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Anotace 

 Ve své diplomové práci jsem se zabývala postupem prací při obnově katastrálního 

operátu přepracováním. Postup prací jsem demonstrovala na obnově katastrálního území 

Mutkov. Diplomová práce popisuje postup činností od přípravných prací, přes měření v 

terénu, aţ po konečné zpracování katastrální mapy digitalizované. 
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Summary 

 In my Dissertation Thesis I dealt with the work progress in the reconstruction of the 

cadastral optative by reprocessing. I have demonstraded the work procedure on the renewal 

of the Mutkov cadastral territory. The Dissertation Thesis describes the action steps from 

the preparátory works, through field measurements, to the final pocessing of the digitized 

cadastral map. 

 

Keywords 

 repeal of cadastre documentation, cadastre of real estates, cadastral map, set of 

geodetic information, set of descriptive information,  raster 



Obsah   

Obsah ..................................................................................................................................... 6 

1 Úvod ............................................................................................................................... 8 

2 Obnova katastrálního operátu ........................................................................................... 11 

2.1 Obnova katastrálního operátu novým mapováním .................................................... 11 

2.2 Obnova katastrálního operátu přepracováním ........................................................... 11 

2.3 Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ............... 11 

3 Zahájení obnovy a přípravné práce ................................................................................... 13 

3.1 Oznámení o obnově katastrálního operátu ................................................................. 14 

3.2 Projekt obnovy ........................................................................................................... 15 

3.2.1 Projekt obnovy v k.ú. Mutkov ............................................................................. 15 

3.3 Zaloţení projektu v MicroGEOS_Nautil ................................................................... 16 

4 Částečná revize ................................................................................................................. 17 

4.1 Práce v terénu ............................................................................................................. 18 

4.1.1 Dohledání hraničních kamenů ............................................................................. 18 

4.1.2 Revize záznamů pro další řízení .......................................................................... 19 

4.1.3 Revize budov s č.p. nebo č.e. .............................................................................. 20 

4.1.4 Revize místních a pomístních názvů ................................................................... 20 

4.1.5 Revize bodů polohového a výškového bodového pole ....................................... 21 

4.1.6 Doplnění neúplných údajů ................................................................................... 23 

5 Zaloţení a naplnění přehledu ZPMZ ................................................................................ 24 

6 Výběr vyuţitelných podkladů ........................................................................................... 26 

7 Vyhledání a zaměření identických bodů ........................................................................... 28 

7.1 Přehled identických bodů ........................................................................................... 29 



7.2 Zaměření identických bodů na hranici katastrálního území ...................................... 29 

7.2.1 Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad ............... 31 

8 Princip a měření metodou GNSS ...................................................................................... 40 

8.1 Systém GNSS ............................................................................................................. 40 

8.2 Metody měření technologií GPS ................................................................................ 41 

8.3 Vlastní GNSS měření v k.ú. Mutkov ......................................................................... 42 

9 Zaměření identických bodů v intravilánu ......................................................................... 45 

9.1 Přesnost měření .......................................................................................................... 47 

9.2 Měřický náčrt ............................................................................................................. 48 

9.3 Přehled identických bodů ........................................................................................... 49 

10 Přístrojové vybavení a pomůcky ..................................................................................... 50 

11 Pouţitý software ............................................................................................................. 52 

12 Tvorba zpřesněných rastrů .............................................................................................. 53 

12.1 Vznik rastrů .............................................................................................................. 53 

12.2 Doplnění vektorového hraničního polygonu ............................................................ 54 

12.3 Vyrovnávací transformace ....................................................................................... 54 

12.4 Zpřesňující transformace .......................................................................................... 55 

12.5 Transformace rastru KN na rastr PK ........................................................................ 55 

12.6 Kontrola výsledných rastrů ...................................................................................... 56 

13 Transformace GP z místních systémů do S-JTSK .......................................................... 57 

14 Vektorizace parcel KN a doplnění parcel ZE ................................................................. 58 

14.1 Vektorizace grafických přídělů ................................................................................ 60 

14.2 Kontroly ................................................................................................................... 62 

15 Výběr pouţitých podrobných bodů ................................................................................. 69 

16 Tvorba výkresu KGS ...................................................................................................... 71 



17 Obnova SPI ..................................................................................................................... 73 

17.1 Výpočet výměr parcel .............................................................................................. 73 

17.2 Srovnávací sestavení parcel ..................................................................................... 73 

17.3 Námitky .................................................................................................................... 74 

17.4 Vyhlášení platnosti obnoveného KO ....................................................................... 74 

18 Závěr ............................................................................................................................... 75 

Seznam literatury ................................................................................................................. 76 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 77 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 79 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 80 

 

 



Seznam použitých zkratek: 

č.e.  číslo evidenční 

č.p.  číslo popisné 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DB  databáze bodů 

DKM  digitální katastrální mapa 

DPE  dřívější pozemková evidence 

GNSS  Global navigation Satelite System 

GP  geometrický plán/grafický příděl 

GPS  Global Position Systém 

IB  identický bod 

ID  identifikace 

ISKN  informační systém katastru nemovitostí 

KGS  konečný grafický soubor 

KMD  katastrální mapa digitalizovaná (s S-JTSK) 

KM-D  katastrální mapa digitalizovaná (v systému Gusterberg nebo Sv. Štěpán) 

KK  kód kvality 

KN  katastr nemovitostí 

KON  koncept 

KP  katastrální pracoviště 

KPÚ  komplexní pozemková úprava 

KÚ  Katastrální úřad 

k.ú.  katastrální území 

LV  list vlastnictví 

ML  mapový list 



OO  obnova operátu 

PBP  polohové bodové pole 

PK  Pozemkový katastr 

PP  polygonový pořad 

PPBP  podrobné polohové bodové pole 

PÚ  pozemková úprava 

RES  registr souřadnic 

RO  revize operátu 

RTK  Real Time Kinematic 

Sb.  sbírka 

SGI  soubor geodetických informací 

SGS  společný grafický soubor 

S-JTSK systém - Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI  soubor popisných informací 

S-SŠ  systém – Svatý Štěpán 

TB  trigonometrický bod 

VBP  výškové bodové pole 

VFK  výměnný formát katastru 

ZDŘ  záznam dalšího řízení 

ZhB  zhušťovací bod 

ZE  zjednodušená evidence 

ZP  způsob pořízení 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 

 V dnešní přetechnizované době je jiţ téměř nezbytností, aby všechna nově 

pořizovaná data byla vytvářena a ukládána v digitální podobě. Tato potřeba digitálních dat 

se ovšem týká i dat pořízených v minulých dobách. Proto Český úřad zeměměřický a 

katastrální (ČÚZK) přistoupil k digitalizaci stávajících analogových map, které jsou 

vedené převáţně v měřítku 1:2880 a v systému Svatý Štěpán (S-SŠ). 

Katastrální mapy digitalizované (KMD) umoţňují poté rychlejší, efektivnější a 

pohodlnější práci v mnoha ohledech. Mapy jsou přístupné po celé České republice, data 

jsou poskytována s mnohem větší rychlostí, je moţné také rychlejší zápis právních vztahů 

k nemovitostem, v neposlední řadě je také usnadněna oprava vzniklých chyb 

v katastrálním operátu.  Jednotlivé katastrální území (k.ú.), kde jsou jiţ katastrální mapy 

digitalizované či digitální katastrální mapy (DKM), na sebe plynule navazují a nedochází 

tak k ţádným překrytům ani ke vzniku nedokrytů. 

V některých katastrálních územích se nacházejí mapy KM-D. Nejdůleţitější rozdíl 

mezi mapami KMD a KM-D je v jejich souřadnicových systémech. Zatímco mapy KMD 

jsou převedeny do v současné době pouţívaného systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK), mapy KM-D jsou ponechány v souřadnicovém systému stabilního 

katastru (Svatoštěpánský nebo Gusterberský). 

Cílem mé diplomové práce je popis prací při obnově katastrálního operátu 

přepracováním v k.ú. Mutkov. Katastrální území Mutkov leţí v Olomouckém kraji, okrese 

Olomouc. Centrum obce se nachází zhruba 29km od Olomouce. Poloha Mutkova je 

znázorněna na obrázku č. 1. Správu katastru nemovitostí České republiky zde vykonává 

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. Katastrální území 

Mutkov se rozkládá na mapových listech VS-IX-10-07, VS-IX-10-10, VS-IX-10-11, VS-

IX-10-12, VS-IX-10-14, VS-IX-10-15, VS-IX-10-16, VS-X-10-09 a VS-X-10-13. 

Terén v k.ú. Mutkov je převáţně kopcovitý, se souvislými zalesněnými plochami. 

Zástavba intravilánu je tvořena spíše objekty k rekreaci. V extravilánu převládá intenzivní 

lesnická činnost, méně je potom zastoupena činnost zemědělská. 
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Obrázek 1 - Poloha Mutkova 

Údaje o území: Výměra k.ú.: 5 626 140 m
2 

   Parcely KN: 324 

   Parcely ZE: 94 

   Parcely GP: 57 

   Budovy s č.p.: 16 

   Budovy s č.e.: 39 

   Budovy bez č.p. nebo č.e.: 3 

   Vlastníci a jiní oprávnění: 89 

   Listy vlastnictví: 78 

Mutkov sousedí s k.ú. Huzová, Dalov, Chabičov a Paseka u Šternberka. V době 

zplatnění k.ú. Mutkov byla v k.ú. Huzová KMD, v k.ú. Dalov na části území DKM-KPÚ, 

na zbylé části k.ú. S-SK ŠS, v k.ú. Chabičov S-SK ŠS a v k.ú. Paseka u Šternberka S-SK 

ŠS. Sousední k.ú. jsou zobrazena na obrázku č. 2. 
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Obrázek 2 - Sousední katastrální území 
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2 Obnova katastrálního operátu 

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických 

informací ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných 

informací katastrálního operátu. Lze ji provést: 

a) novým mapováním, 

b) přepracováním souboru geodetických informací, 

c) na podkladě výsledků pozemkových úprav. 

Katastrální operát se obnovuje zpravidla v rozsahu jednoho katastrálního území. Při 

obnově katastrálního operátu se do katastrální mapy doplňují parcely zemědělských a 

lesních pozemků, evidovaných dosud zjednodušeným způsobem. [1] 

2.1 Obnova katastrálního operátu novým mapováním 

 K obnově katastrálního operátu novým mapováním se přistoupí tehdy, pokud 

geometrické určení a polohové určení nemovitostí v důsledku velkého počtu změn, 

nevyhovující přesnosti, nebo pouţitého měřítka katastrální mapy, jiţ nevyhovuje 

současnému vedení katastru, případně dojde-li ke ztrátě, zničení, nebo takovému poškození 

katastrálního operátu, ţe není jiţ moţné, nebo účelné ho rekonstruovat. [1] 

2.2 Obnova katastrálního operátu přepracováním 

 Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí katastrální mapy 

z grafické formy do formy grafického počítačového souboru. Podrobněji o této variantě 

obnovy pojednává moje diplomová práce. [1] 

2.3 Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků 

pozemkových úprav 

 Při obnově katastrálního operátu se vyuţijí výsledky komplexních pozemkových 

úprav. Za geometrické a polohové určení nemovitosti se v takovém případě povaţuje 

určení tvaru, rozměru a polohy nemovitosti souřadnicemi bodů jejích hranic podle 

schváleného návrhu pozemkových úprav. Výsledky jednoduché PÚ katastrální úřad pro 
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obnovu katastrálního operátu vyuţije, je-li jednoduchou PÚ dotčena souvislá část k.ú. a 

povaţuje-li to, s ohledem na účelnou správu katastru, za vhodné. [1] 
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3 Zahájení obnovy a přípravné práce 

 Pro obnovu katastrálního operátu je nutné nejdříve vyznačit do informačního 

systému katastru nemovitostí (ISKN) nové řízení obnovy operátu (OO), viz obrázek č. 3. 

Nové řízení OO se zaloţí v Přípravě aktualizace a v části s řízeními OO. Pro k.ú. Mutkov 

připadlo číslo řízení OO-8/2011-805. V detailech řízení obnovy operátu se následně přiřadí 

dané k.ú. a další potřebné údaje. Lze zde také s pomocí předem nadefinovaných šablon 

vytvořit příslušné listiny, např. „Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu 

přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.‟ Viz příloha č. 1 

 

Obrázek 3 - Ukázka výstupu z ISKN po založení řízení OO 
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3.1 Oznámení o obnově katastrálního operátu 

 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informací do digitální podoby (Oznámení), zašle katastrální pracoviště 

příslušné obci nejméně dva měsíce předem, před zahájením prací. Obec toto Oznámení 

zveřejní na své úřední desce. 

 V tomto oznámení katastrální pracoviště zároveň ţádá příslušnou obec o poskytnutí 

nezbytné součinnosti. 

Rozsah nezbytné součinnosti: 

 uveřejnění Oznámení způsobem v místě obvyklým po dobu 30 ti dnů, 

 poskytnutí vhodných prostor a podmínek pro vyloţení obnoveného katastrálního 

operátu, 

 součinnost při částečné revizi katastru nemovitostí a uveřejnění Oznámení o 

částečné revizi katastru nemovitostí způsobem v místě obvyklým, 

 zajištění spolupráce s oprávněnou osobou, která je znalá místních poměrů a bude 

katastrálnímu pracovišti podávat potřebné informace (informace o vlastnících 

nemovitostí, informace o nemovitostech ve vlastnictví obce), 

 revize seznamu budov s č.p., č.e. a seznamu místního a pomístního názvosloví. 

Společně s tímto Oznámením zašle katastrální pracoviště i Oznámení o vyhlášení 

částečné revize katastru nemovitostí. Viz příloha č. 5.1 

Současně při vyhlášení obnovy katastrálního operátu se zaloţí průvodní záznam. 

Průvodní záznam obsahuje popis všech činností spojených s obnovou operátu. Ke kaţdé 

činnosti se uvede časové období, v kterém byla prováděna, jméno a podpis pracovníka, 

který danou činnost vykonal a jméno s podpisem pracovníka, který provedl přezkoušení 

dané činnosti. Viz příloha č. 2 
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3.2 Projekt obnovy 

 Projekt obnovy katastrálního operátu je nutné zpracovat pro kaţdé katastrální území 

samostatně. Zpracování má na starost pověřený pracovník katastrálního pracoviště, který je 

k této činnosti odborně způsobilý. Zpracováním projektu v katastrálním území Mutkov 

jsem byla pověřena já. 

Projekt obnovy následně schválí vedoucí technického odboru a ředitel příslušného 

katastrálního pracoviště. Viz příloha č. 3 

K projektu obnovy se připojí také vyjádření zeměměřického a katastrálního 

inspektorátu. Viz příloha č. 4 

3.2.1 Projekt obnovy v k.ú. Mutkov 

Celý Projekt obnovy katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Mutkov je obsaţen 

v příloze č. 5. 

Projekt obnovy se dělí na několik částí. Hlavními částmi jsou: 

 úvod, 

 údaje o katastrálním území,  

 obnova přepracováním, 

 vyhotovení obnoveného souboru geodetických a popisných informací, 

 elaborát obnovy, 

 řízení o námitkách, BPEJ a vyhlášení platnosti, 

 odhad spotřeby času, 

 časový harmonogram činností, 

 pouţité předpisy, 

 přílohy. 
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3.3 Založení projektu v MicroGEOS_Nautil 

Pro kaţdé obnovované území je nutné v programu MicroGEOS_Nautil (Nautil) 

zaloţit nový projekt. Nautil pracuje jako nadstavba systému MicroStation. 

Jednotlivý projekt náleţí pouze k jednomu obnovovanému katastrálnímu území a 

obsahuje všechny kroky dané obnovy. Po zaloţení projektu dostane kaţdý projekt svoje 

jedinečné číslo ID, které automaticky vygeneruje systém. ID pro k.ú. Mutkov je 360001. 

ID projektu je důleţitý údaj, který propojuje mezi sebou navzájem výkresy 

obsaţené v projektu. Všech 15 výkresů musí být pojmenováno jako 360001.rdl, jinak by 

nebyly schopné pracovat s daným projektem a jeho databází. S jednotlivými výkresy 

během obnovy pracujeme pomocí Manaţera výkresů. 

Nový projekt se zaloţí v Nautilu pomocí kroků Administrace → Definice projektu 

→ Přidat. V následné tabulce vyplníme všechny potřebné vstupní údaje pro obnovu 

operátu, viz obrázek č. 4. Během obnovy je moţné, v případě potřeby, vstupní údaje měnit 

a opravovat je. 

 

Obrázek 4 - Založení projektu v Nautilu 
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4 Částečná revize 

 Částečná revize katastru se provede v součinnosti s příslušnou obcí. Katastrální 

úřad vyhlásí částečnou revizi katastru alespoň dva měsíce před jejím zahájením. Pro tyto 

účely KP Olomouc zaloţilo v ISKN řízení revize operátu RO - 6/2012-805. Výstup z 

ISKN po zaloţení řízení RO je zobrazen na obrázku č. 5. 

 

Obrázek 5 - Ukázka výstupu z ISKN po založení řízení RO 

 Předmětem částečné revize jsou katastrální hranice, na kterých ještě neproběhlo 

dohledání hraničních kamenů, body bodových polí, záznamy dalšího řízení (ZDŘ), 

porovnání seznamu budov s číslem popisným, nebo číslem evidenčním, kontrola souladu 

staveb v terénu s katastrální mapou, porovnání seznamu místního a pomístního názvosloví 

a kontrola úplnosti údajů vlastníků a jiných oprávněných. 

 Případné nesoulady, nebo chyby, se zaznamenají do příslušných protokolů. 

Následně se provede šetření těchto nesouladů a jejich oprava. 

 V k.ú. Mutkov jsem všechny revize provedla já. Šetření katastrální hranice a 

následné zaměření dohledaných hraničních kamenů bylo provedeno za pomoci dalších 

zaměstnanců KP Olomouc. 
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 Kompletní elaborát částečné revize katastru tak, jak se dokládá po dokončení 

obnovy operátu, je obsaţen v příloze č. 5 aţ č. 15. 

4.1 Práce v terénu 

 Všem pracím v terénu předchází příprava v kanceláři. Je zapotřebí důkladně si 

nachystat všechny potřebné podklady a počítat i s neočekávanými situacemi. Terénní práce 

budeme moci vykonat tak dobře, jak dobré budeme mít nachystané podklady. 

Pro první práce v terénu budeme potřebovat zejména výtisk kopie katastrální mapy 

v přehledném měřítku, soutisk PK mapy s ortofotem pro dohledání kamenů na katastrální 

hranici a geodetické údaje o všech bodech polohového i výškového bodového pole, které 

se v daném k.ú. nacházejí. 

Terénním pracím předchází také výběr vhodného souboru bodů, které nám budou 

slouţit jako identické a kontrolní body pro transformaci rastru. Body pouţijeme téţ 

k přepočtům měřických náčrtů a záznamů podrobného měření změn, které jsou v místním 

souřadnicovém systému. Tyto body si vyznačíme do kopie katastrální mapy červeným 

čtverečkem. Jako identické body volíme zejména rohy budov, ploty a hraniční znaky 

lomových bodů parcel. 

Následně budeme potřebovat vytištěné seznamy budov s č.p., nebo č.e., seznam 

vlastníků a jiných oprávněných a přehled místního a pomístního názvosloví. Tyto seznamy 

se šetří v součinnosti s příslušnou obcí. 

4.1.1 Dohledání hraničních kamenů 

 Pro dohledání hraničních kamenů v k.ú. Mutkov jsem si nejdříve vytiskla soutisk 

PK mapy s ortofotem, viz obrázek č. 6. Podle ortofota jsem určila, které úseky katastrální 

hranice bude vhodné procházet. Vzhledem k tomu, ţe v této oblasti je především lesní 

porost a minimální zemědělská činnost, byl vyšší předpoklad k nalezení hraničních 

kamenů. 

Jako vhodné úseky k dohledání hraničních kamenů jsem určila katastrální hranici 

s k.ú. Dalov a k.ú. Chabičov. V k.ú. Huzová proběhla obnova katastrálního operátu dříve a 

její katastrální hranice s k.ú. Mutkov byla tedy jiţ vyšetřena. Katastrální hranici s k.ú. 
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Paseka u Šternberka jsem vyloučila také, protoţe zde proběhlo pozdější překatastrování a 

převáţná většina katastrální hranice je vedena vodním tokem. 

Výsledkem šetření katastrální hranice bylo nalezení 4 hraničních kamenů 

s neopracovanou hlavou a vytesaným příslušným pořadovým číslem. Kameny jsem později 

zaměřila pomocí oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného polygonového 

pořadu. 

 

Obrázek 6 - Soutisk PK mapy s ortofotem 

4.1.2 Revize záznamů pro další řízení 

 Pro revizi ZDŘ jsem si vytiskla z ISKN přehled všech neuzavřených řízení v k.ú. 

Mutkov. Dále se šetří ta neuzavřená řízení, jejichţ předmětem je nezapsaná stavba, 

duplicitní vlastnictví, nebo nemovitosti, ke kterým nebyly ani po výzvě dodány příslušné 

listiny. K datu revize bylo v k.ú. Mutkov evidováno jedno řízení ZDŘ. Viz příloha č. 7. 

 Na základě revize budov bylo nově vytvořeno řízení ZDŘ – 14/2012-805. 

Vlastníkům byly zaslány výzvy. 
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4.1.3 Revize budov s č.p. nebo č.e. 

 Pro tuto revizi jsem si taktéţ z ISKN vytiskla seznam budov s č.p./č.e.. Seznam 

jsem následně doručila na Obecní úřad v Mutkově, kde byl zkontrolován starostkou 

Mutkova. Předmětem kontroly byl především soulad přidělených popisných a evidenčních 

čísel s katastrem nemovitostí s evidencí obce. Ţádný nesoulad nebyl zjištěn, a tudíţ nebylo 

nutné v této věci podnikat další kroky. Viz příloha č. 8. 

4.1.4 Revize místních a pomístních názvů 

 Pro účely revize místních a pomístních názvů jsem potřebovala vyhotovit dva 

seznamy textové ve formátu *.xls a grafický přehled ve formátu *.dgn. Textový přehled se 

vyhotovuje zvlášť pro místní názvosloví a zvlášť pro pomístní názvosloví. 

 Abych mohla tyto přehledy vyhotovit, poţádala příslušná pracovnice KP Olomouc 

písemně Český úřad zeměměřický a katastrální o zaslání názvů, které jsou evidovány 

v databázi geografických názvů. ČÚZK data zaslal taktéţ ve formátech *.xls a *.dgn. 

 Pro vyhotovení grafického přehledu jsem si do zaslaného výkresu připojila rastr 

katastrální mapy a přibliţně zvektorizovala celou katastrální hranici. Do výkresu jsem si 

poté vyznačila klady listů Základní mapy v měřítku 1:10 000 a klady Státní mapy 

odvozené v měřítku 1:5 000. Místní a pomístní názvosloví ze Základní mapy jsem jiţ ve 

výkresu měla, proto jsem jenom upravila velikosti a natočení textů podle potřeby. 

Názvosloví z katastrální mapy jsem do výkresu dopsala a umístila ho vţdy na název, který 

byl jiţ obsaţen v rastru katastrální mapy. Názvosloví jsem přepisovala z toho důvodu, aby 

bylo čitelnější a viditelnější. Kaţdému názvu jsem přiřadila jeho pořadové číslo. Pořadové 

číslo z grafického přehledu odpovídá pořadovému číslu v textovém přehledu názvosloví. 

Grafický přehled je obsaţen v příloze č. 9. 

 Do textové části místních názvů jsem vyznačila název, označení ML, druhové 

označení a vyjádření obce s případným nově navrţeným názvem. K místním názvům se 

vyjadřuje pouze příslušná obec. Starostka Mutkova neměla k místnímu názvosloví ţádné 

námitky. 

 Do seznamu pomístních názvů se vyznačí samotný název, původ názvu, druhové 

označení, vyjádření obce, navrţený název, název schválený KÚ a název schválený ČÚZK. 
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Pomístní názvy byly starostkou Mutkova odsouhlaseny, doplněny a jiţ neuţívané názvy 

byly zrušeny. K pomístnímu názvosloví se vyjádřil také zaměstnanec ČÚZK, který doplnil 

chybějící názvy do Základní  mapy. Seznamy jsou v příloze č. 10. 

4.1.5 Revize bodů polohového a výškového bodového pole 

 Během obnovy se provádí revize polohového a výškového bodového pole. Před 

samotnou revizí jsem si na stránce http://bodovapole.cuzk.cz/ vyhledala body polohového 

bodového pole a výškového bodového pole v k.ú. Mutkov, viz obrázek č. 7 a obrázek č. 8. 

 

Obrázek 7 – Postup vyhledání bodů PBP 

 

Obrázek 8 – Postup vyhledání bodů VBP 

http://bodovapole.cuzk.cz/
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 Vyhledáním jsem zjistila, ţe v k.ú. Mutkov nejsou evidovány ţádné body 

podrobného polohového bodového pole (PPBP), ani trigonometrické body (TB). Nacházejí 

se zde pouze tři zhušťovací body (ZhB), viz obrázek č. 9. 

 Výškové bodové pole tvoří 18 nivelačních bodů různých stabilizací. Viz. obrázek 

č.10. 

 

Obrázek 9 - Polohové bodové pole v k.ú. Mutkov 

 

Obrázek 10 - Výškové bodové pole v k.ú. Mutkov 

 Po vyhledání bodů bodového pole jsem si vynesla jejich polohu do kopie katastrální 

mapy, aby bylo moţné je v terénu snadno vyhledat. Dále jsem si vytiskla místopisy všech 

bodů. 

 Při revizi v terénu byly jednotlivé body vyhledány a byl zkontrolován jejich stav. 

V případě ţe se bod jevil neporušen, bylo do protokolu zaznamenáno, ţe bod byl nalezen 

bez závad. V případě nalezení poškozeného bodu bylo do protokolu zaznamenáno, ţe bod 

je poškozen. V případě nenalezení bodu potom, ţe bod nebyl nalezen.  
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 Poškození a nenalezení bodů bodového pole jsem následně v kanceláři nahlásila 

přes webový formulář na stránkách ČÚZK – ‚Hlášení o závadách bodů bodového pole‘. 

 Na základě revize bodového pole bylo rozhodnuto, ţe není nutné bodové pole v k.ú. 

Mutkov doplňovat. 

 Protokoly o revizi bodového pole jsou obsaţeny v příloze č. 14 a č. 15. 

4.1.6 Doplnění neúplných údajů 

 Předmětem revize neúplných údajů jsou především změny příjmení, změna adresy 

trvalého pobytu, doplnění rodného čísla a data úmrtí u vlastníků a jiných oprávněných. 

Plný rozsah revize je popsán v § 50 odst. 4, písmena g) katastrální vyhlášky. 

 Revize se provádí podle ‚Rejstříku vlastníků a jiných oprávněných‘, který si lze 

vytisknout z ISKN. V k.ú. Mutkov bylo podle tohoto rejstříku, se součinností s obcí 

zjištěno, ţe všechny údaje u vlastníků a jiných oprávněných jsou úplné a není třeba 

provádět jejich opravu. 

 Rejstřík vlastníků a jiných oprávněných je součástí přílohy č. 11. 
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5 Založení a naplnění přehledu ZPMZ 

 Přehled všech ZPMZ, které jsou uloţeny v dokumentaci katastrálního pracoviště, se 

nejčastěji zpracovává dvěma způsoby. 

Jeden je tvořen textovou částí, kdy se přehled všech ZPMZ zaznamenává do 

‚excelovské‘ tabulky a ke kaţdému ZPMZ se doplní podrobnější informace (rok 

vyhotovení, dotčené parcely, vyhotovitel, účel atd.). Viz. obrázek č. 11. 

 

Obrázek 11 - Textový přehled ZPMZ 

Druhým způsobem vedení přehledu bývá grafická podoba. Za pomoci PK (červený) 

a KN (modrý) rastru se vţdy nad konkrétní místo v programu Nautil, v projektu Mutkov a 

ve výkresu ZPMZ1 umístí číslo daného ZPMZ. Proto bylo tak důleţité zaloţení nového 

projektu. Bez něj bychom nemohli grafický přehled ZPMZ vyhotovit. Viz. obrázek č. 12. 
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Obrázek 12 – Grafický přehled ZPMZ 

 Čísla ZPMZ, které jsou jiţ vyhotoveny v systému JTSK, se do přehledu 

zaznamenají růţovou barvou. ZPMZ, které jsou vyhotoveny v místním souřadnicovém 

systému, se zaznamenají světle modrou barvou. Oba dva druhy těchto ZPMZ jsou 

číslovány jiţ v aktuální číselné řadě. 

 ZPMZ, které nejsou očíslovány v aktuální číselné řadě, se očíslují zápornými čísly 

ve zvláštní číselné řadě a zaznamenají se do přehledu zelenou barvou. Číslování začíná od 

čísla -1, které se přiřadí nejmladšímu neočíslovanému záznamu měření. Analogicky se 

poté v číslování pokračuje dále. 

 Grafický přehled není vyuţíván pouze k ulehčení práce a snadnější orientaci během 

obnovy operátu. Po dokončení obnovy operátu je tento grafický přehled importován do 

ISKN, kde dále slouţí jako podklad pro snadnější poskytování informací o předchozích 

měřeních geodetům. 
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6 Výběr využitelných podkladů 

Za vyuţitelné podklady se podle [3] povaţují: 

 data platného stavu SGI a SPI z ISKN, 

 výsledky zeměměřických činností zaloţené v měřické dokumentaci katastrálního 

pracoviště a výsledky zeměměřických činností pro tvorbu jiných informačních 

systémů s ověřenou přesností, 

 operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků dosud 

evidovaných zjednodušeným způsobem do SGI. 

Podle bodu 6.2.3 [3] se pro obnovu přepracováním vyuţijí: 

 výsledky dřívější obnovy mapováním, 

 operáty dřívějších pozemkových evidencí, 

 další vyuţitelné podklady z měřické dokumentace, 

 doplněný vektorový hraniční polygon vyhotovený podle zvláštního pokynu [4], 

 výsledky zeměměřických činností pro tvorbu jiných informačních systémů 

s ověřenou přesností. 

Pro obnovu katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Mutkov jsem vyuţila: 

 přehledu ZPMZ, 

 katastrální mapy (9 ML na PET-fólii v měřítku 1:2880 a systému SŠ), 

 mapy pozemkového katastru (4 ML na papíru v měřítku 1:2880 a systému SŠ), 

 souvislého rastru mapy DPE, 

 vyrovnaného hraničního polygonu v systému JTSK, 

 rastrových souborů mapových listů katastrální mapy, 

 operátu dřívějších pozemkových evidencí, 

 přídělového operátu, 
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 dochovaných výsledků zeměměřických činností zaloţených v dokumentaci 

katastrálního pracoviště, 

 seznamů souřadnic a geodetických údajů polohového bodového pole a výškového 

bodového pole, 

 souřadnic podrobných bodů z výsledků zeměměřických činností v systému JTSK, 

 SPI z katastrálního území Mutkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jitka Kylarová: Obnova katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Mutkov 

2013  28 

7 Vyhledání a zaměření identických bodů 

 Identický bod je bod, který můţeme jednoznačně identifikovat v terénu a zobrazit 

v mapě. Identické body potřebujeme zejména pro zpřesňující transformaci vyrovnaného 

rastru. Poslouţí nám také při přepočtu ZPMZ, které jsou vyhotovené v místním 

souřadnicovém systému, do systému JTSK. Proto je důleţité zvolit si takové identické 

body, které budou obsaţeny jak v mapě Pozemkového katastru, tak v katastrální mapě. 

Zvolené identické body mají velký vliv na výslednou kvalitu KMD. Proto je musíme volit 

pečlivě. Jako identické, nebo kontrolní body, můţeme zvolit také body, které byly získané 

z jiných výsledků zeměměřických činností. 

Za identické body se volí body dle [5] zejména: 

 trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích k.ú., nebo na 

hranicích pozemků, 

 lomové body na obvodu budov, případně body na jiných trvalých předmětech 

obsahu katastrální mapy za předpokladu, ţe se nezměnila jejich původní poloha. 

Na obrázku č. 17 je zobrazena značka identického bodu dle bodu 10.2 přílohy vyhlášky č. 

26/2007 Sb.. 

 

Obrázek 13 - Značka identického bodu 
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7.1 Přehled identických bodů 

 Přehled identických bodů (IB) se zakládá současně s přehledem ZPMZ. Přehled IB 

není třeba zakládat tam, kde souřadnice IB převezmeme z registru souřadnic (RES), nebo 

je budeme moci určit výpočtem z vyuţitelných podkladů. 

 Přehled IB se vyhotoví jako grafický soubor na podkladě rastru katastrální mapy a 

mapy DPE, RES, hraničního polygonu a případně i ortofota. 

 Identické body, které mají souřadnice určené v S-JTSK, vyznačíme do přehledu 

zelenou barvou, jeho číslem a značkou číslo 1.10 podle bodu 10.2 přílohy katastrální 

vyhlášky [5]. Červeně do přehledu vyznačíme IB, které budeme potřebovat zaměřit. 

 Jako identické body se zaměří také hraniční znaky nalezené při revizi hranice 

katastrálního území. 

 Pro zaměření IB se následně vyhotoví ZPMZ, které má náleţitosti podle bodu 16.1 

písm. a) aţ d) přílohy katastrální vyhlášky [5]. 

 ZPMZ pro identické body v k.ú. Mutkov bylo vyhotoveno pod číslem 79. Celé 

ZPMZ je obsaţeno v příloze číslo 7. 

7.2 Zaměření identických bodů na hranici katastrálního území 

 Během revize hranice katastrálního území jsem nalezla tři původní hraniční znaky. 

Hraniční znaky byly nalezeny na společné hranici s k.ú. Chabičov. Nalezené kameny jsem 

identifikovala snadno, protoţe jak v mapě, tak na kamenech bylo vyznačené jejich 

pořadové číslo. Nalezla jsem kameny s číslem 162, 167 a 171. Zaměřeny byly jako body 

polygonu 4004, 4007 a 4008. Nalezené kameny jsou zobrazeny na obrázku č. 14. Kameny 

pochází z počátku 19. století a kromě vytesaného čísla na sobě nenesou ţádný další znak. 

Hlava kamenů je neopracovaná. 
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Obrázek 14 - Přehled nalezených hraničních znaků 

 Nalezené hraniční kameny jsem zaměřila oboustranně připojeným a oboustranně 

orientovaným polygonovým pořadem. Výchozí a koncové body polygonového pořadu jsou 

pomocné měřické body, jejichţ souřadnice jsem určila pomocí technologie GNSS. Měření 

na bodech metodou GNSS proběhlo vţdy dvakrát, s rozestupem minimálně jedné hodiny 

mezi měřeními na stejném bodě. Výsledné souřadnice bodů v systému JTSK jsem určila 

pomocí aritmetického průměru. 
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7.2.1 Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový 

pořad 

Dle [8] a [9]. 

Princip metody: 

U oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného PP musíme znát 

souřadnice bodů, které tvoří počáteční a koncovou stranu polygonu. Podle obrázku č. 19 to 

jsou body A, P, B a K. 

 

Obrázek 15 – Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad 

 V PP jsou měřenými veličinami délky stran SP1, S12, S2n, SnK a vrcholové úhly ωP‘, 

ω1‘, ω2‘, ωn‘ a ωK‘. 

V dalším kroku jiţ můţeme přistoupit k výpočtu směrníků. Směrník počáteční 

strany σPA vypočítáme ze souřadnic daných bodů A (yA, xA) a P (yP, xP). Obdobně 

vypočítáme také směrník koncové strany σKB. 

 

         (1) 

Rovnice pro výpočet dalších směrníků vyplývají také z obrázku č. 19. Obecně platí, 

ţe pokud je součet prvních dvou sčítanců na pravé straně rovnice větší neţ 2R, 2R od 

těchto sčítanců odečteme. Pokud je tento součet menší neţ 2R, je nutné 2R připočítat. 

Z toho nám vyplývá také číslo i pro rovnici (3). 
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         (2) 

         (3) 

Pro úhlovou odchylku Oω platí: 

 

        (4) 

 Úhlová odchylka vzniká vlivem náhodných chyb při měření úhlů. Úhlovou 

odchylku můţeme rozdělit rovnoměrně na naměřené vrcholové úhly pouze za předpokladu 

splnění podmínky 

 (5) 

         (6) 

kde  je maximální dovolená odchylka úhlového měření. Samotné vyrovnání provedeme 

za pomoci vzorce 

           (7) 

Libovolný vyrovnaný vrcholový úhel potom dostaneme jako součet hodnoty měřeného 

úhlu a . 
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           (8) 

Následuje výpočet vyrovnaných směrníků: 

 

 

 

         (9) 

                 (10) 

 Směrník vypočítaný podle rovnice (10) se musí shodovat se směrníkem  

vypočteným ze souřadnic bodů K, B – rovnice (1). 

 Po vyrovnání měřených úhlů musíme vyrovnat také jednotlivé souřadnicové 

rozdíly. Výpočet předběţných souřadnicových rozdílů Δy’i,i+1, Δx’i,i+1 provedeme na 

základě vyrovnaných směrníků a vodorovných délek PP. 

  

  

             (11) 

  

  

              (12) 
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 Z důvodu působení náhodných chyb při měření délek stran polygonu se vyskytují 

odchylky Ox, Oy v součtu souřadnicových rozdílů, které vypočítáme ze vzorců (13) a (14). 

              (13) 

              (14) 

 Z odchylek Ox, Oy vypočteme také odchylku v poloze koncového bodu OP podle 

vzorce (15). Odchylka OP musí vyhovovat podmínce (16). 

                  (15) 

                   (16) 

                 (17) 

kde  je minimální dovolená odchylka v poloze koncového bodu polygonového tahu. 

Pokud je splněna podmínka OP ≤ ΔP, jsou v přípustných mezích také odchylky Ox, Oy. 

 U vyrovnání se tyto odchylky rozdělí s ohledem na jejich znaménko přímo úměrně 

k absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů. Jednotlivé opravy δyi,i+1 a δxi,i+1 se 

vypočítají podle vzorců (18). 

                           (18) 

Vyrovnané souřadnicové rozdíly potom budou: 

            (19) 
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Na závěr provedeme výpočet vyrovnaných souřadnic bodů PP: 

  

  

  

  

               (20) 

Vypočítané souřadnice yK a xK se musí shodovat s danými souřadnicemi bodu K. 

 

Polygonový pořad pro zaměření IB na hranici k.ú. jsem začala měřit na počátečním 

bodě PP 4001, orientovala jsem se na bod 4002. Oba dva tyto body jsem určila pomocí 

metody GNSS. Počáteční bod polygonu jsem zvolila tak, aby z něho byl přímo vidět bod 

4004 (hraniční kámen). Postupným měřením vzdáleností a vodorovných úhlů jsem se přes 

body 4007 a 4008 (hraniční kameny) dostala na dostatečně otevřený prostor, kde jsem 

mohla stabilizovat koncový bod polygonového pořadu 4017 a jeho orientaci 4018. Tyto 

body jsem také určila pomocí metody GNSS. Polygonový pořad je názorně zobrazen na 

obrázku č. 20. 
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Obrázek 16 - Polygonový pořad v extravilánu 

Protoţe okolní terén byl dostatečně přehledný, stabilizovala jsem si také bod 4019, 

který jsem zaměřila v rámci polygonového pořadu pro zaměření IB na hranici k.ú. Bod 

4019 jsem posléze vyuţila jako bod polygonového pořadu pro zaměření IB v intravilánu. 

Po změření PP jsem provedla druhé nezávislé kontrolní měření polygonového 

pořadu, podle [3] bodu 4.3.2. Kontrolní měření se provádí z důvodu ověření správnosti 

určení souřadnic bodů PP z prvního měření. Druhé měření jsem vedla z bodu 4017, 

s orientací na bod 4018 na koncový bod polygonu 4001, s orientací na bod 4002. Dosaţené 

přesnosti v obou polygonových pořadech splňují poţadované mezní odchylky. 
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Tabulka 1 - Dosažené přesnosti polygonového pořadu 

Úhlový uzávěr = -0,0441                 Mezní úhlový uzávěr = 0,0825 

Souřadnicové uzávěry:  Oy = 0,02   Ox = -0,03 

Polohový uzávěr = 0,03                   Mezní polohový uzávěr = 0,29 

Počet vrcholů PP = 15 

Součet délek PP = 1369,88m 

 

Tabulka 2 - Dosažené přesnosti kontrolního polygonového pořadu 

Úhlový uzávěr = 0,0683                   Mezní úhlový uzávěr = 0,0825 

Souřadnicové uzávěry: Oy = - 0,04   Ox = -0,10 

Polohový uzávěr = 0,10                    Mezní polohový uzávěr = 0,29 

Počet vrcholů PP = 15 

Součet délek PP = 1369,84m 

  

 Vypočtené souřadnice vrcholů polygonového pořadu jsem během zpracování 

měření zprůměrovala a s těmito průměry dále počítala jako s konečnými souřadnicemi 

bodů polygonového pořadu. 
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Tabulka 3 - Srovnání souřadnic s rozdíly 

Číslo bodu Y‘ Ykontrolní X‘ Xkontrolní Δy Δx 

121000794016 541913,45 541913,47 1098717,21 1098717,22 -0,02 -0,01 

121000794015 541736,24 541736,26 1098640,74 1098640,75 -0,02 -0,01 

121000794014 541607,05 541607,09 1098629,62 1098629,62 -0,04 0,00 

121000794013 541474,66 541474,69 1098668,61 1098668,61 -0,03 0,00 

121000794012 541360,35 541360,38 1098689,65 1098689,65 -0,03 0,00 

121000794011 541270,11 541270,11 1098780,10 1098780,11 0,00 -0,01 

121000794010 541225,12 541225,12 1098817,91 1098817,91 0,00 0,00 

121000794009 541133,63 541133,64 1098811,10 1098811,09 -0,01 0,01 

121000794008 541021,59 541021,60 1098743,61 1098743,60 -0,01 0,01 

121000794007 540952,41 540952,40 1098680,21 1098680,18 0,01 0,03 

121000794006 540910,19 540910,18 1098680,29 1098680,26 0,01 0,03 

121000794005 540870,51 540870,50 1098667,76 1098667,74 0,01 0,02 

121000794004 540823,23 540823,23 1098647,76 1098647,73 0,00 0,03 
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Tabulka 4 - Konečné souřadnice bodů polygonového pořadu 

Číslo bodu Y X 

121000794016 541913,46 1098717,22 

121000794015 541736,25 1098640,75 

121000794014 541607,07 1098629,62 

121000794013 541474,68 1098668,61 

121000794012 541360,37 1098689,65 

121000794011 541270,11 1098780,11 

121000794010 541225,12 1098817,91 

121000794009 541133,64 1098811,10 

121000794008 541021,60 1098743,61 

121000794007 540952,41 1098680,20 

121000794006 540910,19 1098680,28 

121000794005 540870,51 1098667,75 

121000794004 540823,23 1098647,75 

121000794016 541913,46 1098717,22 
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8 Princip a měření metodou GNSS 

 V současné době jsou nejznámějšími globálními navigačními druţicovými systémy 

(GNSS) tyto systémy: 

 GPS NAVSTAR - americký systém, 

 GLONASS - ruský systém, 

 GALILEO - systém Evropské unie, 

 BEIDOU - čínský systém. 

Existují samozřejmě i systémy další. Nejsou však tak známé a rozšířené, jako výše 

uvedené systémy. 

 Já se budu ve stručnosti zabývat pouze systémem GPS NAVSTAR, kterého jsem 

vyuţila pro určení souřadnic podrobných  a identických bodů. 

8.1 Systém GNSS 

 Technologie GPS byla vybudována armádou USA v 70tých letech 20.století. 

Původně slouţila pouze pro vojenské účely, ale postupně byla uvolněna i pro civilní sektor. 

GPS byl navrţen tak, aby na kaţdém místě na světě v jakémkoliv okamţiku byly vţdy 

vidět minimálně 4 druţice. Druţice vysílají do přijímače, umístěného na zemi, informace o 

svojí poloze s přesně určeným časem. Čas na druţicích se určuje pomocí atomových hodin. 

Přijímač, na základě přijatých informací z druţic, spočítá svojí polohu v prostorovém 

systému. Výpočet polohy vyplývá z principu prostorového protínání z délek. 

 Technologie GPS se skládá ze tří segmentů: 

 kosmický segment, 

 pozemní segment, 

 uţivatelský segment. 

 Kosmický segment tvoří 24 druţic, které se pohybují v šesti rovnoměrně 

rozloţených drahách. Druţice po drahách létají ve výšce 20 200 km nad povrchem Země, 

doba oběhu jedné druţice je 11h 58min. 
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 Pozemní segment je tvořen řídícími operačními stanicemi. Hlavní řídící stanice se 

nachází v Colorado Springs. 

 Uţivatelský segment se skládá z aparatur uţivatelů. Tyto aparatury mají různý účel 

a také přesnost. 

8.2 Metody měření technologií GPS 

 Statická metoda 

 Rychlá statická metoda 

 Stop and Go 

 RTK metoda 

Statická metoda 

 Základní geodetická metoda. Poloha bodu se určuje pomocí fázového měření. 

Měření statickou metodou nám poskytuje nejpřesnější výsledky. Měření na bodě trvá 

minuty aţ hodiny. 

Rychlá statická metoda 

 Podobá se statické metodě s tím rozdílem, ţe doba měření se výrazně zkracuje. 

Rychlá statická metoda závisí na počtu viditelných druţic a na jejich konfiguraci. 

Stop and Go 

 Měření na jednotlivých bodech probíhá pouze po dobu několika vteřin. Signál musí 

být přijímán minimálně ze čtyř druţic a po dobu měření nesmí být přerušen. K přerušení 

signálu nesmí dojít ani při přesunu mezi jednotlivými body. Tato metoda je vhodná pouze 

pro měření v otevřeném terénu bez překáţek. 

RTK metoda 

 Měření na bodě metodou RTK probíhá pouze sekundy. Měření se uskutečňuje 

v reálném čase a je k němu potřeba on-line připojení k internetu. 
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8.3 Vlastní GNSS měření v k.ú. Mutkov 

 V k.ú. Mutkov jsem se podrobné body nejdříve pokoušela určit metodou RTK. 

Ovšem v dané lokalitě se nepodařilo navázat on-line připojení k internetu. Z tohoto důvodu 

byla pro určení podrobných bodů zvolena rychlá statická metoda. 

 Měření na jednom bodě probíhalo v průměru po dobu 15ti minut. Interval mezi 

měřeními na stejných bodech byl minimálně jedna hodina. Souřadnice podrobných bodů 

byly určeny pomocí naměřených vektorů post processingem. Samotný výpočet souřadnic 

podrobných bodů byl realizován ve výpočetním softwaru LEICA Geo Office 7.0. 

 Měření metodou GNSS je součástí ZPMZ 79, které jsem vyhotovila pro zaměření 

identických a kontrolních bodů v k.ú. Mutkov. Uschováno je v dokumentaci KP Olomouc. 

 Protokol GNSS je obsaţen v příloze č. 24, porovnávací tabulky jsou obsaţeny v 

příloze č. 25 a seznam souřadnic a výšek bodů určených metodou GNSS je obsaţen v 

příloze č. 26. 

 Na obrázku č. 21 jsou zobrazeny souřadnice bodů z 1. měření metodou GNSS, na 

obrázku č. 22 souřadnice bodů z 2. měření. Na obrázku č. 23 jsou ukázány rozdíly mezi 

dvojím měřením a přesnosti polohového a výškového určení. Výsledné souřadnice určené 

metodou GNSS jsou uvedeny na obrázku č. 24. 

 

Obrázek 17 - Souřadnice z 1. měření metodou GNSS 
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Obrázek 18 - Souřadnice z 2. měření metodou GNSS 

 

Obrázek 19 - Rozdíly mezi měřeními + přesnost polohového a  výškového určení 
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Obrázek 20 - Výsledné souřadnice určené metodou GNSS 
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9 Zaměření identických bodů v intravilánu 

 Jiţ během měření oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného 

polygonového pořadu jsem si stabilizovala pomocný měřický bod 4019 v intravilánu obce 

Mutkov. Tento pomocný měřický bod byl součástí polygonového pořadu pro zaměření 

identických bodů v intravilánu obce. 

 Pro zaměření identických bodů v intravilánu jsem taktéţ pouţila oboustranně 

připojeného a oboustranně orientovaného polygonového pořadu. V tomto případě stačí 

měření provést pouze jednou. Abych dokázala změřit co nejvíce identických bodů 

v intravilánu, vytvořila jsem polygonové pořady dva. Zbylé pomocné měřické body jsem 

určila rajónem. 

 První polygonový pořad tvoří pomocné měřické body 4018, 4019, 4021, 4022, 

4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4035, 4036 a 4037. Zároveň 

při měření polygonového pořadu jsem na kaţdém stanovisku zaměřila všechny viditelné 

identické body. Rozloţení PP je znázorněno na obrázku č. 25. 

 

Obrázek 21 - První polygonový pořad v intravilánu (horní) 
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Druhý polygonový pořad tvoří pomocné měřické body 4033, 4034, 4038, 4028, 

4039, 4040, 4020 a 4019. Rozloţení bodů PP je znázorněno na obrázku č. 26. 

 

Obrázek 22 - Druhý polygonový pořad v intravilánu 

 Pomocný měřický bod 4041 jsem určila pomocí rajónu z bodu 4021. Z bodu 4021 

jsem rajónem určila také bod 4042. Z bodu 4042 jsem dalším bodem určila poslední 

pomocný měřický bod 4043. Viz. obrázek č. 27. 

 

Obrázek 23 – Rajóny 
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9.1 Přesnost měření 

 Přesnost měření stanovuje [3]. 

Délky a směry se musí měřit s takovou přesností, aby při opakovaném nebo kontrolním 

měření nebyly překročeny mezní odchylky stanovené pro dvojí měření: 

a) 0,001 (d
1/2

) + 0,05 m pro délky v měřické síti, 

b) 0,08 m pro oměrné míry mezi jednoznačně identifikovatelnými podrobnými body, 

c) 4/d [gon] pro směry na pomocné body měřické sítě, 

d) 5/d [gon] pro směry na jednoznačně identifikovatelné podrobné body. 

d je délka v metrech. 

 Délka rajónu můţe být nejvíce 1 000m a zároveň nejvíc o 1/3 vetší neţ délka 

měřické přímky, na kterou je rajón připojen. 

 Identické body se kontrolují oměrnými mírami nebo dalším nezávislým měřením. 
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9.2 Měřický náčrt 

 Měřický náčrt se vyhotovuje na podkladu KN rastru. V náčrtu musí být zobrazena 

měřická síť, kterou tvoří pomocné měřické body. Náčrt dále obsahuje zákres měřených 

identických (podrobných) bodů a jejich číslem. Byly-li měřeny kontrolní oměrné míry, do 

náčrtu se vyznačí také. Ukázka měřického náčrtu je na obrázku č. 28. 

 Měřický náčrt je součástí ZPMZ 79. 

 

Obrázek 24 - Měřický náčrt 
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9.3 Přehled identických bodů 

 Přehled identických bodů se vyhotovuje na podkladu PK rastru. Značkou pro 

identický bod v červené barvě se vyznačí všechny identické body vhodné pro pozdější 

pouţití k transformaci rastru. Ukázka přehledu IB je na obrázku č. 29. 

 Přehled identických bodů je součástí ZPMZ 79. 

 

Obrázek 25 - Přehled identických bodů 
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10 Přístrojové vybavení a pomůcky 

Pro všechny měřické práce v terénu jsem pouţila totální stanici, kterou vyrábí firma 

Leica. Konkrétní model pouţité totální stanice je Leica FlexiLine TS02. Pro měřické práce 

jsem dále pouţila stativ, taktéţ od firmy Leica, odrazný hranol a pásmo. Totální stanice 

Leica FlexiLine TS02 je zobrazena na obrázku č. 30. 

 

Obrázek 26 - Totální stanice Leica FlexiLine TS02 

Parametry totální stanice 

Přesnost měření úhlů:   1‘‘ 

Přesnost měření délek na hranol:  1mm ± 1,5 ppm 

Dosah infračerveného dálkoměru:  3500m 
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Body, jejichţ souřadnice jsem určila metodou GNSS jsem zaměřila pomocí GNSS 

soupravy Leica 1200 RX 1250 X s anténou Leica 1200 ATX 1230, viz obrázek č. 31. 

 

Obrázek 27 - GNSS souprava Leica 1200 RX 1250X 

Sestava GNSS soupravy 

 GPS anténa, 

 Li-on baterie, 

 Rádio anténa. 

 Rádio modem, 

 CompactFlash karta 

 GEV205 Y-kabel 
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11 Použitý software 

Všechny výpočetní a grafické práce jsem realizovala v programech Kokeš, Groma a 

MicroGeos Nautil. Program Kokeš ve verzi 7.60 jsem pouţila pro výpočet všech 

polygonových pořadů, rajónů a souřadnic identických bodů. Program Groma ve verzi 11 

jsem pouţívala během přepočtů souřadnic z místního systému do systému JTSK pomocí 

shodností transformace. MicroGeos Nautil jsem vyuţila pro všechny grafické práce. 

Technické zprávy, srovnávací tabulky apod. byly vyhotoveny v programech Word, 

Excel a Adobe Reader. 

 

Kokeš  

Kokeš je univerzální geodetický program, který vyvíjí společnost Gepro spol. s.r.o.. 

Jeho jádro tvoří především editor grafických dat. Kokeš lze rozšířit pomocí dalších 

modulů, proto je hojně vyuţíván při činnostech spojených s obnovou operátu. V Kokeši je 

moţné kombinovat výpočetní a grafické práce. 

 

Groma 

Groma je geodetický software určený pro zpracování výsledků zeměměřických 

činností. Díky uzpůsobení pro program MicroGeos Nautil je Groma schopná propojit se 

s databází Nautilu. Tohoto propojení je hojně vyuţíváno při exportu vypočtených 

souřadnic přímo do databáze bodů daného projektu obnovy operátu. 

 

MicroGeos Nautil 

MicroGeos Nautil (Nautil) je programový systém, ve kterém lze provádět obnovu 

operátu jakýmkoliv způsobem v resortu ČÚZK. Nautil je vyvíjen Výzkumným ústavem 

geodetickým, topografickým a kartografickým se sídlem v Praze. Nautil se skládá ze dvou 

částí – databázové a grafické. 

Grafická část pracuje nad platformou MicroStation J, která slouţí pro zpracování 

SGI. Databázová část pracuje nad databázovým systémem Oracle. Je určená pro 

zpracování SPI, definici projektů a uţivatelů. Nautil je jako jediný program vyvíjen přímo 

pro potřeby pracovníků katastrálních pracovišť, kteří provádějí obnovu operátu. 
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12 Tvorba zpřesněných rastrů 

Zpřesněný rastr daného katastrálního území vzniká na základě zpřesňující 

transformace. Transformace se realizuje na vybrané identické body, které jsou určené v S-

JTSK (body z RES, doměřované body, body transformované z místního systému). Tvorba 

zpřesněného rastru je jednou z nejdůleţitějších činností při obnově operátu. Nad 

zpřesněným rastrem poté vzniká vlastní vektorizovaná mapa, která se řídí návodem [3]. 

Zpřesněný rastr má velký vliv na výslednou přesnost digitalizované katastrální 

mapy. Samotné práce spojené s vyhotovením zpřesněného rastru jsou velice rozsáhlé, 

proto se jim budu ve své diplomové práci věnovat pouze okrajově. Všechny transformační 

a dotransformační výpočty se provádí v programu Kokeš. 

12.1 Vznik rastrů 

 Abychom získali analogově vedené mapy PK a KN v digitální podobě a mohli jsme 

s nimi dále pracovat, musíme je ze všeho nejdříve naskenovat. Po naskenování jsou rastry 

zatíţené různými vadami, které musíme co nejvíce eliminovat. Nejdůleţitější vadou, 

kterou je třeba eliminovat je nerovnoměrná sráţka mapového listu. Sráţka ML vzniká díky 

několika vlivům - vlhkosti, stáří, změnami teplot v místě skladování mapy. Sráţka ML 

není rovnoměrná po celém mapovém listu, coţ nám ztěţuje eliminaci této vady. Sráţku 

odstraníme nejlépe za pomoci projektivní transformace na principu geometrické teorie 

ploch tzv. 'plátováním'. Po dokončení plátování vzniká rekonstruovaný PK rastr ve 

Svatoštěpánském souřadnicovém systému. Spojením všech rekonstruovaných rastrů 

získáme jednolitý rastr. 

 Na nově vzniklém rastru je dále třeba zvolit jednoznačné body, ze kterých lze 

sestavit vektorový hraniční polygon daného k.ú.. Jednoznačné body je třeba zvolit také na 

katastrální hranici sousedících území. Z jednotlivých hraničních polygonů se vypočítají za 

pomoci aritmetického průměru souřadnice, které vytvoří vyrovnanou hranici k.ú.. 

Jungovou transformací rastru na vypočtené body hranice k.ú. vzniká souvislý rastr v S-SK. 

 Pro převedení souvislého rastru v S-SK do S-JTSK je nutné pouţít další 

transformaci. Tuto transformaci provedeme pomocí globálního transformačního klíče. Pro 

tuto transformaci musíme mít také soubor vhodných identických bodů, jejichţ polohu 

známe jak v S-SK, tak i v S-JTSK. Takto získaný rastr nám poslouţí k vyhotovení 

zpřesněného rastru. 
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 Postup během transformace souvislých rastrů na rastry zpřesněné je následující: 

 doplnit hraniční polygon, 

 provést vyrovnávací transformaci, 

 provést zpřesňující transformaci, 

 transformovat rastry KN na rastr PK. 

12.2 Doplnění vektorového hraničního polygonu 

 Při doplnění hraničního polygonu vyjdeme ze souvislých rastrů. Hraniční polygon 

k.ú. Mutkov lze rozdělit na čtyři úseky, protoţe k.ú. Mutkov sousedí se čtyřmi jinými k.ú.. 

Přehled sousedních k.ú. je znázorněn na obrázku č. 2. 

 Při doplňování vektorového hraničního polygonu bylo moţné převzít celou 

katastrální hranici s k.ú. Huzová, protoţe v tomto k.ú. byla jiţ platná KMD. Hraniční 

polygon s k.ú. Chabičov byl tvořen zároveň s celkovou společnou transformací rastrů k.ú. 

Mutkov a k.ú. Chabičov. Na katastrální hranici s k.ú. Dalov a s k.ú. Paseka u Šternberka 

bylo nutné doplnit významné body obvodu samostatně. 

12.3 Vyrovnávací transformace 

 Výsledkem vyrovnávací transformace je ztotoţnění katastrální hranice na PK rastru 

s doplněným vektorovým hraničním polygonem. Do vyrovnávací transformace vstupuje 

souvislý rastr, doplněný vektorový hraniční polygon a body transformačního klíče. Body 

transformačního klíče je nutné znovu bod po bodu projít a provést kontrolu polohy 

výchozího a cílového bodu. Výchozí body se nacházejí na souvislém rastru, cílové body 

jsou body vyrovnaného hraničního polygonu. 

 K velkým deformacím rastru dochází v okolí bodů, na kterých jsme provedli velký 

posun. Tuto deformaci rastru můţeme dobře pozorovat na dlouhých rovných úsecích 

vlastnických hranic, které se nám výrazně zakřiví. Zakřivení vlastnických hranic se 

výrazně projevuje během vektorizace, konkrétně při určení kontrolní výměry. Z tohoto 

důvodu je dobré na jednotlivých bodech provádět pouze malé posuny. 

 Při splnění všech podmínek provedeme podobnostní transformaci s Jungovou 

dotransformací. Podobnostní transformací určíme pouze přibliţnou polohu rastrů. 

Jungovou dotransformací umístíme rastr přesně na vyrovnaný hraniční polygon. 
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 Po dokončení podobnostní transformace a Jungovy dotransformace vzniká 

vyrovnaný PK rastr. 

12.4 Zpřesňující transformace 

 Do zpřesňující transformace vstupují body z RES, měřené identické body a body 

získané přepočtem z místního systému do systému JTSK. V případě, ţe se v některém 

sousedním k.ú. nachází DKM nebo KMD vyuţijí se také body společné katastrální hranice. 

 Jak jiţ bylo řečeno v předchozí kapitole, při zpřesňující transformaci k.ú. Mutkov 

vstupovaly do výpočtů body z k.ú. Huzová, kde je KMD. Transformační klíč se zpravidla 

doplňuje také o měřené identické body ze sousedních k.ú.. Tyto body se doplňují do 

transformačního klíče v případě nedostatečného počtu bodů na katastrální hranici, nebo v 

případě, kdy by body ze sousedního k.ú. mohly významně ovlivnit polohové a geometrické 

určení hranice k.ú.. Výsledkem zpřesňující transformace je zpřesněný PK rastr. V 

elaborátu obnovy se z této transformace musí doloţit protokol o transformaci a přehledka. 

12.5 Transformace rastru KN na rastr PK 

 Po transformaci PK rastru přistoupíme k transformaci rastru KN. Podkladem této 

transformace je vyrovnaný rastr PK. Transformaci provádíme po jednotlivých mapových 

listech KN rastru. V tomto případě se vyuţívá afinní transformace s Jungovou 

dotransformací. Body vstupující do transformačního klíče volíme rovnoměrně rozmístěné 

po celkové ploše ML. Tyto body musí být jednoznačně identifikovatelné na obou rastrech. 

Výsledkem transformace je vyrovnaný KN rastr. Vyrovnaný KN rastr musíme dále převést 

na rastr zpřesněný. 

 Pro převod na zpřesněný rastr vyuţijeme afinní transformace s Jungovou 

dotransformací a transformační klíč zpřesňující transformace rastru PK. Z 

transformovaných KN rastrů vytvoříme jeden celek, který utvoří bezešvý souvislý rastrový 

podklad. 

 Nad získanými zpřesněnými PK a KN rastry jiţ můţeme začít realizovat samotnou 

vektorizaci obsahu katastrální mapy. 
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12.6 Kontrola výsledných rastrů 

 Po vyhotovení KN rastru je třeba provést několik kontrol. Jednou z nejdůleţitějších 

a nejprůkaznějších kontrol je kontrola podle výměry pozemků. Rastr je rozdělen na několik 

nepravidelných sekcí. Jednotlivé sekce se od sebe liší barvami. Pokud má jedna ze sekcí 

červenou barvu, při transformaci došlo k velkým změnám na výměře pozemků. V tomto 

případě musíme přistoupit ke kontrole identických bodů a ujistit se, zda nedošlo ke 

špatnému výběru IB. V případě zahrnutí špatného IB do transformace, musíme tento bod 

vypustit. 

 Je-li sekce zabarvená do modra, dojde ke změnám ve výměře pozemků ještě v 

povolené odchylce. Tato odchylka je stanovena přílohou katastrální vyhlášky. 

 Pokud se sekce nevybarví ţádnou barvou, znamená to, ţe v těchto místech nedojde 

ke změně výměr pozemků vůbec. 

 Zelené lomené čáry nám potom představují to, jak moc se rastr během transformace 

deformuje. Logicky čím méně zelených čar, tím menší deformace rastru. 

Výkres kontroly podle výměr pozemků je zobrazen na obrázku č. 32. 

 

Obrázek 28 - Kontrola podle výměry pozemků 
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13 Transformace GP z místních systémů do S-JTSK 

 Transformace pro přepočet místního systému do systému JTSK se pro účely 

obnovy operátu vyuţívá velice často. Nejčastěji se volí transformace shodností, protoţe 

tato transformace nedeformuje vztahy mezi jednotlivými body pouţitými pro transformaci. 

Tato transformace pouze posune a natočí místní souřadnice na souřadnice v systému JTSK. 

 Pro přepočet GP v místním systému můţeme vyuţít i jiných metod, neţ jen 

shodností transformace. Po transformaci se nejběţněji volí výpočet pomocí polární nebo 

ortogonální metody, samozřejmě pokud tento výpočet umoţňuje vhodné rozmístění IB. 

 Protoţe pro tuto transformaci většinou vyuţíváme pouze tří nebo čtyř IB, musíme 

dbát na základní pravidla pro transformaci. V tomto případě by mohla mít i malá chyba 

velký vliv na špatné připojení souřadnic do systému JTSK. Identické body proto musíme 

volit rovnoměrně a v ne příliš velké vzdálenosti od zájmového území transformace. 

 V k.ú. Mutkov jsem z místního systému přepočetla 6 GP do systému JTSK. Pro 

kaţdý přepočet jsem vyhotovila samostatné ZPMZ. Tyto ZPMZ jsou uchovány v 

dokumentaci KP Olomouc pod čísly ZPMZ 82 aţ ZPMZ 87. Na obrázku č. 33 je zobrazen 

náčrt přepočteného ZPMZ 84. 

 

Obrázek 29 - Náčrt ZPMZ 84 
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14 Vektorizace parcel KN a doplnění parcel ZE 

 Vektorizaci parcel KN a doplnění parcel ZE jsem provedla nejdříve ve výkresu 

SGS. Výkres SGS se po dokončení vektorizace převádí na výkres KMD. Celá vektorizace 

probíhá v programu Nautil, který je naprogramován tak, aby splňoval § 16 katastrální 

vyhlášky. 

 Jako první jsem spojila podle náčrtů ZPMZ příslušné body z RES, body které jsem 

získala přepočtem z místního systému do systému JTSK a identické a kontrolní body. 

Zbývající kresbu jsem vektorizovala. Znova jsem procházela všechny ZPMZ a za pomoci 

kreslících funkcí Nautilu jsem postupně vytvářela lomové body parcel. Pokud jsem neměla 

na danou parcelu ţádné pouţitelné ZPMZ, k vektorizaci parcely jsem vyuţila zpřesněného 

KN nebo PK rastru. 

 Při vektorizaci má vţdy přednost PK rastr. Nejdříve jsem vektorizovala ty hranice 

parcel, které se jak na rastru PK, tak na rastru KN zcela kryly. Následně jsem vektorizovala 

parcely z KN rastru a na závěr parcely z rastru PK. Vţdy jsem ale musela dbát na to, abych 

neupřednostnila KN rastr před rastrem PK. 

 Parcely vedené ve ZE se většinou nacházejí pouze v extravilánu obce. Existují 

ovšem i výjimky, kdy parcely ZE leţí v intravilánu obce. Při obnově operátu v k.ú. Mutkov 

k této výjimce nedošlo. V mapě KN jsou parcely ZE sceleny do velkých půdních celků a 

jejich hranice nejsou čitelné. Půdní celek je označen jedním parcelním číslem a není 

zapsán na LV. 

 Body, které jsem vektorizovala z rastrového obrazu, se automaticky očíslují v nově 

přiděleném čísle ZPMZ během spuštění funkce Final. V jednom ZPMZ je moţné očíslovat 

3 999 bodů. Pro k.ú. Mutkov byl pro očíslování vektorizovaných bodů počet 3 999 

nedostatečný, proto musely být přiřazeny k očíslování dvě čísla ZPMZ. Přiřazená čísla 

ZPMZ k očíslování bodů měla čísla 89 a 90. 

 Během vektorizace jsem kontrolovala hranice parcel i s originálem mapy. Touto 

kontrolou jsem dokázala vyloučit případné lomy hranic parcel na rastru, které vznikly 

během transformace rastru. Do středu kaţdé vektorizované parcely jsem umístila příslušné 

parcelní číslo a případně i značku druhu pozemku nad parcelní číslo. 
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 V případě parcely ZE jsem tuto parcelu vektorizovala z PK rastru. Hranice, které se 

kryly s hranicemi KN rastru jsem vykreslila zelenou čárou pro hranici parcel. Hranice 

parcel ZE, které se nekryly s hranicemi parcel KN jsem vykreslila světle modrou 

čerchovanou čarou. Do parcely jsem dále umístila příslušné parcelní číslo ZE, které je 

taktéţ znázorněno světle modrou barvou. Druhy hranic parcel a druhy parcelních čísel 

jsem si mohla vybírat v okně 'Kresba DKM'. Funkce ‚Kresba DKM‘ je vyobrazena na 

obrázku č. 34. 

 

Obrázek 30 - DKM - Kreslení prvku 

 Parcely KN, které nejsou zapsány na LV, se vţdy skládají z jednotlivých parcel ZE. 

Jejich vektorizace a popis parcelními čísly probíhá následovně: provede se vektorizace 

parcely KN, která se označí jedním parcelním číslem KN. V této KN parcele se vektorizují 

jednotlivé parcely ZE, které se také označí příslušnými parcelními čísly ZE. Během 

spuštěné funkce Final dojde k podlomení kmenové parcely KN a parcelní čísla ZE budou 

nahrazena podlomeními kmenové parcely KN. Stejným způsobem se doplní všechny 

parcely ZE. 

 V průběhu vektorizace jsem po kaţdém vykreslení jedné parcely provedla kontrolu 

její výměry. Rozdíl mezi výměrami parcel vedenými v SPI a SGI by měl splňovat mezní 

odchylku stanovenou v bodě 14.9 katastrální vyhlášky. Občas však dojde k situaci, kdy 

není moţné tuto mezní odchylku dodrţet a je nutno ponechat výměru parcely tak, jak 



Bc. Jitka Kylarová: Obnova katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Mutkov 

2013  60 

během vektorizace vznikla. Výměra parcely se zjišťuje přes dialogové okno ‚Údaje o 

parcele‘, které je zobrazeno na obrázku č. 35. 

 

Obrázek 31 - Údaje o parcele 

Stav výměr parcel před obnovou operátu a po obnově operátu je přehledně vyjádřen ve 

srovnávacím sestavení parcel. 

 Hranici katastrálního území  s k.ú. Huzová jsem převzala z KMD Huzové. 

Zbývající hranice s k.ú. Chabičov, k.ú. Dalov a k.ú. Paseka u Šternberka jsem 

vektorizovala z doplněného vektorového hraničního polygonu. 

14.1 Vektorizace grafických přídělů 

 Grafické přídělové plány jsou vyhotoveny v měřítku 1 : 2 880, tedy ve stejném jako 

mapa PK. V případě k.ú. Mutkov byly grafické příděly vyznačeny v rastru PK. Nemusela 

jsem je tedy nijak dodatečně transformovat, ani převádět do analogové podoby. Nicméně 

parcelní čísla GP nebyla v rastru k rozeznání od čísel PK, proto jsem musela hojně 

spolupracovat s originální mapou grafických přídělů, která byla vedena na papíře. Hranice 

přídělů a parcelní čísla zde byly jasně rozeznatelné, protoţe byly vykresleny červenou 

barvou. 

 Hranice parcel grafických přídělů jsem vektorizovala obdobně jako hranice parcel 

KN a PK, jen s tím rozdílem, ţe jsem vyuţila kreslící funkce pro grafický příděl. Rovněţ 

parcelní čísla jsem doplnila pod volbou grafického přídělu. 
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Obrázek 32 - Výkres SGS 

 Na obrázku č. 36 jsou vidět všechny druhy parcelních čísel, která jsem při 

vektorizaci umisťovala do výkresu SGS. 

Ţlutá parcelní čísla jsou parcelní čísla pozemkových parcel - např. 30/7. 

Červená parcelní čísla jsou parcelní čísla stavebních parcel - např. 91. 

Světle modrá parcelní čísla jsou parcelní čísla parcel z Pozemkového katastru - např. 241. 

Šedo-modrá parcelní čísla jsou parcelní čísla parcel z grafického přídělu - např. 247. 
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14.2 Kontroly 

 Po dokončení výkresu SGS jsem v programu Nautil provedla kontroly. Tyto 

kontroly se nejdříve provádějí nanečisto se zatrhnutím stavu kontrol • KN. 

Viz. obrázek č. 37. 

 

Obrázek 33 - Úvodní okno kontrol 

 Všechny tyto kontroly se provádí proto, aby se předešlo jakékoliv hrubé chybě v 

obnoveném operátu, např. opomenutí vykreslení parcely apod. 
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Postupně se provedou následující kontroly: 

 kontrola kresby – viz obrázek č. 38 

 

Obrázek 34 - Kontroly kresby 
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 kontrola ploch – viz obrázek č. 39 

 

Obrázek 35 - Kontrola ploch 
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 DKM <=> SPI – viz obrázek č. 40 

 

Obrázek 36 - Kontroly DKM <=> SPI 
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 rozpoznatelnost elementů – viz obrázek č. 41 

 

Obrázek 37 - Kontroly rozpoznatelnosti elementů 
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 kontrola katastrálního území – viz obrázek č. 42 

 

Obrázek 38 - Kontroly katastrálního území 
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 kontrola oblouků a kruţnic – viz obrázek č. 43 

 

Obrázek 39 - Kontroly oblouků a kružnic 

 Kontrola DKM <=> DB se ve fázi kontrol KN neprovádí. Všechny chyby zjištěné 

během kontrol jsem opravila. Jednotlivé chyby jsem si ve výkresu vyhledala za pomoci 

Manaţera chyb, který je zobrazen na obrázku č. 44. 

 

Obrázek 40 - Manažer chyb 
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15 Výběr použitých podrobných bodů 

 Po provedení výše zmíněných kontrol jsem vytvořila seznam souřadnic bodů, které 

jsem vyuţila během vektorizace. Přes tyto body musí být vedena kresba. Těmto bodům 

jsem přiřazovala kód kvality (KK) a způsob pořízení (ZP). Tento seznam souřadnic 

následně vstoupí do databáze bodů obnovy operátu a po zplatnění obnovy bude tvořit nový 

RES. 

 Přiřazení KK a ZP bodu se řídí tabulkou stanovenou v [7]. Podle této tabulky jsem 

postupně přiřadila KK a ZP všem bodům, které jsem vyuţila během vektorizace. 

Tabulka 5 - Tvorba databáze bodů 
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 Body na hranici s k.ú. Huzová jsem převzala s KK, který jim byl přiřazen během 

tvorby KMD v tomto katastrálním území. Všechny tyto body musí mít ZP 1, protoţe v 

ţádném případě nesmí dojít k jejich přečíslování. 

 Pro očíslování výkresu v k.ú. Mutkov mi byla přiřazena čísla ZPMZ 89 a 90. Pod 

těmito čísly se očíslují body, které existují ve výkresu, ale ještě neexistují v databázi bodů. 

Body jsem získala v průběhu vektorizace a doplnění parcel ZE. Body mají po očíslování 

výkresu KK 8 a ZP 3. 

 Očíslování výkresu se realizuje v záloţce DKM <=> DB kontrol, ale jiţ se 

zatrhnutou volbu OO. Po očíslování výkresu jsou znovu opakovány všechny jiţ jednou 

provedené kontroly. 
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16 Tvorba výkresu KGS 

 Kdyţ jsem měla zvektorizované všechny parcely v k.ú. Mutkov, očíslovaný výkres 

a provedené všechny kontroly, mohla jsem spustit v programu Nautil funkci Final. Během 

této funkce se automaticky přečíslují parcely, které byly označeny v průběhu vektorizace 

parcelním číslem ZE nebo GP. Parcelní čísla KN se nemění. 

 Z výkresu SGS se automaticky vyhotoví výkres KON. Ukázka výkresu KON je na 

obrázku č. 45. Ve výkresu KON jsou do stavu KN doplněny hranice pozemků, které byly 

dosud vedené v ZE. Parcelám jsou ponechána původní parcelní čísla, ale jiţ jsou parcelám 

přiřazena také nová parcelní čísla, která jsou vykreslena oranţovou barvou. 

 

Obrázek 41 - Výkres KON 

 V závěrečném kroku se z výkresu KON vytvoří výkres KGS. 

Výkres KGS lze jiţ povaţovat za konečný návrh katastrální mapy digitalizované celého 

k.ú.. Část výkresu KGS je na obrázku č. 46. V tomto výkresu jsou jiţ parcely, dosud 

vedené ve ZE, změněny na hranice parcel KN. Parcely KN, které neměly přiřazené LV, se 

zruší. Parcelní čísla ZE jsou nahrazena parcelními čísly KN. 
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 Úplně na závěr se vyexportuje výměnný formát katastru (VFK). VFK se posléze 

nahraje do ISKN. 

 

Obrázek 42 - Výkres KGS 
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17 Obnova SPI 

 Obnova SGI nelze provést bez obnovy SPI. Obnova SPI patří k finálním pracím, 

které jsou spojené s obnovou katastrálního operátu. 

17.1 Výpočet výměr parcel 

 Po očíslování výkresu mají uţ všechny lomové body hranic parcel souřadnice 

určené v S-JTSK. Proto je moţné vypočítat výměry parcel. Výměry parcel se vţdy 

zaokrouhlují na celé metry čtvereční. Výměra se také označí kódem způsobu určení 

výměry. Kódy mohou být: 

 2 – výměry jsou vypočteny ze souřadnic bodů v S-JTSK, 

 1 – výměry jsou vypočteny jiným číselným způsobem, 

 0 – výměry jsou určeny graficky nebo v digitalizované mapě. 

Původní výměra se parcele ponechá, pokud není překročena mezní odchylka. Pokud je 

mezní odchylka překročena, výměra parcely se převezme z SGI. 

17.2 Srovnávací sestavení parcel 

 Ve srovnávacím sestavení parcel je porovnán původní stav (levý sloupec) se stavem 

novým (prostřední sloupec). Původní stav představuje situaci před obnovou, nový stav po 

obnově katastrálního operátu. V jednom srovnávacím sestavení se vţdy porovnávají 

parcely jednoho vlastníka, v rámci jednoho LV. Pokud by měl jeden vlastník v k.ú. 

Mutkov svoje pozemky vedené na více listech vlastnictví, vyhotoví se pro něj podle toho 

příslušný počet srovnávacích sestavení podle LV. 

 Ve srovnávacím sestavení jsou zřetelně označeny parcely KN a ZE před obnovou a 

jejich případné přečíslování po obnově operátu. Na obrázku č. 47 je vidět, ţe původní 

parcela ZE 102 dostala po obnově operátu číslo KN 88/11. 

 V pravém sloupci je potom vyjádřeno posouzení výměr s odchylkami. 
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Obrázek 43 - Srovnávací sestavení parcel 

17.3 Námitky 

 Vlastníkům pozemků je umoţněno podat námitku proti obsahu obnoveného 

katastrálního operátu. Obnovený katastrální operát se vţdy poskytuje k veřejnému 

nahlédnutí v místě, které si určí obec. Obec Mutkov neměla k tomuto veřejnému 

nahlédnutí ţádné vhodné prostory, proto vyloţení obnoveného katastrálního operátu 

k veřejnému nahlédnutí proběhlo přímo na KP Olomouc. Obnovený katastrální operát bývá 

obvykle vyloţen po dobu 10ti pracovních dnů. 

 Vlastníkům je umoţněno podat námitku během vyloţení obnoveného operátu nebo 

do 15ti dnů ode dne konce veřejného vyloţení. 

17.4 Vyhlášení platnosti obnoveného KO 

 Konečná platnost obnoveného katastrálního operátu můţe být vyhlášena nejdříve 

po řádném proběhnutí řízení o námitkách. Platnost obnoveného katastrálního operátu 

nastává okamţikem, kdy je do ISKN nahrán nový stav operátu. 

 KP Olomouc zaslalo obci Mutkov oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného 

katastrálního operátu sdělení. 

Obnovený katastrální operát v k.ú. Mutkov byl zplatněn 12. 11. 2012. 
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18 Závěr 

 Svou diplomovou práci jsem koncipovala jako ukázku postupu prací při obnově 

katastrálního operátu přepracováním. Výsledkem mnou provedené obnovy operátu je 

katastrální mapa digitalizovaná, která vešla v platnost 12. 11. 2012. Všechny etapy obnovy 

a práce s nimi spojené jsem uváděla na konkrétních případech, které v k.ú. Mutkov nastaly. 

Během zpracování jsem nenarazila na ţádný výraznější problém, který by bylo třeba řešit. 

 Během obnovy katastrálního operátu v k.ú. Mutkov jsem postupovala v souladu 

s platnými zákony, vyhláškami, návody a interními předpisy. V průběhu jednotlivých etap 

jsem byla kontrolována mým přímým nadřízeným. Všechny chyby, které zjistil, jsem 

neprodleně opravila. 

 Při zpracovávání jsem vyuţívala programů Nautil, Kokeš a Groma. Jeden 

z programů jsem vţdy vybrala podle toho, co konkrétně jsem poţadovala za výsledek. 

 Kvalita KMD se podle mne nikdy nemůţe zcela vyrovnat kvalitě DKM. Kvalita 

KMD vţdy závisí na přesnosti podkladů a také na pečlivosti a úsudku vyhotovitele. Při 

špatném úsudku vyhotovitele můţe dojít k závaţnému narušení logických vazeb 

polohopisu. Práci nám sice digitalizovaná mapa ušetří, ale případné dodatečné řešení 

problémů můţe přinést velké komplikace a sloţité soudní spory. 

Kompletní sloţka s elaborátem obnovy je uloţena v archivu KP Olomouc. 
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