






 

Anotace 

V této práci je popsáno zpracování obnovy katastrálního operátu p epracováním 

souboru geodetických informací mapy vedené v analogové podob  na katastrální mapu 

digitalizovanou. V jednotlivých kapitolách jsou popsány innosti provád né p i obnov  

katastrálního operátu p epracováním v katastrálním území erná Voda. 

Klí ová slova: obnova katastrálního operátu, katastrální mapa  

Summary 

In this task is described elaborating renewal of cadastre documentation by 

revision file of geodetic information leading in analogue’s form to digitized cadastral map. 

In individual chapters are described activities carried out at renewal of cadastre 

documentation by revision in cadastre unit erná Voda. 
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Seznam použitých zkratek 

AGS   astronomicko-geodetická sí  

SNS  eská státní nivela ní sí  

STS  eská státní trigonometrická sí  

UZK  eský ú ad zem m ický a katastrální 

. e.   íslo eviden ní 

. p.   íslo popisné 

DKM   digitální katastrální mapa 

ISKN   informa ní systém katastru nemovitostí 

KMD   katastrální mapa digitalizovaná 

KO   katastrální operát 

LV   list vlastnictví 

OO   obnova operátu 

PPBP   podrobné polohové bodové pole 

RES   registr sou adnic 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sít  katastrální 

SGI   soubor geodetických informací 

SPI   soubor popisných informací 

VÚMOP  výzkumný ú ad meliorací a ochrany p dy 

ZE   zjednodušená evidence 

ZhB   zhuš ovací body 

ZPBP  základní polohové bodové pole 
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Úvod  

Tématem mé diplomové práce je zpracování Obnovy katastrálního operátu (dále 

jen KO) p epracováním souboru geodetických informací (SGI) v katastrálním území erná 

Voda. Cílem práce je popis celého postupu prací p i obnov  katastrálního operátu 

p epracováním SGI v katastrálním území od jejího zahájení do vyhlášení platnosti 

obnoveného KO .  

Základní informace o katastrálním území: 

• Okres: Jeseník 

• Obec: erná Voda 

• íselný kód k.ú.: 619922 

• Po adové íslo k.ú. v okrese: 207 

• Celková rozloha katastrálního území: 852 ha 

• Po et parcel KN: 2599 

• Po et parcel ve zjednodušené evidenci: 1837 

• Po et LV: 409 

obr.  1 Katastrální území erná Voda 



Bc. Kate ina Syta ová: Obnova KO p epracováním v k.ú. erná Voda 

2014  2 
 

1. Katastrální operát 

Katastrálním operátem nazýváme veškerou mapovou a listinnou dokumentaci 

katastru nemovitostí, která je uspo ádaná v katastrálních operátech. 

Katastrální operát podle vyhlášky . 26/2007 Sb. (dále jen katastrální vyhlášky) 

tvo í: 

•   Soubor geodetických informaci (SGI) 

•   Sobor popisných informací (SPI) 

•   Souhrnné p ehledy o p dním fondu z údaj  katastru 

•   Dokumentace výsledk  šet ení a m ení pro vedení a obnovu SGI   v etn  

seznamu místního a pomístního názvosloví 

•   Dokumentace inností provád ných p i vedení SPI 

1.1. Soubor geodetických informaci 

Soubor geodetických informaci je tvo en katastrální mapou a v daných 

katastrálních územích i jejím íselným vyjád ením. 

1.1.1. Katastrální mapa  

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého m ítka, obsahuje 

body polohového bodového pole, polohopis a popis. [1] 

Katastrální mapa má dle katastrální vyhlášky tyto formy: 

• Digitální mapa – je v systému JTSK, vznikla obnovou katastrálního operátu 

novým mapováním, na podklad  výsledk  pozemkových úprav, 

p evedením jejího íselného vyjád ení do digitální formy, nebo 

p epracováním SGI (s výjimkou mapy vyhotovené podle §16, písm. c) 

vyhlášky . 26/2007 Sb.)   

• Analogová mapa – je to mapa na plastové fólii, p esnost a zobrazovací 

soustava byly stanoveny v dob  jejího vzniku (nap . soustavy sv. Št pán, 

Gusternberg) 

• Digitalizováná mapa – je v systému JTSK, vznikla obnovou katastrálního 

operát p epracováním analogové mapy (v sou adnicovém systému 
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svatošt pánském, gesternberském) do digitální formy, nebo digitalizované 

formy 

P edm ty obsahu katastrální mapy v S-JTSK nebo digitalizované mapy se 

vyzna ují standardizovanými mapovými zna kami podle bodu 10 p ílohy katastrální 

vyhlášky. V ostatních katastrálních mapách se p edm ty jejich obsahu vyzna ují 

mapovými zna kami podle bodu 11 p ílohy katastrální vyhlášky. [1] 

Katastrální mapa obsahuje polohopis a popis, katastrální mapa v S-JTSK obsahuje 

také body trvale stabilizované a trvale signalizované body polohového bodového pole. [1] 

Polohopis katastrální mapy 

Polohopisem katastrální mapy je zobrazení: 

• Hranic katastrálního území 

• Hranic územních správních jednotek 

• Státních hranic 

• Hranic chrán ných území a ochranných pásem 

• Hranic nemovitostí 

• Dalších prvk  polohopisu  

Zvláštním prvkem polohopisu digitální a digitalizované mapy v S-JTSK jsou 

hranice rozsahu v cného b emene k ásti pozemku. [1] 

Dalšími prvky polohopisu podle katastrální vyhlášky jsou: 

• Osa kolejí železni ní trat  mimo železni ní stanici a pr myslové závody 

• Hrana koruny a st ední d lící pás silnice nebo dálnice 

• Most 

• Osa koryta vodního toku s ší kou koryta menší než 2 m 

• Propustek a tunel v násypovém t lese komunikace, pokud jimi prochází 

vodní tok nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela 

• Nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého nap tí v etn  stožár  

• Zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, k íž a boží muka 

• Budovy, které jsou p íslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže 

parcele nebo které jsou sou ástí vodního díla evidovaného v katastru, 

s výjimkou drobných staveb  
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Další prvky polohopisu katastrální mapy se v katastrální map  ponechají do doby, 

kdy je revizí údaj  katastru zjišt na zm na oproti jejich zobrazení v katastrální map , 

pop ípad  do obnovy katastrálního operátu. [1] 

Hranice a další prvky polohopisu jsou v katastrální map  zobrazovány p ímými 

spojnicemi jejich lomových bod  a v od vodn ných p ípadech je možné použít kružnici 

nebo její ást. 

Popis katastrální mapy 

Popis katastrální mapy d líme na popis uvnit  mapového rámu a popis vn  

mapového rámu 

a) Uvnit  mapového rámu – ísla bod  polohového bodového pole, místní a 

pomístní názvosloví, ozna ení parcel parcelními ísly, ísla hrani ních 

znak  na státní hranici 

b) Vn  mapového rámu – mimorámové údaje  

c) Analogové mapy – název Katastrální mapa, ozna ení mapového listu a 

údaje o jeho poloze ve správním len ní státu, m ítko, ozna ení 

sousedních mapových list , údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a 

okrajové ná rtky, údaje o sou adnicovém systému 

d) Digitální a digitalizované mapy – mimorámové údaje jsou obsaženy 

v jejich metadatech 

1.2. Soubor popisných informací 

Soubor popisných informací tvo í: 

• Údaje o katastrálním území 

• Údaje o parcele a Údaje o parcele zjednodušené evidence 

• Údaje o budov , vodním díle a jednotce 

• Údaje o vlastníku a oprávn ném z jiného v cného práva 

• Údaje o právech a údaje s právy související 

• Další údaje katastru 

Dalšími údaji katastru jsou nap . upozorn ní, že zapsaný právní vztah a další 

právo jsou dot eny zm nou (plomba), upozorn ní na probíhající obnovu katastrálního 

operátu 
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Ze souboru popisných informací je možné vytvá et základní výstupy jako je 

nap íklad výpis z katastru nemovitostí, informace o vlastnících a jiných oprávn ných. 

Informace o parcelách katastru a další informace uvedené v § 17 odst. 2 katastrální 

vyhlášky. 

1.3. Dokumentace výsledk  šet ení a m ení pro vedení a obnovu SGI, 

v etn  seznamu místního a pomístního názvosloví 

Jedná se o m ickou dokumentaci obsahující výsledky zem m ických innosti, 

které jsou uspo ádané podle katastrálních území. 

Dokumentace výsledk  zem m ických inností p i správ  podrobného bodového 

pole obsahuje: 

a) Geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole 

b) Záznamy m ení a protokoly o výpo tech 

c) Seznamy sou adnic 

d) Technické zprávy o z ízení nebo revizi bod  PPBP, údaje o p esnosti 

ur ení nov  z ízených i opakovan  ur ených bod , oznámení závad a 

zm n na bodech 

Dokumentace výsledk  zem m ických inností p i zjiš ování hranic a 

podrobném m ení využívaném pro katastr obsahuje: 

a) Doklady ze zjiš ování hranic pozemk  

b) Záznamy podrobného m ení zm n a nem ické záznamy, jejich p ehledy, 

výpo ty sou adnic lomových bod  parcel, výpo ty vým r parcel, 

dokumentace o vyty ení hranice pozemku 

c) Prvopisy geometrických plán  a up esn ných p íd lových plán , podklady 

pro dopl ování pozemk  evidovaných zjednodušeným zp sobem do SGI, 

vstupní po íta ové soubory, výsledky transformací rastrových obraz  map 

pozemkového katastru 

d) SGI jako výkres ve vým nném formátu a koncept digitální nebo 

digitalizované mapy 

e) Doklady z pr b hu ízení o námitkách 
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1.4. Dokumentace inností provád ných p i vedení SPI 

Dokumentace inností provád ných p i vedení souboru popisných informací 

podle § 20 odst. 1 vyhlášky . 26/2007 sb. obsahuje: 

a) Sbírku listin 

b) Spisy z ízení o návrhu na povolení vkladu práv a spisy jiných založených 

ízení a jejich záznamy 

c) Protokoly o vkladech, protokoly o záznamech, protokoly o výsledku revize 

katastru, výkazy zm n a záznamy pro další ízení 

d) Listy vlastnictví, doklady vztahující se ke komplexnímu zakládání právních 

vztah  k nemovitostem v evidenci nemovitostí a další související 

dokumenty 

Sbírka listin je vedena pouze v listinné podob . Dokumenty p ijaté ve form  

datové zprávy se p evedou do listinné podoby a opat í doložkou. 
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2. Obnova katastrálního operátu 

Obnovou katastrálního operátu rozumíme vyhotovení nového souboru 

geodetických informací (grafický po íta ový soubor) a souboru popisných informací. 

Provádí se vždy v rámci jednoho katastrálního území. Katastrální ú ad ji zahájí bez návrhu. 

Formy obnovy katastrálního operátu: 

• Novým mapováním 

• P epracováním souboru geodetických informací 

• Na podklad  výsledk  pozemkových úprav 

Pokud se provádí obnova KO novým mapováním nebo p epracováním SGI 

oznámí její zahájení katastrální ú ad p íslušné obci. 

P i obnov  KO se, podle § 13 odst. 4 katastrálního zákona, do katastrální mapy 

dopl ují pozemky dosud evidované zjednodušeným zp sobem, pokud to umož uje kvalita 

jejich p vodního zobrazení. 

2.1. Obnova katastrálního operátu novým mapováním 

K této form  obnovy katastrálního operátu se p istoupí, pokud geometrické a 

polohové ur ení nemovitosti (v d sledku velkého po tu zm n, nedostate né p esnosti i 

použitého m ítka) již nevyhovuje sou asnému vedení katastru, nebo dojde-li ke ztrát  i 

zni ení katastrálního operátu. Výstupem obnovy KO novým mapováním je digitální 

katastrální mapa. 

2.2. Obnova katastrálního operátu p epracováním SGI 

Obnovou katastrálního operátu p epracováním se katastrální mapa v grafické 

form  do formy grafického po íta ového souboru. 

Obnova p epracováním na KMD se provádí v katastrálních územích, ve kterých je 

vedena analogová mapa v gusternberském  nebo svatošt pánském sou adnicovém systému. 

Podle bodu 1.4.3 Návodu leníme obnovu KO p epracováním do t chto etap: 

• Zahájení obnovy a p ípravné práce 



Bc. Kate ina Syta ová: Obnova KO p epracováním v k.ú. erná Voda 

2014  8 
 

• Budování nebo revize a dopln ní PPBP a související rekognoskace na 

bodech ZPBP a ZhB a údržba ZhB, provád ná jen v nezbytném rozsahu 

v p ípad  její pot eby pro dopln ní bod  PPBP 

• áste ná revize katastru a dopln ní neúplných údaj  podle § 63 odst. 3 

katastrální vyhlášky 

• Výb r a p íprava využitelných podklad  

• Vyhledání a zam ení identických bod  

• Obnovení SGI, v etn  dopln ní pozemk  ZE 

• Obnovení SPI 

• Námitky podle § 16 katastrálního zákona 

• Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 

katastrální vyhlášky 

• Nový výpo et díl  BPEJ 

2.3. Obnova katastrálního operátu na podklad  výsledk  pozemkových 

úprav 

P i obnov  se využijí výsledky komplexních pozemkových úprav. Geometrické a 

polohové ur ení nemovitostí je dáno schváleným návrhem pozemkových úprav. 
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3. Zahájení obnovy KO p epracováním a p ípravné práce 

Zahájení obnovy katastrálního operátu se vyzna í v ISKN (informa ní systém 

katastru nemovitostí) v ízení OO. V tomto ízení se s využitím šablon vyhotoví p íslušné 

listiny vydávané katastrálním ú adem v souvislosti s obnovou KO (nap . Oznámení o 

zahájení obnovy KO p epracováním, oznámení o vyhlášení áste né revize katastru 

nemovitostí, ...)  

Katastrálnímu území erná Voda bylo p id leno íslo OO-6/2008-811. 

 

obr.  2 zahájení obnovy v ISKN 

3.1. Projekt obnovy katastrálního operátu 

Pro každé katastrální území, v n mž má být zahájena obnova katastrálního 

operátu se zpracovává projekt obnovy katastrálního operátu. Ten zpracovává katastrální 

ú adem ur ená odborn  zp sobilá osoba (§ 3 odst. 4 zákona 200/1994 Sb. „ Za odborn  

zp sobilou osobu k výkonu zem m ických inností se považuje fyzická osoba 

s ukon eným st edoškolským nebo vysokoškolským vzd láním zem m ického sm ru.“). 

Projekt schválí editel katastrálního pracovišt , p ipojí se stanovisko vedoucího 

technického útvaru a dále se vyžádá a p ipojí stanovisko zem m ického a katastrálního 

inspektorátu. 

Projekt obnovy obsahuje zejména: 
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• Charakteristiku katastrálního území (informace o katastrálním území, 

rozsah území, na kterém bude provedena obnova KO, rozsah pozemk  

vedených zjednodušeným zp sobem), charakteristika dosavadní katastrální 

mapy a mapy d ív jší pozemkové evidence, zhodnocení kvality katastrální 

mapy v sousedních územích – možnost p evzetí podrobných bod  na jejich 

hranicích. 

• Rozsah pot eby dopln ní nebo vybudování PPBP 

• Zp sob obnovy katastrálního operátu a zvolené postupy, zp sob ur ení 

sou adnic podrobných bod  a dopln ní pozemk  ZE 

• P edpokládaný termín dokon ení obnovy 

• Grafický p ehled území ve vhodném m ítku, název zpracovávaného 

území, klad mapových list  dosavadní katastrální mapy 

 

3.2. Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu p epracováním 

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu p epracováním zve ejní 

katastrální ú ad, podle § 63 odst. 2 katastrální vyhlášky, nejmén  dva m síce dop edu na 

ú ední desce a dále jej zašle územn  p íslušné obci s žádostí o jeho zve ejn ní. Sou asn  

s oznámením o zahájení obnovy katastrální ú ad zašle obci i oznámení o vyhlášení 

áste né revize katastru nemovitostí .  

V katastrálním území erná Voda byla obnova operátu zahájena 20.8.2008, 

oznámení obci bylo zasláno 24.11.2008.  
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4. áste ná revize katastru nemovitostí 

P i obnov  katastrálního operátu p epracováním SGI se provede revize údaj  

katastru nemovitostí s sou innosti s p íslušnou obcí. Revize se provádí podle § 50 odst. 4 

písm. a), e), f), h), i) a g), tedy: 

• Hranice katastrálního území 

• Zápisy záznamu pro další ízení (ZD ) 

• Seznamy budov s ísly popisnými a budov s ísly eviden ními a seznamy 

budov bez ísel popisných a eviden ních 

• Body polohového bodového pole 

• Místní a pomístní názvy 

• Dopln ní neúplných údaj  podle § 50 odst. 4 písm. g) 

4.1. Hranice katastrálního území 

P i obnov  katastrálního operátu musí být beze zm ny p evzaty hranice 

katastrálních území, které byly vyhotoveny p i tvorb  map podle Instrukce A, nebo p i 

tvorb  map vyhotovených podle p edpis  pro tvorbu THM, ZMVM a DKM, tyto hranice 

byly v terénu zjišt ny a jejich pr b h byl zam en geodetickými nebo fotogrammetrickými 

metodami. 

Jestliže hranice nebyla v terénu zjišt na, ale p edpokládá se zachování n kterých 

hrani ních znak , provede se šet ení v terénu. K tomu, se využívá katastrální mapa a mapa 

pozemkového katastru, pop ípad  ortofoto mapa, na kterých se vyberou body na 

katastrálních hranicích. Nalezené hrani ní znaky se následn  zam í a využijí se jako 

identické body pro transformaci souvislého rastru. 

V katastrálním území erná Voda byly hranice p evzaty z okolních katastrálních 

území. 

4.2. Zápisy v záznamu pro další ízení (ZD ) 

P edm tem ZD  jsou p edevším nezapsané stavby, duplicitní vlastnictví, 

nemovitosti u kterých nebyly dodány p íslušné listiny (nap . kolauda ní rozhodnutí).  
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4.3. Revize budov s . p./ . e. a bez . p./ . e. 

Revize budov s .p./ .e. a bez .p./ .e se provádí v sou innosti s obcí tak, že se 

obci zašlou seznamy t chto budov, vygenerované programem  ISKN, která je porovná se 

svou evidencí.  

K vy ešení zjišt ných nedostatk  se zakládá ZD . 

4.4. Revize bodového pole 

P i revizi bod  bodového pole se kontroluje stav a použitelnost bodu pro m ení, 

jejich dohledatelnost, stav ochranných ty í. 

V daném katastrálním území se nachází 3 body ZPBP, 5 bod  ZhB, 10 bod  

PPBP a 15 bod  výškového bodového pole. 

Pro revizi bod  ZPBP a ZhB byly použity podklady z [5]. Pro revizi bod  PPBP 

byly použity podklady, vedené katastrálním ú adem. 

Podle výsledk  revize se navrhnou ke zrušení body PPBP, které nespl ují 

technické požadavky na stabilizaci podle bodu 12.4 a 12.5 p ílohy katastrální vyhlášky. U 

bod , které budou ponechány se podle pot eby doplní nebo opraví jejich geodetické údaje.  

4.5. Místní a pomístní názvy 

Jako místní a pomístní názvy jsou v katastru nemovitostí evidovány: 

• Názvy územních samosprávních celk , ástí obcí a katastrálních území 

• Pomístní názvy pozemkových tratí 

• V p íslušných listech katastrální mapy názvy sousedních stát  

• Názvy ve ejných prostranství 

• Názvy vodních tok  a vodních ploch 

Místní a pomístní názvy podle písm. c) až e) jsou vedeny pouze v obnoveném 

KO. 

Revize místních a pomístních názv  se provádí tak, že se nejd íve zhotoví seznam 

místních názv . Ty se p evezmou z podklad  schválených obcí. Pak se vyhotoví seznam 

pomístních názv  (ten schvaluje p íslušná obec, Katastrální ú ad a UZK). Provede se 
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porovnání stávajících názv  v katastrální map  s názvy v databázi geografických názv . 

Pravopis místních a pomístních názv  stanovuje zvláštní p edpis [6].  

Katastrální ú ad vyhotoví také tzv. Grafický p ehled místních a pomístních názv  

na zmenšenin  katastrální mapy v rozsahu celého katastrálního území, v m ítku 1:10 000. 

Náležitosti tohoto grafického p ehledu jsou stanoveny v § 19 odst. 4 písm. b) katastrální 

vyhlášky a v provedení podle vzoru p ílohy . 25 Návodu. 

Výsledky zjiš ování místního a pomístního názvosloví se doplní do grafického 

p ehledu místních a pomístních názv .  
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5. Budování nebo revize a dopln ní PPBP 

Pro pot eby podrobného m ení p i obnov  katastrálního operátu a p i jeho 

následném vedení se z bod  ZPBP, ZhB, PPBP a bod  referen ní sít  permanentních 

stanic ur ují body PPBP. [7] 

 Rozd lení bodového pole: 

 Polohové bodové pole: 

 Základní polohové bodové pole: 

• Body referen ní sít  nultého ádu 

• Body Astronomicko-geodetické sít  (AGS) 

• Body eské státní trigonometrické sít  ( STS) 

• Body geodynamické sít  

 Zhuš ovací body 

 Podrobné polohové bodové pole 

Výškové bodové pole: 

 Základní výškové bodové pole: 

• Základní nivela ní body 

• Body eské státní nivela ní sít  I. a II. ádu ( SNS) 

 Podrobné výškové bodové pole: 

• Nivela ní sít  IV. ádu 

• Plošné nivela ní sít  

• Stabilizované body technických nivelací 

Tíhové bodové pole: 

 Základní tíhové bodové pole: 

• Absolutní tíhové body 

• Body eské gravimetrické sít  nultého a I. a II. ádu 

• Body hlavní gravimetrické základny 

 Podrobné tíhové bodové pole: 

• Body gravimetrického mapování 
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• Body ú elových sítí 

Z t chto bod  se p i podrobném m ení ur ují pomocné m ické body. Technické 

požadavky na body PPBP jsou stanoveny v bod  12 p ílohy katastrální vyhlášky. 

Geodetické údaje o PPBP jsou vedeny katastrem nemovitostí, jehož povinností je také 

správa PPBP. 

Správa PPBP podle § 14 odst. 3 zahrnuje: 

• Zajišt ní zem m ických inností p i založení nebo dopln ní podrobného 

polohového bodového pole na základ  rozhodnutí katastrálního ú adu 

• ízení o poškození, zni ení nebo p emíst ní bodu PPBP podle zákona o 

zem m ictví 

• Vedení a dokumentace 

• Poskytování údaj  o bodech PPBP 

Dokumentace o z ízení nové m ické zna ky podle § 68 odst. 2 obsahuje: 

a) Technickou zprávu s protokolem, jejíž p ílohou je zápisník m ení, 

protokol o výpo tech a seznam sou adnic 

b) Geodetické údaje o bodu PPBP a p ehledný ná rt 

c) Doklad o oznámení nebo projednání umíst ní m ické zna ky bodu PPBP 

s vlastníkem nemovitosti 

Geodetické údaje o PPBP (obr 4.) podle bodu 12.15 p ílohy katastrální vyhlášky 

obsahují: 

a) íslo bodu 

b) Lokaliza ní údaje o katastrálním území a obci a ozna ení listu Státní mapy 

1:5000 

c) Sou adnice v S-JTSK zaokrouhlené na 2 desetinná místa, t ídu p esnosti 

(jen u bod  z ízených p ed 28. Dubnem 1993) a výšku bodu v Bpv pokud 

byla ur ena 

d) Místopisná ná rt s vyhledávacími mírami  

e) Nárys nebo detail 

f) Popis, zp sob stabilizace a ur ení bodu 

g) Poznámky 
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Pokud není revize a dopln ní PPBP sou ástí obnovy katastrálního operátu, vytvo í 

se projekt budování nebo revize a dopln ní PPBP, který obsahuje: 

h) D vod budování nebo revize PPBP 

i) Charakteristiku katastrálního území 

j) Odhad stavu a kvality dosavadního bodového pole, v etn  grafického 

p ehledu bod  PPBP 

k) Rozsah pot eby dopln ní i vybudování PPBP, zp sob stabilizace a 

ochrany bod , metody m ení bod  v etn  up esn ní pot eby budování 

bod  ZPBP a ZhB 

l) asový postup budování bodového pole, nároky na pracovní síly 

íslování bod  PPBP 

Body PPBP se íslují v rámci katastrálního území, v n mž se nacházejí. P i emž 

ísla zrušených bod  se již nemohou použít. ísla bod  PPBP mají tvar PPP00000CCCC, 

PPP je po adové íslo katastrálního území v rámci územního obvodu a CCCC je po adové 

íslo bodu. Body se íslují od 501 do 3999. 

 

obr.  3 Geodetické údaje o bodu 539 
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6. Výb r a p íprava využitelných podklad  

 Pro obnovu katastrálního operátu p epracováním se za využitelné podklady 

považují: 

a) Data platného stavu SGI a SPI z informa ního systému KN 

b) Výsledky d ív jší obnovy novým mapováním 

c) Operáty d ív jších pozemkových evidencí (zejména k dopln ní pozemk  

dosud vedených zjednodušeným zp sobem) 

d) Další využitelné podklady z m ické dokumentace 

e) Dopln ný vektorový hrani ní polygon vyhotovený podle pokynu UZK 

[8]. 

f) Výsledky zem m ických inností založených v m ické dokumentaci 

Pro dosažení co nejvyšší p esnosti výsledk , je základním grafickým podkladem 

pro p epracování na KMD vyrovnaný nebo souvislý rastr mapy pozemkového katastru, 

vyhotovený podle [9]. Platný obsah, který není zobrazen v map  pozemkového katastru, se 

pak získá z katastrální mapy, nebo jiných využitelných podklad . 

Operáty d ív jších pozemkových evidencí využívané p í obnov  p epracováním: 

• mapy stabilního katastru (2. polovina 19. stol.) – Císa ské otisky, Indika ní 

skici 

• mapy pozemkového katastru (1918-1954) 

• druhá pozemková reforma (1945-1954) – Grafický p íd lový plán 

• mapy jednotné evidence p dy (1954-1964) 

• mapy evidence nemovitostí (1964-1993) 

• mapy katastru nemovitostí (od r. 1993) 
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obr.  4 mapa pozemkového katastru 

 

obr.  5 mapa katastru nemovitostí 
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6.1. P ehled ZPMZ 

Pro katastrální území, v n mž má být provedena obnova p epracováním, se 

zakládá p ehled ZPMZ a p ehled identických bod . 

P ehledem ZPMZ se rozumí p ehled výsledk  zem m ických inností uložených 

v m ické dokumentaci katastrálního pracovišt . P ehled slouží ke snadn jší orientaci ve 

stávajících podkladech p i tvorb  nového SGI. (obr. 6) 

 

obr.  6 p ehled ZPMZ 

p ehled ZPMZ se vyhotovuje jako digitální grafický soubor obsahující ísla 

ZPMZ, která se umís ují do prostoru zm ny. Pokud je zm na rozsáhlá mohou se pro lepší 

orientaci umís ovat vícekrát. ZPMZ, které nejsou o íslovány v aktuální íselné ad , se 

o íslují v nové íselné ad  a to zápornými ísly od -1. 

ZPMZ v sou adnicovém systému JTSK se v p ehledu ozna ují r žov , v místním 

systému mod e a ZPMZ v záporné íselné ad  zelen . 

6.2. P ehled identických bod  

P ehled identických bod  vyhotovujeme pro transformaci sou adnic bod  

z využitelných podklad  a pro zp es ující transformaci souvislého rastru. 
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Identickými body jsou podle, bodu 3.5.1 Návodu, v terénu jednozna n  

identifikovatelné a v transformovaném podkladu zobrazené body. T mito body jsou 

zejména trvalým zp sobem ozna ené p vodní lomové body na hranicích katastrálních 

území nebo na hranicích pozemk . Mohou být také použity lomové body na obvodech 

budov.  

 

obr.  7 Ozna ení identického bodu podle bodu 10.1 p ílohy katastrální vyhlášky 

P ehled identických bod  se vyhotovuje jako digitální grafický soubor. 

Podkladem pro jeho vyhotovení jsou rastrové obrazy katastrální mapy a mapy d ív jší 

pozemkové evidence, RES (registr sou adnic), hrani ní polygon, pop ípad  ortofoto mapa. 

 

obr.  8 p ehled identických bod  

Do p ehledu IB se zelen  vyzna í (zna kou . 1.10 podle bodu 10.2 p ílohy 

katastrální vyhlášky) body ur en  v S-JTSK, erven  (zna kou . 1.10 podle bodu 10.2 

p ílohy katastrální vyhlášky) se vyzna í body, které je t eba zam it a ervenou 
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te kovanou árou prostory nebo linie, kde je pot eba identické body vyhledat a zam it 

(obr. 8). Mezi body, které je nutné zam it, zahrnujeme i hrani ní znaky nalezené p i revizi 

katastrálních území. 

Pro zam ení identických bod  se vyhotoví ZPMZ s náležitostmi podle bodu 16.1 

písm. a) až d) p ílohy katastrální vyhlášky. 

6.3. Kontrolní zam ení 

V katastrálním území bylo provedeno kontrolní zam ení identických bod . Pro 

m ení byly použity tyto metody m ení: 

• Oboustrann  p ipojený a orientovaný polygonový po ad pro ur ení 

sou adnic pomocných m ických bod  

• Polární metoda pro ur ení sou adnic podrobných bod  

• Kontrolní om rné míry pro kontrolu ur ovaných  bod  

Úhly byly m eny s p esností na 0,001 gon, orientace na stanovisku byla 

provedena na dva body polohových polí, nebo na pomocné body. Délky byly m eny 

dálkom rem s p esností 0.01 m. Délka m ické p ímky a polygonového po adu tvo eného 

pomocnými body nesmí být delší než 2000 m. [7] 

Zam ení sít  pomocných m ických bod  bylo provedeno pomocí oboustrann  

p ipojeného a orientovaného polygonového po adu. Po áte ním bodem polygonového 

po adu byl bod 2017002964002 (bod navazující m ické sít , jeho sou adnice byly ur eny 

p edchozím m ením), z toho bylo orientováno na zhuš ovací bod . 000918250210 a na 

pomocný m ický bod . 4001. Koncovým bodem m ické sít  byl ur en zhuš ovací bod . 

000918250210, z n j bylo orientováno na trigonometrický bod . 000918250060 na 

trigonometrický bod 000918250050 a na bod . 207002964001. Polygonový po ad má 

celkem p t vrchol . Vrcholové úhly byly m eny ve dvou polohách dalekohledu, výsledné 

hodnoty byly zpr m rovány. Délky v polygonovém po adu byly m eny obousm rn . 

Vrcholové body byly voleny tak, aby z nich bylo možno zm it co nejvíce podrobných 

bod .  
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obr.  9 parametry polygonového po adu 

 

obr.  10 p ehled m ické sít  

Podrobné body byly následn  m eny pomocí polární metody z této sít  

pomocných bod . Zam eno bylo celkem 23 bod . Pro kontrolu se mezi zam enými 

lomovými body budov m ily kontrolní om rné míry. Mezní odchylky pro kontrolní 

om rné míry nebyly p ekro eny. 

Nam ená data byla zpracována v programu Groma 9.0. 
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Zam ení bylo provedeno pomocí univerzálního m ícího p ístroje Leica TC 1700 

(obr. 11), její sm rodatná odchylka pro m ení délek je 2mm + 2ppm a sm rodatná 

odchylka pro m ení vodorovných a zenitových úhl  je 0,5 mgon. 

Pro zam ení sít  pomocných bod  byla použita trojpodstavcová souprava, ta se 

skládá ze t í stativ , dvou signál  a univerzálního m ícího p ístroje. 

 

obr.  11 Leica TC 1700 

Pro zpracování m ení bylo v ISKN rezervováno ZPMZ 609. To obsahuje 

náležitosti podle bodu 16.1 katastrální vyhlášky: 

a) Popisové pole 

b) Ná rt 

c) Zápisník podrobného m ení 

d) Protokol o výpo tech 

Celé ZPMZ 609 je sou ástí p ílohy . 1 této diplomové práce. 
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7. Obnova SGI 

Zde bude popsán vlastní postup vyhotovení obnovené katastrální mapy. Obnovení 

SGI m žeme rozd lit na n kolik ástí: 

• Ur ení sou adnic podrobných bod  

• Tvorba zp esn ného rastru 

• Vektorizace parcel a dopln ní parcel ZE 

• Kontroly kresby 

• Kone ný grafický soubor 

7.1. Ur ení sou adnic podrobných bod  

Sou adnice lomových bod  hranic parcel analogové mapy a parcel zjednodušené 

evidence, sou adnice lomových bod  obvod  budov a obvod  vodních d l a sou adnice 

lomových bod  dalších prvk  polohopisu se (podle § 63 odst. 4 vyhlášky . 26/2007 Sb.) 

a) p evezmou z registru sou adnic t chto bod  evidovaných v katastru, 

b) vypo tou z výsledk  d ív jšího geodetického nebo fotogrammetrického 

ur ení polohopisu v S-JTSK nebo v p vodním sou adnicovém systému, ve 

kterém bylo provedeno íselné zam ení p epracované katastrální mapy, 

nebo z výsledk  m ení dokumentovaných v záznamech podrobného 

m ení zm n v místním sou adnicovém systému; v p ípad  dalších prvk  

polohopisu p evezmou z geodetické ásti dokumentace skute ného 

provedení stavby podle zvláštního právního p edpisu, 

c) ur í vektorizací rastrových soubor  analogových map v S-JTSK nebo 

v jiném sou adnicovém systému transformovaných do S-JTSK, u nichž je 

eliminována deformace mapy, nebo 

d) ur í kartometrickou digitalizací, pokud nelze užít postup podle písmene c), 

p i emž sou adnice se transformují do S-JTSK po mapových listech nebo 

po blocích 

P ednost dáváme zp sob m v uvedeném po adí.  

P evzatým bod m z registru sou adnic se podle Návodu p i adí kód kvality takto: 
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e) u bod  napojení zm ny v geometrickém plánu (napojení na dosavadní 

hranici pozemku) je kód kvality dán kódem kvality navazujících 

kontrolních bod . 

f) U bod  na nové hranici a na nové vnit ní kresb  je kód kvality dán 

p esností p vodního m ení  

g) U bod  vyšet ených a zam ených v p vodním mapování je kód kvality 

dán p esností p vodního m ení 

7.2. Výpo et sou adnic podrobných bod  

Základem pro p epo et geometrických plán  v místním sou adnicovém systému 

do S-JTSK je zam ení identických bod  pro p epo et ZPMZ (popsáno v kapitole 6.2).  

P i p epo tech postupujeme tak, že si vezmeme všechna ZPMZ v daném 

katastrálním území a postupn  je od nejstaršího k nejnov jšímu p epo ítáváme. Výsledky 

p epo tu si zna íme do tabulkového p ehledu ZPMZ obsahujícího – íslo p vodního 

ZPMZ, íslo nového ZPMZ, rok vyhotovení, zda ZPMZ šlo p epo ítat i nikoli, 

poznámky, atd. Po skon ení postup ješt  jednou opakujeme, m že se stát, že si postupn  

dopo ítáme další identické body, které m žeme využít v ZPMZ která nešla p epo íst. 

P epo ítaným podrobným bod m p i azujeme kód kvality podle nejmén  

p esného použitého identického bodu. Body zm ny odpovídající základní st ení 

sou adnicové chyb  mxy= 0,14m budou mít kód kvality 3, body odpovídající základní 

st ední sou adnicové chyb  mxy= 0,26m dostanou kód kvality 4. Bod m napojení nového 

stavu dáme kód kvality podle kvality horšího z navazujících bod . Bod m, které se 

nevešly do povolených odchylek, nebo nejsou dodrženy geometrické parametry se p i adí 

kód kvality 8. 

Bod m p epo teným pro obnovu katastrálního operátu se, mimo kódu kvality,  

také p i adí íslo po ízení. Pomocí ísla po ízení bodu MicroGEOS Nautil vytvo í správný 

výsledný vým nný formát, tak aby odpovídal zásadám uvedeným v odstavci 6.2.8.2 

Návodu. 

• Zp sob po ízení bodu 1 – p i azuje se bod m které byly ur eny s p esností 

mxy= 0,14m a sou asn  se jedná o body nového stavu geometrického plánu. 
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U t chto bod  bude ve výsledném vým nném formátu zachováno íslo 

bodu 

• Zp sob po ízení bodu 2 – jedná se o body kontrolní nebo konstruk ní body 

(identické body, vyty ované body), které byly ur eny s p esností mxy= 

0,14m. Tyto body budou ve výsledném vým nném formátu p e íslovány 

v rámci ZPMZ pro vektorizaci a bude u nich uveden odkaz na p vodní 

ZPMZ. 

• Zp sob po ízení 3 – p i azuje se bod m zam eným v rámci d ív jších 

ZPMZ, nebo d ív jším mapováním zam ením s p esností horší než 

mxy=0,14. Automaticky se také p i adí bod m získaným vektorizací 

rastrového obrazu mapy. 

Pro p epo et používáme nej ast ji tyto metody: 

• Polární metodu 

• Ortogonální metodou  

• Transformaci sou adnic 

• Metodu konstruk ních om rných m r 

Polární metoda 

Tato metoda je založena na m ení úhlu a vzdálenosti (tzv. polárních prvk ). 

Mezní odchylka v orientaci je 0,0800 gon. Sou adnice stanovišt  si dopo ítáme pomocí 

metody P echodného stanoviska. Pro výpo et pot ebujeme nejmén  t i identické body na 

které, máme zam ený sm r a délku. Po té pomocí zápisníku polární metody dopo ítáme 

sou adnice podrobných bod . 

Ortogonální metoda 

Pro p epo et sta í jen dva identické body. Aby p epo tené body vyhovovali kódu 

kvality 3, nesmí být délka kolmice delší než ¾ délky m ické p ímky, p i tom nejv tší 

p ípustná délka kolmice je 30m. M ickou p ímku m žeme prodloužit o 1/3 její délky 

Transformace sou adnic 

Transformaci sou adnic v místním systému do S-JTSK se provádí pomocí 

shodnostní transformace, zabráníme tak deformaci p vodního m ení. K tomuto p epo tu 

použijeme minimáln  t i identické body ve vhodném rozložení. 
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Pro spln ní podmínky mxy= 0,14m musí být p epo ítávané body uvnit  kružnice 

se st edem v polovin  spojnice navzájem nejvzdálen jších identických bod , jejíž polom r 

je roven ¾ délky takovéto spojnice. (§ 70 odst. 2 katastrální vyhlášky) 

Konstruk ní om rné 

Tato metoda se používá k dopo ítání výstupk  na budovách. Velikost výstupk  by 

nem la p ekro it 5m. 

P epo tené ZPMZ 

Ze 135 p epo tených ZPMZ bylo pro demonstraci vybráno 5 ukázkových ZPMZ. 

Veškeré p epo ty byly provedeny v programu Groma 9.0. 

ZPMZ se zakládají pro každou zm nu samostatn  a musí obsahovat tyto 

náležitosti: 

• Popisové pole (obr. 12) 

• Ná rt – m l by odpovídat bodu 16.10 p ílohy katastrální vyhlášky. 

Zpravidla se používá kopie p vodního ná rtu, ve kterém se zobrazí 

identické body a podrobné body 

• Výpo etní protokol 

• Seznam sou adnic 

P i íslování p epo tených bod  je nutno dodržovat ustanovení 4.3.3 a 6.3.3 

Návodu – body p e íslujeme v rámci nového ZPMZ, ale vlastní ísla bod  z stanou 

zachovaná. 

 

obr.  12 ukázka popisového pole ZPMZ 
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ZPMZ 479 

P vodní ZPMZ 240  

Polární metodou byly spo ítány všechny sou adnice podrobných bodú pro 

pozemkovou parcelu íslo 1532/11 

 

obr.  13 ná rt p epo tu ZPMZ 

• Sou adnice stanoviska 4001 byly spo ítány pomocí p echodného 

stanoviska s orientací na p t identických bod , t mito body byly rohy 

budov zam ené v ZPMZ 361 a 373. Geometrické parametry pro práci 

v katastru nemovitostí byly dodrženy (minimální úhel protnutí). 

• Sou adnice podrobných bod  byly spo ítány ze zápisníku pro polární 

metodu, vypo tené body vyhovují p esnosti pro kód kvality 3. Spo ítáno 
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bylo celkem deset podrobných  bod . Bod m 3-5 byl p id len kód kvalit 3 

a zp. po ízení 1 (body zm ny), bod m 2 a 6 k.k. 8 a zp. po ízení 1 (body 

napojení zm ny na stávající hranici), a bod m 7, 12-15 k.k. 8 zp. po ízení 2 

(kontrolní body). 

 

obr.  14 zápisník polární metody 

• P epo et byl ov en pomocí kontrolních om rných m r – odchylky 

stanovené pro práci v katastru byli dodrženy 

ZPMZ 481 

P vodní ZPMZ 242 

Polární metodou byly spo ítány všechny sou adnice podrobných bod  pro 

rozd lení parcely íslo 2419/3 

• Sou adnice stanoviska 4001 byly vypo teny pomocí metody p echodného 

stanoviska s orientací na t i identické body. T mi byly rohy budov 

zam ené v ZPMZ 373. Geometrické parametry pro práci v katastru 

nemovitostí byly dodrženy (minimální úhel protnutí). 

• Sou adnice podrobných bod  byly spo ítány ze zápisníku pro polární 

metodu. Vypo tené body vyhovují p esnosti pro kód kvality 3. P epo ítáno 

bylo celkem osm podrobných bod . Bodu 3 byl p i azen k.k. 3 a zp. 

po ízení 1, bod m 1,2 a 4 k.k. 8 zp. po ízení 1, a bod m 7, 11, 12 a 14 k.k. 

8 zp. po ízení 2. 

• P epo et byl ov en pomocí kontrolních om rných m r – odchylky 

stanovené pro práci v katastru byli dodrženy 

ZPMZ 533 
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P vodní ZPMZ 22 

 Sou adnice podrobných bod  byly spo ítány pomocí shodnostní transformace na 

t i identické body. T mi byly mezníky zam ené v ZPMZ 365 a roh budovy zam ený 

v ZPMZ 373. 

• St ední sou adnicová chyba transforma ního klí e je 0,07m, byla tedy 

spln na p esnost pro kód kvality 3. P epo teno bylo celkem 5 podrobných 

bod , všem byl p i azen k.k. 3 a zp. po ízení 1.  

• P epo et byl ov en pomocí kontrolních om rných m r – odchylky 

stanovené pro práci v katastru byli dodrženy 

ZPMZ 538 

P vodní ZPMZ 187 

Sou adnice podrobných bod  byly spo ítány pomocí shodnostní transformace na 

ty i identické body, t mi byly rohy budov zam ené v ZPMZ 373 a ZPMZ 296. 

• St ední sou adnicová chyba transforma ního klí e je 0,03m, byla tedy 

spln na p esnost pro kód kvality 3. Celkem bylo p epo teno 10 podrobných 

bod . Bod m 2, 3 a 6, 7, 8 byl p i azen k.k. 3 a zp. po ízení 1, bod m 4, 5 a 

10, 12, 14 k.k. 8 a zp. po ízení 1. 

• P epo et byl ov en pomocí kontrolních om rných m r – odchylky 

stanovené pro práci v katastru byli dodrženy 

ZPMZ 480 

P vodní ZPMZ 241 

Sou adnice podrobných bod  pro stavební parcelu . 347 byly spo ítány pomocí 

polární a ortogonální metody. 

• Sou adnice stanoviska 4001 byly vypo teny pomocí metody p echodného 

stanoviska s orientací na ty i identické body. T mi jsou rohy budov 

zam ené v ZPMZ 296 a ZPMZ 373. Geometrické parametry pro práci 

v katastru nemovitostí byly dodrženy (minimální úhel protnutí). 
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• Sou adnice podrobných bod  1-3 byly vypo teny pomocí polární metody. 

Vypo tené body vyhovují p esnosti pro kód kvality 3.  Bodu 1 byl p i azen 

k.k. 8 zp. po ízení 1 a bod m 2,3 k.k. 3 zp. po ízení 1. 

• Bod . 5 byl p epo ten pomocí ortogonální metody. Bodu 5 byl p i azen 

k.k. 8 a zp. po ízení 1. 

• Bod . 4 je totožný se zam eným bodem 296-375,  byl mu p i azen k.k. 3 

a zp. po ízení 1. Bod . 7 je totožný se zam eným bodem 296-377, byl mu 

p i azen k.k. 8 a zp. po ízení 2. 

• P epo et byl ov en pomocí kontrolních om rných m r – odchylky 

stanovené pro práci v katastru byly dodrženy 

P epo tené ZPMZ jsou sou ástí p ílohy .2 této diplomové práce. 

7.3. Tvorba zp esn ného rastru 

Pro vektorizaci katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se používá jejich 

rastrový obraz po ízený naskenováním t chto map. 

Vyrovnaný nebo souvislý rastr [9] se transformuje zp es ující transformací 

(podobnostní s Jungovou dotransformací). Pokud po transformaci dochází k zak ivení 

p ímých linií, nebo k zešikmení na sebe kolmých linií, použije se podobnostní 

transformace. 

Jako body transforma ního klí e se použijí vhodné identické body z RES, 

z p epo t  místního systému do S-JTSK a z dom ení identických bod . Tyto body by 

m ly transformované území uzavírat po obvodu. Výsledky zp es ující transformace se 

testují na bodech transforma ního klí e pomocí základní st ední chyby délky md. Ta je dán 

vztahem  , kde d je v tší z porovnávaných délek v metrech a „k“ se 

vypo te jako . Pokud jsou p i testování zjišt ny odchylky, provede se analýza 

chyb a po jejich oprav  se transformace opakuje.  

Výsledkem zp es ující transformace je zp esn ný rastr katastrálního území. Na 

podklad  rastrového obrazu PK mapy se vyhotoví p ehled zp es ující transformace. 

K výsledku transformace se vyhotoví protokol o zp es ující transformaci. 
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Podkladem pro vyhotovení zp

PK. 

Zp esn né rastry map PK a KN jsou sou

7.4. Vektorizace parcel katastru nemovit

Výkres se vyhotovuje v

postupujeme tak, aby výsledný SGI svým obsahem odpo

Nejd íve je pot

SGI a SPI. To provedeme importem vým

SGI a SPI udržely aktuální

opakujeme. 

Poté naplníme databázi bod

P i vektorizaci byly jako první p

polygonu (obr. 15), v místech kde byla hranice ur

území, nebo byla zjišt na v

tato hranice. Dále byly referen

vektorizace obsahu katastrální mapy. Nejprve byla v

obsahu katastrální mapy

který není v map  PK obsažen)
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Podkladem pro vyhotovení zp esn ného rastru mapy KN je zp

né rastry map PK a KN jsou sou ástí p ílohy . 6. 

Vektorizace parcel katastru nemovitostí a dopln ní parcel ZE

Výkres se vyhotovuje v programu MicroGEOS_Nautil

postupujeme tak, aby výsledný SGI svým obsahem odpovídal § 16 katastrální vyhlášky.

íve je pot eba, v projektu založeném v programu Nautil, zaktualizovat data 

GI a SPI. To provedeme importem vým nného formátu katastru z 

aktuální, import vým nného formátu v pr b hu obnovy SGI 

Poté naplníme databázi bod  body z RES a p epo tenými body v

rizaci byly jako první p evzaty hranice katastrálního území z hrani

místech kde byla hranice ur ena p i obnov  sousedního katastrálního 

na v terénu a ur ena p ímými geodetickými metodami

Dále byly referen n  p ipojeny zp esn né rastry (KN a PK) a zapo

vektorizace obsahu katastrální mapy. Nejprve byla vytvo ena vektorová kresba platného 

katastrální mapy (podle zp esn ného rastru mapy PK, z mapy KN jen platný stav,

 PK obsažen).  

obr.  15 hrani ní polygon 

erná Voda 

32 

ného rastru mapy KN je zp esn ný rastr mapy 

ní parcel ZE 

programu MicroGEOS_Nautil (dále Nautil) a 

16 katastrální vyhlášky. 

programu Nautil, zaktualizovat data 

 ISKN. Abychom data 

hu obnovy SGI dle pot eby 

tenými body v S-JTSK.  

evzaty hranice katastrálního území z hrani ního 

 sousedního katastrálního 

ímými geodetickými metodami, se p evezme 

né rastry (KN a PK) a zapo ata vlastní 

ena vektorová kresba platného 

mapy KN jen platný stav, 
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P i tvorb  výkresu byly využity také další podklady, jako jsou nap . geometrické 

plány v S-JTSK, geometrické plány v místním systému do S-JTSK p epo tené, nezapsané 

geometrické plány. P i vektorizaci byly využity i nep epo tené geometrické plány 

v místním systému a geometrické plány se záporným ZPMZ. Byly také odstran ny 

nesoulady v návaznosti kresby na stycích mapových list  a to vytvo ením spojnice 

lomových bod  nejbližších k jejich rámu. Nespojité parcely s d lenou slu kou byly 

odstran ny vytvo ením samostatných parcel. 

Obsah dosavadní katastrální mapy, který je nad rámec obsahu stanoveného v § 16 

odst. 6 katastrální vyhlášky nebyl vektroizován. 

Uvnit  každé parcely musí být umíst no vždy jedno parcelní íslo. To se umís uje 

doprost ed parcely a jeho vztažný bod p edstavuje defini ní bod parcely. Do parcel o velké 

rozloze se pro lepší orientaci umís ují tzv. popisná parcelní ísla. Parcelní íslo je možné 

zmenšit o 1/3. U malých parcel se parcelní íslo minimalizuje a z n j se vyvede šipka 

k popisnému parcelnímu íslu. Mapové zna ky druhu pozemku se umís ují dovnit  parcely 

nad parcelní íslo. U malých parcel je možno je zmenšit o 1/3, nebo je úpln  vypustit. 

Zna ku budovy vyzna ujeme do budov p i vektorizaci, ostatní mapové zna ky se doplní 

automaticky p i spušt ní kontrol DKM SPI. 

Do výkresu se jako zvláštní prvek polohopisu dopl ují hranice rozsahu v cného 

b emene, a to tak aby nedošlo k deformaci v cného b emene oproti jeho p vodnímu 

vymezení. 

Po vektorizaci platného obsahu katastrální mapy byla provedena vektorizace 

hranic dopl ovaných pozemk  ZE podle zp esn ného rastru mapy PK.  

Jsou-li grafické operáty, v nichž jsou zobrazeny pozemky dosud evidované 

zjednodušeným zp sobem, pro jejich dopln ní do nového SGI nepoužitelné, z stane 

zjednodušená evidence zachována do dokon ení pozemkových úprav (bod 8.16.2 Návodu). 

P i vektorizaci parcel se zárove  provádí kontrolní výpo et vým r parcel a jejich 

porovnání s vým rami, uvedenými v SPI. Rozdíl mezi t mito vým rami nesmí p ekro it 

stanovené mezní odchylky podle bodu 14.9 p ílohy katastrální vyhlášky. P i p ekro ení 

mezní odchylky se prov uje, zda nedošlo k omylu. Pokud ne, p evezme se nová vým ra 

s SGI. 
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U parcely 3438 byla p i vektrorizaci p ekro ena mezní odchylka vým ry o 103 

m2. Proto bylo nutné prošet it vývoj parcely. Šet ením v dokumentaci výsledk  šet ení a 

m ení pro vedení a obnovu SGI bylo zjišt no: 

• Geometrické a polohové ur ení parcely 3438 je dáno zobrazením hranic 

v map  bývalého pozemkového katastru íslo 4. 

 

obr.  16 zobrazení p. . 3438 v PK map  

• Ur ení vým ry parcely 3438 je doloženo v Parcelním protokolu. Její 

vým ra 201 m2 se do doby obnovy katastrálního operátu nezm nila. 
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obr.  17 parcelní protokol 

obr.  18 informace o parcele 3438 ze dne 4.2.2013 

• Hranice parcely byly zvektorizovány z rastrového obrazu mapy bývalého 

pozemkového katastru. 
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obr.  19 kontrola vým ry p. . 3438 

 

Po porovnání vým ry vedené v SPI s vým rou ur enou s SGI, bylo zjišt no, že 

jejich rozdíl p ekra uje mezní odchylku vypo tenou podle bodu 14.9 p ílohy katastrální 

vyhlášky. 

Byla provedena kontrola správnosti vykreslení hranic této parcely podle mapy 

PK, a bylo také pro kontrolu provedeno porovnání délek hranic parcely vykreslených 

v SGI a hranic v map .  

Tabulka 1 Porovnání délek 

Hranice parcely byly p evzaty z platného geometrického a polohového ur ení,  

proto byla vým ra parcely 3438 p evzata z grafického po íta ového souboru a po zplatn ní 

obnoveného KO je nov  vedena s vým rou 304 m2. 
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Vektorizovaný spole ný grafický soubor (SGS) je uložen v p íloze . 3. 

7.5. Kontrola kresby 

Po dokon ení vektorizace map a p ed vyhotovením konceptu (KON) a kone ného 

grafického souboru (KGS), je nutné provést kontroly samotné kresby. V této fázi se 

kontroly provádí nad operátem KN.  

 

obr.  20 nastavení kontrol 

Jako první se provádí kontrola kresby (obr. 21), pokud jsou kontroly nulové, tak 

pokra ujeme dál kontrolou ploch. 
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obr.  21 kontroly kresby 

 

Kontrola ploch (obr. 22) 

 

obr.  22 kontrola ploch 
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 V kontrole DKM SPI (obr. 23) se kontrolují p ebyte ná a chyb jící parcelní 

ísla, porovnání vým r a správnost kódu druhu pozemku. 

P i zjišt ní p ebyte ných nebo chyb jících parcelních ísel je nutné tyto parcely 

vyhledat a chybu opravit, jinak není možné vytvo it koncept a kone ný grafický soubor. 

Porovnání vým r se nám zobrazí v protokolu odchylek, vým ry s p ekro enou mezní 

odchylkou znovu p ekontrolujeme, abychom se ujistili, že jsme neud lali chybu p i 

vektorizaci hranic parcel. Kontrolou správnosti druhu pozemku se nám automaticky doplní 

do výkresu mapové zna ky druhu pozemku. 

 

obr.  23 kontrola DKM SPI 

Kontrola DKM DB (obr. 24). Nejprve se provede kontrola bod , které se již 

nacházejí v databázi. Potom pomocí kontroly „ Body, které jsou ve výkresu, ale nejsou 

v DB“ do íslujeme podrobné body na vektorizovaných hranicích, body se íslují vždy od 

1-3999 pod ZPMZ vektorizace, v k. ú. erná Voda byly pro vektorizaci, kv li vysokému 

po tu podrobných bod , rezervována t i ZPMZ . Takto do íslované body však nejsou 

v databázi, vygenerují se jako textový soubor a do databáze bodu se musí naimportovat 

jako body vektorizaze. Všechny tato body budou mít p i azen k.k. 8 a zp sob po ízení 3. 

Když p i tomto do íslování budeme mít zatržené i „ Rušit body v DB, které nejsou na 

kresb “ automaticky se zruší body mimo kresbu p ímo v databázi bod .   
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obr.  24 Kontrola DKM DB 

 

obr.  25 import bod  do databáze bod  

Následuje kontrola rozpoznatelnosti element , kat. území a oblouk  a kružnic. 
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obr.  26 kontrola rozpoznatelnosti element  

 

obr.  27 kontrola Kat. území 
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obr.  28 kontrola Oblouky, kružnice 

7.6. Vytvo ení kone ného grafického souboru 

Po provedení kontrol se z výkresu v programu Nautil, pomocí funkce 

Final/Spustit obnovu (obr. 29), vyhotoví koncept KMD (obr. 30). V konceptu se navrhne 

ozna ení pozemk  zjednodušených evidencí novými parcelními ísly, pokud je v KN již 

parcelní íslo obsazeno, pokud ne, ponechá se parcelní íslo p vodní. V konceptu jsou taky 

do stavu KN dopln ny hranice pozemk  vedené ve zjednodušené evidenci.  
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obr.  29 SGS – spole ný grafický soubor 

 

obr.  30 koncept

  Parcely jsou íslovány svými p vodními parcelními ísly a k nim jsou p i azena 

parcelní ísla nová.  

Z konceptu se následn  vyhotoví pomocí funkce Final/ Generování KGS kone ný 

grafický soubor KMD (obr. 31). Zde již jsou parcely ZE nov  ozna eny jako parcely KN.  
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obr.  31 KGS - kone ný grafický soubor 

Po vyhotovení KGS se v Nautilu spustí Generován SPI OO. Tímto krokem je 

dokon en proces obnovy v programu Nautil, vyexportuje se vým nný formát katastru 

nemovitostí, který se následn  neimportuje do ISKN. 

Koncept i kone ný grafický soubor jsou uloženy p íloze . 3. 
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8. Obnova SPI 

 Údaje SPI se aktualizují podle výsledk  zjiš ování hranic, p e íslování parcel, 

srovnávacího sestavení parcel, dalších výsledk  zem m ických inností, a dále podle 

listin zapsaných do katastru v pr b hu obnovy katastrálního operátu.  

Z aktualizovaných dat SPI se pro ú ely vyložení katastrálního operátu, vyhotoví 

tiskové výstupy: 

• Seznam vlastník  a jiných oprávn ných (obr. 32) 

• Rejst ík vlastník  a jiných oprávn ných (obr. 33) 

• Srovnávací sestavení parcel 

 

obr.  32 seznam vlastník  a jiných oprávn ných 

obr.  33 rejst ík vlastník  a jiných oprávn ných 
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P ed zplatn ním obnoveného katastrálního operátu v ISKN se do nového návrhu 

SPI a SGI zapracují výsledky ukon ených ízení V a Z. Po poslední aktualizaci dat z ISKN 

se na co nejkratší dobu zastaví všechny zápisy do katastru, rezervace ZPMZ a nových 

parcelních ísel v daném katastrálním území. Katastrální území se tzv. uzamkne do doby 

zplatn ní obnoveného katastrálního operátu v ISKN.  

8.1. Výpo et vým r parcel 

Nyní už známe sou adnice lomových bod  hranic parcel ve výkresu, z t chto 

sou adnic se vypo tou vým ry jednotlivých parcel. Vým ry se zaokrouhlují na celé metry 

tvere ní. 

Ozna ení zp sobu ur ení vým ry: 

a) Zp sob ur ení 2 – tento zp sob ur ení se p i adí vým rám ur eným p ímo 

ze sou adnic S-JTSK lomových bod  s k.k. 3 a 4 a sou adnic lomových 

bod  které jsou vloženy na p ímých hranicích, bez ohledu na jejich kód 

kvality. 

b) Zp sob ur ení 1 – jsou-li vým ry vypo teny jiným íselným zp sobem 

(z p ímo m ených m r, ze sou adnic v místním systému). 

c) Zp sob ur ení 0 – vým ry jsou vypo teny ze sou adnic lomových bod , 

s nichž nejmén  jeden má sou adnici s k.k. 8 

V SPI se p i obnov  KO, p i shodném zp sobu ur ení ponechají dosavadní 

vým ry jen v p ípad , nejsou-li p ekro eny mezní odchylky stanovené v bod  14.9 p ílohy 

katastrální vyhlášky. Je-li p ekro ena mezní odchylka, zkontroluje se správnost 

vektorizace, když není ve vektorizaci zjišt na chyba, p evezmou se vým ry z grafického 

po íta ového souboru. 

8.2. Srovnávací sestavení parcel 

Srovnávacím sestavením parcel rozumíme porovnání parcel katastru nemovitost a 

parcel zjednodušené evidence p ed obnovou KO s parcelami katastru nemovitostí po 

obnov  KO. Pro lepší p ehled se porovnání provádí po jednotlivých LV.  
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obr.  34 srovnávací sestavení parcel 

Srovnávací sestavení obsahuje v levé ásti dosavadní stav podle katastru a 

zjednodušené evidence, v prost ední ásti nový stav a v pravé ásti dopl kové údaje jako 

jsou nap . odchylka, kvalita nejmén  p esného lomového bodu, p ekro ení odchylky atd. 

V posledním ádku se porovnávají vým ry p ed a po obnov  katastrálního operátu. U 

parcel v novém stavu musí být patrno, ze kterých parcel nebo jejich ástí v dosavadním 

stavu vznikly. (obr. 34)  

Pro vyložení obnoveného katastrálního operátu k ve ejnému nahlédnutí se tiskne 

pouze levý a prost ední sloupec srovnávacího sestavení. 

Zárove  se srovnávacím sestavením parcel se vyhotovují rejst íky parcel. A to 

rejst ík parcel katastru a parcel ZE p ed obnovou KO ve vztahu k parcelám v obnoveném 

katastrálním operátu (obr. 35). A rejst ík parcel v obnoveném KO ve vztahu k p vodním 

parcelám katastru a parcelám ZE (obr. 36). 

 

obr.  35 rejst ík parcel stará-nová 
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obr.  36 rejst ík parcel nová stará 

8.3. Kontroly a technická zpráva 

Výsledky obnovy katastrálního operátu a p evodu se kontrolují po ucelených 

etapách, se zam ením na jejich úplnost, návaznost a soulad díl ích operát , dodržení 

stanovených charakteristik a kritérií p esnosti, platných p edpis  a projektu. Provedení 

kontroly se dokládá písemným záznamem. 

O obnov  katastrálního operátu se zpracuje technická zpráva obsahující podle 

bodu 15.2 Návodu: 

a) Údaje o využitelných podkladech 

b) asový sled pracovních etap a jejich zpracovatele 

c) Údaje o dodržení projektu 

d) Údaje o použitých metodách, pop . technologiích 

e) Zhodnocení výsledk  kontrol 

f) Seznam elaborátu 
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9. Námitky  

 Po dokon ení nového SPI a SGI, katastrální ú ad vyloží tento nový operát po 

dobu nejmén  deseti dn  k ve ejnému nahlédnuti na p íslušné obci.  

Oznámení o dokon ení obnovy KO a jeho vyložení zašle katastrální ú ad 

p íslušné obci s takovým p edstihem, aby obec mohla termín a dobu vyložení 

obnovovaného operátu zve ejnit zp sobem v míst  obvyklým nejmén  30 dn  p ed jeho 

vyložením. Oznámení o dokon ení obnovy KO a jeho vyložení zašle katastrální ú ad také 

p íslušnému ZKI a to nejmén  15 kalendá ních dn  p edem. 

Všem vlastník m a jiným oprávn ným, kte í nemají v dané obci trvalý pobyt, 

zašle Katastrální ú ad oznámení o dokon ení obnovy KO a jeho vyložení nejmén  30 dn  

p edem. Toto oznámení obsahuje: 

• Termín vyložení obnoveného KO na p íslušné obci 

• Kdy budou vyložení p ítomni zástupci katastrálního ú adu – doba jejich 

p ítomnosti 

• Datum plánovaného zplatn ní obnoveného katastrálního operátu 

Vlastníci a jiní oprávn ní mají možnost b hem tohoto vyložení a ve lh t  15 dn  

po n m, podat námitku proti obsahu obnovovanému katastrálnímu operátu. O podaných 

námitkách rozhoduje katastrální ú ad. 

P i podání námitky zahájí katastrální ú ad ízení o námitce (§ 44 odst. Správního 

ádu). V tomto ízení zkoumá, zda nedošlo k z ejmému omylu p i obnov  katastrálního 

operátu a zda byla námitka oprávn ná. Proti rozhodnutí katastrálního ú adu se m že 

vlastník do patnácti dn , ode dne jeho doru ení, odvolat k p íslušnému ZKI. 

O výsledku námitek se sepíše protokol. Ten obsahuje informace o tom, kdy byl 

obnovený KO vyložen, kdo se za Katastrální ú ad vyložení zú astnil, kolik vlastník  a 

jiných oprávn ných se k vyložení dostavilo a zda byly ve stanovené lh t  písemn  podány 

námitky. 

V k. ú. erná voda se vyložení obnoveného KO konalo od 20.05.2013 do 

30.02.2013. Pracovník katastrálního ú adu byl vyložení p ítomen 20.5.2013, 22.5.2013, 

27.5.2013 a 29.5.2013 vždy v dob  od 8:30 do 12:00 hod. a od 12:30 do 16:30 hod.. Ve 

stanovené lh t  nebyla proti obnovenému katastrálnímu operátu podána žádná námitka.  
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10. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 

 Platnost obnoveného katastrálního operátu lze vyhlásit nejd íve 15 dn  ode 

dne, kdy skon ilo jeho vyložení. Ke dni vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního 

operátu musí být provedeno v ISKN nahrazení dosavadního katastrálního operátu operátem 

novým. 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu p epracováním se provede 

v sou innosti s p íslušnou obcí. Katastrální ú ad a ÚZK zve ejní vyhlášení platnosti 

obnoveného KO také zp sobem umož ující dálkový p ístup (§ 63 odst. 8 katastrální 

vyhlášky). 

Obvod obnoveného katastrálního území se v p íslušné analogové map  vyzna í 

lemovkou soub žn  s obvodem v p im ené vzdálenosti dovnit  tohoto území, uvnit  

obvodu se uvede „Nahrazeno KMD“. 

V katastrálním území erná Voda byla vyhlášena platnost nového katastrálního 

operátu ke dni 20.6.2013. Podle § 17 odst. 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení 

platnosti obnoveného katastrálního operátu stává neplatný, a nadále se používá obnovený 

katastrální operát. 
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11. Nový výpo et díl  BPEJ 

K parcelám obnoveného katastrálního operátu se nov  p i adí údaje o BPEJ 

zjišt né pr nikem nového SGI s grafickým podkladem tematického obsahu BPEJ, který je 

veden jako samostatný soubor.[7]  

Nové údaje do BPEJ se do KN zavedou s nahrazením dosavadního katastrálního 

operátu novým.   
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12. Záv r  

Touto diplomovou prací byl nastín n postup obnovy katastrálního operátu 

p epracování souboru geodetických informaci, výsledkem se stala katastrální mapa 

digitalizovaná . Obnovený katastrální operát v katastrálním území erná Voda byl zplatn n 

20.6.2013 v ízení Z-3162/2013-811. 

Pro p epo et geometrických plán  v místním sou adnicovém systému byla 

využita p edevším shodnostní transformace, polární a ortogonální metoda. Výsledky 

p epo tu byly ov eny pomocí kontrolních om rných m r. P epo tená ZPMZ byla využita 

p i tvorb  nového SGI. P epo teno bylo celkem 135 ZPMZ. 

Parcely zjednodušené evidence, které nebylo možné do nového SGI doplnit, 

budou dopln ny do KN jednoduchou pozemkovou úpravou. V katastrálním území erná 

Voda nebylo možné do nového SGI doplnit 261 parcel zjednodušené evidence. 

P í vyložení obnoveného katastrálního operátu k ve ejnému nahlédnutí, nebyla 

v ádné lh t  podána žádná námitka proti obnovovanému operátu. 

Dopln ní BPEJ po zplatn ní obnoveného operátu v ISKN bylo provedeno na 

základ  výkresu izolinií BPEJ. Tento výkres byl vyžádán u VÚMOP Praha.  
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