tvorby mapy. 
Tento krok je možné provést, pouze je-li k dispozici dostatek podkladů a informací, aby 
mohly být chyby spolehlivě odhaleny a odstraněny a nedošlo naopak ke znehodnocení 
mapových podkladů. 

Tímto by tedy bylo dosaženo digitální podoby ideálu analogového obrazu. Dále už 
zbývá postupovat směrem kupředu - k tvorbě požadované digitální mapy. Získanému 
rastrovému obrazu je třeba nejprve dát rozměr a polohu v rovině zobrazení, v němž byla 
mapa vytvořena. To znamená najít vztah mezi rastrovými souřadnicemi a geodetickými 
rovinnými souřadnicemi v odpovídajícím souřadnicovém systému. Tím je hotova digitální 
mapa v původním souřadnicovém systému. 

Praktická realizace tohoto kroku závisí především na tom, s jakými daty se pracuje a 
jaké obsahují informace o své lokalizaci v souřadnicovém systému. V ideálním případě je 
v mapě zobrazena souřadnicová síť, ať už ve formě systému čar nebo souřadnicových 
značek, nebo je alespoň mapa opatřena rámem s označením průsečíků tohoto rámu se 
souřadnicovými osami ve známých hodnotách. I samotný rám mapového listu, kde známe 
pouze polohu jeho čtyř rohů v souřadnicovém systému, je většinou dostačující. Pokud je 
v mapě rám a nejsou známy ani jeho původní rozměry, nezbývá než vystačit 
s předpokladem, že tento rám byl původně konstruován jako pravoúhlý obdélník nebo 
pravidelný lichoběžník, a potom z měřítka původní mapy a použitého dpi při skenování 
určit tvar a rozměr takového listu mapy. Vlastní lokalizace do souřadnicového systému je 
pak možná pouze na základě prvků polohopisu znázorněných v mapě a nalezitelných 
v jiných mapových podkladech nebo ve skutečnosti. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v tomto kroku zpracování budeme hledat 
transformační vztah mezi rastrovým obrazem analogové mapy a digitální formou této mapy. 
Má-li uvažovaná transformace zahrnout všechny vlivy uvedené na začátku této kapitoly a 
vést k požadovanému výsledku, je bez dlouhých teoretických úvah více než zřejmé, že se 
nebude jednat o přesně definovaný transformační vztah, ale o jakýsi aproximační model. 
Tento aproximační model se pokouší přiblížit skutečnosti na základě dostupných údajů jak 
obsažených přímo v mapě, tak i vyvozených ze znalostí, původu a okolností vzniku 
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mapového díla. Čím více dostupných údajů, tím lepší výsledek lze očekávat, ale narůstá tím 
zároveň složitost vhodného aproximačního modelu. Dá se říci, že je možné předpokládat 
libovolně složitý transformační model. Jedinými zjednodušujícími předpoklady jsou 
spojitost a jednoznačnost transformace. Pro praktickou realizaci tohoto kroku bude tedy 
potřeba nalézt způsob, jakým tuto transformaci provést na konkrétních rastrových datech. 

4.2.1 Požadované vlastnosti transformace rastru z hlediska 
realizace algoritmu 

Požadované vlastnosti transformace vyplynou z názorné ukázky asi nejčastěji 
používaného algoritmu provádění transformace rastru. 

 

obrázek 4.1. Znázornění transformace rastru se změnou bodové mřížky při zachování 
jejího rozměru. Ztráta informace je v tomto případě dobře patrná. 

Na obrázku 4.1. je vlevo znázorněn rastr původní, výchozí, a vpravo rastr nový, 
cílový, transformovaný. Směr transformace je znázorněn šipkou. Vlastní algoritmus pak 
probíhá tak, že se postupuje v obrazové souřadnicové soustavě cílového rastru po řádcích 
s krokem jednoho pixelu a počítá se inverzní transformace. Pokud bod odpovídající středu 
pixelu cílového rastru padne mimo obdélník výchozího rastru, dostane pixel cílového rastru 
definovanou barvu pozadí, zpravidla bílou nebo černou. Padne-li bod dovnitř výchozího 
rastru, dostane příslušný pixel barvu příslušného pixelu rastru výchozího. Z toho, co bylo 
uvedeno, je zřejmé, že před provedením vlastní transformace je třeba udělat vhodný návrh 
cílové obrazové souřadnicové soustavy. Ten by měl být udělán tak, aby výsledný rastr 
obsahoval minimum prázdné plochy, tedy plochy, která leží mimo obraz výchozího rastru, a 
zároveň zaručit, aby se celý obraz výchozího rastru promítl dovnitř rastru cílového. 
Znamená to tedy, že je potřeba co nejpřesněji určit opsaný obdélník obrazu výchozího rastru 
po transformaci. Dále je třeba určit velikost pixelu cílového rastru (rozměr obrazové 
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souřadnicové soustavy). Ta by měla být určena tak, aby došlo k co nejmenší ztrátě 
informace. Při detailnějším pohledu na obrázek 4.1. je patrné, že pixel cílového rastru byl 
určen přibližně jako průměrný plošný ekvivalent obrazu pixelu výchozího rastru. To 
znamená, že obraz výchozího rastru v rastru cílovém je tvořen přibližně stejným počtem 
pixelů jako rastr výchozí. Ztráta informace je v tomto případě z obrázku jasně patrná. 

Za zjednodušujícího předpokladu, že řádek rastru je nositelem stejného maximálního 
množství informace jako spojitý signál o maximální frekvenci, odpovídající rozměru 
jednoho pixelu, a podle toho, co bylo uvedeno v kapitole 2.1 v souvislosti s tzv. vzorkovací 
větou z teorie signálů, vyplývá, že by mělo být dosaženo toho, aby obraz pixelu původního 
rastru v rastru cílovém byl tvořen minimálně čtyřmi pixely. Podstatně lepší zachování 
informace je patrné z obrázku 4.2. 

 

obrázek 4.2. Znázornění transformace rastru se změnou bodové mřížky při plošně 
čtvrtinovém  rozměru obrazového bodu. Ztráta informace je v tomto případě mnohem menší 

než v případě na obrázku 4.1. 

V praxi se ovšem provádí skenování v takovém rozlišení, že většinou není nutné 
čtyřnásobně zvyšovat počty pixelů v každé transformaci. 

Má-li být uvedený algoritmus realizován v co možná nejkratším čase a s co možná 
nejnižšími nároky na výpočetní techniku, je třeba použít takové transformace, které splňují 
několik předpokladů: 

• Pro určení opsaného obdélníka obrazu výchozího rastru v rastru cílovém bude 
jistě výhodné, pokud se všechny strany obdélníka výchozího rastru zobrazí jako 
přímky. 

• Pro vlastní provedení transformace je potřeba, aby existovala pokud možno 
jednoznačná inverzní transformace. 
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• Určení rozměru obrazové souřadnicové soustavy cílového rastru neklade žádné 
zvláštní požadavky na použitou transformaci, jen je potřeba zajistit, aby pixel 
nového rastru pokrýval maximálně plochu obrazu jednoho, resp. jedné čtvrtiny 
obrazu pixelu výchozího rastru. 

4.2.2 Univerzální postup transformace rastru 

Z dosud uvedených předpokladů se jeví, že by bylo nejvhodnější použít univerzální 
algoritmus transformace rastru, který funguje nezávisle na vlastním transformačním modelu. 
To znamená algoritmus, který pracuje s jakousi černou skříňkou, která k libovolnému bodu 
uvnitř výchozího rastru spočte souřadnice tohoto bodu v cílové soustavě. Za předpokladu 
spojitosti a jednoznačnosti transformace pak ke každé čtveřici bodů uvnitř výchozího rastru 
lze spočítat odpovídající čtveřici bodů v cílové soustavě. Čtveřice bodů byla zmíněna z toho 
důvodu, že výchozí rastr je vlastně obdélníkovou maticí čtvercových nebo obdélníkových 
pixelů a lze jej tedy velmi snadno rozdělit čtvercovou nebo obdélníkovou sítí. Po 
transformaci této sítě se dostane její obraz v cílové soustavě. Pak už zbývá jen provést 
transformaci jednotlivých částí rastru vymezených zvolenou sítí. K tomu stačí použít 
nejjednodušší transformaci, která ztotožní čtyři body, a to je projektivní nebo též kolineární 
transformace. Projektivní transformace splňuje zároveň všechny požadavky na transformaci 
z hlediska snadné realizace algoritmu. Inverzní transformace k projektivní transformaci je 
opět projektivní transformace. Opsaný obdélník transformovaného čtverce nebo obdélníka 
je opsaný obdélník jeho transformovaných vrcholů. Jedinou nevýhodou je možný výskyt 
singularity. Existují dvojice čtveřic bodů, pro něž nelze projektivní transformaci spočítat. 
Tento případ nastane při pokusu transformovat čtyři body tvořící konvexní čtyřúhelník tak, 
aby vznikl čtyřúhelník nekonvexní. 

Nyní je třeba vhodně zvolit dělení výchozího rastru. Nejjemnější teoreticky 
smysluplné dělení je dělení na jednotlivé pixely. Potřeba takového dělení ovšem v praxi 
téměř nikdy nenastane. Převážná většina mapových podkladů se skenuje v takovém 
rozlišení, že velikost pixelu je výrazně nižší, než by odpovídalo maximální frekvenci 
předpokládaného transformačního modelu. Vhodnou velikost dělení lze poměrně dobře 
odhadnout, pokud lze alespoň přibližně odhadnout maximální frekvenci transformačního 
modelu. Například pokud bude transformační model tvořen na základě pětipalcových 
značek na rámu mapového listu, lze za dostatečné dělení prohlásit dělení na díly 
odpovídající polovině vzdálenosti těchto značek. Toto dělení lze použít jako první odhad a 
zkontrolovat, zdali nedochází k roztržení obrazu na styku transformovaných částí. Roztržení 
obrazu je způsobeno vlastností projektivní transformace, která způsobuje to, že obraz téhož 
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výchozího bodu na úsečce dvou sousedních dílů má po transformaci dvěma projektivními 
transformacemi dva obrazy. Ukázka roztržení obrazu je na obrázku 4.3. 

 

obrázek 4.3. Projektivní transformace po částech a ukázka roztržení kresby na hranicích 
některých částí. 

Kontrolu je poměrně snadné provést například porovnáním dvojic bodů na úsečkách 
tvořících hranici sousedních dílů. Porovnávané body se zvolí s ohledem na velikosti pixelů 
v obou sousedních částech. Pokud bude vzdálenost těchto bodů v některém místě větší než 
dvojnásobek velikosti menšího z obou sousedních pixelů, provede se zjemnění dělení. 
V extrémním případě je možné dojít až k dělení na díly odpovídající jednomu pixelu. 
Z obrázku 4.3. je názorně vidět, že rozdělení původních dílů na čtvrtiny, by nespojitosti 
kresby odstranilo. 

Závěrem lze tedy říci, že existuje do jisté míry obecný a na transformačním modelu 
nezávislý algoritmus transformace digitálních rastrových dat. Do jisté míry proto, že 
samozřejmě je možné vymyslet spoustu teoretických situací, kdy tento postup nebude 
uspokojivě použitelný jak z hlediska vlastních výsledků, tak z hlediska časové náročnosti 
výpočtu nebo nárůstu objemu dat. V praxi se ukazuje, že použití na kvalitně skenované 
mapové podklady dává velice slušné výsledky. Na obrázku 4.4. je dobře patné, že při 
dostatečně hustém dělení rastru na samostatně transformované oblasti zůstává zachována 
spojitá kresba i při značné deformaci tvaru. 
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obrázek 4.4. Ukázka transformace rastru pomocí projektivní transformace po částech, 
transformačním modelem s velkou lokální deformací, a) celkový pohled na transformovaný 
rastr včetně dělící sítě: zeleně je rastr původní, červeně rastr po transformaci, b) detailní 

pohled do místa s extrémní deformací 
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obrázek 4.5. Ukázka plynulé deformace v  celé ploše mapového listu pomocí projektivních 
transformací po částech 

4.3 Přepracování mapového díla 
Přepracováním mapového díla budeme rozumět takový proces, jehož výsledkem 

bude mapové dílo nějakým způsobem výrazně pozměněné nebo přizpůsobené pro zásadně 
odlišné použití od původního mapového díla. V praxi se tato změna bude týkat především 
změny souřadnicového systému nebo změny obsahu původní mapy, případně přizpůsobení 
obrazu mapy pro použití v měřítku výrazně odlišném od měřítka původní mapy. 
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4.3.1 Změna souřadnicového systému 

Tady záleží ve značné míře, jaké údaje jsou konkrétně o uvažovaných 
souřadnicových systémech k dispozici. Nejsnazší případ nastává, pokud je znám 
transformační vztah mezi souřadnicovým systémem původní mapy a cílovým 
souřadnicovým systémem a pokud je možné původní mapu v jejím souřadnicovém systému 
dobře lokalizovat. Pokud není znám vztah mezi původním a požadovaným souřadnicovým 
systémem, je třeba najít nějaký jiný aproximační vztah (transformační model). K tomu lze 
použít známých identických bodů v obou systémech. Pokud nejsou takové body k dispozici, 
je třeba začít identifikací odpovídajících si prvků polohopisu na původní mapě a mapě 
v cílovém souřadnicovém systému nebo přímo v terénu. 

Pokud nelze původní mapu v jejím souřadnicovém systému správně lokalizovat a 
nebo je to mapa, která nemá přesně definován souřadnicový systém s vazbou na reálnou 
polohu v terénu, nabízí se v zásadě dvě řešení: Prvním je vzít skenovanou mapu po 
jednotlivých částech, mapových listech a pro každý najít nějaký transformační vztah do 
cílového souřadnicového systému. Druhým je vytvořit přibližný souřadnicový systém, který 
umožní spojení částí původní mapy a určí alespoň přibližně reálný rozměr zobrazovaných 
jevů. 

Následně se pak, na základě identifikovaných prvků polohopisu, hledá transformační 
vztah mezi tímto pomocným souřadnicovým systémem a systémem cílovým. Posouzení, 
která z těchto možností vede k lepšímu výsledku, závisí hlavně na konkrétním případě a 
požadované přesnosti výsledků. Pro všechny případy hledání, ať už zaměřených identických 
bodů v obou souřadnicových systémech nebo identických prvků polohopisu, je třeba 
věnovat výběru těchto bodů značnou pozornost a stanovit kritéria, kdy považovat bod nebo 
prvek polohopisu za identický a kdy ne. Vlivem zahrnutí domněle identických bodů nebo 
prvků polohopisu a i v případě výběru prvku polohopisu v mapě chybně zakresleného může 
dojít někdy i ke značné degradaci tvaru a polohové přesnosti takto získaných map. V praxi 
může být hledání těchto identických bodů i hledání vhodného matematického modelu pro 
transformaci mapového díla do jiného souřadnicového systému poměrně zdlouhavou a 
náročnou prací zvlášť při vysokých nárocích na polohovou přesnost výsledných map (viz 
kapitola 5.6). 

Pro transformace za účelem změny souřadnicového systému platí to, co bylo řečeno 
v předchozí kapitole o transformacích při rekonstrukci mapového díla. Jediný výrazný 
rozdíl je ten, že může docházet k podstatně větším změnám tvaru mapových podkladů, než 
tomu bylo v předešlém případě. Někdy je dokonce průběh změny tvaru v rámci jednotlivých 
rastů tak značný a v ploše rastru nepravidelný, že je praktické provést rozdělení rastrů tak, 
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aby svým tvarem a rozměrem odpovídaly plochám s pravidelnějším průběhem změny tvaru 
a rozměru. 

4.3.2 Změna obsahu mapy 

Tato změna spočívá většinou ve zvýraznění některých prvků nebo jevů 
zobrazovaných v původní mapě, případně vypuštění části obsahu původní mapy. Někdy 
může spočívat pouze v odlišném barevném podání výsledné mapy z důvodu současné 
prezentace s jinými grafickými daty, tak aby byla současně zobrazená data přehledná, 
případně od sebe snadno odlišitelná. Praktický postup zase závisí na mapovém podkladu a 
požadovaném výsledku. Tato problematika je poměrně obsáhlá a zahrnuje množství 
algoritmů a postupů - od nejjednodušších barevných úprav rastrových obrazů až po složité a 
komplikované metody z oblasti počítačového rozpoznávání obrazu a umělé inteligence. 
Tato část zpracování rastrových dat je zde zmíněna z důvodu podání logicky uceleného 
pohledu na zpracovávanou tématiku, nebudeme se jí však v rámci této práce podrobněji 
zabývat. 
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5 Realizace technologie pro převod map ze 
systémů stabilního katastru do S-JTSK 

Nejprve si dovolím učinit drobné objasnění rozdílu názvu této kapitoly a názvu 
technologie odevzdané v říjnu roku 2002 ČÚZK, který zněl: Technologie na řešení 
problematiky tvorby digitálního souboru geodetických informací při obnově katastrálního 
operátu přepracováním v lokalitách, kde platná katastrální mapa je dosud vedena 
v sáhovém měřítku. Tento značně obsáhlý název  se týkal komplexního řešení dané 
problematiky, včetně následného vedení a údržby. Záměrem bylo vytvoření takových 
podkladů, které by umožňovaly následné vedení digitální katastrální mapy v jakési hybridní 
rastrovo-vektorové podobě, směřující postupně k úplné vektorizaci. Toto řešení zahrnovalo, 
kromě vlastní technologie převodu analogových rastrových map do digitální rastrové 
podoby v systému S-JTSK, také vytvoření tzv. databáze pevných bodů. Ta má mimo jiné 
sloužit pro zpřesňující transformace polohopisu již platné katastrální mapy. Během 
ověřování technologií došlo k oddělení těchto dvou kroků a v první etapě byla ověřována již 
zmíněná technologie pro převod map ze systémů stabilního katastru do S-JTSK. Jelikož má 
práce na realizaci tohoto projektu se týkala převážně této části, nebudu se v této práci 
zabývat celou navrhovanou technologií v plné šíři, ale právě pouze částí, týkající se převodu 
map ze systémů stabilního katastru do S-JTSK. Pojmy navrhovaná technologie, realizovaná 
technologie nebo jen technologie použité v rámci této kapitoly tedy znamenají technologii 
pro převod map ze systémů stabilního katastru do S-JTSK. 

V této kapitole bude podán určitý nástin historického vývoje realizace této 
technologie od doby, kdy jsem se jí začal zabývat, až do současnosti. Následovat bude 
stručný popis jednotlivých technologických kroků. V další části bude provedena přibližná 
rekapitulace výchozího stavu pro uvažované řešení. Dále se pokusím přiblížit mnou 
realizované části technologie, ale jelikož je tato realizace společným dílem firmy Gepro 
s.r.o. a Ing. V.Čady, nevyhnu se tomu, že budou občas zmíněny věci, které jsou výsledkem 
práce někoho z užšího řešitelského týmu tohoto projektu nebo z pracovníků firmy Gepro 
s.r.o. Tato skutečnost bude v textu vždy uvedena. 

Jelikož je technologie převodu analogových rastrových map do digitální rastrové 
podoby v systému S-JTSK realizována jako nadstavba systému KOKEŠ, který je dílem 
vývojového týmu firmy Gepro s.r.o, jehož jsem též členem, budou zmíněny i některé 
vlastnosti a funkce tohoto systému. V tomto případě mi nepřijde účelné uvádět u všech 
vlastností a každé zmíněné funkčnosti systému jmenovitě konkrétního autora. Proto zde, 



 60

v úvodu, alespoň zmíním RNDr. Jana Kuzníka, Csc., který je mimo jiné autorem 
implementace základních zobrazovacích funkcí pro rastrová data, umožňující přímo kreslit 
různým způsobem souřadnicově připojené rastry. Jan Kuzník je rovněž autorem některých 
dalších rastrových vlastností systému KOKEŠ a byl mým konzultantem a pomocníkem při 
mých rozšířeních jádra tohoto systému z hlediska práce s rastrovými daty. Tímto bych mu 
chtěl zároveň vyslovit dík, protože i když nebyl přímo členem řešitelského týmu pro 
realizaci řešené technologie, bez jeho práce by tato realizace nebyla možná. 

V části věnované řešení realizované technologie si nekladu za cíl podat úplný a 
podrobný popis použitých algoritmů, programových řešení nebo uživatelského rozhraní 
jednotlivých funkcí. V jednotlivých částech bude vždy zmíněno to, co se mi zdá z hlediska 
řešení zajímavé nebo přínosné, nebo to, co považuji za vhodné zmínit z hlediska lepší 
srozumitelnosti textu. 

5.1 Rekapitulace historického vývoje 
Začátky spolupráce s Ing. Václavem Čadou na realizaci jím navrhované technologie 

spadají zhruba do let 1999-2000. Tehdy jsme jím byli jako firma Gepro s.r.o. požádáni 
dlouholetým uživatelem našich produktů, hlavně systémů KOKEŠ a MISYS o posouzení 
možnosti použití systému KOKEŠ pro realizaci navrhované technologie. Vzhledem k tomu, 
že v té době jsme již měli hotovou projektivní transformaci rastru po částech a maskování 
rastru, což jsou vlastnosti, s jejichž pomocí se nám zdála navrhovaná technologie 
realizovatelná, bylo rozhodnuto, že se pokusíme ve vzájemné spolupráci technologii 
realizovat a docílit jejího využití ze strany ČÚZK. Stal jsem se vedoucím dvoučlenného 
týmu firmy Gepro s.r.o, který byl za účelem této akce ustaven. Mým spolupracovníkem na 
projektu byl Ing. Vít Trnka. 

Prvním publikovaným výsledkem spolupráce našeho týmu s Ing. Václavem Čadou 
byla tzv. Testovací aplikace pro transformaci rastrů při tvorbě DKM, která byla hotová 
v průběhu jara roku 2001. Tato aplikace byla řešena jako rozšíření systému KOKEŠ o 
několik funkcí. Aplikace byla nabídnuta zdarma k zapůjčení ČÚZK i dalším zájemcům na 
vyzkoušení a pro možnost připomínek jak k samotnému navrhovanému postupu, tak i 
uživatelskému rozhraní jednotlivých funkcí. ČÚZK nabídku přijal a pověřil testováním 
navrhované technologie pracoviště katastrálních úřadů v Benešově u Prahy, Litoměřicích a 
Pardubicích. Testování bylo ukončeno někdy na podzim roku 2001. Verdikt zněl, že 
navrhovaná technologie je použitelná a ČÚZK má o její využití zájem. V zimě téhož roku 
nám ČÚZK poděkoval za spolupráci při návrhu a testování technologie s tím, že námi 
navrhované řešení není přijatelné a realizaci provede VÚGTK ve Zdibech, kde bude řešena 
jako součást nadstavby MicroGeos nad systémem Microstation. Nicméně, někdy na jaře 
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roku 2002 byla s námi ze strany ČÚZK obnovena spolupráce, která vyústila podpisem 
smlouvy mezi ČÚZK a firmou Gepro s.r.o. na dodávku navrhované Technologie na řešení 
problematiky tvorby digitálního souboru geodetických informací při obnově katastrálního 
operátu přepracováním v lokalitách, kde platná katastrální mapa je dosud vedena 
v sáhovém měřítku včetně programového vybavení a zaškolení pracovníků katastrálních 
úřadů, s termínem odevzdání do konce října roku 2002. Na konci října roku 2002 byla 
technologie hotova, a včetně programového vybavení, které představovalo systém KOKEŠ 
s doplněnou nadstavbou, byla odevzdána ČÚZK. Následovala školení pracovníků 
katastrálních úřadů, pořádaná na tehdejších krajských katastrálních úřadech. Školení jsme se 
většinou zúčastňovali v plném obsazení, Doc. Ing. Václav Čada Csc. jako autor technologie, 
Ing. Vít Trnka a já jako realizační tým. Školení byla myslím přínosem pro všechny 
zúčastněné i tím, že měla kolikrát částečně podobu politické agitace. Ve výsledku vedla 
k vzájemnému poznání a pochopení tvůrců programového vybavení s uživateli z řad 
pracovníků katastrálních úřadů. 

Po zaškolení pracovníků katastrálních úřadů začal zkušební ověřovací provoz, který 
vedl k drobným změnám a vylepšením jak uživatelského rozhraní, tak i funkčnosti 
nadstavby pro realizaci navržené technologie a některých standardních funkcí systému 
KOKEŠ. 

Na podzim roku 2003 rozhodl ČÚZK o pokračování ověřování dodané technologie a 
požádal nás o zpracování technologického postupu, který by se stal základem metodického 
návodu. Technologický postup jsme dali dohromady zhruba do ledna roku 2004. Zde je 
třeba zmínit mimořádnou ochotu a účelnou spolupráci Ing. Jitky Podhůrské z metodického 
oddělení ČÚZK. Následovalo další ověřování a drobné úpravy a nakonec byl technologický 
postup akceptován ČÚZK a na jeho základě vydán Návod pro převod map v systémech 
stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK, ten spolu se zmíněným 
technologickým postupem vstoupil v platnost 1.7.2004. 

5.2 Přiblížení řešené technologie pro převod map ze 
systémů stabilního katastru do S-JTSK 

V této kapitole bych chtěl podat stručné vysvětlení realizované části technologie 
převodu skenovaných map stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK, jak bylo 
navrženo Ing. Václavem Čadou, Csc., z fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity 
v Plzni. Podrobný popis technologie byl publikován v [1] nebo [6] a nepovažuji za nutné jej 
v této práci uvádět v plném rozsahu. 

Navrženou technologii lze rámcově rozdělit do následujících kroků: 
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• pořízení rastrových dat 

• lokalizace rastrových dat do systému Stabilního katastru včetně odstranění srážky 

• tvorba souvislé mapy 

• transformace do souřadnicového systému S-JTSK 

5.2.1 Pořízení rastrových dat 

Z [6] je z hlediska realizace technologie zajímavý odstavec týkající pořízení 
rastrových dat: „Ve většině případů bude možné využít digitální archiv map pozemkového 
katastru a katastrálních map spravovaný ZÚ. Bude-li shledána kvalita dat tohoto zdroje 
v některých případech jako nevyhovující (neúplnost obsahu, nevyhovující geometrická 
přesnost) je nutné provést nové skenování původních analogových map. Převod do rastrové 
digitální formy je nutné provést i v případech využití ostatních výše zmiňovaných mapových 
zdrojů. Skenování je nezbytné provádět na zařízeních s garantovanou přesností podle /5/.“, 
kde odkaz do souvisejících předpisů /5/ odkazuje na Prozatímní pokyny pro skenování 
katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí ze dne 1. prosince 1993, ČÚZK 
č.j. 4669/1993-22. Zvláště zajímavá je pak tato poznámka „Některá ustanovení /5/ je 
nezbytné revidovat. Jedná se především o sporná nebo překonaná ustanovení odstavců - 3.1, 
4.2, 7.1, 7.3, 9.1, 9.3 a především 11.1. Je nutné uvažovat nejen o vyšší hustotě rozlišení, ale 
především dosažení archivní věrnosti zobrazení digitalizované předlohy (barva) pro 
zachování čitelnosti obsahu.“ 

Z toho vyplývá, že v převážné většině případů se bude pracovat s binárními 

(dvoubarevnými) rastrovými obrazy analogových map, které jsou nejčastěji skenovány 

v rozlišení 400 dpi na stolových skenerech s garantovanou přesností 0.1 mm. Tato rastrová 

data jsou ukládána ve formátu CIT tak, že každý mapový list je uložen v samostatném 

souboru. Tyto digitální rastrové obrazy jednotlivých mapových listů bývají ještě upraveny 

afinní transformací na rozměr normovaného mapového listu. Nicméně je třeba počítat i 

s rastrovými daty v jiných barevných hloubkách, a to zejména v 256 odstínech šedi nebo 

v plných barvách (true color) a v jiných rastrových formátech především COT, 

nekomprimovaný TIF a nebo JPG. 



 63 

5.2.2 Lokalizace rastrových dat do systému Stabilního katastru 
včetně odstranění srážky 

Tato část návrhu technologie byla do značné míry vyvolána reakcí na neuspokojivé 
výsledky dosavadní praxe, kdy lokalizace skenovaných analogových map v systémech SK 
se prováděla afinní transformací pouze na rohy rámu mapového listu, případně bylo možno 
použít polynomickou transformaci až třetího řádu na další body rámu mapového listu. 

Pro navržené řešení bylo využito geometrické teorie ploch, tzv. plátování, kdy 
deformace modelu mapového listu je popsána pomocí interpolačních ploch určených svým 
okrajem. Konkrétně tím způsobem, že deformovaný průběh rámu mapového listu je 
modelován pomocí kubických spline křivek, které interpolují zaměřené body na okrajích 
mapového listu a z nich je následně rekonstruován průběh celé plochy mapového listu 
pomocí bikubického Coonsova plátu. 

Rovnice Coonsova plátu je: 
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( )vu,P  je polohový vektor proměnného bodu plátu. 

Rovnici bikubického Coonsova plátu je též možné vyjádřit v explicitním vektorovém 
tvaru: 
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obrázek 5.1. Znázornění konstrukce bikubického Coonsova plátu a výpočtu bodu uvnitř 
plátu 

Pro konstrukci kubických spline křivek, kterými bude modelován okraj mapového 
listu, je potřeba volit takové body, u nichž je známa jejich poloha v souřadnicovém systému 
odpovídajícím příslušnému mapovému listu. V případě map stabilního katastru se jedná o 
rohy rámů mapových listů a body odpovídající síti zvýrazněných pětipalců. V případě 
chybějících nebo chybně zakreslených pětipalců je též možno použít body palcového dělení 
rámu mapového listu. V případě poškozených nebo chybějících rohů rámu mapového listu 
je nutné rekonstruovat tyto rohy, nejlépe dopočtením průsečíků přímek, proložených  body 
digitalizovanými na části rámu v okolí konstruovaného rohu. 

Po zkonstruování spline křivek tvořících okraj je již možné vytvořit bikubický 

Coonsův plát, který je matematickým modelem proměřeného mapového listu. Pro 

transformaci dále potřebujeme ještě jeden plát, který představuje ideální mapový list ve 

zvoleném cílovém souřadnicovém systému. Oba tyto modely jsou pak využity pro výpočet 

odpovídajících si bodů pro transformaci po částech. 

Souřadnice bodu (x,y,) kdekoli na plátu jsou dány pomocí parametrů u,v. Na základě 
znalosti těchto parametrů můžeme určit polohu bodů v souřadnicové soustavě 
deformovaného mapového listu a také souřadnice odpovídajících bodů v souřadnicích 
cílového souřadnicového systému (plátu popisujícího ideální mapový list v cílovém 
souřadném systému), jelikož  jejich parametry u i v jsou stejné. Tímto způsobem získáme 
pro každé u a v, dvojice bodů, které je možné použít jako body pro transformaci 
deformovaného mapového listu (viz obrázek 5.2.). 
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obrázek 5.2. Princip transformace mapových listů metodou bikubického Coonsova plátu 

Vlastní transformace mapového listu pak probíhá projektivně po částech, na které je 
rozdělen mapový list volbou parametrů u a v tak, aby byl eliminován vliv rozdílné srážky 
mapového listu. Části mapového listu jsou obvykle určovány jako oblasti vymezené 
sekcemi zpravidla pětipalcové sítě, ve kterých parametry transformace jsou srovnatelné. 
V případě, že je nutné změnit velikost transformovaných oblastí, děje se tak pouze změnou 
hodnot  parametrů u a v, resp. počtem oblastí, na který je mapový list rozdělen. 

5.2.3 Tvorba souvislého zobrazení 

V situaci, kdy jsou již jednotlivé mapové listy lokalizovány v příslušném systému 
stabilního katastru, je potřeba provést jejich spojení, ať už skutečné nebo zdánlivé. To 
znamená provést kontrolu návaznosti kresby sousedních mapových listů, která by měla být 
na úrovni grafické přesnosti mapy. V případě, že je návaznost kresby vyhovující, je možno 
přistoupit k dalšímu kroku, který spočívá v odstranění mimorámových údajů a spojení 
mapových listů pro jedno katastrální území do jednoho rastrového souboru. Následně je 
třeba provést kontrolu takto vzniklé ostrovní mapy, kde jednotlivé ostrovy odpovídají 
katastrálním územím, zhodnocením souladu hranic sousedních katastrálních území. To se 
provádí podle [8] takto: „Společné zobrazení přepracovávaného katastrálního území a všech 
sousedních katastrálních území se společnou katastrální hranicí vykazuje duplicitní 
zobrazení katastrální hranice (překryty, mezery). Takto zobrazené rastry umístěné v S-SK se 
využijí k analýze přesnosti souvislého zobrazení. Na rastrech sousedních katastrálních 



 66

území jsou odečteny souřadnice jednoznačných, odpovídajících si bodů (výrazné lomy, 
značky mezníků) katastrální hranice a zobrazených bodů trigonometrické sítě I. až IV. řádu. 
Nevhodné je zahrnout do tohoto rozboru body nevýrazných lomů katastrální hranice bez 
návazné kresby hranic parcel.“ 

Pro každé katastrální území je vytvořen samostatný statistický soubor z dosažených 
odchylek dy, dx, v jednotlivých souřadnicích odpovídajících si bodů. Vyloučí se hrubé chyby 
způsobené neidentitou bodů a eliminují se systematické chyby způsobené buď v procesu 
eliminace srážky nebo dané chybným zobrazením polohopisu zdrojových mapových 
podkladů. Protože tyto soubory diferencí často nevykazují normální rozdělení, je vhodné 
využít shlukové analýzy. Důvody odchylek od normálního rozdělení, které se nejčastěji 
projevují několika maximy, mají vysvětlitelnou geometrickou interpretaci. Jedná se většinou 
o ty části katastrálních hranic, které jsou zobrazené na neúplných a nestandardních ML nebo 
jejich zákres byl proveden za rámem ML a je vynechána kresba rámu a palcových značek. 
V těchto případech je zřejmá systematická chyba na části katastrální hranice. Příčiny 
výskytu systematických chyb je nutné před vlastním rozborem přesnosti odstranit. 

Přesnost souvislého zobrazení je charakterizována výběrovou střední souřadnicovou 

chybou ( )( ) 5.0225.0 xyxy mmm +⋅=  směrodatných odchylek souborů souřadnicových 

diferencí dy, dx. Pro další postup jsou v [8] stanoveny tři intervaly, v nichž se může zmíněná 
střední souřadnicová chyba vyskytovat. Ty odpovídají těmto výsledkům: 

• diference jsou na úrovni grafické přesnosti a není nutné provádět žádná další 
opatření 

• je dosaženo uspokojivého výsledku, ale je třeba provést vyrovnání katastrální 
hranice, vyrovnání katastrální hranice se provádí vyrovnávací transformací na 
průměrné hodnoty vektorizovaných bodů katastrálních hranic, které byly 
statistickou analýzou prohlášeny za identické 

• neuspokojivý výsledek, je nutná analýza příčin 

5.2.4 Transformace do systému S-JTSK 

Podrobný rozbor této problematiky je uveden v [7]. Návrh předpokládá vytvoření 
dvou tzv. globálních transformačních klíčů pro systémy Gusterberský a Svatoštěpánský. 
Název globální transformační klíč je chápán v tom významu, že se předpokládá vždy jeden 
transformační model pro celou oblast současné České republiky, která je zmapována 
v tomtéž souřadnicovém systému Stabilního katastru. Základem těchto transformačních 
modelů mají být ověřené identické body v systémech Stabilního katastru a S-JTSK. Použitá 
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transformace má vykazovat nulové odchylky na identických bodech. Navržena byla TPS 
transformace. 

5.3 Analýza možností a potřeb pro realizaci 
navrhované technologie 

Základem pro posouzení možností realizace navrhované technologie bylo posouzení 
stávající funkčnosti systému KOKEŠ a zhodnocení možností jejího využití buď ve stávající 
podobě, nebo po jejím dalším doplnění a rozšíření. Možnost vytvoření samostatné aplikace 
nebyla uvažována z důvodů značné pracnosti a tím i výsledných nákladů. Aby byl další text 
srozumitelný, považuji za vhodné stručně zmínit obecné vlastnosti systému KOKEŠ a trochu 
podrobněji se věnovat způsobu, jakým se v systému pracuje s rastrovými daty. Toto stručné 
přiblížení systému KOKEŠ zhruba odpovídá stavu vývoje systému v době posuzování 
možností realizace zmiňované technologie. 

5.3.1 Obecné vlastnosti systému KOKEŠ 

Systém KOKEŠ (včetně doplňkového programového vybavení) je specializovaný 
geodetický systém pro tvorbu, údržbu a využití map velkých měřítek. 

Systém KOKEŠ je aplikace vytvořená pro operační systémy MS Windows. Tomu 
odpovídá i celkový vzhled a základní uspořádání ovládacích prvků aplikace. Pro ovládání je 
systém vybaven standardním roletovým menu v horní části okna aplikace, 
předdefinovanými nástrojovými pruhy (toolbary), které lze uživatelsky modifikovat. Pro 
informace o stavu systému slouží opět v MS Windows obvyklý stavový řádek (statusbar). 
Zbývající pracovní plocha aplikace je v systému KOKEŠ rozdělena mezi grafická okna, 
která se navzájem mohou překrývat, a tzv.konzolu. Konzola je nástroj pro další komunikaci 
s uživatelem, pomocí nějž je možné provádět většinu uživatelských vstupů a zároveň se na 
ni vypisuje protokol o prováděné práci. Grafická okna slouží k zobrazování grafických dat a 
realizaci grafických vstupů, pracují z hlediska ovládaní (až na drobné výjimky) v režimu 
MDI (Multiple Document Iterface), i když fakticky reprezentují pouze různé pohledy na 
tutéž množinu grafických dat. 
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obrázek 5.3. Základní okno aplikace s jedním maximalizovaným grafickým oknem 
v pracovní ploše 

Data v systému KOKEŠ 

Grafická data v systému KOKEŠ figurují v podobě datových souborů - tzv. 
containerů, které mají podle svého typu určité vlastnosti a určité skupiny funkcí, pomocí 
nichž se s nimi dá pracovat. Tyto datové soubory většinou odpovídají i skutečným datovým 
souborům, uloženým na paměťovém médiu. Systém KOKEŠ pracuje se třemi základními 
typy datových souborů. Jedná se o seznamy souřadnic, výkresy (vektorová data) a rastry. 
Systém pracuje s interním binárním tvarem vektorových dat (soubory s příponou .SS pro 
seznam souřadnic a .VYK pro výkres) nebo textovým komunikačním tvarem seznamu 
souřadnic (.STX) a výkresu (.VTX). Najednou lze mít otevřeno více datových souborů. 
Pokud není nastaveno jinak, automaticky se všechny otevřené soubory zobrazují, lze v nich 
identifikovat a dají se editovat. Skupinu datových souborů včetně aktuálního nastavení 
systému KOKEŠ lze uložit jako tzv. seznam referencí. Ten je následně možno otevřít, což 
má za následek otevření obsažených datových souborů a obnovení nastavení tak, jak bylo 
uloženo. 
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Systém KOKEŠ pracuje také s grafickými daty, která nepatří do žádného souboru. 
Jsou to tak zvané dočasné objekty. Ty zanikají vždy se skončením běhu programu KOKEŠ 
nebo po použití funkce na jejich zrušení, lze je i ukládat do výkresu. Dočasné objekty se 
používají typicky pro znázornění pomocných konstrukcí při výpočtech, při zobrazování 
kladu mapových listů, atd. 

Programová struktura systému KOKEŠ 

Z hlediska programové struktury je systém KOKEŠ rozvrstven do dvou základních 
úrovní. První základní úrovní je tzv. jádro systému, druhou je nadstavbová sada funkcí 
(maker). 

Jádro je realizováno jako program napsaný převážně v programovacím jazyce 
C/C++, části jsou psány z důvodů urychlení ve strojovém jazyce (assembleru). Jádro zhruba 
obsahuje datový server aktuálně otevřených containerů, manažer grafických oken a 
ovládacích prvků, správu povelového systému, subsystém pro grafickou prezentaci, dále pak 
vývojové prostředí pro vytváření a ladění aplikací v jazyce Kokeš Basic, překladač jazyka 
Kokeš Basic, procesor pro provádění přeloženého kódu z jazyka Kokeš Basic, rozhraní pro 
programové ovládání pomocí DDE (Dynamic Data Exchange) a OLE (Object Document 
Interface), rozhraní pro čtení rastrových dat z rastrových formátů (které nejsou přímo 
v jádře implementovány) a sadu základních většinou poměrně obecných uživatelských 
funkcí. Přes výše uvedené rozhraní lze doplnit rastrové formáty ve formě tzv. DLL 
knihoven (Dynamic Linked Library). 



 70

 

obrázek 5.4. Vývojové prostředí pro psaní nadstavbových aplikací v jazyce Kokeš Basic 

Nadstavbová sada funkcí je pak vytvořena v již zmíněném aplikačním jazyce Kokeš 
Basic a je tvořena jednotlivými KBE (Kokes Basic Executable) moduly vzniklými 
překladem zdrojového kódu v jazyce Kokeš Basic. Ty mohou obsahovat jednu nebo více 
funkcí (maker) připojitelných do povelového systému. Konkrétní množiny funkcí 
v povelovém systému se liší podle konkrétních sestav systému KOKEŠ, případně 
konkrétních uživatelských aplikací. Tvar přeložených KBE modulů je jakousi obdobou 
strojového jazyka a umožňuje velmi rychlou interpretaci. Do modulů vytvořených v jazyce 
Kokeš Basic lze poměrně snadno připojovat funkce z DLL knihoven případně objekty 
z OCX modulů, což podstatně rozšiřuje možnosti tvorby aplikačních funkcí. Jazyk Kokeš 
Basic je syntakticky odvozen z jazyka Basic a částečně je ovlivněn i syntaxí oblíbeného 
jazyka C/C++. Je doplněn možností definovat vlastní typy, správou rozsáhlých 
dynamických vícerozměrných polí, podporou pro vývoj dialogů a možností reagovat na 
změny stavu systému. Obsahuje poměrně široké rozhraní pro práci s jednotlivými 
komponentami jádra a zpřístupňuje některé vybrané funkce z rozhraní Win32 API. 
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5.3.2 Systém KOKEŠ a rastrová data 

Systém KOKEŠ rozlišuje dvě základní kategorie rastrových dat, reprezentované 
dvěma typy rastrových kontejnerů. Jsou to rastry binární a rastry barevné. To, jaký 
kontejner vznikne při načtení rastrového souboru, je dáno daty v něm uloženými. Rastrový 
soubor, uložený v binární podobě, bude vždy reprezentován binárním rastrovým 
kontejnerem a barevný rastr vždy barevným rastrovým kontejnerem, i když by ve 
skutečnosti obsahoval pouze dvě barvy. Binární rastr má, jak již bylo řečeno, dvě barvy: 
barvu pozadí a barvu popředí (kresby). Pozadí bývá většinou nastaveno jako průhledné, 
takže při zobrazování nezakrývá kresbu, která je pod ním. Popředí neboli kresba binárního 
rastru může mít přiřazenou barvu, kterou je kreslen. Barevný rastr má možnost obsahovat 
více barev, konkrétně jsou podporovány rastry s barevnou hloubkou 4 bity - tedy šestnácti 
barevné, 8 bitové - dvěstěpadesátišestibarevné, a 24 bitové - true color rastry. Tyto rastry 
jsou primárně celé neprůhledné a v celé své ploše tedy zakrývají případnou kresbu pod 
sebou. 

Základní vlastnosti rastrových dat 

Důležitou vlastností všech typů rastrových kontejnerů je tzv. souřadnicové připojení 
rastru. To slouží k tomu, aby se rastry zobrazovaly ve správné poloze a rozměru. Rastrové 
kontejnery mohou mít čtyři druhy souřadnicového připojení. 

Prvním nejjednodušším druhem je souřadnicové připojení, definované dvěma body o 
souřadnicích X1,Y1 a X2,Y2, které v tomto případě představují obdélník o stranách 
rovnoběžných s osami souřadné soustavy, a to tak, že platí X1<X2 a Y1<Y2. Rastr připojený 
na dva body se zobrazí vždy jako nenatočený obdélník. Jednotlivé pixely se nemusí zobrazit 
jako čtverečky, ale jako obdélníčky. Všechny pixely v rastru mají stejnou velikost a tvar. 

 

obrázek 5.5. Příklad souřadnicového připojení rastru na dva body 
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Rastry připojené na dva body se vyznačují tím, že jejich kreslení je výrazně rychlejší 
než v případě kreslení rastrů souřadnicově připojených některým z dále uvedených způsobů. 

Dalším typem rastrového připojení je připojení na tři body, též nazývané afinní 
připojení. Tři body o souřadnicích X0,Y0, X1,Y1 a X2,Y2 určují v tomto případě polohu 
začátku, konce prvního řádku rastru a začátku posledního řádku rastru. Tím je umožněno 
zobrazit rastr ve tvaru obecného stočeného i zkoseného rovnoběžníka, jak je patrno 
z obrázku 5.6. 

 

obrázek 5.6. Příklad rastru připojeného na tři body (afinní připojení) 

Rovněž i pixely takto připojeného rastru se zobrazí jako rovnoběžníky a mají v celé 
ploše rastru stejnou velikost a tvar. 

Souřadnicové připojení na čtyři body má oproti předchozímu navíc ještě bod o 
souřadnicích X3,Y3, který určuje polohu konce posledního řádku rastru. Rastr připojený na 
čtyři body (projektivně připojený rastr) může mít tvar obecného konvexního čtyřúhelníka, to 
znamená, že musí být splněna podmínka, že každé dvě sousední strany tohoto čtyřúhelníka 
spolu svírají vnitřní úhel menší než 180 stupňů (nepřípustný tvar – viz obrázek 5.7.). 
Jednotlivé pixely projektivně připojeného rastru se liší tvarem i velikostí. 
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obrázek 5.7. Příklad různých možností projektivního připojení rastru, červeně je škrtnut 
tvar, kterého nelze docílit 

Posledním druhem souřadnicového připojení, které je v systému KOKEŠ 
implementováno, je projektivní připojení po částech, tzv. dlaždicové připojení. To je 
připojení sítí bodů, které si lze představit jako průsečíky dvou systémů rovnoběžných 
přímek, kde směry přímek jsou shodné se směry řádků a sloupců pixelů rastru. Pro 
jednotlivé čtyřúhelníky vymezené touto sítí bodů musí opět platit podmínka konvexního 
tvaru, stejně jako při jednoduchém projektivním připojení. Toto připojení je v praxi 
realizováno dvěma jednorozměrnými poli celočíselných hodnot, která definují zmíněné dva 
systémy přímek v rastrových souřadnicích a jedním dvourozměrným polem se skutečnými 
souřadnicemi bodů rastrové sítě. Ukázka projektivního připojení po částech je na obrázku 
5.8. 
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obrázek 5.8. Příklad projektivního  připojení rastru po částech. V pravé části obrázku je 
možné si povšimnout, jak v důsledku značné deformace původního rastru může dojít 
k roztržení původního obrazu. Rohy modrých a bílých čtverečků, původně tvořících 

šachovnici, se na hranicích některých dlaždic vůči sobě posunuly. 

Souřadnicové připojení se ukládá buď přímo do rastrového souboru, nebo do souboru 
stejného jména s příponou .roh a umístěného spolu s rastrem ve stejném adresáři. Pokud se 
do systému KOKEŠ načítá rastr, který není souřadnicově připojený, zobrazí se rovně, 
s jedním rohem v bodě o souřadnicích 0,0 a s velikostí pixelu 1m x 1m. 

Další důležitou vlastností rastru je možnost definovat tzv. masku. Ta vymezuje 
oblasti rastru, které se nezobrazují. Maska rastru je vztažena k rastrovým souřadnicím, a 
tudíž není nijak ovlivněna souřadnicovým připojením. Masky je možno vytvářet podle 
zadaných ohraničujících oblastí (většinou obdélník nebo polygon) nebo je možné je vymezit 
podle barev rastru. 

Zmíněné vlastnosti rastrových kontejnerů se použijí až při vlastním zobrazení 
rastrových dat. Ta zůstávají po celou dobu práce nezměněna. Nové modifikované rastrové 
soubory vznikají až převzorkováním (přerastrováním) stávajících rastrů nebo tzv. tiskem do 
rastru. Rozdíl mezi přerastrováním a tiskem do rastru je ten, že přerastrování vytvoří 
z jednoho rastrového kontejneru jeden nový rastrový soubor, jehož obsah odpovídá tomu, 
jak byl rastrový kontejner tou dobou zobrazován. Tisk do rastru oproti tomu vytvoří nový 
rastrový soubor, který bude obsahovat vybranou kresbu v zadaném obdélníku. Tisk do 
rastru je typicky možno použít pro spojení více rastrů dohromady, nebo naopak pro 
rozřezání rastrů na menší díly, jakož i pro vytvoření rastru s odstraněním části kresby. 



 75 

 

5.3.3 Výsledky analýzy a rozdělení práce 

Po důkladném seznámení s navrhovanou technologií jsme usoudili, že systém 
KOKEŠ je pro realizaci této technologie použitelný a byly stanoveny úkoly, které je třeba 
vyřešit. 

Z hlediska obecných vlastností systému to byly zejména: 

• implementace TPS transformace 

• rozšíření možností provádět Jungovu dotransformaci i na rastrových datech 

• rozšířit vlastnosti rastrových dat o možnost  nastavení průhledného pozadí 
u barevných rastrů 

• doplnit podporu pro možnost jednoduchého vyčištění rastrové kresby 

Z hlediska doplnění nadstavbových funkcí potom zejména: 

• vytvoření nástrojů pro proměření mapového listu, určení zdrojového a cílového plátu 
pro transformaci mapových listů 

• implementace vlastní transformace pomocí Coonsova plátu 

• vytvoření nástrojů pro analýzu přesnosti souvislého zobrazení a případné provedení 
následné vyrovnávací transformace 

• vytvoření nástroje pro transformaci do S-JTSK 

A jako na systému relativně nezávislý úkol zbylo řešení datového a transformačního 
modelu GTK. 

Rozdělení práce na realizaci technologie bylo s přihlédnutím k dosavadním 
činnostem a momentálnímu vytížení dalšími úkoly následovně: Ing. Vít Trnka si vzal na 
starost kompletně všechny práce ohledně analýzy přesnosti souvislého zobrazení a 
následných vyrovnávacích transformací, a já rozšíření jádra systému KOKEŠ o výše 
uvedenou funkčnost a realizaci transformace pomocí Coonsova plátu. Řešení datového a 
transformačního modelu jsme si nechali nakonec jako společný úkol. 

V dalším textu se tedy budu zabývat téměř výhradně řešením své části tohoto úkolu a 
pouze v nezbytných případech z důvodu srozumitelnosti udělám odbočku k řešením 
realizovaným Ing. Vítem Trnkou. 
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5.4 Rozšíření obecných vlastností systému KOKEŠ 

5.4.1 TPS transformace 

TPS transformace byla implementována jako rozšiřující DLL knihovna, napsaná 
v jazyce  C/C++, s jednoduchým rozhraním, umožňujícím použití jak v rámci jádra systému 
KOKEŠ, tak v nadstavbových modulech vytvořených v jazyce Kokeš BASIC. Návrh 
rozhraní vychází z typického nejčastějšího použití nereziduálních transformací. Tyto 
transformace se většinou používají současně s některou z jednoduchých geometrických 
transformací. Popis rozhraní zde uvádím proto, že se nakonec stal univerzálním rozhraním 
pro další transformační a kontrolní modely, o nichž se zmiňuji v souvislosti s tzv. globálním 
transformačním klíčem. 

Datové typy rozhraní 

point – bod o souřadnicích x, y 

struct point{ 
double x; 
double y; 
}; 

tran_key – transformační klíč jednoduché geometrické transformace 

struct  tran_key{ 
  int  st; 
  double Xx; 
  double Xy; 
  double Xc; 
  double Yx; 
  double Yy; 
  double Yc; 
  double Fx; 
  double Fy; 
}; 
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parametry 

tran_key – datovou strukturou typ již běžně využívaný v systému KOKEŠ, popisuje 
následující transformaci: 

1+⋅+⋅
+⋅+⋅

=′
yFyxFx

XcyXyxXxx  
1

'
+⋅+⋅
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=

yFyxFx
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Umožňuje tedy popsat transformace od shodnostní až po projektivní. 

st – položka indikující, zda je struktura naplněna a má se použít. 

Funkce rozhraní 

CreateTPS - funkce pro vytvoření transformačního objektu TPS 

int WINAPI CreateTPS(point* src,point* dst,int n,tran_key* 
tr) 

parametry 

src – [vstupní] ukazatel na pole zdrojových bodů pro vytvoření transformačního modelu 

dst – [vstupní] ukazatel na pole cílových bodů pro vytvoření transformačního modelu 

n – [vstupní] počet bodů v polích src a dst 

tr – [vstupní] ukazatel na strukturu popisující transformaci, která má být provedena 
s body pole dst před vlastním výpočtem vlastního modelu TPS transformace. 
Zpravidla se jedná o transformaci spočtenou ze zdrojových a cílových bodů metodou 
nejmenších čtverců. 

Funkce vytvoří transformační objekt a vrátí jeho popisovač ve formě celého čísla, je 
to ve skutečnosti ukazatel do paměti, kde je objekt vytvořen. Pokud je návratová hodnota 
rovna nule, vytvoření objektu selhalo. 

TPSTransform - funkce pro vlastní transformaci TPS  

int WINAPI TPSTransform(int tps,point* src,point* dst) 

parametry 

tps – [vstupní] hodnota, vrácená funkcí CreateTPS, ukazatel na objekt s modelem TPS 
transformace 

src – [vstupní] ukazatel na bod, který má být transformován 
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dst – [výstupní] ukazatel na bod, kam budou zapsány transformované souřadnice 

 

DeleteTPS - funkce pro zrušení objektu TPS transformace a uvolnění paměti 

void WINAPI DeleteTPS(int& tps) 

parametry 

tps – [vstupní/výstupní] hodnota, vrácená funkcí CreateTPS, ukazatel na objekt 
s modelem TPS transformace, po zrušení objektu je nastaven na nulu. 

Vlastní výpočet TPS transformace 

Vytvoření objektu TPS transformace 

Provedou se kopie polí zdrojových a cílových bodů a v případě, že je nastavena 
hodnota st ve vstupním parametru tk, provede se transformace výchozích bodů. Dalším 
krokem je redukce souřadnic zdrojových i cílových bodů následujícím způsobem: 

Najdou se maximální a minimální hodnoty souřadnic pole cílových bodů Xmax,Ymax a 
Xmin,Ymin. Určí se maximální rozsah souřadnic Cmax jako větší z hodnot Cx=Xmax - Xmin  a 
Cy=Ymax - Ymin.  Redukované souřadnice zdrojových i cílových bodů se pak určí ze vztahu: 

maxmin

maxmin
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/)('
CYyy
CXxx
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Tento krok byl doplněn, po konzultaci s Ing. V.Čadou a jeho kolegy z katedry 
matematiky ZČU v Plzni, z důvodu zvýšení stability řešení soustavy rovnic pro výpočet 
koeficientů TPS transformace (viz kapitola 2.4.3). 

Následuje sestavení této soustavy rovnic a její řešení pomocí inverze matice. 
Výsledkem řešení soustavy rovnic jsou dvě pole (vektory) koeficientů Bx a By o rozměru 
nc=n+3, kde n je počet identických bodů . Datová množina objektu TPS transformace je pak 
tvořena těmito koeficienty, redukovanými zdrojovými body, hodnotami Xmin, Ymin, Cmax pro 
redukci souřadnic, a případnými koeficienty pro provedení jednoduché transformace před 
vlastní TPS transformací. 
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Vlastní transformace souřadnic 

Mechanismus vlastní transformace již pak přímo vyplývá ze vztahů uvedených 
v kapitole 2.4.3 a vypadá následovně. Souřadnice transformovaného bodu jsou nejprve 
transformovány zadanou jednoduchou transformací a po té redukovány. Následuje výpočet 
transformovaných redukovaných souřadnic 
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kde x,y jsou souřadnice bodu transformovaného a redukovaného podle výše uvedených 
vztahů, Bx a By jsou vektory koeficientů vzniklé řešením soustavy rovnic, si je vzdálenost 
bodu x,y od i-tého bodu z pole zdrojových bodů a n je počet identických bodů. Takto 
spočtené souřadnice je třeba ještě opravit o provedenou redukci, čímž dostaneme výsledné 
souřadnice X,Y: 
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Takto implementovaný výpočet TPS transformace funguje zcela bez problémů a 
dostatečně rychle i při počtech identických bodů v řádech několika tisíc. 

5.4.2 Jungova a TPS transformace pro rastrová data 

Při řešení algoritmu pro vlastní provedení těchto vyrovnávacích transformací na 
rastrových datech bylo použito závěrů obsažených v kapitole 1: v podstatě libovolnou 
spojitou transformaci rastru lze realizovat jako projektivní transformaci po částech. Tím se 
celý problém redukuje na nalezení vhodné sítě, která v transformovaném rastru vymezí 
jednotlivé samostatně transformované oblasti. Při hledání této sítě byla navíc zohledněna 
vlastnost systému KOKEŠ zmíněná v kapitole 5.3.2, která umožňuje definovat projektivní 
souřadnicové připojení rastru po částech pomocí sítě přímek rovnoběžných s řádky a sloupci 
rastru a vedených v celočíselných hodnotách rastrové souřadnicové soustavy. Příklad, jak 
může přibližně vypadat výchozí situace pro transformaci, je uveden na obrázku 5.9. 



 80

 

obrázek 5.9.  Příklad výchozí situace pro transformaci 

První dělení rastru bude provedeno tím způsobem, že z množiny vstupních bodů 
PvX,Y pro transformaci se ponechají body, jejichž reálná poloha je uvnitř uvažovaného 
rastru. Pro tyto body se spočtou jejich souřadnice rX a rY v souřadné soustavě rastru. Tím 
dostaneme množinu n bodů PvrX,rY. Souřadnice těchto bodů se zaokrouhlí na celočíselné 
hodnoty a uloží se jako dvě pole rcX a rcY o n hodnotách. Tato pole se setřídí a vypustí se 
duplicitní hodnoty, čímž budou mít tato dvě pole počty prvků nX  a nY, přičemž nX < n, nY < 
n. Tím vznikne dělení respektující rozložení identických bodů uvnitř rastru. Příklad 
takového dělení znázorňuje obrázek 5.10. 
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obrázek 5.10. Příklad dělení rastru podle rozložení výchozích bodů uvnitř rastru 

Takové dělení sice respektuje rozložení identických bodů, ale má dvě zásadní 
nevýhody, které se projevily i při praktických testech. 

První nevýhodou je možnost vzniku poměrně úzkých částí v extrémním případě 
pouze jeden pixel širokých. To lze poměrně snadno odstranit stanovením minimální 
hodnoty rozměru samostatně transformované části. V praxi to znamená, že se v cyklu 
procházejí pole rcX a rcY, a pokud jsou nalezeny sousední hodnoty, které se liší více než je 
stanovená hodnota RCmin, jsou nahrazeny jednou položkou, spočtenou jako aritmetický 
průměr zaokrouhlený na celočíselnou hodnotu. 

Druhou nevýhodou je naopak vznik poměrně velkých souvislých částí, někdy i 
nepříznivého protáhlého tvaru. To má za následek špatnou aproximaci transformačního 
modelu uvnitř těchto oblastí a také se zvyšuje riziko vzniku nespojitých míst v kresbě rastru 
podél dlouhých hranic těchto oblastí (viz obrázek 5.11.). 
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obrázek 5.11. Výsledek provedené TPS transformace pomocí sítě bodů rastru určené pouze 
rozložením identických bodů. Červené body použity jako výchozí, zelené jako body cílové. 

Tomu lze předejít dalším krokem, kdy je nalezen nejmenší rozměr části vzniklé 
dělením rastru, a všechny části, které jsou větší než tento rozměr, se rozdělí na díly, jejichž 
velikost je rovna celočíselné hodnotě podílu jejich velikosti minimální velikostí. Pokud by 
ovšem tato hodnota vycházela menší než RCmin, je počet částí zmenšen tak, aby výsledný 
rozměr byl větší nebo roven RCmin. 

Aby se zabránilo vzniku příliš velkého počtu dlaždic, byla zavedena ještě hodnota 
NCmax, udávající maximální počet nově vznikajících dělení v jednotlivých osách. Výsledek 
po takto upraveném dělení ukazuje obrázek 5.12., kde je vidět plynulejší rozložení průběhu 
deformace, při kterém, na rozdíl od předchozího případu, nedojde ke vzniku nespojitých 
míst v kresbě. 
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obrázek 5.12. Výsledek provedené TPS transformace pomocí sítě bodů rastru, kde bylo 
provedeno zjemnění dělení původní sítě. Červené body jsou použity jako výchozí, zelené 

jako body cílové. 

5.4.3 Podpora transparentního kreslení barevných rastrů 

Z důvodu, že jedna z variant návrhu realizované technologie předpokládala 
zpracování barevných nebo šedotónových rastrů skenovaných map stabilního katastru, bylo 
potřeba vyřešit možnost práce s těmito daty tak, aby bylo možné jednoduché nastavení 
průhlednosti. Maskování podle barev, které již tou dobou bylo v systému KOKEŠ 
implementováno, není pro tento typ dat příliš vhodné z důvodu velkého počtu vyskytujících 
se odstínů barev nebo šedých tónů. 

Po zhodnocení možností řešení jsem se rozhodl použít knihovnu GDI+, což je 
grafická knihovna firmy Microsoft, která je od Windows XP součástí operačního systému, 
pro starší verze Windows je zdarma ke stažení na stránkách firmy Microsoft. Pro tuto 
knihovnu jsem se rozhodl z několika důvodů. Knihovna podporuje práci se čtyřsložkovými 
barvami RGBA, barevné transformace se provádějí pomocí funkcí grafických adaptérů, což 
má za následek jejich menší časovou náročnost. Další velmi příjemnou vlastností je 
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kompatibilita grafických objektů této knihovny se standardním GDI (Graphics Device 
Interface) systému Windows. 

5.5 Tvorba vlastních funkcí pro realizaci 
Předpoklad poměrně intenzivního využití vyvíjené technologie značným počtem 

uživatelů a velký objem jimi prováděných prací, v případě nasazení této technologie v praxi, 
vedl k tomu, že její převážná část je řešená jako úzce specializované funkce. Návrh těchto 
funkcí byl veden snahou o maximální zjednodušení a minimalizaci úkonů během práce. Při 
návrhu těchto funkcí bylo využito zkušeností a námětů Ing. Václava Čady a posléze návrhů 
a připomínek pracovníků katastrálních úřadů pověřených testováním technologie. 

5.5.1 Určení kladu mapového listu 

Funkce slouží pro stanovení rozměru a polohy příslušného skenovaného listu 
v systému stabilního katastru. 

Klad mapových listů v systému stabilního katastru vychází z tzv. triangulačních listů, 
což jsou čtverce o rozměru strany 4 000 sáhů. Rozdělením těchto listů na pět vodorovných 
vrstev o výšce 800 sáhů a na čtyři svislé vrstvy o šířce 1000 sáhů, byly určeny mapové listy 
měřítka 1:2880, což je základní měřítko pro mapy stabilního katastru. Další používaná 
měřítka jsou 1:1440 a 1:720. Mapové listy map těchto měřítek vzniknou dělením mapového 
listu měřítka 1:2880. Jejich rozměry jsou 500x400 sáhů pro list mapy měřítka 1:1440 a 
250x200 sáhů pro list mapy měřítka 1:720. Rámy mapových listů byly vykresleny do map a 
opatřeny palcovými značkami, což jsou kolmé rysky ve vzdálenosti jednoho palce, 
v násobcích pěti palců jsou obvykle ještě zvýrazněny. Vzdálenosti palcových značek 
v terénu jsou tedy pro různá měřítka následující: 

1:2880 – 40 sáhů (1 palec v měřítku 1:2880) 

1:1440 – 20 sáhů (1 palec v měřítku 1:1440) 

1: 720  – 10 sáhů (1 palec v měřítku 1:720) 

Vzhledem k tomu, že v rámci navrhované technologie se předpokládá i použití map 
dekadických, vzniklých podle instrukce z roku 1887, bylo potřeba zohlednit i mapové listy 
dekadických měřítek - zejména 1:2500, 1:1250 a 1:625. Mapové listy měřítka 1:2500 
vznikly dělením metrických triangulačních listů na osm vrstev a pět sloupců a mají rozměr 
1600x1250 metrů. Mapové listy měřítek 1:1250 a 1:625 vzniknou opět dělením listu 
měřítka 1:2500 a mají rozměry 800x625 metrů pro list mapy měřítka 1:1250 a 400x312,5 
metrů pro list mapy měřítka 1:625. Protože je ale většina uvažovaných mapových podkladů 
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v sáhové míře, byl v navrhované technologii jako základní souřadnicový systém pro 
umístění skenovaných map zvolen systém sáhový. Z toho důvodu jsou pro určení polohy 
mapového listu dekadických měřítek zajímavé jejich rozměry v sáhové míře. Ty jsou 
843,666x659,114 sáhů pro měřítko 1:2500, 421,833x329,557 sáhů pro měřítko 1:1250 a 
210,917x164,779 sáhů pro měřítko 1:625. Rovněž tyto mapy byly na kresbě rámů 
mapových listů opatřeny rámovými značkami. Jejich rozestupy jsou následující: 

1:2500 – 52,729 sáhů (100 metrů v metrické míře) 

1:1250 – 26,365 sáhů (50 metrů v metrické míře) 

1: 625  – 13,182 sáhů (25 metrů v metrické míře) 

Z důvodu, že mapy stabilního katastru byly vytvářeny jako tzv. ostrovní mapy, kdy 
se mapovalo zvlášť pro jednotlivá katastrální území, která pak byla zobrazena na 
samostatných mapových listech, nebyl zdaleka u všech map dodržen rozměr a poloha 
mapového listu. Rozměry a umístění jednotlivých listů byly voleny s ohledem na co nejlepší 
možné pokrytí mapovaného katastrálního území. Rozměry mapových listů se měnily tak, 
aby zůstaly v celočíselných násobcích palců, posuny listů byly většinou také v násobcích 
celých palců, nicméně výjimečně se vyskytují i posuny o hodnotu jedné poloviny palce. 
Existence posunutých mapových listů a listů se změněným rozměrem je hlavním důvodem 
vzniku této funkce, neboť obecný nástroj na určení kladu map byl již v systému KOKEŠ 
implementován a jeho možností je využito i v rámci této funkce. V této souvislosti je nutno 
poděkovat tvůrci nástroje na určení kladu map Ing. Michalu Votočkovi, za jeho přínosnou 
spolupráci při úpravách a rozšířeních toho nástroje. 

Princip funkce je ten, že se zobrazí naskenovaný mapový list a graficky se sejmou 
rohy rámu mapového listu a dvojice sousedních rámových značek - pro kontrolu na 
vodorovné i svislé straně rámu mapového listu. Z těchto hodnot určí funkce rozměr 
mapového listu v násobcích rozestupů rámových značek. Z uživatelem zadaného měřítka a 
nomenklatury mapového listu je spočten skutečný rozměr mapového listu. 
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obrázek 5.13. Ukázka určení rozměru mapového listu 

Ten je pak zobrazen ve svých souřadnicích tak, že jeho pravý horní roh je ztotožněn 
s polohou pravého horního rohu plného neposunutého listu zadané nomenklatury. Takto 
umístěný list je následně možno umístit pomocí kteréhokoliv z dalších rohů a posouvat jím 
o hodnoty velikosti rámových značek, jejich pětinásobků nebo jejich polovin ve směrech 
obou souřadnicových os. Výsledkem je cílový obdélník pro umístění mapového listu 
v příslušném sáhovém systému stabilního katastru. 
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obrázek 5.14. Způsob umístění mapového listu 

Po umístění obdélníka je zpět do obrazu rastru, jehož klad je zjišťován, zobrazen 
umístěnému obdélníku odpovídající rám se symboly v místech očekávaných rámových 
značek pro nedeformovaný mapový list. To slouží hlavně pro kontrolu předtím sejmutých 
rohů mapového listu a pro změření rozestupu rámových značek. Lze si však podle toho i 
vytvořit představu o průběhu srážky v okolí rámu, případně odhalit chybný zákres některých 
rámových značek. 

V rámci technologického postupu realizované technologie je pomocí této funkce 
vytvořena vektorová přehledka kladu mapových listů (viz obrázek 5.16) pro zpracovávané 
území. 
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obrázek 5.15. Část zpětně vygenerovaného rámu mapového listu se symboly v místě 
očekávaných rámových značek 
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obrázek 5.16. Výsledná přehledka kladu mapových listů se zobrazením kladu plných listů a 
transformovaných rastrů 

5.5.2 Příprava transformace rastru mapového listu, vytvoření 
Coonsova plátu 

Tato funkce slouží k určení tvaru a průběhu deformací skenovaného rastru mapového 
listu. Je prvním krokem pro transformaci do souřadnicového systému stabilního katastru 
s odstraněním srážky v průběhu celého mapového listu metodou tzv. plátování. 

V rámci této funkce jsou na zobrazeném mapovém listu postupně graficky snímány 
rohy mapového listu a zvolené rámové značky. V průběhu toho se zároveň pro kontrolu 
vykresluje obalová křivka plátu aproximující průběh rámu. Po sejmutí rámových značek po 
celém obvodu rámu je třeba identifikovat z nich ty, jež budou použity pro výpočet bodů 
plátu a následnou transformaci. To musí být dvojice vždy na protilehlých stranách rámu 
mapového listu. Po ukončení výběru těchto bodů je třeba zadat odpovídající body cílového 
plátu, kam se bude nakonec rastr transformovat. To se provede identifikací dvou úhlopříčně 
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protilehlých rohů cílového obdélníka mapového listu ve vektorové přehledce kladu 
mapových listů, která byla vytvořena v předchozím technologickém kroku. Po té jsou 
zkonstruovány výchozí i cílové pláty a spočteny body uvnitř plátů. Body výchozího plátu 
jsou zároveň graficky znázorněny.  

 

obrázek 5.17. Ukázka grafického znázornění vypočteného výchozího plátu pro 
transformaci, červené čtverečky po obvodu rámu mapového listu jsou body odpovídající 

zvoleným rámovým značkám pro konstrukci plátu a červená kolečka uvnitř mapového listu 
jsou pak dopočtené body plátu 

Výsledek je uložen jednak ve formě textového souboru jako předpis pro provedení 
vlastní transformace, jednak ve tvaru textového seznamu souřadnic s informací o tom, které 
body byly vybrány pro transformaci. Ten je možno využít pro opravu zadání a opětovnou 
konstrukci plátu. 
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obrázek 5.18. Předpis pro transformaci, první dvě čísla znamenají počty bodů po stranách 
plátu, dělící plochu mapového listu na samostatně  transformované oblasti, následující čtyři 
sloupce jsou potom souřadnice identických bodů zdrojového a cílového plátu. Souřadnice 

zdrojového plátu jsou vztaženy k souřadnicovému systému určenému řádky a sloupci rastu, 
souřadnice cílové jsou pak Y a X souřadnice v příslušném systému stabilního katastru. 

Nyní se vrátím k zadání bodů pro vytvoření cílového plátu. Jak je z výše uvedeného 
patrné, děje se to pouhým zadáním obdélníka nezávisle na počtu bodů výchozího plátu. 
Původním autorem myšlenky zjednodušení zadávání bodů cílového plátu je Ing. Václav 
Čada. Pro zajímavost zde uvedu algoritmus, jakým jsem tento nápad realizoval ve zde 
popisované funkci. 

1) Ze zdaného obdélníka se určí jeho rozměry dX a dY, které jsou v sáhové míře. 

2) Pokud jsou tyto hodnoty celočíselným násobkem 20, předpokládá se, že se jedná 
o klad sáhového sytému. Násobek 20 proto, že list může být posunut o půl palce. 

3) Pokud ne, spočtou se z rozměrů v sáhové míře rozměry v metrech následujícím 
způsobem: 11.89648400      11.89648400 ⋅=⋅= dYdYmdXdXm . 

4) Pokud jsou hodnoty dXm a dYm celočíselnými násobky hodnoty 25, což je 
nejmenší hodnota rámového dílku metrického kladu pro měřítko 1:625, 
předpokládá se, že se jedná o dekadický klad metrického měřítka. 

5) Pokud nenastane ani jedna z možností 2) 3) 4), je to považováno za chybu. 

6) V dalším kroku se určí hodnota fix, která udává číslo, jehož násobkem musí být 
souřadnice bodů definujících cílový plát. Vychází se ze skutečnosti, že za body 
pro konstrukci výchozího plátu se berou obrazy rámových značek mapového 
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listu. Hodnota je určena následovně: 20=fix  pro sáhový klad a 

11.89648400/25=fix  pro klad metrický. 

7) Nyní se postupně vezmou body výchozího plátu a podobnostní transformací se 
transformují mezi body zadaného obdélníka a hledají se nejbližší body, jejichž 
souřadnice jsou násobkem hodnoty fix. Takto nalezené body  jsou  potom 
určujícími body cílového plátu. 

Praktické zkušenosti ukazují, že deformace skenovaných mapových listů nejsou tak 
velké, aby při hledání nejbližších bodů, jejichž souřadnice jsou násobkem spočtené hodnoty 
fix, docházelo k nejednoznačnostem. Pokud není nalezen jeden výrazně nejbližší bod, je to 
považováno za chybu zadání. 

5.5.3 Transformace rastru mapového listu pomocí bodů 
Coonsova plátu 

Tato funkce slouží k vlastnímu provedení transformace rastru do cílové souřadnicové 
soustavy. Vstupem je textový soubor vytvořený funkcí uvedenou v předcházející kapitole a 
zobrazený na obrázku 5.18. Tato transformace se opět provádí jako projektivní transformace 
po částech, jak byla popsána v kapitole 4.2.2, a výsledkem je dlaždicové souřadnicové 
připojení rastru, o němž se píše v kapitole 5.3.2. 

Před vlastním provedením výpočtu je ještě potřeba spočítat souřadnice bodů na 
skutečném okraji rastru, který není totožný s rámem mapového listu. To se ve zdrojovém 
rastru provede tak, že mezi tyto body automaticky přibudou rohy rastru. Body na okrajích 
rastru se pak určí jako kolmé průměty bodů na okraji rámu mapového listu na okraj rastru. 
Tím dostaneme rozšířený systém čtyřúhelníků, který nyní pokrývá celou plochu rastru. Ten 
je znázorněn na obrázku 5.19. Jelikož v tuto chvíli ještě není rastr souřadnicově připojen, 
jsou jeho řádky a sloupce rovnoběžné se skutečnými souřadnicovými osami. 
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obrázek 5.19. Rozšířený sytém čtyřúhelníků pokrývající celou plochu rastru, šedivou 
barvou jsou vyplněny oblasti uvnitř rámu mapového listu, tyrkysově nově vytvořené 

čtyřúhelníky  

Odpovídající body v cílovém souřadnicovém systému se určí následovně. Nejprve se 
určí transformační klíče projektivních transformací mezi výchozí a cílovou souřadnicovou 
soustavou pro jednotlivé čtyřúhelníky, přiléhající zevnitř k rámu mapového listu. Cílové 
obrazy mezilehléch bodů na okraji rastru se pak určí jako průměr dvou projektivních 
transformací, určených ze dvou přilehlých čtyřúhelníků uvnitř mapového rámu. Bod 3‘ na 
obrázku 5.20. je výsledkem průměru projektivních transformací bodu 3 z obrázku 5.19., 
které jsou určeny ze čtyř rohů čtyřúhelníků A → A’ a B→B’ . Body odpovídající rohům 
rastru a body s nimi sousedící se pak spočtou projektivní transformací určenou z přilehlého 
čtyřúhelníků uvnitř rámu, body 1‘ a 2‘, jsou výsledkem projektivní transformace bodů 1 a 2 
určené z rohů čtyřúhelníků A→A‘. Tím je vytvořen cílový obraz čtyřúhelníkové sítě 
pokrývající celý transformovaný rastr, v ní jsou naopak rovnoběžné se souřadnicovými 
osami strany čtyřúhelníků uvnitř rámu mapového listu. 
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obrázek 5.20. Obraz rozšířeného sytému čtyřúhelníků v cílové souřadné soustavě 

Tento způsob dopočtení bodů vně rámu mapového listu byl zvolen s ohledem na 
skutečnost, že případná kresba mapy zasahující za rám mapového listu bývá v blízkosti 
tohoto rámu a je možno předpokládat podobnou deformaci podkladu jako uvnitř listu. 
Transformace ostatních mimorámových údajů s odstraněním srážky nemá z praktického 
hlediska význam. 

Dalším krokem pro provedení transformace je vytvoření rastrové sítě pro realizaci 
projektivního připojení rastru po částech. Nabízí se možnost použít stejného postupu, jaký je 
uveden v kapitole 2.4.3, která pojednává řešení Jungovy a TPS transformace pro rastrová 
data. Tímto způsobem jsem to také nejprve realizoval a v testovací aplikaci zmíněné 
v kapitole 5.1 tento způsob fungoval. Zkušenosti z provozu výše uvedené testovací aplikace 
ukázaly, že vzhledem k specificky rozloženým identickým bodům, které tvoří v průmětech 
do souřadnicových os rastrového souřadnicového systému výrazné shluky, je takto vzniklá 
síť zbytečně hustá, což neúměrně zvyšuje nároky na operační paměť a výpočetní výkon 
systému, nebo tato síť vykazuje značně nerovnoměrné pokrytí plochy rastru. Proto jsem 
přistoupil k řešení, kdy je síť v rastru vytvořena vyrovnávacími přímkami proloženými vždy 
příslušnými body. Jelikož se jedná o přímky rovnoběžné s řádky a sloupci rastru, zjednoduší 
se výpočet vyrovnávacích přímek na výpočet aritmetického průměru souřadnice 
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odpovídající ose rastrového systému, která je kolmá na počítanou přímku. Body, jimiž bude 
přímka prokládána, jsou zřejmé již ze vstupního souboru, kde jsou ukládány vzestupně 
vzhledem k řádkům a sloupcům rastru. Kontrolou je, že takto určené skupiny bodů skutečně 
tvoří shluky na průmětech do kolmých souřadnicových os, a že počty bodů v těchto shlucích 
odpovídají očekávaným počtům vyplývajícím z dělení plochy rastru. Pokud tomu tak není, 
je to považováno za chybu vstupních dat. Zavedení tohoto předpokladu znamená omezení 
použití této funkce pouze na rastry, které jsou skenovány tak, že řádky a sloupce rastrů jsou 
jen málo stočené od zobrazeného rámu mapového listu. Toto omezení však z praktického 
hlediska ničemu nevadí. Naproti tomu prováděná kontrola vstupních dat může odhalit hrubé 
chyby v zadání. 

Po vytvoření sítě ve vstupním rastru je vypočten její obraz v cílovém souřadnicovém 
systému. To se provede tak, že se pro každý bod nově vytvořené sítě najde čtyřúhelník 
původní sítě, vypočtené z bodů Coonsova plátu uvnitř nějž bod leží. Projektivní 
transformací, určenou ze čtyř rohů tohoto čtyřúhelníka a čtyř rohů jeho obrazu v cílovém 
systému čtyřúhelníků, je pak tento bod transformován do cílového souřadnicového sytému. 
To se provede pro všechny body sítě. Tím je spočteno vše potřebné pro dlaždicové 
projektivní souřadnicové připojení rastru. 

Tímto krokem se výrazně zmenšil počet dlaždic dělení rastru oproti předchozímu 
případu. To má jeden nepříjemný následek, který se zpočátku jevil být překážkou použití 
tohoto přístupu, zvyšuje se riziko vzniku nespojitostí v kresbě rastru. Tyto nespojitosti se 
opravdu začaly brzy po této úpravě objevovat a bylo potřeba nalézt řešení. 

Prvním krokem byla implementace kontroly vzniku těchto nespojitostí. Ta byla 
provedena tak, že po výpočtu obrazu rastrové sítě v cílovém souřadnicovém sytému byla 
pro každé dvě sousední dlaždice nalezena místa maximálního rozdílu délek měřených od 
uzlů sítě ve směru rozhraní sousedních dlaždic. Tato hodnota byla porovnána s průměrnou 
očekávanou hodnotou velikosti pixelu po transformaci v tomto místě, určenou z příslušných 
dvou sousedních dlaždic. Za kritickou hodnotu považovanou za vznik nespojitosti v kresbě 
bylo považováno dvojnásobné překročení takto zjištěné velikosti pixelu. O takto provedené 
kontrole je vytvořen protokol a řádky informující o vzniku nespojitých míst jsou zvýrazněny 
červeně. Pro názornost přikládám ukázku protokolu. 

transformace rastru m.l. 
    transformace rastru F:\data\benesov\rastry\krus\BNKRUS12.CIT 
    soubor ident. bodů G:\Data\Benesov\rastry\krus\krus12.txt 
 
    kontrola spojitosti 
 
pláty  posun    pixel       zdrojový bod (X,Y)      cíl 1.bod (X,Y)     cíl 2.bod (X,Y) 
 0  1 0.000003 0.098457   175.0774   105.4757 -104010.426 -16999.976 -104010.426 -16999.976 
 0  4 0.000000 0.098529    87.0135   211.3742 -104000.002 -16991.323 -104000.002 -16991.323 
 1  2 0.000301 0.098389  1799.0696   105.5341 -104010.383 -17159.982 -104010.383 -17159.982 
 1  5 0.025096 0.098523   987.0735   211.2212 -104000.000 -17080.027 -104000.000 -17080.002 
 2  3 0.000000 0.098208 10322.2024   108.9462 -104011.271 -17999.983 -104011.271 -17999.983 
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 2  6 0.000000 0.098555 10313.6793   223.6961 -104000.000 -17999.162 -104000.000 -17999.162 
 3  7 0.000024 0.098367 10469.1012   217.5415 -104000.627 -18014.450 -104000.627 -18014.450 
 4  5 0.020947 0.098387   172.7647  1227.7623 -103899.947 -17000.000 -103899.968 -17000.000 
 4  8 0.000168 0.098425    85.2260  2244.1504 -103800.001 -16991.612 -103800.001 -16991.611 
 5  6 0.028289 0.098382  1797.2712  1227.5152 -103899.968 -17160.000 -103899.997 -17160.000 
 5  9 0.015158 0.098460   982.9624  2244.0563 -103800.000 -17080.002 -103800.000 -17079.987 
 6  7 0.201082 0.098201 10320.6890  1242.0299 -103899.997 -18000.000 -103900.198 -18000.000 
 6 10 0.814495 0.098549  6057.3242  2252.1567 -103800.000 -17580.387 -103800.000 -17579.572 
 7 11 0.000880 0.098758 10467.5878  2252.2508 -103800.826 -18014.656 -103800.826 -18014.655 
 8  9 0.023652 0.098355   170.3784  3260.8730 -103699.967 -17000.000 -103699.943 -17000.000 
 8 12 0.000189 0.098361    85.1524  4277.5955 -103600.004 -16991.624 -103600.004 -16991.624 
 9 10 0.083037 0.098387  1796.3182  3260.3581 -103699.943 -17160.000 -103700.027 -17160.000 
 9 13 0.017137 0.098349   983.7342  4277.1747 -103600.000 -17079.987 -103600.000 -17080.004 
10 11 0.290896 0.098588 10317.7671  3272.6470 -103700.226 -18000.000 -103699.936 -18000.000 
10 14 1.219259 0.098601  6056.7582  4282.8771 -103600.000 -17579.572 -103600.000 -17580.792 
11 15 0.000956 0.098234 10466.1765  4283.2979 -103600.582 -18014.717 -103600.582 -18014.718 
12 13 0.069504 0.098680   170.7121  5288.9468 -103500.057 -17000.000 -103500.127 -17000.000 
12 16 0.000554 0.098081    85.5604  6304.3516 -103400.003 -16991.608 -103400.003 -16991.608 
13 14 0.056490 0.098669  1798.7621  5290.2402 -103499.927 -17160.000 -103499.983 -17160.000 
13 17 0.050308 0.098205   985.7407  6304.0390 -103400.000 -17080.004 -103400.000 -17079.954 
14 15 0.951651 0.098297 10319.3918  5310.3874 -103499.583 -18000.000 -103500.535 -18000.000 
14 18 3.876748 0.098568  6069.9055  6313.7011 -103400.000 -17581.632 -103400.000 -17577.755 
15 19 0.004958 0.100097 10469.2032  6313.9938 -103400.996 -18014.693 -103400.996 -18014.688 
16 17 0.000000 0.098135   173.7344  8338.2892 -103200.400 -17000.000 -103200.400 -17000.000 
16 20 0.000000 0.098028   173.0447  8342.3652 -103200.000 -16999.932 -103200.000 -16999.932 
17 18 0.036262 0.098248  1802.1014  7321.5609 -103299.973 -17160.000 -103300.010 -17160.000 
17 21 0.063408 0.098153   988.7909  8340.8803 -103200.000 -17079.954 -103200.000 -17079.891 
18 19 0.000000 0.099702 10323.2555  7268.4557 -103305.810 -18000.000 -103305.810 -18000.000 
18 22 0.000000 0.098587  5348.3148  8335.3299 -103200.000 -17506.447 -103200.000 -17506.447 
19 23 0.000000 0.100097 10615.1246  8342.3270 -103198.699 -18029.118 -103198.699 -18029.118 
20 21 0.001815 0.098020   173.7396  9551.1826 -103081.474 -16999.848 -103081.476 -16999.848 
21 22 0.049258 0.098289  1803.8422  9549.6977 -103081.005 -17159.799 -103081.054 -17159.799 
22 23 0.000000 0.099743 10324.2091  9559.3936 -103077.352 -17999.889 -103077.352 -17999.889 
    nalezeno 6 oblastí nespojitosti 
    transformace pokračuje 
    transformace rastru F:\data\benesov\rastry\krus\BNKRUS12.CIT OK 
    uložen soubor G:\Data\Benesov\rastry\krus\krus12_prot.txt 

První dva sloupce udávají čísla samostatně transformovaných oblastí. Ty se číslují od 
levého horního rohu po řádcích, viz obrázek 5.21. Třetí sloupec udává velikost maximální 
nespojitosti v sáhách, tj. vzdálenost obrazů téhož bodu na hraně sousedních oblastí. Čtvrtý 
sloupec udává přibližnou velikost pixelu ve stejném místě rovněž v sáhách. Pátý a šestý 
sloupec obsahují souřadnice bodu zdrojového rastru s maximální nespojitostí v  
souřadnicích skeneru (původní umístění). Sedmý, osmý, devátý, desátý sloupec obsahují 
sáhové souřadnice dvou obrazů tohoto bodu v sousedních oblastech transformovaného 
rastru. Červeně zvýrazněné řádky jsou ty, kde hodnota nespojitosti je větší než dvojnásobek 
očekávané velikosti pixelu. V takovém případě již může být nespojitost okem viditelná. 
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obrázek 5.21. Ukázka číslování plátů 

Pokud jsou nalezeny oblasti, kde může dojít ke vzniku nespojitostí kresby, je o této 
skutečnosti uživatel informován dialogem zobrazeným na obrázku 5.22. 

 

obrázek 5.22. Dialog, informující o možnostech vzniku nespojitostí v kresbě a nabízející tři 
varianty možného pokračování 

Jak je z obrázku patrné, jsou na výběr tři varianty možného pokračování.: 
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V prvním případě proběhne výpočet beze změn, rastr se transformuje a místa 
očekávaných nespojitostí jsou označena způsobem patrným z obrázku 5.23. 

 

obrázek 5.23. Kresba s označením oblastí nespojitosti a ukázka nespojitosti zvětšené v lupě 

Význam červených čočkovitých útvarů, jimiž jsou místa předpokládaných nespojitostí 
označena, je následující. Střední čára je přibližně v místě hranice dvou sousedních oblastí po 
celé délce, v níž byla překročena kritická hodnota dvojnásobku velikosti pixelu. Oblouky 
kolem ní pak znázorňují míru tohoto překročení. To znamená: nespojitosti jsou největší 
v místech, kde se tyto oblouky nejvíce vzdalují od středové čáry. Čím větší je tedy šířka 
těchto červeně znázorněných útvarů, tím větší nespojitosti v nich budou nastávat. 

Ve druhém případě výpočet proběhne pouze s tou změnou, že podél hranic oblastí, 
kde byly nespojitosti zjištěny, dojde k dodatečnému zjemnění sítě pro projektivní 
souřadnicové připojení rastru po částech. Důvodem pro takové zdánlivě zbytečně 
komplikované řešení byla skutečnost, že zkušenosti z praktického provozu v rámci 
ověřování ukázaly, že ve valné většině dojde ke vzniku nespojitostí v důsledku nesprávné 
volby rámových značek, případně přímo chybným zákresem některých rámových značek 
v transformovaném mapovém listu. Na základě těchto zkušeností jsem do zpracovávaného 
technologického postupu uvedl následující doporučení. 

V případě první transformace konkrétního rastru nejprve vždy zvolit možnost 
pokračovat. Pokud dojde k výskytu oblastí nespojitostí vně rámu mapového listu a pokud 
zde není zarámová kresba, není potřeba se jimi zvlášť zabývat. S největší pravděpodobností 
jsou způsobeny extrapolací původní čtyřúhelníkové sítě, pokrývající pouze oblast mapového 
listu, na celý rastr. 
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Při výskytu nespojitostí uvnitř mapového listu je třeba provést vizuální kontrolu. Pří 
výskytu větších nespojitostí je třeba zkontrolovat zadání rámových značek, případně provést 
rekonstrukci chybějících nebo chybně vykreslených značek, eventuelně zvolit jinou 
kombinaci rámových značek. 

V případě, že nejsou shledány závady v zadání a výběru palcových značek a 
nespojitosti nejsou příliš velké (tzn. asi do dvojnásobku tloušťky čáry), je možné je odstranit 
použitím volby pokračovat s jednoduchým odstraněním nespojitostí. 

V případě, že nejsou shledány závady v zadání a výběru palcových značek a 
nespojitosti jsou přesto příliš velké, je nutné nechat příslušný list přeskenovat nebo použít 
naskenovaný historicky starší mapový podklad. 

Pro úplnost řešení byla ještě doplněna jedna funkce, a to Transformace rastru 
mapového listu s vyhlazením. Tato funkce by se měla použít až tehdy, pokud žádným 
z výše uvedených postupů nebylo dosaženo uspokojivých výsledků. O této funkci se 
zmíním pouze stručně, protože nevím o tom, že by byla někdy v praktickém provozu 
použita. Funkce provede aproximaci spočteného Coonsova plátu pomocí TPS transformace, 
provede poměrně jemné dělení transformovaného rastru a provede transformaci. Důsledkem 
tohoto postupu je to, že bez problémů ztransformuje rastr podle i zjevně zcela chybného 
zadání. Jak vypadá takové místo v transformovaném rastru, je patrné z obrázku 5.24., kde 
jsou zobrazeny výřezy z transformovaného rastru nejprve bez úprav, pak s jednoduchým 
odstraněním nespojitosti a nakonec při transformaci s vyhlazením. 
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obrázek 5.24. Výřez z výsledného rastru z místa nalezených nespojitostí a) po výpočtu 
s ponecháním nespojitostí, b) po výpočtu s jednoduchým lokálním odstraněním nespojitosti, 

c) po výpočtu s vyhlazením 

Zobrazení širšího okolí téhož případu je na obrázku 5.25., modrou barvou je 
výsledný rastr po výpočtu s ponecháním nespojitosti, zelenou s jednoduchým odstraněním 
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nespojitosti a červeně je nakreslen rastr po transformaci s vyhlazením. Na uvedeném 
příkladu je vidět shoda v poloze modré a zelené kresby mimo nejbližší okolí nespojitostí 
(modrá a zelená kresba se překrývá a splývá v černou barvu), naopak velký rozdíl je mezi 
těmito dvěma rastry v blízkém okolí vzniklé nespojitosti. Červený vyhlazený rastr se 
vyznačuje nejmenšími deformacemi kresby v místě vzniku nespojitostí a naopak vykazuje 
rozdíly poměrně daleko od míst původních nespojitostí. 
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obrázek 5.25. Zobrazení širšího okolí téhož případu jako na obrázku 5.24. Modrou barvou 
je výsledný rastr po výpočtu s ponecháním nespojitosti, zelenou s jednoduchým odstraněním 

nespojitosti a červeně je nakreslen rastr po transformaci s vyhlazením. 

Pro úplnost zbývá dodat, že demonstrovaný příklad byl vybrán záměrně tak, aby 
z něj bylo patrné různé chování jednotlivých variant výpočtu. Nespojitosti jsou v tomto 
případě způsobeny absencí části rámu mapového listu a v praxi se řeší jeho dopočtením 
nebo naskenováním jiného podkladu. 



 103 

5.6 Realizace GTK 
Jak již bylo uvedeno v kapitole 5.2.4., bylo potřeba vytvořit a realizovat dva 

transformační modely pro transformace ze systémů stabilního katastru do S-JTSK. 
Základem pro jejich stanovení mají být dvojice souborů identických bodů. Jeden pro 
transformaci ze systému SK-Gusterberg do S-JTSK a druhý pro transformaci ze systému 
SK-Sv.Štěpán do S-JTSK. Datové podklady pro vytvoření těchto souborů identických bodů 
sháněl, analyzoval, ověřoval a body, jež se zdály být použitelné, vybíral Ing. Václav Čada. 
Ing. Vít Trnka k tomu vytvořil aplikaci na analýzu těchto souborů identických bodů. Ta 
vycházela z přepokládaného matematického modelu GTK, který uvažoval stanovení 
přibližné transformační funkce a následné rozdělení zbytkových odchylek metodou TPS 
transformace. Tato aplikace používala jako přibližné transformační funkce afinní a 
projektivní transformaci s koeficienty určenými MNČ ze souborů identických bodů. 
Následně byly spočteny zbytkové odchylky na identických bodech a na nich provedeny 
statistické analýzy. Kromě toho prováděla tato aplikace grafické znázornění vektorů 
odchylek nad body kilometrové sítě přes celé území očekávaného použití příslušného GTK 
a znázornění velikostí gradientů těchto odchylek. Odchylky na bodech kilometrové sítě byly 
počítány TPS transformací, k čemuž byla použita její implementace popsaná v kapitole 
5.4.1., a pro kontrolu ještě pomocí Jungovy transformace. 

Navíc prováděla tato aplikace test, při němž byla z uvažovaného řešení vynechána 
vždy dvojice identických bodů, výpočet klíče byl proveden znova a následně byl vynechaný 
bod ztransformován a výsledek této transformace porovnán se skutečnou polohou tohoto 
bodu. Cílem analýz bylo odhalení případných hrubých chyb nebo bodů, jež byly mylně 
považovány za identické.Výsledky těchto analýz byly podkladem sloužícím Ing. Václavu 
Čadovi k výběru bodů, které budou nakonec použity pro stanovení transformačních klíčů. 
V průběhu těchto analýz se ovšem ukázalo, že použití TPS transformace pro odstranění 
zbytkových odchylek na identických bodech není v tomto případě vhodným řešením. A to 
zejména z důvodu značně nepravidelného rozložení identických bodů, kde se nepříznivě 
projevuje vlastnost TPS transformace minimalizující zakřivení interpolační plochy. 
Důsledkem toho nastávaly situace, kdy vcelku nepatrné rozdíly odchylek dvou blízkých 
identických bodů, které nevykazovaly statisticky významné rozdíly vůči odchylkám dalších 
identických bodů ve svém okolí, způsobovaly právě v prostorech mezi nimi zcela nevhodný 
průběh rozložení odchylek. Tento průběh měl často zcela odlišné tendence, než by 
odpovídalo odchylkám na okolních identických bodech. Po tomto zjištění jsme se společně 
začali zabývat hledáním lepšího transformačního modelu pro odstranění zbytkových 
odchylek na identických bodech. Ing. Trnka rozšířil svou aplikaci na analýzy souborů 
identických bodů o možnost připojení více různých transformačních modelů se stejným 
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rozhraním, jako měla již realizovaná TPS transformace, a o následné analýzy výsledků 
získaných pomocí jednotlivých transformačních modelů. 

V této kapitole bude ke znázornění průběhů odchylek v prostorech jednotlivých GTK 
použito dvou druhů grafických výstupů z již zmíněného modulu Ing. Trnky pro analýzy 
identických bodů a transformačních modelů. Obrázky zobrazují území předpokládaného 
použití jednotlivých GTK pro systémy SK-Gusterberg a SK-Sv.Štěpán v souřadnicovém 
systému JTSK. Na některých je pro snazší orientaci znázorněna současná hranice České 
republiky hnědou barvou silnější čarou a spojnice vybraných bodů hraničního polygonu 
mezi územími mapovanými v jednotlivých souřadnicových systémech stabilního katastru 
slabší hnědou čarou. Obrázky jsou přibližně v měřítku 1:2 100 000. Obrázky jsou dvou 
druhů. Jeden znázorňuje prostor vektorů odchylek a druhý velikost změny těchto odchylek. 
Pro znázornění prostoru odchylek je použito barevné znázornění rozložení odchylek na 
bodech kilometrové sítě vůči hodnotám přibližné transformační funkce, tyto obrázky jsou 
ještě doplněny bílými šipkami znázorňujícími velikost a směr odchylek na identických 
bodech. 

Pro vizualizaci prostoru odchylek použil Ing. Trnka tento postup: byla určena mez 
80% (80% kvantil rozdělení veličiny) výskytu velikosti odchylky na identických bodech a k 
této velikosti byl vztažen plný jas všech použitých barev. Použity byly jen barvy 
kombinované nejvýše ze dvou složek (ze tří možných - červené, modré a zelené). Tyto 
duhové kombinace byly směrově rozloženy jako do vějíře, ale úplně kolem dokola, aby se 
spojila červená s fialovou. Směr odchylky je tedy dán barevným tónem (poměrem některých 
dvou barev) a velikost odchylky je dána jasem. 

Přidělené směry jsou dobře patrné z obrázku 5.26. Obrázek zobrazuje pole odchylek 
zvětšující se z nuly ve středu obrázku k maximu na okraji. 

 

obrázek 5.26. Barevné znázornění vektoru odchylek 

Vizualizace změn v prostoru odchylek pak spočívá v hypsometrickém vyjádření 
velikostí maximálních rozdílů vektorů těchto odchylek vůči odchylkám na sousedních 
bodech kilometrové sítě. Pro hypsometrické vyjádření je použita barevná stupnice od černé 
barvy pro nulovou změnu přes barvu zelenou a žlutou až do bílé, viz obrázek 5.27, přičemž 
plná zelená barva odpovídá změně hodnoty změny velikosti odchylky 0.35m na 1km. Větší 
změny v prostoru odchylek jsou očekávány v místech s výrazně světlejší barvou. Maximální 
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hodnota velikosti změny se neurčuje, neboť zcela jistě leží v oblastech obdélníka pokrytého 
kilometrovou sítí, které jsou za hranicí očekávané působnosti GTK. 

 

obrázek 5.27. Barevná stupnice pro znázornění velikosti gradientu vektoru odchylek 

5.6.1 Transformační model GTK 

Na hledání vhodného transformačního modelu jsme dále pracovali společně s Ing. 
Trnkou a výsledky průběžně konzultovali s Ing. Čadou. Začali jsme tím, že jsme každý sám 
zkoušeli a vymýšleli různé možnosti jak realizovat transformační model, který by měl 
požadované vlastnosti. Požadované vlastnosti byly: odstranění zbytkových odchylek na 
identických bodech nebo jejich minimalizace na hodnotu, která by se dala z hlediska 
očekávané přesnosti transformace označit za zanedbatelnou, spojitá a co možná nejvíce 
plynulá distribuce zbytkových odchylek v okolí identických bodů, relativní nezávislost na 
rozložení identických bodů a nakonec omezení vlivu případných chyb na identických 
bodech na jejich nejbližší okolí. 

Čebyševovy polynomy, řešení MNČ  

Rozhodl jsem se vyzkoušet realizaci transformačního modelu mezi soubory 
identických bodů formou aproximace hledané transformační funkce pomocí čebyševových 
polynomů. Vzhledem k tomu, že hledaná transformační funkce není známá a jsou známy 
pouze její hodnoty na nepravidelně rozložených bodech, bylo třeba učit koeficienty 
polynomů metodou nejmenších čtverců. Stupně polynomů byly stanoveny experimentálně - 
postupným zvyšováním. V praxi se ukázalo, že při příliš vysokém stupni polynomů je 
stabilita řešení inverzní matice poměrně nízká a výpočty pomocí takto určených koeficientů 
neposkytují uspokojivé výsledky. Řadou experimentů jsem nakonec dospěl ke stupni 
polynomu 5_ =GMpX  pro souřadnici X  a 7_ =GMpY  pro souřadnici Y při 

transformaci z SK-Gusterberg, 4_ =SMpX  a 8_ =SMpY  pro složky X a Y transformace 

z SK-Sv.Štěpán. Srovnání výsledků takto spočtených polynomů s výsledky afinní a 
projektivní transformace je patrné z následujících výpisů. Hodnoty všech odchylek jsou 
uvedeny v metrech. 
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Zbytkové odchylky na identických bodech po afinní transformaci pro SK-Gusterberg 

počet načtených bodů: 1039 

bodů k analýze: 990 

průměrná odchylka: 0.00±3.12   0.00±3.08   3.10 

průměrná velikost odchylky: 3.49±2.65   hranice 80%: 6.05   max pokles: 3.46 

max dx: 12.126375037012622 

max dy: 9.851681625470519 

max dxy: 13.837395762660579 

rozsah území s body (Y/X): 569065.640 329276.840 / 939423.840 273847.840 

Zbytkové odchylky na identických bodech po projektivní transformaci pro SK-
Gusterberg 

počet načtených bodů 1039 

bodů k analýze: 990 

průměrná odchylka: -0.00±2.31   0.00±2.34   2.32 

průměrná velikost odchylky: 2.76±1.78   hranice 80%: 4.24   max pokles: 3.53 

max dx: 6.514603299088776 

max dy: 8.032790415454656 

max dxy: 11.304373672339263 

rozsah území s body (Y/X): 569065.640 329276.840 / 939423.840 273847.840 

Zbytkové odchylky na identických bodech po polynomické transformaci čebyševovými 
polynomy určenými MNČ pro SK-Gusterberg 

počet načtených bodů 1039 

bodů k analýze: 990 

průměrná odchylka: -0.00±0.74   -0.00±0.82   0.78 

průměrná velikost odchylky: 0.93±0.60   hranice 80%: 1.39   max pokles: 1.16 

max dx: 1.506580814137124 
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max dy: 3.216512589831837 

max dxy: 4.779835179711885 

rozsah území s body (Y/X): 569065.640 329276.840 / 939423.840 273847.840 

Zbytkové odchylky na identických bodech po afinní transformaci pro SK-Sv.Štěpán 

počet načtených bodů 390 

bodů k analýze: 357 

průměrná odchylka: 0.00±1.39   0.00±1.89   1.66 

průměrná velikost odchylky: 1.88±1.40   hranice 80%: 2.69   max pokles: 2.69 

max dx: 8.333432598505169 

max dy: 9.198746009962633 

max dxy: 9.239370185387273 

rozsah území s body (Y/X): 424996.180 278022.870 / 1023509.660 187436.830 

Zbytkové odchylky na identických bodech po projektivní transformaci pro SK-
Sv.Štěpán 

počet načtených bodů 390 

bodů k analýze: 357 

průměrná odchylka: 0.00±1.04   -0.00±1.51   1.30 

průměrná velikost odchylky: 1.49±1.07   hranice 80%: 2.43   max pokles: 1.94 

max dx: 7.682379457401112 

max dy: 8.904566530021839 

max dxy: 9.041038214561318 

rozsah území s body (Y/X): 424996.180 278022.870 / 1023509.660 187436.830 

Zbytkové odchylky na identických bodech po polynomické transformaci čebyševovými 
polynomy určenými MNČ pro SK-Sv.Štěpán 

počet načtených bodů 390 

bodů k analýze: 357 



 108

průměrná odchylka: -0.00±0.53   0.00±0.54   0.53 

průměrná velikost odchylky: 0.60±0.46   hranice 80%: 0.89   max pokles: 0.74 

max dx: 0.735014211386442 

max dy: 9.30576668062713 

max dxy: 9.564957756170127 

rozsah území s body (Y/X): 424996.180 278022.870 / 1023509.660 187436.830 

Z provedených statických analýz zbytkových odchylek na identických bodech je 
vidět následující. Pro oba soubory identických bodů pro transformaci ze systémů SK do S-
JTSK dojde  jak k výraznému zmenšení průměrné velikosti odchylky, tak i ke zmenšení 
hodnoty jejich rozptylu. Tyto hodnoty jsou však stále příliš velké na to, aby mohly být 
zanedbány. Z grafického znázornění rozložení odchylek mezi takto provedenou 
polynomickou transformací a projektivní transformací (viz obrázek 5.28.) je možno 
konstatovat velice plynulou rovnoměrnou distribuci těchto odchylek do okolí identických 
bodů. 
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obrázek 5.28. Rozložení zbytkových odchylek po projektivní transformaci v prostoru GTK 
Gusterberg při použití čebyševových polynomů, nedochází však k úplnému odstranění 

odchylek. 
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obrázek 5.29. Barevné znázornění gradientů odchylek znázorněných na obrázku 5.28. 

Srovnáme-li to s grafickou prezentací rozložení odchylek a jejich rozdílů v případě 
použití TPS transformace (viz obrázky 5.30. a 5.31.), lze konstatovat značnou podobnost 
v rozložení odchylek v prostorech mezi identickými body. Průběh polynomické plochy je 
však výrazně hladší a vykazuje menší změny průběhu velikostí odchylek, což je způsobeno 
ponecháním zbytkových odchylek na identických bodech. Logicky se tedy nabízí otázka, 
zda by nebylo vhodné použít polynomickou transformaci pomocí čebyševových polynomů 
ne jako transformační model GTK, ale jako přibližnou transformační funkci. Pro posouzení 
vhodnosti realizace této myšlenky bude potřeba se podívat na další obrázek 5.32., který 
znázorňuje průběh odstranění zbytkových odchylek po provedené polynomické 
transformaci TPS transformací. Pokud tento obrázek srovnáme se situací na obrázku 5.30., 
kde byla použita jako přibližná transformační funkce transformace projektivní, je vidět 
poměrně dobrá shoda průběhu odchylek v oblasti středozápadních Čech, na úplném západě 
Krušných Hor, v oblasti Frýdlantského výběžku a na jihu Čech zhruba v oblasti Třeboňska a 
Budějovicka. Naproti tomu je vidět výrazný rozdíl v oblasti Šluknovského výběžku, 
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východní části Krušných hor, Šumavy a úplně nejmarkantnější nesoulad nastává v oblasti 
Krkonoš, kde v území původně náhodně rozložených odchylek, jejichž velikost je 
v porovnání s průměrně dosahovanou velikostí odchylek v tomtéž souboru na spodní hranici 
intervalu, dojde najednou k výskytu maximálních odchylek v jednom převládajícím směru. 
V detailním pohledu je to vidět na obrázku 5.33. 

 

obrázek 5.30. Rozložení zbytkových odchylek po projektivní transformaci v prostoru GTK 
Gusterberg při použití TPS transformace 

Tato skutečnost signalizuje různý průběh rozložení odchylek pro jednotlivé 
souřadnicové složky v obou případech. Následně jsem provedl ještě totéž srovnání, kde 
místo TPS transformace byla použita Jungova transformace. Rozložení zbytkových 
odchylek po projektivní transformaci Jungovou transformací a průběh velikostí jejich změn 
je vidět na obrázcích 5.34. a 5.35. V porovnání s tímtéž případem, kde bylo použito pro 
odstranění zbytkových odchylek transformace TPS, je hezky vidět různý způsob distribuce 
odchylek těmito dvěma metodami. I na srovnání průběhu gradientů těchto odchylek je vidět 
rychlý úbytek vlivu jednotlivých bodů v jejich okolí v případě Jungovy transformace. 
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Nicméně nelze konstatovat, že nedochází k výskytu výrazně odlišných oblastí z hlediska 
směru a velikosti rozložení odchylek. Naopak, ze srovnání průběhu rozložení zbytkových 
odchylek Jungovou transformací po provedené projektivní transformaci (viz obrázek 5.34.) 
a polynomické transformaci (viz obrázek 5.36.) je vidět situace podobná jako v případě 
použití TPS transformace. Pro srovnání: výřez téhož území je na obrázku 5.37. Na základě 
těchto srovnání lze usuzovat, že rozdíly jsou způsobeny výrazně horší aproximací 
čebyševovými polynomy v jedné souřadnicové složce. Tato vlastnost, jak je patrné 
z výsledků uvedených na str. 108, ze statistické analýzy pro prostor GTK Gusterberg nebyla 
patrná. Oproti tomu výsledky statistické analýzy pro prostor GTK Sv.Štěpán už vykazovaly 
výrazný nesoulad ve změnách velikosti a rozložení odchylek pro jednotlivé souřadnicové 
složky. Tato skutečnost, kdy se vlivem nestejnoměrné aproximace jednotlivých složek 
souřadnicových odchylek výrazně mění jejich směr, však použití těchto polynomů jako 
přibližné transformační funkce vylučuje. 

 

obrázek 5.31. Barevné znázornění gradientů zbytkových odchylek po projektivní 
transformaci v prostoru GTK Gusterberg při použití TPS transformace 
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obrázek 5.32. Rozložení zbytkových odchylek po polynomické transformaci čebyševovými 
polynomy určenými MNČ v prostoru GTK Gusterberg při použití TPS transformace 

 

obrázek 5.33. Srovnání rozdílného průběhu rozložení zbytkových odchylek TPS 
transformací: a) po provedené projektivní transformaci, b) po polynomické transformaci 

čebyševovými polynomy 
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obrázek 5.34. Rozložení zbytkových odchylek po projektivní transformaci v prostoru GTK 
Gusterberg při použití Jungovy transformace 
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obrázek 5.35. Barevné znázornění gradientů zbytkových odchylek po projektivní 
transformaci v prostoru GTK Gusterberg při použití TPS transformace 
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obrázek 5.36. Rozložení zbytkových odchylek po polynomické transformaci čebyševovými 
polynomy určenými MNČ v prostoru GTK Gusterberg při použití Jungovy transformace 

 

obrázek 5.37. Srovnání rozdílného průběhu rozložení zbytkových odchylek Jungovou 
transformací a) po provedené projektivní transformaci, b) po polynomické transformaci 

čebyševovými polynomy  
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Z uvedených výsledků je zřejmé, že použití čebyševových polynomů MNČ nemůže 
být uspokojivým řešením transformačních modelů GTK, z důvodu zbytkových chyb na 
identických bodech, které nelze prohlásit za zanedbatelné. Rovněž se ukázalo, že ani jako 
přibližná transformační funkce nejsou v tomto případě vhodné. 

Čebyševovy polynomy řešené metodou ekvidistantní mřížky 

Následně jsem zkusil ještě druhý způsob výpočtu koeficientů čebyševových 
polynomů, a to z ekvidistantní mřížky. Tato byla již v jádře systému KOKEŠ 
implementována a jejím autorem je RNDr. Jan Kuzník Csc. Jako náhradu neznámé spojité 
funkce pro tento způsob určení koeficientů polynomů jsem použil mnou vytvořený 
jednoduchý interpolační algoritmus, kterým je možno interpolovat hodnotu v libovolném 
bodě uvnitř konvexní obálky identických bodů. Algoritmus jsem si pracovně nazval 
interpolace z nejbližších trojúhelníků a pracuje následujícím způsobem: 

1) Pro interpolovaný bod xP  se spočtou vzdálenosti ke všem identickým bodům a ty 

se vzestupně setřídí. 

2) Vezme se nejbližší bod 1P  a hledá se nejbližší další bod 2P  takový, že kolmice 

spuštěná z interpolovaného bodu na přímku 21PP  protne úsečku 21PP . 

3) Hledá se další nejbližší bod 3P  takový, že kolmice spuštěné z bodu xP  na přímky 

13PP a 23PP  zároveň protnou úsečky 13PP  a 23PP . 

4) Provede se test, jestli bod xP  leží uvnitř trojúhelníka 321 PPP , pokud ano, provede 

se výpočet hledané hodnoty pro bod xP  afinní transformací z bodů 321 ,, PPP . 

Pokud bod neleží uvnitř nalezeného trojúhelníka, opakuje se hledání bodu 3P . 

Uvedený algoritmus je navržen tak, že částečně vyloučí interpolaci z úzkých 
trojúhelníků tupým úhlem. 

Byly určeny koeficienty čebyševových polynomů stupně 48 pro obě souřadnicové složky 
pro transformaci ze systému SK-Gusterberg a stupně 32 pro obě souřadnicové složky pro 
transformaci ze systému SK-Sv.Štěpán.Výsledky jsou vidět na následujících výpisech, 
hodnoty všech odchylek jsou uvedeny v metrech. 

Zbytkové odchylky na identických bodech po polynomické transformaci čebyševovými 
polynomy určenými z ekvidistantní mřížky pro SK-Gusterberg 

počet načtených bodů: 1039 
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bodů k analýze: 990 

průměrná odchylka: 0.00±0.32   0.00±0.32   0.32 

průměrná velikost odchylky: 0.37±0.26   hranice 80%: 0.59   max pokles: 0.59 

max dx: 0.543178486870602 

max dy: 3.253451743279584 

max dxy: 4.791079360304566 

rozsah území s body (Y/X): 569065.640 329276.840 / 939423.840 273847.840 

Zbytkové odchylky na identických bodech po polynomické transformaci čebyševovými 
polynomy určenými z ekvidistantní mřížky pro SK-Gusterberg 

počet načtených bodů: 390 

bodů k analýze: 357 

průměrná odchylka: -0.01±0.32   -0.02±0.34   0.33 

průměrná velikost odchylky: 0.36±0.29   hranice 80%: 0.61   max pokles:  0.41 

max dx: 0.331184736220166 

max dy: 9.517040570732206 

max dxy: 9.973160997361681 

rozsah území s body (Y/X): 424996.180 278022.870 / 1023509.660 187436.830 

Z výsledků je vidět, že nedošlo k výraznému poklesu zbytkových odchylek a rovněž 
nestejnoměrnost aproximace v prostoru GTK Sv. Štěpán zůstává. 

Závěr byl tedy takový, že za daných okolností nelze použít Čebyševovy polynomy 
určené z ekvidistantní mřížky ani jako transformační model GTK, ani jako přibližnou 
transformační funkci. 

8.6.1.1 Řešení pomocí interpolace nad trojúhelníkovou sítí 

Po mém neúspěchu s Čebyševovými polynomy a po té, co experimenty Ing. Trnky 
hlavně s různými modifikacemi Jungovy transformace nepřinesly uspokojivé výsledky, 
padlo společné rozhodnutí ověřit možnost řešení pomocí interpolací nad trojúhelníkovou 
sítí. Ing. Trnka implementoval svůj algoritmus vytvoření Delaunayovy triangulace. Grafické 
znázornění vytvořené trojúhelníkové sítě včetně distribuce zbytkových odchylek na 
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identických bodech lineární interpolací jsou na obrázku 5.37. a grafické znázornění 
gradientu velikosti těchto odchylek na dalším obrázku 5.38. Jak se dalo očekávat a jak je i 
vidět z grafického znázornění, je distribuce odchylek v případě lineární interpolace 
uspokojivá, ale změny velikosti odchylek vykazují poměrně ostré přechody mezi 
jednotlivými trojúhelníky. Proto jsem se rozhodl vytvořit kvadratický interpolační model 
nad touto trojúhelníkovou sítí. Princip a vlastnosti kvadratických a kvazikvadratických 
ploch jsou popsány v kapitole 2.4.4. Lze snadno nahlédnout, že tyto plochy splňují i 
požadavky (kladené na transformační model GTK), o nichž se zmiňuji v úvodu kapitoly 
5.6.1. Rozhodl jsem se začít experimentovat s plochou kvazikvadratickou z důvodu 
snadnější implementace. 

 

obrázek 5.38. Rozložení zbytkových odchylek po projektivní transformaci v prostoru GTK 
Gusterberg při použití lineární interpolace nad trojúhelníkovou sítí 

Výsledky těchto experimentů jsou vidět na obrázcích 5.39. a 5.40. Z obou obrázků je 
patrné zaoblení interpolačních ploch podél jednotlivých hran trojúhelníků. Rozhraní 
gradientů odchylek, které předtím přesně kopírovalo hrany trojúhelníkové kostry, se 
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rozšířilo do ploch trojúhelníků. Ovšem zároveň také došlo k výraznému zhoršení průběhu 
odchylek v okrajových částech interpolačních ploch. Zejména je to patrné na 
severozápadním a jihovýchodním okraji území. V těchto územích byly výsledky získané 
lineární interpolací výrazně lepší. V případě kvazikvadratických ploch docházelo 
v oblastech tzv. štíhlých trojúhelníků (které vznikají při okrajích uvnitř konvexní obálky 
identických bodů) k deformacím interpolačních ploch a výsledky byly víceméně 
nepoužitelné. Ve srovnání s ostatními dosud testovanými modely se i přes tento nedostatek 
jevily kvazikvadratické interpolační plochy jako nejlepší. Při srovnání s TPS transformací, 
viz obrázky 5.30. a 5.31., je vidět, že při tomto rozložení identických bodů a odchylek na 
nich poskytují obě metody velice podobné výsledky z hlediska distribuce odchylek do okolí 
identických bodů. 

 

obrázek 5.39. Velikost gradientů zbytkových odchylek po projektivní  transformaci 
v prostoru GTK Gusterberg při použití lineární interpolace nad trojúhelníkovou sítí 
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obrázek 5.40. Rozložení zbytkových odchylek po projektivní transformaci v prostoru GTK 
Gusterberg při použití kvazikvadratické interpolace nad trojúhelníkovou sítí 

Při detailnějším srovnání je však možno nalézt některé rozdíly. Jeden z nich je 
možno vidět zhruba v místě severně od Hradce Králové. Na obrázku 5.42.a, který zobrazuje 
rozložení odchylek ve zmíněném místě pomocí TPS transformace, je vidět v horní polovině 
uprostřed přibližně kruhovitá červená oblast signalizující směr odchylky přibližně na 
severo-severovýchod, přestože v bezprostřední blízkosti není žádný bod, který by tuto 
odchylku zdůvodnil. Poměrně dobrou představu o odchylkách jednotlivých bodů dává 
obrázek 5.42.b, zobrazující distribuci odchylek pomocí Jungovy transformace. Pozorovaná 
červená oblast je způsobena dvojicí bodů jihovýchodním směrem. Odchylky na těchto dvou 
poměrně blízkých bodech se liší svými směry. TPS transformace tuto poměrně strmou 
lokální změnu vyrovnává v jejím okolí tak, aby byla plocha co nejplynulejší. Na obrázcích 
5.42.c a 5.42.d je vidět lepší průběh obou testovaných interpolací nad trojúhelníkovou sítí. 
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obrázek 5.41. Velikost gradientů zbytkových odchylek po projektivní transformaci 
v prostoru GTK Gusterberg při použití kvazikvadratické interpolace nad trojúhelníkovou 

sítí 
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obrázek 5.42. Rozdíly v distribuci odchylek do okolí identických bodů. a) TPS 
transformace, b) Jungova Transformace, c) kvazikvadratická interpolace nad 

trojúhelníkovou sítí, d) lineární interpolace nad trojúhelníkovou sítí 

Kvazikvadratický model byl, po vzájemné dohodě a dalším důkladném testování Ing. 
Čadou a Ing. Trnkou, prohlášen za vyhovující pro použití jako transformační model GTK. 
Jediné problémy, které se objevily, byly v příhraničních oblastech, které zasahují do tzv. 
štíhlých trojúhelníků při okrajích konvexní obálky identických bodů. Vynechání těchto 
trojúhelníků nepřicházelo v úvahu, neboť by vedlo k tomu, že by byl v některých místech 
v blízkosti státní hranice nebo v blízkosti styku systémů SK-Gusterberg a SK-Sv.Štěpán 
GTK nedefinován. 

Rozhodl jsem se tedy k dalšímu kroku, kterým bylo doplnění dalších bodů pro 
vytvoření trojúhelníkových sítí. Body byly doplňovány grafickým zadáním tak, aby byly 
okraje zájmových území jednotlivých GTK pokryty co možná nejpravidelnějšími 
trojúhelníky a aby rozmístění bodů trojúhelníkové sítě na konvexní obálce bodů bylo co 
nejpravidelnější. Výsledky tohoto doplnění bodů jsou vidět na obrázcích 5.42. a 5.43. 
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obrázek 5.43. Rozšířená trojúhelníková síť pro GTK Gusterberg 

Body znázorněné červenými kroužky ve vrcholech trojúhelníkové sítě jsou identické 
body GTK použité pro transformaci, červené kroužky jsou body vyloučené. Vrcholy sítě 
bez červených kroužků jsou body doplněné. Následně jsem doplnil svou komponentu na 
výpočet kvazikvadratických ploch o algoritmus doplnění chybějících hodnot odchylek dx a 
dy  na doplněných bodech. Ten pracuje následujícím způsobem: 

1) bodům se známými odchylkami dx , dy přiřadí váhový faktor 1=pf  

2) stanoví se hodnota pp fmaxf =  

3) hodnota váhového faktoru se zvýší o jednu 1+= pp ff  

4) prochází se všechny body, kde nejsou dosud určeny odchylky dx a dy  

5) při nalezení takového bodu 0P , který je vrcholem minimálně jednoho 

trojúhelníka, jehož zbylé dva vrcholy 1P a 2P  již mají známé hodnoty dx a dy a 
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zároveň pro ně platí, že jejich váhový faktor maxff pi ≤ , se spočte dx a dy pro 

nalezený bod 
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vyhovujících podmínce maxff pi ≤ ,  1p , 2p ,..., np  jsou váhy vrcholů 

1P , 2P ,..., nP , stanovené následovně: 
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1 , kde is0  je vzdálenost od bodu 

0P  do bodu iP  a if  je váhový faktor bodu iP . 

6) takto dopočtenému bodu se přiřadí stávající hodnota váhového faktoru pf  

7) pokud již takové body nejsou, pokračuje se bodem 2 

8) pokud již nejsou nalezeny body, bez určených odchylek dx a dy , algritmus končí 

Následně bylo odzkoušeno, že takto navržený algoritmus zajistí celkem příznivé 
rozložení odchylek na nově doplněné body trojúhelníkové sítě, které se projeví tím, že vede 
k rovnoměrnému a plynulému tvaru trojúhelníkové kostry bez výrazných zlomů. Následně 
se ukázalo, že průběh kvazikvadratických ploch nad takto upravenou trojúhelníkovou 
kostrou dává v okrajových územích jednotlivých GTK výsledky odpovídající průběhu 
odchylek na identických bodech a jejich rozložení v těchto místech očekávaným. 

Po vzájemné dohodě s Ing. Čadou a Ing. Trnkou a následném pečlivém otestování, 
jsme se rozhodli prohlásit toto řešení za použitelné a bylo ve výsledné realizaci GTK 
použito. 
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obrázek 5.44. Rozšířená trojúhelníková síť pro GTK Sv.Štěpán 

5.6.2 Programové řešení transformačního modelu GTK 

Požadavky na programovou realizaci GTK byly takové, že navrhované řešení musí 
být z hlediska uživatelské obsluhy snadné a jednoznačně definované a nesmí umožnit 
běžnému uživateli zásahy do výběru a konfigurace identických bodů. Musí však 
v opodstatněném případě, kdy by se v některých lokalitách ukázaly prakticky dosahované 
výsledky horší než očekávané, umožnit snadný zásah a změnu datového obsahu 
transformačního modelu GTK. Proto jsem se rozhodl zvolit takový postup, při němž jsem 
provedl rozšíření modulu pro výpočet interpolačních kvazikvadratických ploch o další 
funkčnost, která umožní uložit vytvořený model v binární podobě. Celé schéma analyticko-
přípravné části je patrné z  grafického znázornění na obrázku 5.44. 

K programovému systému KOKEŠ je připojen analyzační modul Ing. Trnky, řešený 
jako nadstavbová funkce systému KOKEŠ v programovacím jazyce KOKEŠ Basic, což 
umožnuje široké a snadné využití výpočetních a grafických funkcí jádra systému. Další 



 127 

znázorněné moduly jsou potom realizovány formou DLL knihoven napsaných 
v programovacím jazyce C/C++. 

 

 

obrázek 5.45. Schéma programového řešení analytické a přípravné části GTK 
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Proces praktického použití celé této soustavy je následující. Načtou se zdrojové 
soubory identických bodů, to jsou soubory obsahující souřadnice těchto bodů v obou 
souřadnicových systémech a informace o tom, které z těchto bodů mají být skutečně 
použity. Po provedení analýz, testů a srovnání modelů, vytvořených z těchto vstupních dat, 
a po provedení případných změn těchto vstupní dat, je možno provést uložení změněných 
textových souborů identických bodů pro příští použití. Současně s tím se provede uložení 
datových obsahů vytvořených modelů ve formě binárních souborů. 

Dalším krokem bylo vytvoření dalšího modulu opět ve formě DLL knihovny. Tento 
modul primárně sám o sobě neobsahuje žádná data, ale pouze výpočetní funkce pro práci 
s již hotovým modelem GTK. Zaváděcí funkce tohoto modulu ovšem předpokládá, že před 
jeho použitím byla tato data příslušného GTK k tomuto modulu přidána jako speciální sekce 
RCDATA do oblasti tzv. zdrojů (resources). Tato zaváděcí funkce při zavedení modulu 
provede kopii těchto dat do paměťového prostoru zavádějící aplikace a tím je umožněn 
vlastním výpočetním funkcím přístup k těmto datům. 

Posledním krokem bylo vytvoření jednoduchého programu, který provede vlastní 
připojení dat příslušného GTK ke zmíněné DLL knihovně. Výsledkem jsou potom dvě 
výpočetní DLL knihovny: jedna s transformačním modelem pro systém SK-Gusterberg a 
druhá pro systém SK-SvŠtěpán. Ing. Trnka pak doplnil vlastní uživatelské funkce pro 
použití těchto výpočtů formou nadstavbových funkcí systému KOKEŠ, které tyto knihovny 
využívají. Ing. Čadovi, který je garantem a správcem GTK, pak byly předány zmíněné 
nástroje pro případné vytváření datově aktualizovaných knihoven GTK, bez nutnosti jejich 
opětovného překladu z podoby zdrojových kódů. 

5.6.3 Výsledky a zhodnocení přesnosti GTK 

Zde budou pro úplnost prezentovány některé z dosažených výsledků, které byly 
nakonec uvedeny v předávací zprávě, odevzadné jako součást celého řešení ČÚZK na konci 
října roku 2002. 

Výsledky 

Pro sestavení výsledného výpočetního modelu GTK bylo použito 990 bodů pro 
GTK- Gusterberg a 357 bodů pro GTK-Sv.Štěpán. Výsledný model byl sestaven tak, že nad 
prostorem bodů získaných pomocí přibližné transformační funkce byla zkonstruována 
Delaunayova triangulace, následně byl tento prostor rozšířen tak, aby bylo plošně pokryto 
celé území předpokládané působnosti příslušného GTK, s podmínkou rovnoměrné 
distribuce hodnot odchylek. Triangulace byla rozšířena i na takto doplněné body a vektory 
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odchylek na doplněných bodech byly určeny jako vážený průměr vrcholů trojúhelníků, jichž 
jsou tyto body vrcholy. Nad takto získanou Delaunayovou triangulací byl pak vytvořen 
kvazikvadratický model vektorů odchylek. 

Jako přibližná transformační funkce byla zvolena projektivní transformace. 
Charakteristiky zbytkových odchylek jsou následující: 

GTK-Gusterberg: 

bodů k analýze: 990 

průměrná odchylka: -0.00±2.31   0.00±2.34   2.32 

průměrná velikost odchylky: 2.76±1.78   80%kvantil: 4.24 

maximální odchylka ve směru osy X: 6.51 

maximální odchylka ve směru osy Y: 8.03 

maximální polohová odchylka: 11.30 

GTK-Sv.Štěpán: 

bodů k analýze: 357 

průměrná odchylka: 0.00±1.04   -0.00±1.51   1.30 

průměrná velikost odchylky: 1.49±1.07   80%kvantil: 2.43 

maximální odchylka ve směru osy X: 7.68 

maximální odchylka ve směru osy Y: 8.90 

maximální polohová odchylka: 9.04 

Hodnoty odchylek jsou uvedeny v metrech. 

Testování kvality GTK  

Přesnost GTK byla testována rozborem diferencí zbytkových chyb transformace GTK 
na bodech klíče. Body byly jednotlivě z GTK vylučovány, jejich souřadnice v S-SK tímto 
zmenšeným n-1 bodovým klíčem postupně v n cyklech přetransformovány a určeny 
diference vůči známým souřadnicím v S-JTSK. Rozborem souboru diferencí byla určena 
střední souřadnicová chyba v jednotlivých souřadnicích a výsledná střední souřadnicová 
chyba mxy. Pro systém gusterbergský tato střední souřadnicová chyba činí 0,78 m a pro 
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systém svatoštěpánský 0.67 m. Tyto parametry charakterizují přesnost aproximace GTK 
v daném prostoru. 

Ověření na identických bodech ve stykovém prostoru gusterbergského a 
svatoštěpánského souřadnicového systému 

Přesnost GTK byla dále testována na stykovém řetězci trigonometrických bodů, u 
kterých známe souřadnice v obou soustavách S-SK. Konfigurace stykového polygonu je 
patrná na obrázku 5.46. 

 

obrázek 5.46. Stykový polygon soustav S-SK, zdroj [17] 

Rozborem odchylek na 24 bodech byla dosažena střední souřadnicová odchylka 0.77 
m a maximální souřadnicová odchylka činí 1.80 m. Výsledné transformované souřadnice 
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společných bodů jsou sestaveny v tabulce. Z výpočtu střední souřadnicové odchylky byly 
vyloučeny body, které jsou zároveň identickými body obou klíčů. 

T r a n s f o r m a c e    G  T  K Diference 

Č e ch y M o r a v a 

Název 

 

bodu Y  [m] X  [m] Y  [m] X  [m] 

dy 

[m] 

dx 

[m] 
Schneeberg 569065.64 1050629.90 569065.64 1050629.91 -0.00 0.01 

Hofkuppe 574266.04 1058746.87 574265.29 1058746.08 -0.75 -0.79 

Maria_Berg 575248.30 1064822.96 575248.30 1064822.96 -0.00 -0.00 

Schwarze_Berg 581807.29 1066814.60 581807.19 1066814.44 -0.11 -0.16 

Buchberg 581190.06 1071476.28 581190.05 1071476.28 -0.01 0.00 

Wachberg1 582470.64 1080727.43 582471.64 1080727.27 1.00 -0.16 

Blosdorfer_ 592814.52 1092484.37 592815.65 1092483.73 1.14 -0.64 

Karlstein 631115.47 1098782.40 631114.79 1098782.33 -0.69 -0.07 

Brazdu_Kopec 635493.28 1100937.24 635491.81 1100938.08 -1.47 0.84 

Hornberg 593422.09 1102062.61 593422.08 1102062.61 -0.01 -0.00 

Schakowa_hora 636855.80 1104708.33 636854.75 1104709.41 -1.05 1.07 

Tsisuwka 639944.32 1104948.22 639942.80 1104949.21 -1.52 0.98 

Lowenberg 626595.87 1105664.77 626595.87 1105664.78 0.00 0.01 

Samotin_Zele 630561.10 1106537.17 630560.52 1106537.03 -0.58 -0.13 

Hőrnlberg 602014.03 1108312.22 602014.40 1108312.54 0.37 0.32 

Pawlu_Kopec 618944.84 1110769.40 618946.27 1110768.42 1.43 -0.98 

Strzanow 641652.54 1110927.71 641652.16 1110927.31 -0.38 -0.40 

Beberck_Pep 646976.14 1112460.16 646976.14 1112460.16 0.00 -0.00 

Padielka2 599566.00 1113273.50 599566.00 1113273.51 0.00 0.01 

Horny_les 612537.97 1114847.89 612537.97 1114847.88 0.00 -0.01 

Rossiczka_R 649103.31 1116539.67 649103.31 1116539.67 0.00 -0.00 

Blaschkow 650630.22 1121460.44 650630.22 1121460.44 -0.00 -0.00 

Saborna 655525.67 1122527.39 655526.60 1122527.01 0.93 -0.38 

Brzesina 659653.56 1123609.53 659655.36 1123608.91 1.80 -0.63 

Antoniberg 676252.79 1127363.65 676252.33 1127363.43 -0.47 -0.22 

Hennerhübel 672594.01 1128873.79 672592.87 1128873.61 -1.14 -0.19 

Jglau 668960.03 1130223.46 668960.02 1130223.45 -0.01 -0.01 

Drei_Fichten 683269.48 1130424.58 683270.20 1130424.00 0.72 -0.58 

Obecni 666537.62 1131470.26 666537.63 1131470.26 0.01 -0.00 

Nad_Louky 692171.16 1133718.59 692172.67 1133717.57 1.51 -1.01 

Dilych 684198.15 1133993.61 684198.33 1133993.48 0.17 -0.13 

Vrschich_we 678841.85 1134153.78 678841.63 1134154.68 -0.22 0.90 

Za_Farau 683075.67 1136391.45 683075.67 1136391.44 0.00 -0.01 

Liszek_Klain 685008.94 1137863.80 685008.84 1137863.73 -0.09 -0.06 
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Potschatek 693011.94 1140568.34 693011.83 1140567.82 -0.10 -0.51 

Hradisko_Hra 696225.61 1141966.12 696225.86 1141965.94 0.25 -0.18 

Fenka 702500.96 1155391.56 702500.74 1155390.61 -0.22 -0.95 

Sukdol 697297.52 1157254.76 697297.66 1157254.38 0.14 -0.38 

Harkstein 702598.08 1160472.89 702598.03 1160472.99 -0.05 0.10 

Gündhirsch 703019.05 1167031.36 703019.10 1167031.33 0.05 -0.03 

Kollberg_Kah 696569.32 1169361.37 696569.33 1169361.37 0.01 -0.00 

Tabulka výsledků kontrolního výpočtu stykového polygonu, zdroj [17] 

Porovnání kvality GTK s výsledky získanými pomocí mílových tabulek na rozích 
mapových listů měř. 1:2880 

Byly porovnány hodnoty souřadnic rohů mapových listů měřítka 1:2880, získané 
transformací GTK a mílovými tabulkami. 

Souhrnné výsledky pro GTK-Gusterberg: 

Střední hodnota odchylek: dy = 0.02 ± 0.93   dx = 0.19 ± 1.09 

Střední hodnota velikosti odchylek a rozsah: dd = 1.15 ± 0.88   <0.01..6.16> 

Statistika velikostí odchylek po intervalech: <0.00..0.50)   4703 

 <0.50..1.00)   6564 

 <1.00..1.50)   4138 

 <1.50..2.00)   2435 

 <2.00..2.50)   1126 

 <2.50..3.00)    745 

 <3.00..3.50)    421 

 <3.50..4.00)    203 

 <4.00..4.50)    128 

 <4.50..5.00)     90 

 <5.00..5.50)     36 

 <5.50..6.00)     34 

 <6.00..6.50)     16 

 <6.50..7.00)      0 
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Souhrnné výsledky pro GTK-Sv.Štěpán: 

Střední hodnota odchylek: dy = -0.05 ± 0.56   dx = 0.11 ± 0.61 

Střední hodnota velikosti odchylek a rozsah: dd =  0.66 ± 0.51   in <0.00..3.82> 

Statistika velikostí odchylek po intervalech: <0.00..0.50)   5397 

 <0.50..1.00)   3735 

 <1.00..1.50)   1410 

 <1.50..2.00)    517 

 <2.00..2.50)    150 

 <2.50..3.00)     66 

 <3.00..3.50)     34 

 <3.50..4.00)     11 

 <4.00..4.50)      0 

Všechny délkové údaje jsou uvedeny v metrech. 

Zhodnocení přesnosti GTK 

Očekávaná přesnost podrobného identického bodu polohopisu k bodům základního 

bodového pole je charakterizována střední souřadnicovou chybou xyM <= 1.5 m. Koeficient 

spolehlivosti (pro výpočet dopustné odchylky) je stanoven na K = 3. Za nevyhovující 
výsledek transformace GTK bude považována systematická chyba větší než 3m na bodech 
DBPB v prostoru několika katastrálních území na statisticky významném souboru. 

Z charakteristik přesnosti uvedených v předchozích odstavcích je zřejmé, že 
stanovená přesnost byla dodržena. 

5.7 Zhodnocení a současný stav 
Realizovaná technologie byla od října roku 2002, kdy byla odevzdána ČÚZK, 

pečlivě ověřena a vyzkoušena ve dvou ověřovacích etapách na všech tehdejších krajských 
katastrálních úřadech a metodickém oddělení ČÚZK. Následně bylo ověřování rozšířeno i 
na některá další pracoviště katastrálních úřadů. Během této doby došlo jenom k nepatrným 
změnám a opravám. Následně po zpracování detailního technologického postupu, který byl 
nazván Technologický postup pro převod map ze systémů stabilního katastru do S-JTSK, 
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byly uživatelské funkce doplněny o funkčnost z něj vyplývající. Jednalo se hlavně o 
organizaci dat v adresářové struktuře a názvy a členění protokolů dokumentujících 
prováděné práce tak, aby mohly být archivovány. Výsledky tzv. ověřovacího pilotního 
projektu, uvedené ve zprávách jednotlivých katastrálních úřadů, vyzněly celkem příznivě a 
shledané drobné nedostatky, pokud už nebyly odstraněny během ověřování, byly následně 
odstraněny. Od 1.7.2004, kdy vstoupil pod č.j.1015/2004-22 v platnost Návod pro převod 
map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK spolu s již zmíněným 
technologickým postupem, je aplikace technologie nasazena v praktickém provozu. 
Představu o současném stavu prováděných prací je možno získat z mapky, viz obrázek 5.47.  
Podle stavu prováděných prací je vidět, źe se uvedená technologie skutečně používá a 
přináší praktické výsledky. 

 

obrázek 5.47.  Stav prací při převodu katastrálních map ze systémů stabilního katastru do 
souvislého zobrazení v S-JTSK počátkem léta roku 2005, zdroj [18] 

Kromě těchto, dalo by se říci objektivních hodnocení, zmíním ještě jedno hodnocení 
čistě subjektivní. Nicméně jsme se na něm shodli s Ing. Čadou i Ing. Trnkou. Nabyli jsme 
dojmu, že jak se pracovníci katastrálních úřadů, přicházející s touto technologií do styku, 
seznamují s jejím prováděním a mohou posoudit dosažené výsledky, tak se, po počátečním 
vlažném a někdy až nedůvěřivém postoji k této technologii a potažmo i k nám jako 
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realizačně autorskému týmu, jejich zájem prohlubuje a následná spolupráce probíhá 
víceméně v přátelském ovzduší. 

Mám-li hodnotit tuto realizaci ze svého pohledu, musím říci, že z ní mám pocit 
smysluplně vynaložené práce, která přináší praktický užitek. Nechci samozřejmě tvrdit, že 
použité postupy, metody a algoritmy jsou nejlepší možné, dokonce si myslím, že kdybych 
řešil některé ze zmíněných problémů dnes, tak bych v některých případech možná 
postupoval jinak. To ale asi nastává u rozsáhlejších projektů probíhajících v delším časovém 
období vždy. 
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6 Další realizované projekty 

6.1 Rastrová mapa Evropy 
K této práci jsem se dostal v souvislosti s programovým a datovým vybavením 

operačního střediska firmy Secar Bohemia a.s., která se zabývá sledováním a dohledáváním 
ukradených vozidel. Někdy v průběhu roku 2000, kdy již byla naše aplikace pro operační 
středisko v provozu asi rok a byla vybavena mapovými podklady z území ČR, přišel od 
firmy Secar požadavek na dovybavení alespoň základní navigační mapou Evropy. Jediné 
použitelné, co jsme tentkát sehnali, byla rastrová mapa nejprve střední a posléze i celé 
Evropy od Geodézie Čs. Tyto mapy pravděpodobně vznikly skenováním analogové 
předlohy. Bohužel původ té předlohy ani použité zobrazení dodavatel mapy neznal. 

Hlavním požadavkem na mapy pro operační středisko bylo zobrazování údajů o 
vozidlech, jejichž polohy byly určovány v souřadnicovém systému WGS84, nebo v 
interních souřadnicích sledovacího systému, jež měl vazbu na systém WGS84. 

Postup 

Na obou mapách byla zobrazena síť zeměpisných souřadnic. Ta se stala 
východiskem pro určení rozměru a souřadnicového připojení těchto rastrových map. 

Pro první zpracovávanou mapu, jíž byla mapa střední Evropy, jsem zvolil následující 
postup. Mapu jsem umístil do fiktivní polohy, tak aby vzdálenosti na ní měřené přibližně 
odpovídaly skutečným vzdálenostem na území ČR a Polska, odkud jsem měl mapové 
podklady.  

Dalším krokem bylo sejmutí bodů sítě zeměpisných souřadnic v tomto provizorním 
souřadnicovém systému a doplnění jejich zeměpisných souřadnic. Z tvarů obrazu zeměpisné 
sítě jsem se pokusil přibližně odhadnout, o jaké zobrazení by se mohlo jednat. Poledníky 
byly přímky sbíhající se k pólu a rovnoběžky byly nějaké křivky, patrně kuželosečky. Tak 
jsem zkusmo určil parametry kuželového zobrazení, které by alespoň přibližně této mapě 
odpovídalo, a následně jsem zaváděl opravy zeměpisné šířky směrem od středového 
poledníku, až byly výsledky relativně uspokojivé. Aplikaci na operačním středisku firmy 
Secar jsem následně rozšířil o komponentu, která tento výpočet prováděla a mapové 
podklady rozšířil o tuto mapu. 
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Nevýhoda tohoto řešení byla ta, že tato mapa se nedala zobrazovat současně s 
ostatními mapovými podklady, které byly v S-JTSK. 

Proto při následném řešení mapy celé Evropy jsem se rozhodl změnit tvar rastrové 
mapy tak, aby odpovídala tvarem některému známému kartografickému zobrazení. 

Opět jsem nejprve sejmul body zeměpisné sítě a doplnil hodnoty zeměpisných 
souřadnic. Jelikož průběh deformací v zobrazovaném území byl příliš velký a nepravidelný 
na to, aby bylo praktické provést přímo souřadnicové připojení sítí bodů v celé ploše rastru, 
uchýlil jsem se k následujícímu řešení. 

 

obrázek 6.1. Vektorizovaná zeměpisná síť v mapě Evropy doplněná body dopočtenými za 
okraj mapového rámu 

Síť zeměpisných souřadnic jsem rozšíril tak, aby čtverce o rozměru 2x2 stupně v 
jejich systému pokryly celou plochu mapy (viz obrázek 6.1.). Následně jsem si 
naprogramoval jednoduchý nástroj, který procházel tyto čtyřúhelníky jeden po druhém a 
vždy natransformoval celý rastr tak, aby se část vymezená odpovídajícimi čtyřmi body v 
rastrových suřadnicích zobrazila jako čtverec. Následně se tento čtverec převzorkoval a 
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uložil jako samostatný soubor. Vzniklé čtverce v zeměpisných souřadnicích ukazuje 
obrázek 6.2. 

 

obrázek 6.2. Zobrazení nově vzniklých rastrů podle dělení zeměpisné sítě v kroku dvou 
stupňů 

Ke každému čtverci se zároveň zapsalo souřadnicové připojení jednak na čtyři rohy a 
jednak na pravidelnou síť 5x5 bodů. Tím vznikla mozaika, která se dala poměrně snadno 
zobrazit pomocí různých zobrazení. Z důvodu snadného zobrazení s ostatními mapovými 
podklady v aplikaci na operačním středisku firmy Secar a po konzultacích s jeho 
pracovníky, z nichž vyplynulo, že poněkud nekorektní zobrazení části Finska a Norska není 
na závadu, bylo rozhodnuto, že i tato mapa Evropy bude v Křovákově zobrazení. Připojení 
jednotlivých čtverců na pravidelnou síť 5x5 bodů dávalo, na rozdíl od jednoduchého 
projektivního připojení na čtyři rohy, i v severní části Norska spojitou kresbu (viz obrázek 
6.3.). Proto byla tato varianta použita pro převzorkování celé mapy na 4x6 obdélníků. 
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obrázek 6.3. Silně deformovaná nicméně vcelku spojitá kresba v severní části Norska a 
Finska  
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6.2 Historické mapy 
Jak už bylo řečeno v předmluvě k této práci, začal jsem počátkem letošního roku 

spolupracovat na řešení grantu, který se zabývá souřadnicovou lokalizací historických map I 
a II vojenského mapování a tzv. císařských otisků map stabilního katastru. Z hlediska 
posouzení možností souřadnicové lokalizace těchto mapových děl je třeba mít povědomí o 
tom, jakým způsobem tato mapová díla vznikala a na jakých základech jsou budována. 

I vojenské mapování zvané též josefské, probíhalo na území čech v letech 1764-
1767. Toto mapování se provádělo v měřítku 1:28 800 a vycházelo se ze zvětšeniny 
Millerovy mapy Čech z roku 1720 a vlastní mapování se provádělo od oka, případně 
grafickým protínáním.Toto dílo tedy není budováno na geodetických základech a jeho 
zobrazení není výsledkem kartografické projekce. 

II vojenské mapování zvané též Františkovo, bylo na území Čech prováděno v 
rozmezí let 1819-1858. Toto mapování vycházelo z vojenské triangulace budované v letech 
1806-1811, která byla též používána pro mapování stabilního katastru. Měřítko map II 
vojenského mapování bylo opět 1:28 800. Pro zobrazení do roviny bylo stejně jako 
v případě katastrálního mapování použito Cassini-Soldnerovo transverzální válcové 
zobrazení, ekvidistantní v kartografických polednících. 

Císařské otisky map stabilního katastru jsou archivní ručně kolorované otisky 
originálních map stabilního katastru. Většinou se dochovaly v lepším stavu než původní 
originály katastrálních map. 

Z toho, co bylo uvedeno o zpracovávaných mapových dílech, je zřejmé, že lokalizace 
map I vojenského mapování nebude snadnou záležitostí a je otázka, jakých výsledků se 
podaří dosáhnout. Jednou z možností je pokusit se o přibližnou lokalizaci těchto map 
pomocí identických prvků polohopisu nalezených na mapách II vojenského mapování. 

6.2.1 II vojenské mapování 

Prvním krokem bylo sestavení kladu listů map 1:28 800. Mapy byly konstruovány 
jako čtverce o rozměru 8000 x 8000 sáhů. Číslování sloupců se provádí římskými číslicemi 
od 0 na východ. Počátek byl v bodě X=-180 000 a Y=0. Naskenované soubory byly 
pojmenovány tak , že se z nich dal určit klad listu. Tím pádem byl první krok vcelku 
snadný. Na každém mapovém listu byly sejmuty čtyři rohy, odpovídající rohům rámu. Podle 
jména souboru se pak už automaticky rastr natransformoval do systému SK a zároveň se 
zamaskovala kresba mimo rám. Tím byla hotova přibližná lokalizace do SK. Přibližná 
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proto, že při snímání rohů rámů listů bylo zjištěno, že kresba rámů není vždy zcela zřetelná. 
Také bylo z průběhu okrajů patrné jejich prohnutí nebo jiné deformace. I na takto vzniklé 
souvislé mapě jsou na stycích mezi některými listy patrné mezery. 

Začal jsem se zabývat transformací do S-JTSK. První otázkou bylo zda, je možné 
zanedbat vliv nepravidelného průběhu GTK v ploše celých mapových listů a provést pouze 
projektivní transformaci na čtveřice rohů mapových listů. Pro srovnání byla vygenerována 
síť bodů po 200 sázích. Tyto body byly následně transfromovány do S-JTSK přímo pomocí 
GTK a pomocí projektivní transformace spočtené z rohů příslušného mapového listu. 
Jelikož při rozšiření trojúhelníkové sítě pro transformační model GTK (viz kap.5.6.1), 
nebyly uvažovány mapové listy měřítka 1:28800, leží již některé rohy těchto mapových listů 
mimo oblast platnosti GTK. Tyto rohy byly pro výpočet projektivní transformace 
transformovány pouze přibližnou projektivní transformací z identických bodů příslušného 
GTK (viz kap.5.6.1 ) Celkem tedy vznikly dva soubory bodů v S-JTSK. Byly vypočteny 
polohové odchylky na těchto bodech a spočteny body kde dosáhnou významné velikosti. Za 
významou velikost byla pro tento test stanovena hodnota jednoho pixelu, což odpovídá při 
použité hustotě 400dpi přibližně jednomu sáhu, asi 0.06mm v papírové mapě. Menší rozdíly 
nemá cenu vzhledem k předpokládané grafické přesnosti původních map vůbec uvažovat.  

Výsledky dopadly následovně: 

testováno 452189 bodů 

maximální polohová odchylka 6.878 m 

počet bodů s odchylkani v rozmezí 1.829 - 3.658 m  (1 – 2 pixely) .........    7872 

počet bodů s odchylkani v rozmezí 3.658 - 5.487 m (2 - 3 pixely)  .........    1867 

počet bodů s odchylkani v rozmezí 5.487 -7.316 m  (3 - 4 pixely).........     394 

počet bodů s odchylkani většími  než 7.316 m (4 pixely).........       0 
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obrázek 6.4. Oblasti rozdílných výsledků připoužití projektivní transformace na čtyři rohy 
mapového listu měřítka 1:28 800 a přímé transformace pomocí GTK. Zeleně oblasti 

odchylek o velikosti v rozmezí 1.829 - 3.658 m  (1 – 2 pixely), tyrkysově 3.658 - 5.487 m (2 - 
3 pixely)  a červeně 5.487 -7.316 m  (3 - 4 pixely) 

Bylo zjištěno, že v místech, kde je na ploše rastru skutečně kresba mapy, se odchylky 
přesahující hodnotu dvou a tří pixelů vyskytují pouze v malém území kolem dnešního 
Králického Sněžníku. Z toho důvodu jsem se rozhodl použít pro transformaci do S-JTSK 
pouze rohy rámů mapových listů. Takto do S-JTSK transformované mapy byly následně 
kontrolovány vůči RZM1:10 000. Výsledky byly ve většině případů uspokojivé a je možné 
říci, že takto provedená lokalizace map II voj mapování do S-JTSK dává výsledky 
srovnatelné s přesností současných map podobných měřítek. Bude však ještě třeba provést 
kontrolu v rozsahu celého území. Pro mapy II vojenského mapování v systému Sv. Štěpán 
byl použit analogický postup s podobnými výsledky. 

6.2.2 Císařské otisky map stabilního katstru 

Pro určení polohy a rozměru a následnou transformaci rastrových souborů 
skenovaných císařských otisků jsem vyvinul nástroj, který vychází z metody určení rozměru 
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a kladu mapového listu použité při tvorbě přehledky kladu listů (viz kapitola 5.5.1). 
K určení rozměru je možno použít kromě vzdáleností rámových značek i hodnotu dpi 
použitou při skenování. Místo obdélníka rámu mapového listu lze v cílovém kladu listů 
posouvat už celým rastrem, přičemž je možno rovnou navolit úplné nebo částečné 
zamaskování mimorámových částí mapového listu. 
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7 Závěr 

Skenované rastrové mapy, historické mapy - k čemu to vůbec je, má vůbec smysl se 
jimi zabývat v dnešní době, kdy vybaveni nejmodernějšími technologiemi, máme možnost 
pořizovat data nesrovnatelně rychleji s mnohem vyšší přesností? Není snad nakonec čas 
vynaložený na snahu integrovat různé analogové mapové podklady do dnešních 
informačních systémů, časem zbytečně vynaloženým nebo obětovaným zájmu nemnoha 
kartografických nadšenců? I na takové otázky lze najít odpověď v této disertační práci.  

Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou převodu analogových map do 
digitální rastrové podoby, tak aby vznikla plnohodnotná digitální rastrová mapa.  Cílem 
práce bylo přehledně podat postup zpracování včetně  V první části jsou v uvedeny 
teoretické principy, metody a postupy, které lze v různých situacích a za různých podmínek 
použít při tvorbě digitální rastrové mapy z analogových podkladů.  Uváděné postupy jsem 
skutečně vyzkoušel a použil. Postřehy a poznatky vychází z mých zkušeností. Ve druhé 
části práce je pak uvedeno praktické použití těchto postupů při realizaci některých projektů. 
Nejrozsáhlejším z nich je, jak z hlediska pracnosti, tak z hlediska praktického vyznamu, 
zcela jistě realizace technologie pro převod map ze systémů stabilního katastru do S-JTSK.  
Zkušenosti a poznatky získané během práce na této realizaci jsou pak využívány i při 
zpracování dalších projektů. 

Přínosem této práce je jednak několik mých původních navržených a zpracovaných 
postupů a algoritmů, a pak programová realizace a algoritmizace některých postupů 
navžených Ing. Václavem Čadou. 

Vlastní navržené potupy algoritmy: 

• náhrada libovolné spojité transformace rastrových dat projektivní transformací po 
částech 

• dělelní rastrových souborů na čtyřúhelníky pro projektivní transformaci po částech 

• linearní interpolace z nejbližších trojúhelníků 

• dopočet chybějících hodnot vrcholů trojúhelníkové sítě  

• použití kvazikvadratických ploch nad trojúhelníkovou sítí jako nereziduální 
transformace 
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• testování nespojitostí na rozhraní samostatně transformovaných oblastí při 
transformaci pomocí Coonsových plátů 

Programová realizace a algoritmizace některých postupů navžených Ing. Václavem 
Čadou: 

• knihovna pro výpočet TPS transformace 

• určení rozměru a polohy mapového listu 

• transformace mapového listu pomocí Coonsových plátů 

• výpočet obrazů určujících bodů Coonsova plátu v souřadnicovém systému SK 

Dalším přínosem této disertační práce je podání určitým způsobem uceleného 
pohledu na pojednávanoun problematiku a zdokumentování postupů použitých při práci na 
konkrétních projektech. Potvrzení smysluplnosti zpracovávané problematiky, jakož i 
účelnosti uvedených postupů a jejich praktické realizace, spatřuji v tom, že poskytují 
funkční, v praxi použitelné výsledky. Aplikace pro převod map ze systémů stabilního 
katastru do S-JTSK je využívána katastrálními úřady. Její použití je obsaženo v dokumentu 
Návod pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK, 
který byl vydán ČÚZK a vstoupil v platnost 1.7.2004. Rastrová mapa Evropy byla několik 
let využívána operačním střediskem firmy Secar a.s. než byla v letošním roce nahrazena 
novou mapou. O historické mapy vojenských mapování je zájem ze hlavně ze strany 
městských a obecních úřadů a dále pak organizací zabývající se ochranou přírody a 
ochranou a obnovou kulturních a stavebních památek. Poznatky a postupy v této práci 
uvedeené jsem v současné době uplatnil při tvorbě nástrojů pro ČÚZK na hromadné 
transformace ratsrových map při tvorbě  tzv. orientační katastrální mapy. 

Některá témata o nichž se v této práci pojednává zároveň přinášejí další náměty a 
navozují další otázky. Tematikou převodu analogových rastrových map do digitální podoby 
se hodlám zabývat i nadále a doufám, že se mi podaří již nabyté poznatky dále rozšiřovat, a 
že jejich další aplikace dojdou opět k praktickému využití. 
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8 Používané pojmy a zkratky 

analogová mapa – mapa na papíře, folii atd... 

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

digitalizovaná rastrová mapa, rastrový ekvivalent mapy - skenovaná analogová mapa 

digitální rastrová mapa  nebo jen rastrová mapa – digitalizovaná rastrová mapa nebo 
digitální vektorová mapa převedená do rastrové podoby 

DLL – Dynamic Linked Library přeložená knihovna funkcí nebo zdrojů v operačním 
systému MS Windows umožňující použití z různých aplikací 

rozměrově určená rastrová mapa – rastrová mapa nesoucí informace o rozměru, je na ní 
možno měřit vzdálenosti nikoliv odečítat souřadnice 

lokalizovaná rastrová mapa 

souřadnicově určená rastrová mapa 

souřadnicově připojená rastrová mapa 

georeferencovaná rastrová mapa – rozměrově určená rastrová mapa mající zároveň 
informace o souřadnicích v určitém souřadnicovém systému, kromě měření vzdáleností 
umožňuje i odečítat souřadnice 

GTK – globální transformační klíč – tím je zpravidla míněna dvojice transformačních 
modelů pro transformace ze systémů SK-Gusterberg a SK-Sv.Štěpán do S-JTSK 

rastr – obdélníkový obraz, složený z jednobarevných obrazových elementů, pixelů. Obraz 
je tedy obdélníková matice pixelů, která má určitý počet řádků a sloupců.  Systém řádků 
a sloupců zároveň definuje tzv. rastrové nebo obrazové souřadnice s počátkem na začátku 
prvního řádku, osou x ve směru řádků a osou y ve směru sloupců. Délková jednotka 
v obrazové souřadnicové soustavě je jeden pixel 

rastrový soubor  – soubor v němž je uložen jeden nebo více rastrů, pro jednoduchost a 
přehlednost textu předpokládejme, že jeden rastrový soubor bude obsahovat jeden rastr 

souřadnicový systém – Souřadnicovým systémem se rozumí souhrn následujících údajů: 

• Geodetický systém (geodetic datum) (elipsoid, referenční bod, datum určení, 
případně vztah k celosvětově definovanému referenčnímu systému např. WGS84)  

• Systém geografických souřadnic φ, λ, (včetně volby základního poledníku)  
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• Zobrazovací rovnice φ, λ ,  do rovinného systému  X,Y (včetně voleb v nich 
použitých konstant)  

• Systém rovinných souřadnic X,Y (včetně umístění počátku systému X,Y do obrazu 
geografické sítě, orientace os a matematických úprav souřadnic X,Y v rovině 
zobrazení  

 

S-JTSK – souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

S-SK – souřadnicové systémy stabilního katastru 

systém SK-Gusterberg – souřadnicový sytém stabilního katastru s počátkem pásu v bodě 
Gusterberg použitý v rámci mapování stabilního katastru mimo jiné pro Čechy 

systém SK-Sv.Štěpán – souřadnicový sytém stabilního katastru s počátkem pásu v bodě 
Svatý Štěpán použitý v rámci mapování stabilního katastru mimo jiné pro Moravu, část 
Slezska a oblast Vitorazska 

mapové dílo – soubor map vzniklých v určitém období za určitým účelem, stanoveným 
postupem  a technologiemi  

TPS – Thin Plate Spline – druh nereziduální transformace 
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