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Anotace 

        Předmětem této bakalářské práce je popsat jakým způsobem probíhá 

Obnova katastrálního operátu na katastrálních pracovištích, neboli digitalizace 

souboru geodetických informací. Dále také popsat programové vybavení pro 

samotnou obnovu. Předmětem této práce je také popsat dostupnost a způsob 

použití dat pro systémy GIS na obnovu krajiny, které katastrální pracoviště 

poskytují.  
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        DKM, KMD, SGI, KP, MicroGEOS Nautil, GIS. 

 

Annotation 

        The subject of this thesis is to describe how the  cadastral recovery 

agenda proceeds in particular cadastral places, in other words, digitizing the set of 

geodetic information. Another part is describing the software used for the recovery. 

The objective of this work is to describe the availability and methods of using data 

for GIS systems of landscape restoration, which is provided by the cadastral 

offices. 
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1. Úvod 

Předkládám zde bakalářskou práci na téma Obnova katastrálního operátu na 

katastrálních pracovištích. 

Obnova katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly 

celého resortu ČUZK (Český úřadu zeměměřický a katastrální). Tomu je také 

přizpůsobena priorita na katastrálních pracovištích (KP), kde digitalizace od roku 

1998 probíhá. K 30. 11. 2013 byla katastrální mapa v digitální podobě v 9 990 

katastrálních územích, což je 76,6 % z jejich celkového počtu 13 040. Zbytek 

území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii. 

Konkrétně katastrální pracoviště Žatec (KP Žatec), kde pracuji, má v digitální 

podobě 68 % z celkového počtu 112 katastrálních území.  

Na dokončení digitalizace katastrálních map netrpělivě čekají zeměměřické 

firmy a uživatelé územně orientovaných informačních systémů, tak i samotní 

vlastníci. Dokončení digitalizace vyhlížejí také katastrální pracoviště, kterým 

odpadne udržování katastrálních map na plastových fóliích (tzv. petfólie). Veškerá 

činnost, jako poskytování údajů nebo zakreslování a zapisování nových 

geometrických plánů se bude provádět v grafickém programu. 

Další cíle obnovy je  možnost používání moderních informačních technologií, 

což současné petfólie a papírové mapy neumožňují. Z pohledu KP je však hlavním 

problémem současného souboru geodetických informacích (SGI) skutečnost, že 

katastrální mapy (KM) zobrazují jen méně než 2/3 vlastnických parcel. Chybějí v 

nich parcely v zemědělských a lesních půdních celcích. Zejména KP a 

zpracovatelé geometrických plánů (GP) tak musí kromě KM pracovat i s mapami 

dřívějších pozemkových evidencí, v nichž jsou parcely v půdních celcích vedené 

zatím v ISKN (Informační systém katastru nemovitostí) v tzv. ZE (zjednodušené 

evidenci) zobrazeny. Hlavním cílem digitalizace souboru geodetických informací 

(SGI) ze strany ČUZK je proto dosažení stavu, kdy KM bude obsahovat všechny 

vlastnické parcely a ZE zcela zanikne. Digitalizace je jediná správná a rozumná 

cesta, jak toho dosáhnout [11].   
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Dále se tato práce zabývá analýzou dat včetně atributové části z  ISKN, které 

KP poskytují pro externí využití se zaměřením na informační systémy a GIS pro 

řízení obnovy krajiny po hornické činnosti. 
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2. Způsoby obnovy katastrálního operátu 

        Podle návodu pro obnovu katastrálního operátu (OKO) a převod [1] a 

katastrální vyhlášky [2] představuje obnova katastrálního operátu vyhotovení 

nového SGI ve formě grafického počítačového souboru a nového SPI 

katastrálního operátu a lze ji provádět:  

a) novým mapováním (dále jen „obnova mapováním“), 

b) přepracováním souboru geodetických informací (dále jen „obnova 

přepracováním“),  

c) na podkladě výsledků pozemkových úprav. 

        Obnova katastrálního operátu (KO) je prováděna v rozsahu celého 

katastrálního území, ale v případě obnovy na podkladě výsledků pozemkových 

úprav ji lze provést pouze na část k.ú. V praxi to bývá tak, že vyhotovitel 

pozemkové úpravy zpracuje extravilán a KP intravilán. 

        

2.1. Obnova katastrálního operátu novým mapováním 

        Obnova katastrálního operátu novým mapováním se provádí v katastrálních 

území, kde došlo ke značnému počtu změn v geometrickém a polohovém určení 

nemovitostí, nebo kde již katastrální mapa nevyhovuje svou přesností nebo 

měřítkem. Dále v případech, došlo-li ke ztrátě, zničení nebo rozsáhlému 

poškození KO, kde již z těchto důvodů není možné nebo účelné provést 

rekonstrukci z podkladů dokumentace platného stavu.  

Obnova mapováním má tyto etapy:  

a) zahájení obnovy a přípravné práce,  

b) budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového pole 

(dále jen „PPBP“) a související rekognoskace na bodech základního 

polohového bodového pole (dále jen „ZPBP“) a zhušťovacích bodech (dále 

jen „ZhB“) a údržba ZhB, prováděná jen v nezbytném rozsahu v případě její 

potřeby pro doplnění bodů PPBP,  

c) výběr a příprava využitelných podkladů,  

d) zjišťování hranic,  
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e) podrobné měření polohopisu katastrální mapy (dále jen „podrobné 

měření“),  

f) obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE, s použitím výsledků podle 

písm. b) až e), 

g) obnovení SPI,  

h) námitky podle § 16 katastrálního zákona,  

i) vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 katastrální 

vyhlášky,  

j) nový výpočet výměr dílů BPEJ.  

 

        Při obnově novým mapováním se vlastnické hranice nově zaměřují a průběh 

hranic je vlastníky odsouhlasen a stvrzen podpisem. Obnova zachycuje skutečný 

stav v terénu. Tato obnova je časově a finančně velmi náročná a právě pro tyto 

důvody se v dnešní době preferuje spíše OKO přepracováním, která není tak 

časově a finančně náročná, ale zase jí chybí přesnost a celková kvalita, jako při 

celkovém zaměření novým mapováním. V podstatě při OKO novým mapováním 

nebo při obnově na podkladě pozemkových úprav vzniká geodetická mapa 

s velkou přesností, tak při obnově přepracováním vzniká spíše mapa právní, která 

se v budoucnu bude dále zpřesňovat. 

 

2.2. Obnova přepracováním 

        Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí katastrální mapa 

z grafické formy do formy grafického počítačového souboru.  

        Katastrální vyhláška [2] a návod na OKO a převod [1] uvádí, že katastrální 

mapy vedené jako analogové se obnovují přepracováním na digitální mapu (dále 

DKM), nebo digitalizovanou mapu (dále KMD). DKM vzniká přepracováním 

analogové mapy v Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), KMD 

přepracováním analogové mapy v jiném souřadnicovém systému.  

        Dva měsíce před začátkem obnovy má KP povinnost obci dopisem oznámit, 

že v příslušném katastrálním území bude probíhat obnova KO.  Obec toto 
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oznámení vyvěsí na úřední desce. V dopise je také uvedeno, že součástí obnovy 

přepracováním se provádí částečná revize katastru. 

       Předmětem částečné revize musí minimálně být:  

a) šetření hranice katastrálního území,  

b) zápisy v záznamu pro další řízení (ZDŘ) z hlediska potřebnosti jejich 

dalšího evidování, sledování a řešení, 

c)  seznamy budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními a 

seznam budov bez čísel popisných a čísel evidenčních, 

d) neúplné údaje, které se vyskytují v SPI, 

e) body podrobného polohového bodového pole (PPBP), 

f) místní a pomístní názvy.  

        Při obnově se opravují zjištěné chyby v katastru, vytváří se porovnání výměr 

a souladu mezi SGI a SPI. 

        Při určování souřadnice lomových bodů se přednostně používají takové body, 

které byly určeny dřívějším měřením geodetického nebo fotogrammetrického 

určení polohopisu v souřadnicovém systému S-JTSK a v systému místním. Tyto 

body se přebírají z registru souřadnic (RES). U zbylých bodů se pomocí 

vektorizace určí souřadnice podle rastrů analogových map.  

        Vyhlášení platnosti OKO dojde v momentě nahrazení dosavadního operátu 

v ISKN operátem obnoveným. KP sděluje vyhlášení platnosti obnoveného operátu 

územně příslušné obci, která v součinnosti toto vyhlášení vyvěsí na obecní tabuli.  

      

2.3. Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových 

úprav 

        Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 

uspořádají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a 

využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro 

racionální hospodaření vlastníků půdy. Výsledky pozemkových úprav slouží pro 

obnovu KO a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování [2].  

        Tato obnova KO se zpravidla provádí jako komplexní pozemková úprava 

(KPÚ). Pokud je nutné vyřešit pouze některé hospodářské potřeby, ekologické 
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potřeby v krajině nebo když se pozemkové úpravy mají týkat jen části 

katastrálního území, tak je možné provést jednoduchou pozemkovou úpravu 

(JPÚ).  

        Podklady pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků 

pozemkových úprav jsou:  

a) seznam parcel vstupujících do pozemkových úprav,  

b) pravomocné rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav,  

c) pravomocné rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 

popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k řešeným pozemkům 

nebo pravomocné rozhodnutí o určení hranic pozemků,  

d) protokoly o zjišťování hranice obvodu pozemkových úprav a hranic 

pozemků, které nevyžadovaly řešení pozemkovými úpravami, ale bylo u 

nich třeba obnovit soubor geodetických informací (dále jen „neřešené 

pozemky“), související náčrty a soupisy nemovitostí,  

e) geometrické plány a záznamy podrobného měření změn na obvodu 

pozemkových úprav,  

f) technická zpráva, popřípadě dílčí technické zprávy podle ucelených etap 

činností s výčtem předávaných částí, 

g) dokumentace o zřízení nebo doplnění podrobného polohového bodového 

pole podle § 68 odst. 2,  

h) dokumentace nového geometrického a polohového určení pozemků a 

dalších prvků polohopisu katastrální mapy, která obsahuje:  

I) měřické náčrty,  

II) přehled měřických náčrtů,  

III) zápisníky podrobného měření,  

IV) protokol o výpočtech a splnění kritérií přesnosti výsledku zeměměřické 

činnosti (dále jen „protokol o výpočtech“),  

V) srovnávací sestavení parcel s porovnáním parcel dosavadního a 

obnoveného katastrálního operátu u neřešených pozemků, a to podle 

jednotlivých listů vlastnictví,  

i) seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů v rozsahu týkajícím se 

obnovy souboru geodetických informací,  
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j) dokumentace o vytyčení hranice pozemku,  

k) geometrické plány pro vyznačení věcného břemene zřizovaného k části 

pozemku, není-li jeho rozsah vymezen ve výsledcích podle písmene h),  

l) digitální mapa ve vztažném měřítku 1:1000 a údaje evidované o parcelách 

v  souboru popisných informací podle schváleného návrhu pozemkových 

úprav včetně vymezení rozsahů věcných břemen k částem pozemků; tyto 

údaje se předávají ve výměnném formátu,  

m) u parcel údaje o BPEJ ve výměnném formátu,  

n) podklady nebo listiny pro  

• vydání rozhodnutí o změnách hranic katastrálních území,  

• vyznačení změn údajů o ochraně nemovitostí,  

• jednání o změnách pomístních názvů,  

o) námitky podané k neřešeným pozemkům k rozhodnutí katastrálnímu 

úřadu),  

p) dohody obcí o změnách hranic obcí.  

         Pozemkové úpravy jsou výhradně v režii pozemkových úřadů, který po jejich 

ukončení vydají pravomocné rozhodnutí. Po předání katastrálnímu pracovišti se 

toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě zapíše jako řízeni „Z“. Po jeho zapsání 

následuje vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.  

        Výhodou pozemkových úprav je komplexní zaměření dotčené části 

katastrálního území a vzniká digitální katastrální mapa. Naproti tomu jsou 

pozemkové úpravy stejně jako mapování velmi časově a finančně nákladné. Další 

nevýhodou je, že obvod pozemkové úpravy je veden na hranici katastrálního 

území a na hranici intravilánu a extravilánu. Katastrální pracoviště pak následně 

zahajují v intravilánech obnovu přepracováním a vytvářejí katastrální mapy 

digitalizované.  
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3.  Digitalizace souboru geodetických informací na KP 

        V roce 1997 skončila první velká etapa digitalizace, která se týkala souboru 

popisných informací (SPI), tj. převod písemného operátu katastru nemovitostí do 

počítačového prostředí. Po skončení tohoto úkolu vypukla v plné intenzitě další 

etapa digitalizace katastru nemovitostí – převod souboru geodetických informací 

(SGI), tj. mapového operátu KN do formy digitálních vektorových map. Tato etapa 

je technicky ještě náročnější, než digitalizace SPI, protože mapové podklady v 

analogové formě jsou velmi nehomogenní a některé až výslovně nevyhovující.  

 

3.1 Katastrální mapy určené k digitalizaci 

        Katastrální mapy před digitalizací sloužily především pro potřeby katastru 

nemovitostí. Byly grafickým podkladem pro určování právních vztahů k 

nemovitostem a určování daně z nemovitostí, čímž byl zásadně ovlivněn jejich 

obsah i způsob zpracování.  

        Katastrální mapy obsahují tyto soubory: 

a) mapy stabilního katastru (sáhové mapy) – po obnově vzniká KMD 

(katastrální mapa digitalizovaná) 

b) mapy pozemkového katastru měřené podle Instrukce A - po obnově vzniká 

DKM (digitální katastrální mapa) 

c) technickohospodářské mapy (THM) – po obnově vzniká DKM  

d) základní mapy velkého měřítka (ZMVM) – po obnově vzniká DKM 

e) fotogrammetrická údržba a obnova map EN – po obnově vzniká KMD  

        Pouze na 30% státního území, byl před začátkem digitalizace SGI k dispozici 

mapy v dekadickém měřítku vyhotovené číselnými geodetickými metodami v 

národním geodetickém referenčním systému S - JTSK, jejichž převod do formy 

DKM je koncepčně bezproblémový. Na 70% státního území byly však k dispozici 

pouze sáhové mapy   1:2880 původem z rakouského katastru 19. století, později 

nekonzistentně udržované lokálním zakreslováním změn a nových objektů.  



Michal Šupol : Obnova katastrálního operátu na KP 
 

2014                                                                                                                                                                   9 

 

        Problematika sáhových map a jejich převodu do formy KMD je koncepčně 

velmi složitá, pokud nemají být narušeny vzájemné vztahy blízkých prvků mapy a 

masově změněny výměry parcel. Situaci v digitalizaci mapových podkladů 

komplikuje ještě více existence přídělových a scelovacích plánů dokumentujících 

graficky velmi nedokonale výsledky nedokončeného přídělového řízení a 

scelovacích projektů kolem roku 1950, které byly komunistickým režimem 

zastaveny, aniž se promítly do pozemkové knihy nebo mapového operátu 

bývalého pozemkového katastru. Na mnohých místech tak vzniklo duplicitní 

vlastnictví k překrývajícím se částem parcel a tuto situaci řeší a ještě budou po 

řadu let řešit pozemkové úřady a soudy. 

        V roce 1998 započala na katastrálních úřadech další velká etapa a to 

digitalizace SGI. Datum dokončení digitalizace byl stanoven na rok 2006, ale jak 

se následně ukázalo, nebylo v silách katastrálních úřadů tento datum dodržet a 

tak se několikrát posouval. Ke konci roku 2013 byla katastrální mapa digitální v 

76,6 % katastrálních území a dokončení se plánuje ke konci roku 2017. 

 

3.1.1 Mapy stabilního katastru (sáhové mapy) 

         Stabilní katastr je nejstarším katastrem na našem území. Vznikla na 

podkladě map bývalého pozemkového katastru, vyhotovovaných od 1. poloviny 

19. století. Jejich měřítko je 1:2880 a pokrývají 2/3 území České republiky. Pro 

jeho předpokládanou stálost a dokonalost byl nazýván stabilním katastrem.  

 

3.1.2 Mapy pozemkového katastru měřené podle Instrukce A 

         Instrukce A z roku 1932 (Návod, jak vykonávat katastrální měřické práce pro 

založení nového katastru původním katastrálním řízením), který podrobně 

upravoval také formální a věcné náležitosti geometrických (polohopisných) plánů. 

Instrukce A se v podstatě do jisté míry používá dodnes. Např. intravilán 

katastrálního území Žatec, byl v roce 1932 zpracován touto instrukcí a při jeho 

digitalizaci, která právě probíhá, se toto mapování z třicátých let minulého století 
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pracně přepočítává a slouží jako stěžejní podklad při jeho obnově přepracováním.   

       Nové mapování podle Instrukce A se provádělo číselně, převážně v měřítkách 

1:1000 nebo 1:2000. Přesnost měření byla definována standardizovanými postupy 

a dopustnými odchylkami v měření délek, úhlů a ploch i v uzávěrech polygonů. 

Mapy byly zobrazeny na zajištěném papíře, převážně na hliníkových deskách. 

Podle Instrukce A se zmapovalo 7 354 mapových listů (téměř 5% území), 

převážně intravilánů měst.   

 

3.1.3 Technickohospodářské mapy (THM) 

        Počátek nového státního mapování v roce 1961. Technicko-hospodářské 

mapy byly podkladem pro tehdejší EN a pro plánování národního hospodářství. 

Jednalo se o velkoměřítkové mapy, tedy vyhotovené v měřítku 1:5000 a větším.  

        Použitá měřítka se řídila charakteristikou mapované oblasti: 

a) 1:1000, 2000 (průmyslové oblasti, intravilán) 

b) 1:5000 (zemědělské oblasti, extravilán) 

        Základem pro polohopis byla síť S-JTSK, základní bodové pole, podrobné 

bodové pole a body 6. až 9. řádu výhradně určené pro potřeby THM. Měřické 

metody se používaly polární, ortogonální, protínání vpřed, číselná tachymetrie a 

fotogrammetrická metoda.  

 

3.1.4 Základní mapy velkého měřítka (ZMVM) 

        Základní mapa ČSFR velkého měřítka je státním mapovým dílem, je 

technickým podkladem evidence nemovitostí (EN) a plní funkci měřického operátu 

EN. Je tvořena na podkladě dosavadního písemného a měřického operátu EN. 

        Základní mapa se tvoří: 

a) přímým měřením na podkladě místního šetření 

b) přepracováním původní mapy (jeli v dekadickém měřítku) do celostátní 

zobrazovací soustavy 
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c) kombinací obou způsobů 

        Při tvorbě základní mapy se také využijí vyhovující (svojí přesností a 

použitelností) dokumentované výsledky geodetických a kartografických prací, tj. 

dříve vyhotovené mapy, geometrické plány a měřické elaboráty, polohová bodová 

pole, ovšem za podmínek jejich ověření.  

        Mapy se vyhotovují v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém 

systému baltském (Bpv), nebo v odůvodněných případech ve výškovém systému 

jadranském. 

        Výsledkem tvorby základní mapy v číselné formě je registr souřadnic a 

měřický originál. Výsledkem tvorby základní mapy v digitální formě je báze dat 

základní mapy. Registr souřadnic tvoří seznam souřadnic bodů bodového pole a 

podrobných bodů. Výsledkem mapování je také předpis kresby, ve kterém jsou 

všechny stavební a pozemkové parcely v dotčeném katastrálním území. 

 

3.1.5 Fotogrammetrická údržba a obnova map EN (FÚO) 

        V roce 1970 docházelo účelové vylepšování mapového fondu, kdy 

pozemkové mapy byly postupně obnovovány grafickou transformací do 

dekadického měřítka 1:2000 za současného převodu do systému S-JTSK. Hlavní 

metodou převodu byla tzv. fotogrammetrická údržba a obnova (FÚO).  

        Rozsah místního šetření je dán obsahem připravených fotogrammetrických 

náčrtů a soupisů nemovitostí, zejména tedy změn, zjištěných při porovnání PM se 

snímkem. V terénu se vyšetří průběh příslušných vlastnických a užívacích hranic, 

zejména v místní trati. Změny hranic druhů pozemků v polní trati je možno vyšetřit 

za účasti uživatelů v polní kanceláři s využitím snímků. Výsledek však nesplnil 

očekávání především pro nízkou kvalitu výsledných pozemkových map [5]. 

Nejhorších výsledků touto metodou bylo dosaženo v měřítku 1:5000. 

        Jediným kladem této metody bylo zajištění souladu dle nynější terminologie 

SPI a SGI před zahájením prací.  
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3.2 Tvorba DKM a KMD na katastrálních pracovištích 

         Na KP se v převážné míře provádí obnova přepracováním souboru 

geodetických informací. Ve výjimečných případech např. nedochováním podkladů 

potřebných k obnově nebo kdy situace je nepřehledná nečitelností intravilánu se 

provádí nové mapování. Pozemkové úpravy jsou v režii pozemkového úřadu a KP 

při tvorbě této obnovy je v těsné součinnosti se zpracovatelem, kterému poskytuje 

podklady a opravuje chyby v KN nalezené při zpracování pozemkové úpravy.  

          Při probíhající obnově přepracováním SGI vznikají v podstatě dva druhy 

výsledků. Novější katastrální mapy charakterizované vyšší přesností a měřené 

číselně na podrobné polohové bodové pole, jsou přepracovávány na digitální 

katastrální mapu (DKM). Starší, graficky vyhotovené mapy, které byly měřeny 

většinou metodami měřického stolu a vyhotoveny v sáhovém měřítku, jsou 

přepracovávány na tzv. katastrální mapu digitalizovanou (KMD). 

 

3.2.1 Tvorba DKM 

          DKM má stanovena kritéria pro přesnost souřadnic podrobných bodů a je v 

souřadnicovém systému S-JTSK. Je vyhotovená při obnově katastrálního operátu 

novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním 

SGI nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy. DKM je 

vektorová mapa v S-JTSK v souvislém zobrazení, která má vyšší kvalitu než KMD 

danou zpravidla větším zastoupením podrobných bodů polohopisu s vyšší 

přesností souřadnic vyjádřenou kódem charakteristiky kvality souřadnic. 

Úpravou KM vzniklých tvorbou ZMVM, THM nebo Instrukcí A, tak 

výsledným SGI je DKM. Jde o relativně jednoduché převedení registru souřadnic a 

předpisu kresby z mapování na soubory DKM. Nejsložitější částí technologie je 

doplnění parcel ZE a jejich převod na parcely KN. 
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3.2.2 Tvorba KMD 

         KMD je v S-JTSK vyhotovena při obnově katastrálního operátu do digitální 

formy, tj. digitální forma mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů zejména 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském. KMD je 

vyhotovena jako spojitá mapa v souvislém zobrazení, která má nižší kvalitu než 

DKM danou zpravidla větším zastoupením podrobných bodů polohopisu s nižší 

přesností souřadnic vyjádřenou kódem charakteristiky kvality souřadnic. 

         Práce na obnově katastrálního operátu přepracováním na KMD se zahajuje 

výběrem a přípravou využitelných podkladů prohledáním všech dostupných 

výsledků zeměměřických činností. Následně se vytvoří přehledka identických 

bodů, kde se vytipují všechny body, které jsou jak na PK mapě, tak i na současné 

platné KN mapě. Dále se do přehledky přidají identické body na katastrální hranici. 

Jsou to hraniční kameny, které sloužily k určení hranic mezi katastry. Při částečné 

revizi pochůzkou v terénu se tyto body fyzicky vyšetří a všechny nalezené se 

nechají geodetickou firmou nebo rezortním oddílem zaměřit. Tyto zaměřené 

identické body uvnitř a na hranici katastrálního území jsou využity jako identické 

body pro zpřesňující transformaci souvislého rastru pozemkového katastru, který 

je základním a stěžejním podkladem při tvorbě KMD. Do přehledky se také vytipují 

a následně nechají zaměřit body, které byly původně zaměřené v místním 

souřadnicovém systému a tyto body slouží k přepočítání ZPMZ zaměřené 

v minulosti v tomto systému. Při tvorbě KMD se použijí další využitelné podklady, 

a to souřadnice podrobných bodů polohopisu zapsaných geometrických plánů 

zaměřených v S-JTSK. Z původních náčrtů, které přepočítat nešly, byly při 

konstrukci těchto parcel použity v kresbě oměrné míry. 

         Zbývající kresba KMD je vytvořena vektorizací rastrových obrazů. 

Přednostně se využívá rastrový obraz mapy PK dřívější pozemkové evidence. 

Parcely zakreslené pouze v katastrální mapě byly vektorizovány dle rastrových 

obrazů katastrální mapy, kde v případě potřeby se transformací těchto rastrů na 

zpřesněný rastr PK vytváří blokové transformace. 

U tvorby KMD se stejně jako u DKM, provádí doplnění parcel ZE a jejich 

převod na parcely KN. 
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     4. Programové vybavení pro digitalizaci MicroGEOS Nautil 

         Systém MicroGEOS Nautil je systém určený pro tvorbu digitálních map a 

pro vektorizaci map sáhových měřítek. Produkt je aplikační nadstavbou systému 

MicroStation SE. Produkt MicroGEOS Nautil obsahuje nástroje pro všechny kroky 

obnovy od načtení dat NVF přes zpracování grafických dat, vytváření obnoveného 

operátu až po export obnoveného operátu do NVF. Program je užíván v resortu 

ČÚZK v neomezeném počtu licencí.  

  MicroGeos Nautil vzniknul v roce 2004 ve verzi 1.0. Dnes mají uživatelé 

k dispozici verzi 3.5.3 a v letošním roce bude rozeslána verze 4.0, která se 

momentálně testuje na referenčním pracovišti ČUZK. 

         Systém MicroGEOS Nautil se spouští ikonou součásti MG Nautil, která 

zajistí připojení k databázím a další konfiguraci produktu. Podmínkou pro otevření 

grafické části produktu je vytvořený projekt mapování a naplněný daty z NVF 

(nový výměnný formát) ISKN. 

Po vlastním spuštění grafického prostředí se provede připojení k 

databázovým údajům daného projektu a přímo otevře pracovní výkres stejného 

projektu. Informace o projektu a jménu aktivního výkresu jsou uvedeny v záhlaví 

produktu [3].  

 

4.1 Instalace 

       Všechny produkty řady MicroGEOS Nautil jsou obsaženy v jediné instalaci 

a po instalaci používají jednotná nastavení a společná data. Celý produkt je 

koncipován tak, aby mohl být uložen na sdílených prostředcích a zároveň aby 

všichni uživatelé mohli používat společná data a nastavení. Lokální instalace je 

možná za podmínky splnění hardwarových a softwarových požadavků. Pokud je 

produkt uložen síťově, jsou veškeré systémové soubory uloženy na tomto 

sdíleném prostředku. Každý uživatel pak provádí konfiguraci své pracovní stanice 

při každém spuštění produktu [3]. 
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4.2 Systémové nároky 

        Jelikož je program instalován pouze na síťových discích, liší se nároky na 

server a na klientskou stanici. V případě, že je produkt instalován na lokálním 

počítači, jsou nároky na tento počítač shodné s nároky na server i pracovní stanici 

dohromady [3]. 

 

Klientské požadavky na HW: 

• Minimálně Pentium 200 MHz (doporučeno Pentium II/Celeron 450 MHz) 

• 64 MB operační paměti (doporučeno 128 MB) 

• 100 MB - 500 MB diskového prostoru (podle typu tiskových úloh) 

 

Klientské požadavky na SW: 

• Operační systém Windows 95-OSR2, Windows 98/NT/2000/XP/7 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 nebo vyšší 

• Microstation nebo Microstation GeoOutlook (dle instalovaného produktu) 

 

Hardwarové a softwarové požadavky na server: 

• Minimálně Pentium II/Celeron 450 MHz 

• 256 MB operační paměť 

• 300 - 500 MB diskového prostoru (dle množství zálohovaných dat) 

• Operační systém Windows NT/2000/XP 

• Databázový server Oracle 8/9i nebo SAP 7.3 

 

4.3 Hlavní části systému 

        Program se skládá ze dvou neoddělitelných částí, kterými jsou databázová a 

grafická část. 
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4.3.1 Databázová část  

        Určená zejména pro zpracování Souboru popisných informací (SPI) katastru 

nemovitostí, správu projektů a správu uživatelských účtů vytvořenou nad 

zmiňovanými databázovými produkty. Hlavní databázová část se skládá: 

• Administrace uživatelů a projektů. Základní jednotkou celého systému je 

projekt. Pro každou akci (vektorizaci, mapování,…) je vždy založen 

samostatný projekt. V rámci projektu se definuje: 

název projektu, pro jakou aplikaci budou data uložená v projektu sloužit, 

kořenový adresář      souborových dat, měřítka a další doplňkové údaje.     

 

      

       Obrázek 1: Definice projektů a editace projektů [3] 

 

         

 

• Založení databáze a projektu - Databáze je založena při prvotní instalaci 

produktu. Má svoji strukturu, která svými tabulkami odpovídá struktuře 

ISKN, která jí umožňuje zpracovávat data a poskytovat informace obvyklé u 

výstupů z ISKN. 
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• Import výměnného formátu - importování dat katastru nemovitostí probíhá 

vždy jako import celého katastrálního území obsahujícího datové bloky 

(NEMO, JEDN, BDPA, VLST, JPVZ, RIZE, REZE). 

 
 

• Práce s databází bodů - databáze bodů (DB) je nedílnou součástí produktu 

MicroGEOS Nautil a obsahuje body, které se vztahují k zpracovávanému 

projektu. 

 

 

 Obrázek 2: Databáze bodů [3] 

 

• Srovnávací sestavení parcel - programový prostředek pro vytvoření 

srovnávacího sestavení původních a nových parcel z databáze. Předpokladem 

je, že jsou vytvořena data obnoveného operátu z grafické části systému 

MicroGEOS Nautil. Srovnávací sestavení lze ovlivnit ruční editací nebo jej 

importovat z dat dříve exportovaných.   
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Obrázek 3: Editace srovnávacího sestavení parcel [3] 

 
 

• Vytvoření obnoveného operátu - na základě informací z grafického 

prostředí zpracovaného systémem MicroGEOS Nautil program automaticky 

vytvoří kompletní obnovený soubor popisných informací katastru 

nemovitostí připravený k exportu do budoucnosti ISKN. 

• Import pozemkové úpravy 

• Export výměnného formátu - program připraví konverzi databázových 

tabulek obnoveného operátu (souboru popisných a souboru geodetických 

informací) do standardního formátu ČÚZK. Tento textový soubor načte 

ISKN do budoucího stavu katastru nemovitostí a následně se provede 

námitkové řízení. 
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                            Obrázek 4:Průvodce exportem OO ve VF ISKN [3] 

 

4.3.2 Grafická část 

        Určená pro práci se souborem geodetických informací (SGI) katastru 

nemovitostí, grafické programy  VÚGTK v jazyce MDL systému MicroStation. 

Hlavní funkce grafické části programu:                                                       

  

• Import / export dat - Import vytváří DGN soubor grafických dat uložených v 

interní databázi. Export provádí interní uložení DGN výkresu do databáze. 

Systém podporuje výměnný formát 1.3, jehož grafická data dokáže importovat 

a ve kterém umí také grafická data exportovat.  

 

 

Obrázek 5: Import DB do DKM a export DKM do DB [3] 
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• Transformace rastrů - Rozsáhlý nástroj pro práci s rastrovými výkresy 

umožňuje provádění těchto transformací:  

o Transformace bikubického Coonsova plátu  

o Helmertova transformace 

o Afinní transformace 

o Jungova transformace 

o TPS 

 

 

 

                 Obrázek 6: Transformace rastrů [3] 

        

 

• Kreslící funkce - Vytváří v mapě prvky katastrální mapy z volených parametrů 

(linie, texty, značky) bez nutnosti nastavovat jednotlivě jejich atributy (vrstva, 

barva, typ…). 

 



Michal Šupol : Obnova katastrálního operátu na KP 
 

2014                                                                                                                                                                   21 

 

 

                     Obrázek 7: Nastavení pro kreslení [3] 

                                  

Vektorizace se provádí s připojenými rastrovými soubory dle pravidel, které 

umožní následné využití MicroGEOS Nautil. 

 

 

Obrázek 8: Výřez z grafického prostředí – vektorizace [3] 
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 Vektorizace parcel zjednodušené evidence                                                                              

 

 

Obrázek 9:Výřez z grafického prostředí – vektorizace ZE [3] 

 

 

 

• Editační funkce  

 

 

 

                          Obrázek 10: Paleta nástrojů – editace [3] 

 

              

                                            

a) Vložení vrcholu 

b) Odebrání vrcholu 

c) Pč šipka - tvorba parcelního čísla se šipkou 

d) Posun  

e) Otáčení a změna velikosti textu  
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f) Značku posuň - posun značek 

g) Změň velikost LV - změna velikosti čísla listu vlastnictví 

h) Vyvedení LV šipkou - vytvoření čísla listu vlastnictví  

se šipkou 

i) Průsečíky - odstraňuje průsečíky úseček tak, že úsečky rozdělí v místě 

průsečíku a zaokrouhlí souřadnice průsečíku na celé cm 

j) Editace vrcholu 

k) Vyrovnání - hromadné zkrácení úseček s intersekcí k určené úsečce 

l) Posun svazku - editace svazku úseček 

m) Editace plotů - změna strany značek u plotů 

 

 

• Zvýraznění parcel - umožňuje provést zvýraznění parcel podbarvením v mapě 

podle vlastníka, kultury, plochy… Využívá se zejména při navrhování rozložení 

digitálních náčrtů.  

 

 

Obrázek 11: Paleta zvýraznění parcel a výřez z mapy – ukázka zvýraznění parcel [3] 

 

     

• Digitální náčrty - rozsáhlý programový nástroj pro tvorbu digitálních náčrtů 

„podkladových“, náčrtů zjišťování průběhu hranic a měřických náčrtů. Digitální 

informace přechází mezi náčrty automatizovaně a nakonec je spojením 

jednotlivých náčrtů vytvořena kresba výsledné  DKM. 
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Obrázek 12: Tvorba PN a výřez z mapy – tvorba podkladového náčrtu [3] 

 

  

Obrázek 13: Výřez z mapy – tvorba podkladového náčrtu a manažer náčrtů [3] 

 

 

• Vytvoření PCB - z databáze bodů se vytváří do grafického výkresu přehled 

čísel bodů. Obsahuje vlastní číslo bodu, číslo kat. území, ZPMZ a 

charakteristiku kvality. 
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Obrázek 14: PČB a výřez z mapy – ukázka zobrazení bodů [3] 

 

  

 

 

 

Obrázek 15: Parametry zobrazení bodů [3] 

 

 

• Kontroly - zabezpečují kompletní grafickou čistotu dat a porovnávají grafiku 

se souborem popisných informací. Významnou částí jsou protokoly o 

kontrolách dle předpisů resortu ČÚZK. 
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Obrázek 16: Kontroly a manažer chyb [3] 

 

  

 

• Final - programový prostředek, který vytváří finální podobu DKM ze 

srovnávacího grafického souboru. Tento soubor, vytvořený kreslícími nástroji 

systému MicroGEOS Nautil, obsahuje katastrální parcely, parcely 

zjednodušené evidence a jejich hranice, značky a texty. Z grafického souboru 

je vytvořen textový soubor pro srovnávací sestavení parcel. Final také provádí 

automatické slučování parcel dle zvolených parametrů. 

 

 

Obrázek 17: Nabídka Final [3] 
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Obrázek 18: SGS – srov.graf. soubor,KON – koncept a KGS – konečný graf. soubor [3] 

 

   

 

• Přečíslování parcel - provádí přečíslování parcel výsledného grafického 

souboru DKM do jednotné číselné řady a vytvoří srovnávací sestavení před a 

po přečíslování. Program postupuje spirálovitě od středu kat. území a hledá 

okolní parcely stejného vlastníka, aby je očísloval v jedné číselné řadě. 

 

Obrázek 19: Přečíslování parcel a výřez z mapy – ukázka přečíslování parcel [3] 

 

                                          

• Kopie KM - vytváří z digitálních dat tiskové kopie katastrálních map v různých 

formátech s nadefinovaným „rámečkem“ pro stvrzovací doložku. 
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Obrázek 20: Kopie katastrální mapy [3] 

 

  

Obrázek 21: Snímek z katastrální mapy [3] 

    

• Tisk ML - program připraví data pro tisk mapového listu včetně mimorámových 

údajů. 

 

Obrázek 22: Mapový list a nastavení parametrů mapového listu [3] 
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Obrázek 23: Ukázka mapového listu s mimorámovými údaji [3] 

 

 

• Bonitář - program  provádí z grafického souboru DKM a KMD souboru isolinií 

bonitních půdně ekologických jednotek (BPEJ) výpočet bonitních dílů parcel a 

přiřadí je k jednotlivým parcelám v databázi. 

 

Obrázek 24: Bonitář – tvorba BPEJ [3] 
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4.4 Shrnutí o aplikaci MicroGEOS Nautil 

        MicroGEOS Nautil je komplexní program, který se používá v resortu 

zeměměřictví a katastru nemovitostí. Značnou měrou ovlivnilo, zrychlilo, zkvalitnilo 

a změnilo způsob obnovy katastrálního operátu. Velmi vhodným způsobem 

spojuje databázové prostředí pro uložení dat s bohatým grafickým prostředím. 

Systém MicroGEOS Nautil prošel integračním procesem a dostává se do jednoho 

software, který je možné využít pro všechny technologie obnovy katastrálního 

operátu. Novým mapováním, přepracováním i pozemkovými úpravami. 

        MicroGEOS Nautil využívá v plné míře možnosti digitálních technologií, a 

proto lze toto technické dílo zařadit jak do oblasti katastru nemovitostí, tak i do děl 

z oblasti informačních technologií [3]. 
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5. Dostupnost a způsob použití dat pro systémy GIS na obnovu 

krajiny 

      Katastrální pracoviště poskytují data všem subjektům ve výměnném formátu  

ISKN s koncovkou VFK. Výměnný formát je tedy určen také k vzájemnému 

předávání dat mezi systémem ISKN a systémy GIS, které se zabývají tvorbou 

krajiny po hornické činnosti. Nejpoužívanějšími systémy GIS pro tuto tvorbu patří 

Autocad Map, Microstation a ARCGIS Desktop (ARC.INFO). Každý z těchto 

systému dokáže poskytované data z katastru zpracovat, je ale zapotřebí 

doinstalování podpůrných programů. Tyto programy popisuji společně se systémy 

GIS na obnovu krajiny. 

     5.1 Výměnný formát VFK ISKN  

      V následující části je popsána struktura výměnného formátu. Datový soubor 

výměnného formátu je textový soubor skládající se z hlavičky a datových bloků. 

Každý z datových bloků v sobě obsahuje informaci o atributech a jejich formátu 

následovanou vlastními řádky. Jedná se o textový soubor s kódováním češtiny dle 

ČSN ISO 8859-2 (ISO Latin2) [7].  

5.1.1 Hlavička výměnného formátu ISKN 

      Hlavička výměnného formátu (VF) obsahuje následující řádky: 

• označení verze VF 

• datum a čas vytvoření souboru 

• původ dat 

• seznam skupin datových bloků souboru 

• jméno osoby, která soubor vytvořila 

• časovou podmínku použitou pro vytvoření souboru 

• omezující podmínku – katastrální území 

• omezující podmínku – oprávněné subjekty 

• omezující podmínku – parcely 

• omezující podmínku – polygon 
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5.1.2 Datové bloky výměnného formátu ISKN 

         Datové bloky výměnného formátu obsahují následující řádky: 

• uvozující řádek bloku 

• řádek obsahující vlastní data  

• stavy bodů polohopisu – bloky SOBR, SPOL 

• poznámky k datovým blokům 

 

5.1.3 Seznam skupin datových bloků výměnného formátu ISKN 

            Podle zadání zákazníka lze do souboru s příponou VFK vybrat různé 

kombinace následujících datových skupin:    

• NEMO - parcely, budovy, části budov, způsob ochrany 

• JEDN - jednotky  

• BDPA - bonitní díly parcel  

• VLST - vlastnictví oprávněné subjekty, vlastnictví, listy vlastnictví 

• J -  jiné právní vztahy 

• PVZ - vztahy 

• RIZE  - řízení, objekty řízení, předměty řízení, účastníci, adresy účastníků, 

typy účastníků, listiny, další údaje o listinách, přiřazení listin k 

nemovitostem, vlastnictví a jiným právním vztahům 

• PKMP - prvky katastrální mapy - souřadnice obrazu bodů polohopisu v 

mapě, spojení bodů polohopisu, spojení bodů mapy, hranice parcel, obrazy 

parcel, obrazy budov, další prvky mapy, body BP  

• BPEJ - hranice BPEJ a označení BPEJ 

• GMPL - geometrický plán - hlavičky geometrických plánů a ostatních změn 

KM, hlavičky ZPMZ, vazby návrhu změny KM-ZPMZ, souřadnice polohy 

bodů polohopisu (měřené) 

• REZE - rezervovaná parcelní čísla 

• DEBO - definiční body - obrazy definičních bodů 

• ADRM - adresní místa - odkazy objektů na adresy 
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Obrázek 25: Výstup VF ISKN [10] 

 

5.2 Systémy GIS na obnovu krajiny po hornické činnosti 

           V praxi nejpoužívanější systémy na obnovu krajiny po hornické činnosti 

jsou Autocad Map 3D a ARCGIS Desktop (ARC.INFO). 

5.2.1 Autocad Map 3D 

Autodesk Map je základní GIS aplikací firmy Autodesk pro oblasti: 

mapování, geodézie, urbanismus, plánování, příprava, údržba a analýza 

geoprostorových dat. Může sloužit i jako grafický klient pro Oracle Spatial server.  

V současné době je v provozu již více než 260.000 licencí AutoCADu Map 

(a Mapu s Land Development Desktop). 

Map 3D představuje kompletní řešení pro tvorbu map a topologickou 

analýzu, urbanismus a plánování, základní mapy závodu, projektování 

inženýrských sítí, pro GIS a FM (správu majetku), založené na objektové bázi 

AutoCADu. 
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           Vyšší verzí AutoCADu Map pro projektování liniových staveb a modelování 

terénu je AutoCAD Civil 3D [8].  

Funkčnost "holého" AutoCADu je doplněna o: 

• Asistovaná digitalizace dat - včetně přímé vazby na databázi 

• Topologický model ukládaný v DWG nebo MS SQL nebo Oracle Spatial 

databázi 

• Síťová analýza (nejkratší cesta z A do B, okolí, dosah...) 

• Tvorba tematických map 

• Analytické funkce, SQL dotazy 

• Digitální model terénu (jen verze 2005 a 2006) a práce s bodovým polem 

(databází bodů) 

• Mapové utility, začišťování (rubber-sheeting, přetažení/nedotažení, 

duplicity...) 

• Geodetické transformace souřadnicových systémů, geodetické vzdálenosti 

• Georeference vložených rastrových obrázků (letecké a satelitní snímky, ...) 

• Lineární referenční systémy (LRS) 

• Automatizovaná tvorba mapových knih 

• Souběžná editace jednoho výkresu (mapy) více uživateli 

• Import/export souborů MicroStation (DGN), ArcInfo, MapInfo, ... 

• Programátorské GIS rozhraní pro AutoLISP, VBA, ARX (C++) 

• FDO přístup k desítkám typů datových zdrojů (WMS katastru, mapové 

zdroje...) 

• Podpora platformy Citrix 

AutoCAD Map 3D umí bez problému importovat výměnný formát ISKN 

s koncovkou VFK. Je zapotřebí mít nainstalovanou aplikaci VFK Import. Je to 

ověřená konverzní aplikace firmy CAD Studio určená pro zpracování dat 

digitálního katastru nemovitostí v CAD a GIS produktech firmy Autodesk. Samotná 

aplikace podporuje také převod ze starého výměnného formátu katastru 

s koncovkou VKM. Tento formát katastrální pracoviště oficiálně neposkytují, 

protože ISKN tento export už nepodporuje. VKM dokáže vytvořit MicroGeos Nautil 
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ze kterého mohou KP poskytovat data třetím stranám z rozpracovaných digitálních 

map.   

   

5.2.2 ArcGIS Desktop (ARC.INFO) 

             Systém ArcGIS firmy Esri tvoří řada škálovatelných produktů určených pro 

kompletní nasazení GIS na jakékoliv úrovni. Součástí ArcGIS jsou desktopové, 

serverové i vývojářské produkty, nechybí ani řešení pro mobilní zařízení a 

specializované nadstavby [9]. 

          GIS může být konfigurován a nasazen v mnoha prostředích a na různých 

úrovních. Kompletní softwarová platforma GIS by měla obsahovat: 

• profesionální desktop GIS pro tvorbu, editaci, správu, analýzu a vizualizaci 

geografických informací, 

• geografickou databázi pro uložení a správu všech geografických objektů, 

• webové prostředí GIS serveru pro distribuovanou správu, analýzu, sdílení a 

využití geografických informací, 

• sadu softwarových komponent pro vytvoření jakékoli aplikace GIS a 

začlenění těchto aplikací do různých prostředí a technologií (desktopy, 

servery, uživatelské aplikace, mobilní zařízení), 

• řešení pro mobilní aplikace umožňující využít GIS v terénu, 

• otevřenou architekturu založenou na standardech, což umožňuje využít 

interoperability – pracovat s mnoha typy dat, webovými službami a v 

různém prostředí, 

• možnost využívat síť snímacích zařízení zaznamenávajících informace v 

časové řadě.  

I ArcGIS umí bez problému importovat výměnný formát ISKN s koncovkou 

VFK. Ale i v tomto případě je potřeba doinstalovat software ISKN Studio, který 

převádí data z výměnného formátu ISKN do formátu geodatabáze. Pracuje s daty 

ve formátu VFK a umožňuje jejich zpracování do osobní, souborové a ArcSDE 

geodatabáze v MS SQL Server či Oracle. 
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Dále existuje program ISKN View, jako doplněk pro aplikaci ArcMap, který 

umožňuje rychlé a jednoduché vyhledávání v datech ISKN převedených pomocí 

software ISKN Studio.  

 

Obrázek 26: Import VFK v programu ISKN Studio [9] 
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6. Závěr 

 

           Při tvorbě této práce jsem se mimo jiné snažil popsat jakou náročnou 

činností je digitalizace SGI. V roce 1998, kdy práce na katastrálních pracovištích 

započaly, se předpokládalo ukončení digitalizace SGI v roce 2006 a to v rozsahu 

celé České republiky. Už toto hrubé neodhadnutí doby potřebné k digitalizaci SGI 

a jeho následné posouvání až na rok 2017 je jasným důkazem, že obnova 

katastrálního operátu je velice náročnou činností a to nejen z hlediska odbornosti, 

ale i z hlediska časové náročnosti. I rok 2017 není zárukou, že pokrytí DKM nebo 

KMD České republiky bude 100%. Digitální mapa po tomto roce bude chybět v 

katastrálních územích, ve kterých je naplánována několik let dopředu pozemková 

úprava, která je v kompetenci pozemkových úřadů a KP nemůže urychlit jejich 

realizaci. Plán ukončení některých pozemkových úprav je odhadován až na rok 

2020. 

           Po dokončení digitalizace SGI pravděpodobně nastane období, kdy 

intravilány katastrálních území zpracované technologií KMD se budou dále 

zpřesňovat. Jedna z možností je nové mapování, kdy tato obnova zachytí 

skutečný stav v terénu a odstraní nedostatky technologie KMD. Dále se 

v budoucnu může prosadit nějaká nová technologie, která je momentálně ve vývoji 

např. mobilní skenování a mapování terénu. Tato technologie snímá své okolí 

pomocí laseru s mimořádnou přesností. Další výhodou je, že toto skenování 

zabere jen zlomek času, který je potřeba k zaměření klasickým měřením pomocí 

statické totální stanice.  

           V této práci jsem také popsal data, které KP poskytují pro informační 

systémy a GIS zabývající se řízení obnovy krajiny po hornické činnosti. Tyto 

systémy používají odlišné programové prostředky a tak data z ISKN nejsou 

konzistentní. Většinou je zapotřebí doinstalování pomocného softwaru na 

zpracování dat z ISKN, který tuto nekonzistentnost odstraní. Tato komplikace je o 

to nepříjemnější, že tyto nadstavby nejsou u všech GIS SW bezplatné a uživatelé 

musí vynaložit další finanční prostředky při tvorbě svých projektů. 

 



Michal Šupol : Obnova katastrálního operátu na KP 
 

2014                                                                                                                                                                   38 

 

Použita literatura a seznam souvisejících předpisů: 

 

[1]  Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění dodatku č.1 a  . 

ISBN 978-80-86918-59-4 

[2]  VYHLAŠKA č. 26/2007 Sb. ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon 

č.265/1992 Sb.,  

[3] Návod k softwaru MG Nautil. [online]. [cit. 2014-02-11]. Dostupné z  

http://www.vugtk.cz/gis/ind21d.html 

[4]  KOLÁŘ, Jan. Geografické informační systémy 10. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 

1997, 149s.ISBN 80-010-1698-6. 

[5]  NEUSTUPA,Z: Aplikace informačních technologií pro modelování a tvorbu 

krajiny po hornické činnosti,  VŠB TUO 2006, habilitační práce  

[6]  Bumba Jan., České katastry od 11. do 21. století, Grada Publishing, a.s. 

2007 

[7]  Zpravodaj CUZK 2002_4. [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z 

http://www.vugtk.cz/               

[8]  AutoCAD Map 3D [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné z 

http://www.cadstudio.cz/ 

[9] ArcGIS [online]. [cit. 2014-04-15]. Dostupné z http://www.arcdata.cz/ 

[10] Interní zdroj 

[11] Časopis Zeměměřič [online]. [cit. 2014-02-10]. Dostupné z 

http://www.zememeric.cz/iskn/VJACKA.html 

 

 

 



Michal Šupol : Obnova katastrálního operátu na KP 
 

2014                                                                                                                                                                   39 

 

Seznam obrázků: 
 

Obrázek 1: Definice projektů a editace projektů [3] .......................................................... 16 
Obrázek 2: Databáze bodů [3] ......................................................................................... 17 
Obrázek 3: Editace srovnávacího sestavení parcel [3] .................................................... 18 
Obrázek 4:Průvodce exportem OO ve VF ISKN [3] ......................................................... 19 
Obrázek 5: Import DB do DKM a export DKM do DB [3] .................................................. 19 
Obrázek 6: Transformace rastrů [3] ................................................................................. 20 
Obrázek 7: Nastavení pro kreslení [3] ............................................................................. 21 
Obrázek 8: Výřez z grafického prostředí – vektorizace [3] ............................................... 21 
Obrázek 9:Výřez z grafického prostředí – vektorizace ZE [3] .......................................... 22 
Obrázek 10: Paleta nástrojů – editace [3] ........................................................................ 22 
Obrázek 11: Paleta zvýraznění parcel a výřez z mapy – ukázka zvýraznění parcel [3] .... 23 
Obrázek 12: Tvorba PN a výřez z mapy – tvorba podkladového náčrtu [3] ...................... 24 
Obrázek 13: Výřez z mapy – tvorba podkladového náčrtu a manažer náčrtů [3] ............. 24 
Obrázek 14: PČB a výřez z mapy – ukázka zobrazení bodů [3] ...................................... 25 
Obrázek 15: Parametry zobrazení bodů [3] ..................................................................... 25 
Obrázek 16: Kontroly a manažer chyb [3] ........................................................................ 26 
Obrázek 17: Nabídka Final [3] ......................................................................................... 26 
Obrázek 18: SGS–srov.graf. soubor,KON–koncept a KGS–konečný graf. soubor [3] ...... 27 
Obrázek 19: Přečíslování parcel a výřez z mapy – ukázka přečíslování parcel [3] .......... 27 
Obrázek 20: Kopie katastrální mapy [3] ........................................................................... 28 
Obrázek 21: Snímek z katastrální mapy [3] ..................................................................... 28 
Obrázek 22: Mapový list a nastavení parametrů mapového listu [3] ................................ 28 
Obrázek 23: Ukázka mapového listu s mimorámovými údaji [3] ...................................... 29 
Obrázek 24: Bonitář – tvorba BPEJ [3] ............................................................................ 29 
Obrázek 25: Výstup VF ISKN [10] ................................................................................... 33 
Obrázek 26: Import VFK v programu ISKN Studio [9] ...................................................... 36 
 

 

 

 


