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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu novým 

mapováním v katastrálním území Střelná. V práci jsou blíže popsány všechny 

etapy obnovy. Konečným výsledkem této práce je digitální katastrální mapa 

zpracovávaná v programu MicroGEOS Nautil. 
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Summary 

This thesis deals with the renewal of cadastral documentation new mapping 

in cadastre unit Střelná. In this work are described in detail all the stages of 

renewal. The end result of this work is a digital cadastral map processed in the 

program MicroGEOS Nautil. 
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Seznam použitých zkratek 

KN  Katastr nemovitostí 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

ISKN  Informační systém katastru nemovitostí 

k.ú.  Katastrální území 

KP   Katastrální pracoviště 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

GNSS  Global Navigation Satellite Systém (globální družicový polohový 

systém) 

RTK  Real time kinematic 

Zhb  Zhušťovací body 

TB  Trigonometrické body 

SGI  Soubor geodetických informací 

SPI  Soubor popisných informací 

ZPH  Zjišťování průběhu hranic 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 

KM  katastrální mapa 

ML  mapový list 

SGS  srovnávací grafický soubor 

KON  koncept 

KGS  konečný grafický soubor 
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1 ÚVOD 

Tato práce se zabývá obnovou katastrálního operátu novým mapováním. 

Obnova operátu novým mapováním je jeden ze tří možných způsobů obnovy 

katastrálního operátu dle zákona č. 256/2013 Sb.  

Obnovou katastrálního operátu se obnovuje soubor geodetických informací 

(dále „SGI“) a soubor popisných informací (dále „SPI“) do digitální podoby. Počet 

zdigitalizovaných katastrálních území v České republice k 31.12.2014 je 11 121 

z celkového počtu 13 099 katastrálních území, tj. 84,9 %. U těchto katastrálních 

území je vyhotovena mapa v digitální formě. Zbylá katastrální území jsou vedena 

formou analogové katastrální mapy na plastové fólii. 

Podstatou nového mapování je nové zaměření všech předmětů evidence 

katastru nemovitostí. Dle mého názoru je nejdůležitější etapou „zjišťování průběhu 

hranic“. Na otázku „Kde máte vlastnické hranice?“ často lidé odpovídají, že přesně 

neví. Každý vlastník by ale měl znát průběh hranic jeho pozemků, tak jak nám 

ukládá katastrální zákon. Pokud je nezná, katastrální úřad může rozhodnout o 

vyznačení hranic na náklady vlastníka.  

První kapitolu věnuji seznámení s katastrem nemovitostí a možnostmi 

obnovy katastrálního operátu. Druhá kapitola pojednává o městské části Střelná a 

její krátké historii. V třetí kapitole se budu zabývat obnovou katastrálního operátu 

v katastrálním území (dále „k.ú.“) Střelná a všemi jeho etapami. Ve čtvrté kapitole 

bude pojednáno o vyhotovení katastrální mapy v programu MicroGEOS Nautil. 
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2 ÚVOD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Katastr nemovitostí (dále KN), jak ho známe dnes je výsledkem 

dlouholetého vývoje. KN nemovitostí byl zřízen katastrálním zákonem č. 344/1992 

Sb., s účinností od 1.1.1993. Do této doby termín katastr nemovitostí nebyl 

používán. Dnes již tento zákon neplatí a byl nahrazen zákonem č. 256/2013 Sb., 

s účinností od 1.1.2014. Katastr nemovitostí je veden formou informačního 

systému v elektronické podobě pomocí počítačových prostředků. 

První formy katastru byly vytvořeny za účelem správy všech pozemků a 

výběru daní od poddaných. Tento účel si zanechává i dnešní KN. Slouží ale i 

k mnoha dalším účelům a to konkrétně k ochraně práv k nemovitostem, k ochraně 

životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní 

památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, 

hospodářské a statistické. [1] 

Pro správný chod KN jsou zřízeny zeměměřické a katastrální orgány. Jejich 

působnost upravuje zákon č. 359/1992 Sb., s účinností 1.1.1993. Jsou to Český 

úřad zeměměřický a katastrální, Zeměměřický úřad, zeměměřické a katastrální 

inspektoráty, katastrální úřady a katastrální pracoviště. [2] 

Obsah katastru nemovitostí: 

a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí, 

b) druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách, kterým se 

přiděluje číslo popisné nebo evidenční včetně čísel těchto budov, údaje o 

budovách, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud jsou 

hlavní stavby na pozemku, nejedná – li se o drobné stavby, vybrané údaje 

o způsobu ochrany a využití nemovitosti a čísla jednotek, 

c) cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými 

informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru, 

d) u evidovaných budov údaj o tom, zda se jedná o dočasnou stavbu, 

e) údaje o právech včetně údajů o vlastnících a údaje o oprávněných z jiného 

práva, které se zapisuje do katastru, 

f) upozornění týkající se nemovitosti, pokud jiný právní předpis stanoví 

povinnost vyznačit je v katastru nebo jsou potřebná pro správu katastru, 
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g) úplná znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické 

právo k jednotkám, 

h) dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti, 

i) údaje o bodech podrobných polohových bodových polí, 

j) místní a pomístní názvosloví. [1] 

2.1 Katastrální operát 

Katastrální operát je veden pro každé katastrální území (dále jen k.ú.) 

zvlášť a je to souhrn dokumentačních materiálů k danému k.ú. 

Katastrální operát tvoří: 

a) soubor geodetický informací, který zahrnuje katastrální mapu i její číselné 

vyjádření, 

b) soubor popisných informací, který zahrnuje údaje dle obsahu KN 

c) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru 

geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví, 

d) sbírka listin 

e) protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, 

opravách chyb, námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, 

výsledcích revize katastru a o záznamech pro další řízení. [1] 

2.2 Obnova katastrálního operátu 

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických 

informací a nového souboru popisných informací v elektronické podobě. Obnova 

katastrálního operátu probíhá zpravidla v rozsahu k.ú., ale je možná obnova 

pouze na části k.ú. [1] 

Obnova katastrálního operátu je možná třemi následujícími způsoby: 

a) novým mapováním, 

b) přepracováním souboru geodetických informací, 

c) na podkladě výsledků pozemkových úprav. [1] 
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2.2.1 Obnova novým mapováním 

Obnova operátu novým mapováním je časově náročnější a finančně 

nákladnější možnost obnovy.  

K obnově novým mapováním se přistoupí tehdy, pokud geometrické a 

polohové určení nemovitostí v důsledku značného počtu změn, nedostatečné 

přesnosti nebo použitého měřítka katastrální mapy již nevyhovuje současným 

požadavkům na vedení katastru, popřípadě dojde – li ke ztrátě, zničení nebo 

takovému poškození katastrálního operátu, že není možné nebo účelné ho 

rekonstruovat z dokumentovaných podkladů platného stavu. [1] 

Katastrální úřad rozhodne o zahájení obnovy novým mapováním bez 

návrhu, avšak jako u každé obnovy operátu musí být tato skutečnost oznámena 

obci. [1] 

Výsledkem této obnovy je mapa v digitální formě. 

2.2.2 Obnova přepracováním souboru geodetických informací 

Předmětem této obnovy jsou katastrální mapy dosud vedené v analogové podobě, 

tj. mapy na plastové folii. Tyto mapy jsou vedené v různých měřítkách, v různých 

souřadnicových systémech. Díky této rozmanitosti map dříve vznikaly dva druhy 

nových map, tzv. digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa 

digitalizovaná (KMD). Toto rozdělení záviselo právě na původním měřítku 

katastrální mapy. Dnes jsou nově vznikající mapy označovány pouze jako mapy v 

digitální formě, jak nám udává vyhláška č. 357/2013 Sb.  

2.2.3 Obnova na podkladě výsledků pozemkových úprav 

Tuto formu obnovy katastrálního operátu zahajuje Státní pozemkový úřad. 

Podstatou pozemkových úprav je nové uspořádání pozemků pro jejich 

hospodárnější využití, zabezpečení přístupnosti, vyrovnání hranic pozemků, atd. 

Je tedy patrné, že původní pozemky zanikají a vznikají pozemky nové, kde jsou 

nově upravena vlastnická práva a věcná břemena. [3] 
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Jsou dvě formy pozemkových úprav a to komplexní pozemkové úpravy 

nebo jednoduché pozemkové úpravy. Výsledkem této formy obnovy operátu je 

opět mapa v digitální formě. [3] 
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3 MĚSTSKÁ ČÁST STŘELNÁ 

Střelná je městská část města Košťany v okrese Teplice, na území 

Ústeckého kraje a nachází se 1,5 km severně od Košťan. Poprvé byla tato obec 

zmiňována v roce 1398. Její název má český původ podle potoka, který stéká 

z Krušných hor rychle jako střela. Z velké části tuto obec tvoří sídliště Střelná, 

které bylo vystavěno v 50. letech minulého století a mělo sloužit jako dočasný 

obytný prostor pro obyvatele bydlících v oblastech hnědouhelné těžby. Starší část 

Střelné tvoří rodinné domy. [4] 

 

Obrázek 3-1 - Mapa okolí Střelné [5] 
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4 OBNOVA KATATSRÁLNÍHO OPERÁTU NOVÝM MAPOVÁNÍM 

V K. Ú. STŘELNÁ 

4.1 Katastrální území Střelná 

K.ú. Střelná spadá pod správu katastrálního pracoviště Teplice. Na tomto 

území probíhaly dva typy obnovy katastrálního operátu. Novým mapováním byla 

vyhotovena část území, kterou označujeme jako intravilán. Extravilán tohoto k.ú. 

byl obnoven přepracováním SGI. V intravilánu tedy je dnes již platná digitální 

mapa v měřítku 1:1000. Před obnovu katastrálního operátu byla v tomto území 

vedena analogová mapa na plastové folii v měřítku 1:2880 vyhotovená v systému 

stabilního katastru v roce 1842. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Důvod obnovy katastrálního operátu novým mapováním 

Novým mapováním je obnoven intravilán k.ú., protože je zatížen velkým 

počtem chyb v SGI a bylo by ohroženo správné vedení operátu v případě obnovy 

Obrázek 4-1- Přehled k.ú. [9] 
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přepracováním. Novým mapováním se tyto chyby odstraní a mapa dosáhne vyšší 

kvality, než v případě přepracování. 

4.3 Etapy obnovy novým mapováním 

Postup při obnově novým mapováním upravuje Návod pro obnovu 

katastrálního operátu a převod. Obnova novým mapováním obsahuje několik 

následujících etap: 

a) zahájení obnovy a přípravné práce, 

b) budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového 

pole (PPBP), 

c) výběr a příprava využitelných podkladů, 

d) zjišťování hranic, 

e) podrobné měření polohopisu katastrální mapy, 

f) obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE, 

g) obnovení SPI, 

h) námitky, 

i) vyhlášení platnosti obnoveného operátu, 

j) nový výpočet výměř dílů BPEJ. [6] 

Tyto etapy jsou blíže rozebrány v následujících kapitolách. 

4.4 Zahájení obnovy a přípravné práce 

Na obnovu katastrálního operátu byl vypracován projekt obnovy 

katastrálního operátu pro k.ú. Střelná, respektive pro jeho obnovovanou část 

(příloha č.1). Tento projekt obsahuje charakteristiku daného katastrálního území či 

dané lokality. Jsou v něm uvedeny údaje o rozsahu daného území, počet parcel 

KN, počet parcel vedených  zjednodušeným způsobem, charakteristika dosud 

vedené mapy a mapy dřívější pozemkové evidence, případně jiných podkladů, 

údaje o vlastníkovi s rozsháhlým nemovitým majetkem. Dále se v projektu 

nacházejí informace o bodovém poli, způsobu obnovy katastrálního operátu, 

zvolené postupy, programové prostředky pro zpracování obnovy. Projekt 

vypracovává odborně způsobilá osoba. Odborně způsobilá osoba musí mít 
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ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru. 

K projektu se vyjadřuje technický odbor a zeměměřický a katastrální inspektorát. 

Projekt schvaluje ředitel katastrálního pracoviště. [6] [7] 

Zahájení obnovy katatrálního operátu se provede v informačním systému 

katastru nemovitostí (ISKN) zahájením řízení OO. Číslo řízení pro k.ú. Střelná je 

1/2012-509. V tomto řízení pomocí přednastavených šablon byly vyhotoveny 

příslušné listiny, které vydává katastrální úřad a byly zaslány obci a dotčeným 

vlastníkům. Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním (příloha 

č. 2), vyhotovené právě v ISKN, zvěřejní katastrální úřad s předstihem nejméně 

šesti měsíců. Pokud se jedná o část území, tak s předstihem minimálně dvou 

měsíců. Toto oznámení se zároveň zasílá obci s žádostí o zvěřejnění a dále také 

příslušnému pozemkovému úřadu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Pozemkovému fondu České republiky a osobám, které vlastní v 

daném území rozsáhlý nemovitý majetek. Oznámení se též zasílá sousední obci, 

bude-li obnovou dotčena hranice se sousední obcí. Datum zahájení obnovy 

katastrální operátu oznámí katastrální úřad obci nejméně 30 dní předem. Toto 

oznámení se často zasílá spolu s oznámením o obnově katastrálního operátu (též 

příloha č.2). [6] [8] 

4.5 Vybudování, revize nebo doplnění PPBP 

Během obnovy katastrálního operátu vzniká potřeba revize stávajícího 

bodového pole, případně jeho doplnění nebo úplné vybudování. Body PPBP se 

určují z bodů základního polohového bodového pole (ZPBP), zhušťovácích bodů 

(ZhB), bodů referenční sítě permanentních stanic nebo i z jiných PPBP. Z PPBP 

se dále při podrobném měření určují pomocné měřické body. Revize nebo 

doplnění PPBP bývá součástí projektu obnovy katastrálního operátu, pokud není, 

vyhotoví se samostatný projekt budování nebo revize PPBP. [6] 

4.5.1 Číslování PPBP 

Jednotkou pro číslování bodů ZPBP Zhb je triangulační list, pro body PPBP 

je jednotkou katastrální území. Dle nového návodu pro obnvou mají tyto body 

devítímístné úplné číslo bodu. U bodů PPBP se uvádí příslušnost ke katastrálnímu 
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území. Příslušností ke katastrálnímu území rozumíme pořadové číslo k.ú. v rámci 

obvodu působnosti katastrálního pracoviště. [6] 

Číslování bodů se řídí následujícími pravidly: 

a) pro body ZPBP a ZhB má číslo tvar 9EEEECCC0, kde EEEE je číslo 

triangulačního listu a CCC je pořadové číslo bodu; pořadové číslo 

bodu ZPBP je v rozmezí od 1 do 199 a ZhB v rozmezí od 201 do 

499, přitom pořadové číslo přidruženého bodu k bodu ZPBP a ZhB 

se uvádí na posledním místě úplného čísla tohoto bodu namísto 0, 

b) pro body PPBP má číslo tvar 00000CCCC, kde CCCC je pořadové 

číslo bodu v rozmezí 501 až 3999, 

c) pomocné body se označují příslušností ke katastrálnímu území a 

devítimístným číslem ve tvaru 00000CCCC, kde CCCC je pořadové 

číslo pomocného bodu od 4001 včetně. Přitom je nutno zajistit, aby 

nedošlo k duplicitě s body určenými při budování či revizi a doplnění 

PPBP. [6] 

4.5.2 Přípravné práce 

Revize PPBP byla prováděna pouze na části území, kde probíhalo nové 

mapování. Do přípravých prací náleží vyhotovení přehledného náčrtu bodů PPBP. 

Tento náčrt byl vyhotoven v měřítku 1:5000 a je přílohou č. 3. Dále jsou 

vyhotoveny kopie geodetických údajů o bodech zobrazených v přehledném náčrtu. 

[6] 

Údaje o bodech PPBP a Zhb lze vyhledat v ISKN. Toto vyhledávání využijí 

nejčastěji pracovníci katastru nemovitostí. Dále se tyto údaje mohou vyhledávat na 

internetových stránkách ČÚZK v databázi bodových polí. Zde lze vyhledávat body 

dle katastrálního území nebo na grafické přehledce. Jako výstup mohou získat 

výpis souřadnic bodů nebo celé jejich geodetické údaje. 

4.5.3 Rekognoskace a volba nových bodů 

Byly vyhledány a ověřeny body PPBP v rozsahu mapovaného území. 

Ověření polohy bylo provedeno porovnáním souřadnic vedených v KN a 
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souřadnic, které byly určeny kontrolním měřením. Toto ověření je znázorněno 

v následující tabulce.  

Číslo 
bodu 

Souřadnice evidované 
v KN 

Souřadnice určené 
kontrolním měřením    

    

512 781391,60 973023,32 781391,62 973023,44 -0,02 -0,12 0,09 

513 780975,89 972920,08 780975,85 972920,09 0,04 -0,01 0,03 

514 781279,36 972186,71 781279,41 972186,65 -0,05 0,06 0,06 

518 781312,27 972624,59 781312,34 972624,49 -0,07 0,10 0,09 

520 781628,21 973090,03 781628,22 973089,98 -0,01 0,05 0,04 

521 781508,88 972977,23 781509,47 972978,12 -0,59 -0,89 0,76 

522 781627,34 972910,42 781627,32 972910,36 0,02 0,06 0,04 

524 781420,58 972641,97 781420,67 972641,98 -0,09 -0,01 0,06 

526 781596,04 972492,07 781596,14 972492,03 -0,10 0,04 0,08 

527 780871,86 972653,96 780871,87 972653,92 -0,01 0,04 0,03 

528 781029,01 972737,04 781029,03 972737,01 -0,02 0,03 0,03 

529 781194,98 972530,31 781195,05 972530,30 -0,07 0,01 0,05 

530 781088,25 972559,17 781088,35 972559,15 -0,10 0,02 0,07 

531 781228,46 972316,02 781228,49 972315,98 -0,03 0,04 0,04 

538 781267,71 972227,68 781267,72 972227,64 -0,01 0,04 0,03 

539 781400,77 973031,04 781400,70 973031,07 0,07 -0,03 0,05 

Tabulka 4-1 - Ověření polohy bodů PPBP [22] 

Hodnoty  a  jsou určeny jako souřadnicové rozdíly dle následujících 

vzorců:  a . Střední souřadnicová chyba  byla 

určena dle vztahu:  

 

Na žádném bodě nepřekračuje střední souřadnicová chyba hodnotu mezní 

souřadnicové chyby pro PPBP (0,12 m). Mezní souřadnicová chyba je stanovena 

dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby, která je pro PPBP 0,06 m. [8] 

Body Zhb byly bez závad a nebyl žádný navržen ke zrušení. Body PPBP č. 

512 – 514, 516, 518, 520 – 522, 524, 530 a 539 byly navrženy ke zrušení. Důvody 

pro zrušení jsou uvedeny v Oznámení závad a změn (příloha č. 4). Všechny body, 

které byly navrženy ke zrušení, ale zrušeny nebyly. Dále byly určeny nové body 

PPBP a to následujících čísel 540 – 548. 
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Obrázek 4-2 - nově zřízený PPBP 540 

 

Obrázek 4-3 - Umístění PPBP 540 v k.ú. Střelná [21] 

V následující tabulce je uvedeno porovnání stávajícího a revidovaného 

stavu PPBP. 
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Výsledná statistika PPBP 

dosavadní 
počet bodů 

počet 
revidovaných
/ zaměřených 

bodů 

počet 
přeurče-

ných 
bodů 

počet 
bodů 

navrže- 
ných ke 
zrušení 

počet 
no- 

vých 
bodů 

počet 
převedených 
bodů do / ze 
sousedního 

k.ú. 

celko-
vý 

počet 
bodů po 

revizi 

25 18/16 0 16 9 0/0 21 

Tabulka 4-2 - Porovnání stavu PPBP 

4.5.4 Zřízení a ochrana měřické značky 

Nově zřízené body byly určeny na rozích staveb nebo rozích sloupků plotu, 

tudíž nebyla potřeba nového zřizování ochrany měřické značky. Nově zřízené 

body nepodléhají oznamovací povinnosti vlastníkům. 

4.5.5 Metody zaměření bodů 

Body PPBP je možné určit geodetickými metodami, fotogrammetrickými 

metodami a metodami GNSS. V k.ú. Střelná bylo provedeno určení dvěma druhy 

metod a to geodetickými a metodami GNSS. Všechny nové body a body PPBP 

byly měřeny dvakrát a nezávisle.  

4.5.5.1 Geodetické metody při zaměření PPBP 

a) plošné sítě s měřenými vodorovnými úhly a délkami, 

b) polygonové pořady oboustranně připojenými, oboustranně 

orientovanými. Polygonové pořady, které jsou kratší než 1,5 km, 

mohou být jednostranně orientované nebo neorientované (vetknuté). 

Neorientované pořady mohou mít nejvýše 4 strany. 

c) protínání vpřed z úhlů, z délek nebo kombinovaným protínáním 

nejméně ze tří bodů ZPBP, ZhB, nebo z jiných bodů odpovídající 

přesnosti 

d) rajónem do délky 1500 m s orientací na daném bodě na dva body 

ZPBP, ZhB nebo jiné body s prokazatelnou střední souřadnicovou 

chybou do 0,04 m nebo s orientací na daném i určovaném bodě. 

Délka rajónu nesmí být větší než délka nejvzdálenější orientace. 
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Pokud je délka rajónu delší než 800 m, měří se všechny úhly ve 

dvou skupinách. Vychází-li rajón z bodu se střední souřadnicovou 

chybou mezi 0,04 m až 0,06 m, jeho délka nesmí přesáhnout 300 m. 

e) rajónem do délky 1500 m s orientací na určovaném bodě na 

nejméně tři body ZPBP, ZhB nebo jiné body s prokazatelnou střední 

souřadnicovou chybou do 0,04. Úhel protínání mezi směrem s 

měřenou délkou a ostatními orientačními směry na určovaném bodě 

musí být v rozmezí 30 gon až 170 gon. Pokud jé délka rajónu delší 

než 800 m, musí se úhly měřit ve dvou skupinách. Vychází-li rajón z 

bodu se střední souřadnicovou chybou mezi 0,04 m až 0,06 m, tak 

nesmí přesáhnout délku 300 m. [6] 

4.5.5.2 Metody GNSS 

Mezi nejčastěji používané metody měření technologie GNSS patří metoda 

RTK (Real Time Kinematic). Jedná se o měření v reálném čase na principu 

fázového měření na dvou stanicích. Jako referenční stanice (stanice o známých 

souřadnicích) může být využita síť permanentních stanic (CZEPOS). Druhá 

stanice je umístěna na určovaném bodě. [14] [15] 

Určení polohy bodu na základě jednoho měření RTK je nepřípustné. Je 

vždy nutné, aby byla provedena dvě nezávislá měření metodami GNSS nebo 

jedno měření pomocí GNSS a jedno měření klasickými geodetickými metodami. 

Pokud dojde k opakovanému měření GNSS, musí toto měření být provedeno při 

dostatečně odlišné konstelaci družic. Doporučuje se měření provádět při odlišné 

výšce antény. Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných 

technologií GNSS nám určuje vyhláška č. 31/1995 Sb. [6] 

Stávající body byly kontrolně zaměřeny zejména rajóny a metodami GNSS. 

Jako metoda měření technologií GNSS byla využita metoda RTK. Průměrný 

interval měření na bodech, kde bylo dvakrát prováděno měření technologií GNSS, 

byl 2,5 h. Podmínky stanovené vyhláškou č. 31/1995 Sb. tedy byly splněny. Při 

použití klasické geodetické metody rajonu bylo postupováno dle dostavce 4.5.5.1 

písm. d), e). Nově určené body byly zaměřeny stejnými způsoby. Zápisník 

z měření pomocí geodetických metod je přílohou č. 5. 
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4.5.6 Výpočet souřadnic bodů 

Výpočet souřadnic bodů z měření pomocí geodetických metod proběhl ve 

výpočetním programu Groma. Byla použita metoda výpočtu polární metoda 

dávkou. Výpočet souřadnic bodů měřených pomocí metod GNSS byl proveden 

v programu LEICA SmartWorx. Protokoly o výpočtu souřadnic bodů jsou přílohou 

č. 6. 

4.5.7 Použité přístroje a pomůcky 

Pro měření geodetických metod byla použita totální stanice LEICA TCR 803 

power. 

 

Obrázek 4-4 - Totální stanice LEICA TCR 803 power [10] 

Základní technické údaje: 

Dalekohled 

zvětšení 30x 

zaostřování 1,7 m až nekonečno 

zorné pole 1°30’ (1,7 gon) 

Měření úhlů  

směrodatná odchylka (dle ISO 17123-3) 3 "(1,0 mgon) 

Kompenzátor dvouosý  

přesnost nastavení 1 "(0,3 mgon) 

Laserová olovnice  

přesnost (při výšce stroje 1,5 m) odchylka od svislé osy 1,5 mm 
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Provozní teplota -20°C až +50°C 

Měření vzdáleností Infračervený laser 

rozsah měření s hranolem 7 500 m 

rozsah měření bez hranolu 400 m  

přesnost s hranolem 1 mm + 1,5 ppm 

přesnost bez hranolu 2 mm + 2 ppm 

mód / doba měření  

přesný 2 mm + 2 ppm / <1 sec. 

rychlý 5 mm + 2 ppm / <0.5 sec. 

sledování 5 mm + 2 ppm / <0.3 sec. 

páska 5 mm + 2 ppm / 0.5 sec 

Hmotnost 5,2 Kg 

Doba provozu 6 hodin 

Tabulka 4-3 - Základní technické údaje totální stanice LEICA TCR 803 power [11] 

Pro měření metod GNSS byl využit kontroler Leica Geosystems CS10, a 

příjmač Leica Geosystems GS08 plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní technické údaje: 

Satelitní signály sledování 
GPS: L1, L2, L2C (C/A, P, C code) 

GLONASS: L1, L2 (C/A, P narrow Code)  

Přesnost  

RTK statický mód 
horizontální: 5 mm + 0.5 ppm 

vertikální: 10 mm + 0.5 ppm 

RTK v pohybu 
horizontální: 10 mm + 1 ppm 

vertikální: 20 mm + 1 ppm 

Post processing statický horizontální: 3 mm + 0.5 ppm 

Obrázek 4-5 - Leica Geosystems GS08 plus [12] 
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vertikální: 6 mm + 0.5 mm 

Provozní teplota -30°C až +60°C 

Tabulka 4-4 - Základní technické údaje Leica Geosystems GS08 plus [13] 

4.5.8 Geodetické údaje 

Vyhotovují se dle předepsaného vzoru návodu pro obnovu katastrálního 

operátu a převod. Pro jednoznačné nalezení bodu se zaměřují vyhledávací míry 

vztažené k blízkým trvalým předmětům, zejména staničení a kolmice. Tyto míry se 

měří s přesností na centimetry. Pokud nejsou poblíž vhodné předměty, ke kterým 

bychom mohli měřit vzdálenost (např. u bodu při pozemní komunikaci), měří se 

vzdálenosti od středu nebo od kraje vozovky s přesností na decimetry. Geodetické 

údaje bodů PPBP a ZhB, které jsou předmětem revize, jsou přílohou č. 7. [6] 

4.5.9 Elaborát budování nebo revize a doplnění PPBP 

Obsahuje dokumenty dle rozsahu prováděných prací: 

a) oznámení závad a změn na stávajících bodech ZhB a PPBP, 

b) seznam souřadnic, 

c) přehledný náčrt, 

d) zápisníky měření, 

e) protokoly o výpočtech, 

f) geodetické údaje, 

g) technická zpráva, 

h) kontrolní záznamy z průběžných kontrol, 

i) záznamové medium se všemi částmi elaborátu. [6] 

4.6 Výběr a příprava využitelných podkladů 

Za využitlené podklady se považují data platného stavu SGI a SPI z ISKN, 

výsledky zeměměřických činností založené v měřické dokumentaci katastrálního 

pracoviště, operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků 

vedených dosud zjednodušeným způsobem [6]. 
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Vyhotovuje se tzv. přehled ZPMZ. Tento přehled slouží k lepší orientaci ve 

všech dosud vyhotovených ZPMZ. Vyhotovuje se jako grafický soubor, do něhož 

se vkládají všechna čísla dosavadních zaměřených ZPMZ. Číslo ZPMZ se vkláda 

do místa změny, může však být v grafickém souboru vloženo I vícekrát např. v 

případě, že je změna rozsáhlá. Rozlišují se barevně ZPMZ, které jsou měřeny v S 

- JTSK (barva fialová) a ZPMZ měřené v místním systému (barva tyrkisová). Dále 

jsou v přehledu zahrnuty ZPMZ, které nejsou očíslovány v aktuální číselné řadě. 

Jsou to ZPMZ měřené před rokem 1972. Ty jsou očíslovány od -1 chronologicky 

od nejnovějšího a v přehledu ZPMZ mají barvu zelenou. [6] 

Při novém mapování slouží jako podklad vyhotovení přehledu náčrtů. Část 

k.ú. Střelná, které bylo obnovováno, bylo rozděleno na 27 náčrtů. Jejich čísla se 

pohybují od č. 402 – 425, a č. 439 a č. 452. Přehled kladů náčrtů je uveden v 

příloze č. 8. [6] 

4.7 Zjišťování hranic 

V průběhu zjišťování hranic se vyšetřují hranice k.ú., hranice správních 

jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl 

evidovaných v katastru a další prvky polohopisu. Hranice typu a způsobu ochrany 

nemovitosí a hranice rozsahu věcných břemen se v rámci zjišťování hranic 

nezjišťují. [6] [8] 

4.7.1 Příprava zjišťování hranic 

Před započetím samotného zjišťování průběhu hranic by měla být 

vyšetřena hranice k.ú. Pokud je v sousedních k.ú. platná dříve nazývaná mapa 

DKM, tak se katastrální hranice, kde se dotýká obnova novým mapováním, 

přebírá. Zbývající části katastrální hranice, u kterých se předpokládá zachování 

jejího označení, jsou ověřeny pochůzkou v terénu. [6] [8] 

Obnovovaná část k.ú se částečně dotýká hranic k.ú. Košťany a k.ú. Mlýny. 

Rozdělení k.ú. můžeme vidět na obrázku Obrázek 4-1- Přehled k.ú. [9]. Tato část 

katastrální hranice byla vyšetřena v rámci zjišťování průběhu hranic za účasti 

dotčených vlastníků i ze sousedních k.ú. Vlastníci ze sousedních k.ú. se vyjadřují 
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pouze k té časti hranice, která je totožná s hranicí k.ú. a svým podpisem do 

soupisu nemovitostí potvrdí svůj souhlas s průběhem této hranice, popř. vyjádří 

svůj nesouhlas. K podpisu se připojuje dále datum. [6] 

4.7.2 Komise 

Zjišťování průběhu hranic provádí komise složená z pracovníků 

katastrálního úřadu, ze zástupců obce a orgánů určených katastrálním úřadem.  

Předsedu komise určuje ředitel katastrálního úřadu na doporučení ředitele 

katastrálního pracoviště nebo vedoucího technického odboru a bývá jím pracovník 

katastrálního úřadu nebo úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Určení 

předsedy komise je vyhotoveno v písemné podobě (příloha č. 9). Určení předsedy 

komise musí být provedeno s dostatečným časovým předstihem, aby předseda 

komise mohl projednat s obcí a správními orgány určenými katastrálním úřadem 

složení komise. Složení komise se uvádí v protokolu. Předseda komise před 

zahájením zjišťování průběhu hranic pozve na společné jednání zástupce obce, 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Pozemkový fond České 

republiky, pozemkový úřad a vlastníky rozsáhlého nemovitého majetku. [6] [8] 

4.7.3 Náčrty zjišťování hranic 

Slouží jako podklad k zjišťování průběhu hranic. K tvorbě náčrtů zjišťování 

hranic v k.ú. Střelná bylo využito blokových náčrtů v měřítku 1:500 (příloha č. 10). 

Měřítko se volí dle potřeby. Další možná měřítka pro vyhotovení náčrtů jsou 

1:1000 a 1:250, výjmečně se volí i měřítka jiná. Měřítko se musí volit tak, aby bylo 

možné v daném náčrtu zobrazit potřebné detaily a zapsat potřebné údaje, tedy v 

zástavbě se většínou volí měřítko větší než třeba v zalesněných územích. Náčrty 

zjišťování hranic se vyhotovují počítačovými prostředky a jsou vyhotoveny na 

podkladě dosavadní katastrální mapy a map dřívějších pozemkových evidencí. 

Náčrty se číslují v rámci katastrálního území v číselné řadě ZPMZ. Při konstrukci 

blokového náčrtu se hranice tohoto náčrtu volí podél hranic parcel s případným 

odsazením pro přehlednost příslušnosti podrobných bodů k danému náčrtu. V 

případě liniových nebo rozsáhlejších parcel lze tyto parcely rozdělit, nicméně v 
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soupisu nemovitostí jsou tyto parcely řešeny pouze v rámci jednoho náčrtu. O 

soupisu nemovitostí bude pojednáno níže. [6] 

4.7.4 Soupis nemovitostí 

Vedle náčrtů zjišťování hranic slouží jako další podklad pro zjišťování hranic 

tzv. soupis nemovitostí. Vytváří se obal soupisu nemovitostí a samotný soupis 

nemovitostí (příloha č. 11). Soupis nemovitostí obsahuje rodná čísla vlastníky a 

čísla jejich občanských průkazů, z toho důvody byly v soupisu nemovitostí tyto 

údaje cenzurovány. Obsah soupisu nemovitostí musí být shodný s tiskopisem 

Úřadu. Soupis nemovitostí se vyhotovuje jako tiskový výstup z počítače. 

Nemovitosti se v soupisu nemovitostí řadí vzestupně podle čísel listů vlastnictví, 

dle parcel a parcel zjednodušené evidence. Pokud je v náčrtu některá z parcel 

rozdělena z důvodu rozsáhlosti parcely nebo liniové parcely, tak údaje o této 

parcele jsou uvedeny v každém soupisu nemovitostí k příslušnému náčrtu, do 

kterého parcela zasahuje. Výsledek zjišťování hranic k této parcele se však 

zapisuje pouze do jednoho soupisu nemovitostí, s tím že v těch ostatních je na 

tento soupis odkaz. [6] 

4.7.5 Pozvání vlastníků 

K zjišťování průběhu hranic se pozvou vlastníci, kteří vlastní nemovitostí, 

jež jsou předmětem obnovy katastrálního operátu. Pozvání vlastníků k zjišťování 

průběhu hranic může být realizováno dvěma způsoby. Buď se vlastníci pozvou 

osobně nebo dopisem s doručenkou. V obou formách pozvání jsou vlastníci 

upozorněni na čas a místo konání zjišťování hranic a možnosti zastoupení 

zplnomocněnou osobou. V pozvánce k zjišťování průběhu hranic jsou vlastníci 

upozorněni na povinnost označení nesporných hranic a na případné sankce za 

porušení pořádku na úseku katastru. Pozvánka je přílohou č. 12. [6] 

4.7.6 Postup při zjišťování průběhu hranic v terénu 

Jak již bylo dříve zmíněno, zjišťování průběhu hranic provádí komise. Tato 

komise provádí zjišťování hranic dle skutečného stavu v terénu. Skutečný stav se 

porovnává s dosavadní katastrální mapou a mapou dřívější pozemkové evidence, 
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které jsou podkladem pro vyhotovení náčrtů zjišťování hranic. Zjišťování hranic se 

provádí tak, aby vlastnické hranice, vnější obvody budov, obvody vodních děl, 

hranice územních správních jednotek a další údaje dané katastrální vyhláškou 

(údaje o vlastníku, druh a způsob využití pozemku, typ a způsob využití stavby, 

popisné číslo budovy nebo evidenční číslo budovy, místní názvy a pomístní 

jména) byly řádně zjištěny. [6] [8] 

Při zjišťování hranic je nutné jednat přímo s vlastníkem nebo zmocněnou 

osobu. Vlastník je tedy povinen prokázat svoji totožnost (nejčastěji občanským 

průkazem). Zmocněná osoba je povinna se prokázat plnou mocí. Pokud tyto 

osoby neprokážou svoji totožnost, nelze s nimi jednat jako s vlastníky. [6] 

Lomové body vlastnické hranice označené trvalým způsobem (rohy budov, 

podezdívka plotu, atd.),  zároveň tato hranice odpovídá zobrazení v katastrální 

mapě nebo dřívějším pozemkovým evidencím a vlastník s tímto průběhem hranice 

souhlasí, se v terénu označí barvou. Lomové body hranic, které nejsou označeny 

trvalým způsobem a vlastníci s jejím průběhem souhlasí, se označí dočasným 

způsobem (např. kolíkem obarveným na červeno). [8] 

Při šetření hranic nastává situace, že vlastníci s průběhem vlastnické 

hranice souhlasí, avšak její průběh neodpovídá zobrazení v katatrální mapě nebo 

u parcel vedených zjednodušeným způsobem neodpovídá zákresu dle map 

dřívejší pozemkové evidence. Tato situace může nastat z několika důvodů: 

a) chybné vyznačení hranice v katastrální mapě. Tato skutečnost se 

vyznačí v náčrtu zjišťování hranic a v soupisu nemovitostí toto stvrdí 

vlastníci svým podpisem. 

b) změna hranice přírodními vlivy. Postup je totožný, jako u písmene a). 

c) vědomá změna hranice vlastníky. Vlastníci jsou vyzváni k předložení 

příslušných listin. [6] [8] 

Během zjišťování hranic dochází i k případům rozporů vlastníků o průběhu 

vlastnické hranice. Komise nabídne vlastníkům možnost určení sporné hranice 

soudem. [8] 

Pokud není možné v terénu hranice zjistit (nejsou v terénu znatelné), 

vlastník svým podpisem v soupise nemovitostí stvrdí, že bere na vědomí převzetí 
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hranice z dřívějších grafických operátů. Při tvorbě nové digitální katastrální mapy 

to znamená zvektorizování původních mapových podkladů. [8] 

Veškeré dodatečné změny ve výsledku zjišťování průběhu hranic se 

provádí jen se souhlasem vlastníka dotčených nemovitostí a předsedy komise. [6] 

Následně jsou uvedeny případy, které nastávají při zjišťování průběhu 

hranic. 

Při šetření hranic byla nalezena nová stavba na pozemkové parcele, která 

má být evidována v KN. Vlastník tedy byl vyzván k předložení příslušných listin. 

Tato situace nastává i pokud se jedná o budovy sloužící jako příslušenství k 

budově hlavní a to z důvodů, že její obvod tvoří hranici vlastnickou, druhu 

pozemku nebo rozhraní způsobu využití pozemku nebo tato budova stojí na 

pozemku jiného vlastníka. [6] V následujícím obrázku Obrázek 4-6 - Výřez č. 1 z 

náčrtu č. 402 je znázorněna situace, kdy byla zjištěna nová stavba na pozemkové 

parcele 226/28 (LV 125) a bylo ji přiděleno nové parcelní číslo 355. Případy, u 

kterých je předložena výzva k předložení příslušných listin pro zápis do KN, jsou 

uvedeny v seznamu nesouladů. Seznam nesouladů je vytvořen pro každý soupis 

nemovitostí, který je použit pro následné vytvoření záznamů pro další řízení. [6] 

 

Obrázek 4-6 - Výřez č. 1 z náčrtu č. 402 [22] 
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Další případ, který nastal, je, že byla zjištěna nová stavba, která slouží jako 

příslušenství k budově hlavní, ale nachází se na stavební parcele. V tomto případě 

není vyžadováno předložení příslušných listin a stavba se do náčrtu zakreslí jako 

další prvek polohopisu. Tento případ nastal na stavební parcele č. 112. Na tomtéž 

obrázku můžeme dále vidět sloučení parcel stejného vlastníka. Tyto parcely musí 

mít stejné využití. Nesmíme však slučovat parcely, pokud jsou u nich evidovány 

různé údaje o právech nebo různé údaje s právy související. Můžeme však sloučit 

parcely, pokud na nich byl vymezen rozsah věcného břemene geometrickým 

plánem. [6] 

 

Obrázek 4-7 - Výřez č. 2 z náčrtu č. 402 [22] 

 

Na předchozím případě jsme narazili na budovu, která byla příslušenstvím k 

budově hlavním a byla předmětem evidence v KN. Jsou ale samozřejmě případy, 

kdy stavby nepodléhají evidenci v KN. Jsou jimi tzv. drobné stavby. Za drobné 

stavby dle katastrálního zákona označujeme stavby s jedním nadzemním 

podlažím, její zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m a plní 

doplňkovou funkci ke stavbám hlavním. Dále jsou to stavby na pozemcích 

určených k plnění funkcí lesa, pokud její zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a 

výška 5 m. Tyto drobné stavy se do náčrtu zjišťování hranic zakreslují hnědou 

tenkou čarou, tzv. pomocnou kresbou. [1] Případ neevidovaných staveb je v 

následujícím obrázku. 
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Obrázek 4-8 - Výřez č. 3 z náčrtu č. 403 [22] 

 

Dále je zde případ opravy hranice parcely. Nastává tehdy, když vlastníci s 

průběhem hranice souhlasí, ta však neodpovídá zákresu v katastrální mapě. Do 

soupisu nemovitostí se uvede souhlas s opravou chybného zákresu a v náčrtu se 

zákres nově opravené hranice provede červenou barvou a původní hranice se 

škrtne. Tuto situaci máme v následujícím obrázku mezi parcelami číslo 226/35 (LV 

380) a stavební parcelou č. 130 (LV 380). Tato oprava je provedena mezi 

hranicemi parcel jednoho vlastníka, avšak i při lišícím se vlastnictví je postup 

totožný.  
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Obrázek 4-9 - Výřez č. 4 z náčrtu č. 403 [22] 

4.7.7 Ukončení zjišťování průběhu hranic 

Etapa zjišťování průběhu hranic se považuje za dokončenou doložením 

odstranění nedostatků zjištěných při závěrečné kontrole této etapy. K etapě 

zjišťování hranic se odevzdává elaborát. Tento elaborát vždy musí mít podobu jak 

elektronickou, tak analogovou. [6] 

Obsah elaborátu: 

a) určení předsedy komise, 

b) protokol o složení komise, 

c) kopii oznámení obci o zahájení obnovy mapováním, 

d) oznámení obce o zahájení obnovy mapováním, 

e) protokol o výsledku zjišťování hranic, včetně příloh, kterými jsou 

náčrty zjišťování hranic s přehledem jejich kladu, soupisy 

nemovitostí, seznam místních a pomístních názvů, doklady o 

doručení pozvání ke zjišťování hranic, plné moci a jejich seznam, 

f) elaborát zjišťování hranic katastrálních území,  

g) technickou zprávu, 

h) kontrolní záznamy, 

i) záznamové médium se všemi částmi elaborátu. 
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4.8 Podrobné měření 

V etapě podrobného měření se nově geometricky a polohově určují 

předměty, které jsou obsahem katastrální mapy. Tyto předměty jsou označené v 

terénu a v náčrtu zjišťování hranic. Zaměřují se změny jednoznačně 

identifikovatelné. Za jednoznačně identifikovatelný se považuje i bod dočasně 

stabilizovaný v době zjišťování průběhu hranic. Během měření nastává i ta 

situace, při které není hranice jednoznačně identifikovatelná, přestože při 

zjišťování hranic jednoznačně identifikovatelná byla (po zjišťování hranic došlo ke 

zničení jejího označení). V takové situaci se snažíme obnovit její označení dle 

zajišťovacích měr, pokud to však není možné z důvodu, hranice se označí v 

měřickém náčrtu jako převzatá. Skutečnost, že se hranice pozemku bude přebírat 

z dřívějších operátu se musí ohlásit vlastníkovi pozemku. Sporné hranice se také 

nezaměřují a jejich průběh se do nové mapy vyznačí převzetím z dosavadního 

katastrálního operátu. [6] 

Podrobné měření v k.ú. Střelná probíhalo dle dnes již neplatného návodu 

pro obnovu katastrálního operátu a převod. Dříve návod umožňoval zaměření 

změn obvodů budov a vodních děl, ke kterým byly vyzváni vlastníci k doložení 

příslušných listin. Tyto změny byly následně zapsány do katastru nemovitostí bez 

geometrického plánu, pokud tedy vlastník doložil příslušné listiny k těmto změnám. 

Dle mého názoru je toto velká změna právě v nově platicím návodu, neboť v něm  

o této možnosti zaměření nových staveb není vůbec pojednáváno. 

4.8.1 Měřická síť 

Během podrobného měření se polohové bodové pole doplňuje o pomocné 

body. Pomocné body se volí v hustotě potřebné pro zaměření podrobých bodů. 

Pomocné body většinou vznikají v rámci podrobného měření. Pomocné body 

mohou být dočasně označeny dřevěným kolíkem, kovovou trubkou, hřebem 

vyrytým křížkem apod. [6] 

Číslování pomocných bodů je uvedeno v kapitole 4.5.1. 

Souřadnice pomocných bodů mohou být určeny následujícími způsoby: 



Bc. Kateřina Dohnalová: Obnova katastrálního operátu novým mapováním 
 

Rok: 2015  36 
 

a) staničením na měřických přímkách mezi body polohových bodových 

polí a pomocnými body, 

b) rajóny, 

c) pomocnými polygonovými pořady 

d) protínáním ze směrů, popřípadě z délek, 

e) jako volné polární stanovisko, 

f) technologií GNSS, 

g) plošnými sítěmi, 

h) transformací souřadnic. [6] 

Délka rajónu může být maximálně 1000 m a přitom nejvýše o 1/3 větší než 

délka měřické přímky nebo její delší části, je-li výchozí bod rajónu mezilehlý, na 

kterou je rajón připojen (orientován) nebo nesmí být větší, než je délka k 

nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu. [6] 

V k.ú. Střelná byl, jako výchozí bod pro pomocnou síť, použit bod 

zhušťovací bod 906182740. Na tomto stanovisku byly použity orientace na body 

906130250 (TB), 906131272 (TB), 906180230 (TB). Rozložení těchto bodů 

můžeme vidět na obrázku Obrázek 4-10. 

 

Obrázek 4-10 - Situace použitých výchozích bodů pomocné sítě [16] 
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Z bodu 9061302740 byl určen první bod pomocné měřické sítě 000004101 

(dále budou uváděny pouze vlastní čísla bodů, tj. 4101). Měřická síť pomocných 

bodů byla připojena na trigonometrické, zhušťovací a pomocné body určené 

technologií GNSS. Body určené technologií GNSS jsou v rozsahu od 4001 - 4040. 

Při měření na stanoviscích byly měřeny, ve většině případů, dvě orientace 

na polohové bodové pole nebo pomocné body. Pokud bylo měřeno na pomocné 

body, byly měřeny i délky. Pomocné stanoviska byly vždy voleny tak, že byla 

zajištěna přímá viditelnost na sousední pomocné body. Výpočet měřické sítě je 

uveden v příloze č. 13. 

 

Obrázek 4-11 - Část měřické sítě pomocných bodů 

 

4.8.2 Podrobné měření polohopisu 

Jako podklad pro podrobné měření polohopisu slouží náčrty zjišťování 

hranic. Z těchto náčrtu se vyhotovují měřické náčrty. Měřický náčrt bývá obvykle 

zakládán ve stejném rozsahu a měřítku jako náčrt zjišťování hranic (příloha č.14). 

Čísla měřických náčrtů odpovídají číslům náčrtů zjišťování hranic. Měřický náčrt 
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spolu se zápisníkem z měření slouží k výpočtu souřadnic podrobných bodů, ke 

kontrole výpočtu a ke zpracování nového SGI. 

Při měření podrobných bodů se nejčastěji využívá geodetická polární 

metoda nebo také měření pomocí technologie GNSS metodou v reálném čase 

(některé základní geodetické metody si připomenem níže). Ostatní geodetické 

metody se používají, pokud nelze podrobné body měřit polární metodou nebo 

technologií GNSS. To bývá v případech ztísněné zástavby, nepřístupných bodů, 

malých výstůpků na budovách apod. Toto měření musí být připojeno na 

jednoznačně identifikovatelné podrobné body určené s kódem kvality 3. Vždy toto 

měření musí být ověřeno nezávislým kontrolním měřením (připojení na nejméně tři 

body, kontrolní míry na další podrobné nebo pomocné body). Veškeré naměřené 

hodnoty se zapisují do zápisníku (příloha č. 15) nebo se zaznamenávají do paměti 

stroje se kterým je měřeno.  

Připomeňme si tedy některé základní geodetické metody pro podrobné 

měření. Metoda RTK technologií GNSS byla již blíže popsána v odstavci č. 

4.5.5.2. 

4.8.2.1 Polární metoda 

Polární metoda patří mezi nejčastěji používané metody meření polohopisu. 

Polohu určovaného bodu zjišťujeme na základě tzv. polárních souřadnic a to 

vodorvoného úhlu a vodorovné délky. Vodorovný úhel se vypočte z hodnot 

měřených směrů na podrobné body (rozdíl mezi měřenými směry). Vodorovná 

délka je měřena ze stanoviska na určovaný bod. Znázornění polární metody 

můžeme vidět na obrázku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Dnes se nejčastěji 

měří délky totálními stanicemi s odraznými hranoly. Měření polární metodu může 

probíhat dvěma způsoby, a to měřením na volném stanovisku (stojíme na 

stanovisku s neznámými souřadnicemi) nebo měřením na pevném stanovisku 

(stanovisko, jehož souřadnice jsou nám známy). [17] 
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Obrázek 4-12 - Polární metoda [18] 

 

Výpočet polohy bodu se řídí stejným způsobem jako výpočet rajónu. 

Počítají se polohové souřadnice Y a X. Vzorce pro výpočet polohy bodu jsou 

uvedeny níže. Jak můžeme vidět na obrázku Obrázek 4-12, tak stojíme na 

stanovisku P a máme měřenou orientaci na bod A. Oba body mají známé 

souřadnice v systému JTSK, pomocí nichž nejdříve vypočteme směrník . Dále 

tedy můžeme vypočítat souřadnice polohy určovaných bodů. [18] 

 

 

 - vodorovná délka z bodu P na bod 1.  

V rámci podrobného měření polární metodu jsme schopni určit i výšky 

podrobných bodů. To lze za předpokladu, že při měřením změříme zenitový úhel a 

šikmou vzdálenost na určovaný bod. Při výpočtu však ještě potřebujeme znát 

výšku přístroje na stanovisku a výšku cíle (v případě měření s hranolem výšku, jak 

máme vysunutý hranol). V tomto případě užíváme raději šikmých vzdáleností, 

neboť je to přímo údaj z měření. Vodorovnou délku jsme také schopni získat přímo 
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z totální stanice, ale tento údaj již prošel nějákým převodem na vodorovnou 

vzdálenost. 

Nejdůležitějsím kritériem při měření polární metodou je to, že vzdálenost 

určovaného bodu od stanoviska smí přesáhnout délku spojnice stanoviska s 

nejvzdálenějším orientačním bodem nejvýše o jednu polovinu. [6] 

4.8.2.2 Konstrukční oměrné 

Využívají se při zaměřování pravoúhlých výstupků na budovách. V terénu 

tato metoda obnáší pouze oměření objektu vodorovnými délkami. Určování 

souřadnic probíhá výpočtem řídícím se několika pravidly. Hlavní předpoklady jsou, 

že budova je pravoúhlá, můžeme tento výpočet použít pouze do pěti metrů délky 

výstupku a počet určovaných bodů za sebou na objektu můžem být max. 8. [6] 

[19] 

4.8.2.3 Podrobné měření v k.ú. Střelná 

Podrobné měření v k.ú. Střelná probíhalo v roce 2013, tedy v době, kdy 

ještě byl platný starý návod na obnovu katastrálního operátu a převod s platností 

od 1.1.2008. V té době byla též platná katastrální vyhláška č. 26/2007 Sb. a 

katastrální zákon č. 344/1992 Sb. Nový návod platný od 1.2.2015, nový katastrální 

zákon č. 256/2013 Sb. a nová katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb. má při 

podrobném měření největší vliv na číslování bodů. Veškeré výpočty podrobných 

bodů a pomocných bodů jsou prováděny dle staré katastrální vyhlášky a starého 

návodu. Tedy číslování podrobných bodů při výpočtech v k.ú. Střelná se řídí dle 

starého návodu a to konkrétně, že tvar čísla podrobného bodu je 

PPPSZZZZCCCC, kde PPP je pořadové číslo k.ú. v rámci územního obvodu 

katastrálního pracoviště, S je nulové číslo nebo může představovat příslušnost do 

sousedního územního obvodu, ZZZZ je číslo měřického náčrtu a CCCC je 

pořadové číslo podrobného bodu v rámci měřického náčrtu v rozmezí od 1 do 

3999. V novém návodu dochází ke změně tohoto číslování. V první řadě již není 

součástí čísla bodu příslušnost ke k.ú. a číslo bodu je tedy devítimístné. Dále byl 

změněn počet čísel v označování měřického náčrtu. Dříve byl používán čtyřmístný 
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formát, dnes se již používá pětimístný. Výsledný tvar podrobného bodu je dnes 

ZZZZZCCCC. [6] 

Podrobné měření bylo prováděno pomocí totální stanice LEICA TCR 803 

power (technické parametry můžeme nalézt v odstavci 4.5.7), soustavy pro měření 

technologií GNSS (též odstavec 4.5.7) a pásma FISCO (kalibrační list 

33083/2011). Na každém stanovisku byl kontrolně zaměřen jeden podrobný bod, 

který byl měřený z jiného stanoviska. Dle návodu byly také kontrolně zaměřeny 

všechny jednoznačně identifikovatelné body. Toto kontrolní měření bylo 

provedeno kontrolními oměrnými.  

Pomocí dat ze zápisníku z měření (příloha č. 15) byly vypočteny souřadnice 

podrobných bodů. Výpočet podrobných bodů byl proveden v programu Groma 

metodou výpočtu polární metoda dávkou, ortogonální metoda, vyrovnání bodu na 

přímku. Během výpočtu v programu Groma bylo provedeno testování mezních 

odchylek pro danou metodu výpočtu a zda-li tyto mezní hodnoty byly dodrženy. 

Protokol o výpočtu podrobných bodů je přílohou č. 16. [6] 

Každému měřenému bodu náleží kód kvality. Kód kvality se stanoví na 

základě hodnoty základní střední souřadnicové chyby . Body, které jsou 

měřeny geodetickými metodami, mají kód kvality 3 až 5 (Tabulka 4-5). Kódy 

kvality 6 až 8 náleží bodům, které jsou určeny digitalizací z katastrální mapy 

vedené na plastové fólii (Tabulka 4-6). U bodů získatné digitalizací však záleží na 

měřítku původní katastrální mapy. [8] 

Kód kvality Základní střední souřadnicová chyba  

3 0,14 m 

4 0,26 m 

5 0,50 m 

Tabulka 4-5 - Kódy kvality bodů určených geodetickými metodami [8] 
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Kód kvality Měřítko katastrální mapy  

6 1:1000, 1:1250 0,21 m 

7 1:2000, 1:2500 0,50 m 

8 1:2880 a jiné výše 

neuvedené 

1,00 m 

Tabulka 4-6 - Kódy kvality bodů určených digitalizací [8] 

Body určené měřením při novém mapování v k.ú. Střelná mají kód kvality 3. 

Nastává to i v případech, pokud některé body nebyly přímo měřeny, ale určeny 

dodatečným výpočtem (např. konsktrukčními oměrnými, průsečíka přímek apod.). 

Je to z důvodu, že výpočet těchto bodů vychází z měřených bodů s kódem kvality 

3. 

Dle katastrální vyhlášky musí být u bodů uvedeny dvojí souřadnice. 

Souřadnice polohy jsou souřadnice určené měřením geodetickými metodami v S-

JTSK a mají kód kvality 3. Souřadnice obrazu se od souřadnic polohy mohou lišit. 

Jsou to souřadnice sloužící k zobrazení bodu v nové katastrální mapě a kód 

kvality těchto souřadnic závisí na měřítku původní katastrální mapy viz. Tabulka 

4-6. 

Výsledné souřadnice podrobných bodů z náčrtu č. 402 jsou uvedeny v 

příloze č. 17. Souřadnice jsou uvedeny v metrech se dvěmi desetinnými místy. 

Seznam souřadnic (S - JTSK) 
 

Číslo bodu Souřadnice obrazu Souřadnice polohy Poznámka 

  Y' X' 
Kód 

kvality 
Y X 

Kód 
kvality 

  

087004020001 781624.31      972920.13        
 

781624.31      972920.13        3 
 

087004020002 781628.80      972922.43        
 

781628.80      972922.43        3 
 

087004020003 781630.93      972918.31        
 

781630.93      972918.31        3 
 

087004020004 781634.07      972919.98        
 

781634.07      972919.98        3 
 

087004020005 781626.61      972923.77        
 

781626.61      972923.77        3 
 

087004020006 781625.17      972926.54        
 

781625.17      972926.54        3 
 

087004020007 781629.69      972928.78        
 

781629.69      972928.78        3 
 

087004020008 781657.15      972898.08        
 

781657.15      972898.08        3 
 

087004020009 781664.16      972899.12        
 

781664.16      972899.12        3 
 

087004020010 781673.11      972901.65        
 

781673.11      972901.65        3 
 

087004020011 781647.04      972938.49        
 

781647.04      972938.49        3 
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087004020012 781644.17      972960.14        
 

781644.17      972960.14        3 
 

087004020013 781620.14      972923.92        
 

781620.14      972923.92        3 
 

087004020014 781621.67      972921.02        
 

781621.67      972921.02        3 
 

Tabulka 4-7 - Část seznamu souřadnic náčrtu č. 402 

 

Výsledný elaborát geodetického podrobného měření tvoří: 

a) měřické náčrty, 

b) přehled kladu měřických náčrtů, 

c) zápisníky podrobného měření, 

d) protokoly o výpočtu souřadnic, 

e) seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů, 

f) technická zpráva, 

g) kontrolní záznamy z průběžných kontrol a závěrečné kontroly, 

h) záznamové médium se všemi ostatními částmi elaborátu se stavem 

po provedení případných oprav na základě závěrečné kontroly 

(strukturu elektronické podoby udává návod pro obnovu 

katastrálního operátu a převod). [6] 

4.9 Obnovení SGI 

Tvorba nové digitální katastrální mapy je prováděna určenými 

programovým prostředkem (MicroGEOS Nautil) s pomocí připojení 

transformovaných rastrových obrazů,  naimportovaných vektorových dat 

výměnným formátem z ISKN a z obnovy mapováním naimportovaných bodů. Z 

těcto podkladů vznikne vektorová kresba nazývaná jako společný grafický soubor 

(SGS). Do nové digitální mapy se doplňují i hranice věcných břemen, pokud to 

ZPMZ umožňují. Doplní se jako prvek polohopisu, tak aby nedocházelo k 

deformaci rozsahu věcného břemen oproti jeho původnímu vymezení. [6] 

Předně je vektorová kresba, při novém mapování, tvořena na základě 

zaměřených bodů, respektive jejich souřadnic. Nebylo-li možné některé body 

zaměřit, jsme schopni převzít dřívější výsledky zeměměřických činností. Pokud 

však v dané lokalitě nejsou výsledky dřívějších zeměměřickách činností, kresba je 

zvektorizována dle transformovaných rastrových obrazů. Je-li to nutné 
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(transformovaný rastr v dané lokalitě polohově nesouhlasí s okolím), provede se 

transformace základních grafických podkladů. O tomto typu transformace 

hovoříme jako o blokové transformaci, protože se týká pouze určité lokality 

(určitého bloku). Tuto transformaci je možné použít na základě využití nejméně 

čtyř identických bodů rozmístěných tak, aby zájmová lokalita byla uvnitř 

mnohoúhelníku, který tvoří spojnice identických bodů. Zpravidla se užívá afinní 

transformace s Jungovou dotransformací. V případě zakřivených linií nebo 

zešikmení původně na sebe kolmých linií bývá použita podobnostní transformace 

s dotransformací Thin Plate Spline. [6] 

Podrobněji, o tvorbě nové digitální mapy, bude pojednáno v kapitole 5. 

4.10 Obnovení SPI 

Největší změnou při obnově operátu novým mapováním je nové určení 

výměr. Výměry jsou určeny ze souřadnic lomových bodů ve výkresu. Výměry jsou 

uvedeny zaokrouhlením na celé metry čtvereční. Každá výsledná výměra je 

označena způsobem určením výměry. Při obnově katastrálního operátu novým 

mapováním jsou výměry označovány nejčastěji kódem způsobu určení výměry 2. 

Ten je charakterizován, že výměra těchto parcel je vypočtena na základě bodů se 

souřadnicemi v S-JTSK s kódem kvality 3 nebo 4. Dále je možné číselné označení 

způsobu určení výměry 1, to nastává v případě jiného způsobu určení výměry 

(např. vypočtením z oměrných měr, ze souřadnic v místním systému). Poslední 

možné označení způsobu určení výměry je 0. Toto je určení z bodů, z nichž 

alespoň jeden má souřadnici s kódem kvality 5 nebo 8. [6] 

Po dokončení kresby nové digitální mapy je vyhotoveno srovnávací 

sestavení parcel, které porovnává stav parcel před obnovou operátu a po obnově. 

Do tohoto srovnávacího sestavení jsou zahrnuty i parcely vedené dosud 

zjednodušeným způsobem. Srovnávací sestavení parcel je rozděleno do tří částí. 

V levé části je uveden stav parcel před obnovou, v prostřední části je uveden stav 

po obnově a v pravé části jsou uvedeny poznámky. Vzor srovnávacího sestavení 

je uveden v příloze č. 41 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod. [6] 
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Vyhotovením srovnávacího sestavení parcel je ověřena úplnost nového 

stavu po obnově po jednotlivých LV a správnost výměr parcel. [6] 

Na základě srovnávacího sestavení, zjišťování hranic a výsledků 

zeměměřických činností jsou aktualizovány údaje SPI. SPI je zároveň 

aktualizováno v průběhu obnovy operátu o nově zapsané listiny do KN. [6] 

4.11 Kontroly a technická zpráva 

Během obnovy operátu probíhá kontrola jednotlivých ucelených etapt 

obnovy operátu. Kontroly těchto etap jsou především zaměřeny na úplnost, 

návaznost a soulad dílčích operátů, dodržení stanovených charakteristik a kritérií 

přesnosti, platných předpisů a projektu. Provedení kontroly do dokládá písemným 

zázname (tzv. kontrolním záznamem) a je poznamenána v průvodním záznamu. 

Na konci obnovy operátu se dále zpracuje technická zpráva obsahující údaje o 

využitých podkladech, časový sled pracovních etap a jejich zpracovatele, údaje o 

dodržení projektu, údaje o použitých metodách, zhodnocení výsledků kontrol a 

seznam elaborátů. Technická zpráva zpracovávána katastrálním pracovištěm 

Teplice je přílohou č. 18. [6] 

4.12 Vyložení obnoveného operátu a vyhlášení platnosti 

Vyložení obnoveného katastrálního operátu musí oznámit katastrální úřad 

územně příslušnému ZKI nejméně 15 kalendářních dní předem. Dále katastrální 

úřad zasílá oznámení obci o dokončení obnovy. Toto oznámení musí být 

oznámeno s takovým předstihem, aby obec mohla zveřejnit termín a dobu 

vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí způsobem v místě 

obvyklým nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Nový SGI a SPI je vyložen 

nejméně 10 pracovních dnů v dané obci. Vlastníkům, kteří nemají trvalý pobyt v 

obci, je zasíláno též oznámení o těchto skutečnostech. Oznámení obci o 

dokončení obnovy je přílohou č. 19. Během vyložení operátu a ještě 15 dnů po 

skončení vyložení mohou vlastníci podávat námitky proti jeho obsahu. O 

výsledcích námitek je sepsán protokol. [6] 
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Vyhlášení platnosti obnoveného operátu je možné až po uplynutí lhůty 15 

dnů od skončení vyložení operátu. V momentě vyhlášení platnosti obnoveného 

operátu se stavá dosavadní katastrální operát neplatným. Vyhlášení platnosti je 

znázorněno v příloze č. 20. [6] 

4.13 Nový výpočet výměr dílů BPEJ 

K parcelám obnoveného operátu jsou nově přiřazeny údaje o bonitovaných 

půdně ekologických jednotkách (BPEJ). Ty jsou zjištěné průnikem nového SGI s 

grafickým podkladem tématického obsahu BPEJ. [6] 
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5 VYHOTOVENÍ KATASTRÁLNÍ MAPY V PROGRAMU 

MICROGEOS NAUTIL 

5.1 Seznámení s programem MicroGEOS Nautil 

Program MicroGEOS Nautil byl vyvinut Výzkumným ústavem geodetickým, 

topografickým a kartografickým (VÚGTK). Je program sloužicí k především k 

tvorbě digitálních map. Pomocí něj lze zpracovávat všechny způsoby obnovy 

katastrálního operátu dle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod. 

Tento program je užíván ve státní sféře a to kontrétně na katastrálních úřadech a 

pracovištích, respektive v resortu ČÚZK. [20] 

Pro zpracování obnovy katastrálního operátu nám však nestačí pouze 

nainstalovaný MicroGEOS Nautil, dále potřebujeme grafické prostředí, čímž je 

Microstation. MicroGEOS Nautil dále potřebuje mít k dispozici databází. V resortu 

ČÚZK je používána databáze Oracle. 

Zpracování obnovy operátu probíhá v programu MicroGEOS Nautil pod 

určitým projektem, který se pro danou obnovu zakládá. Vytvořením projektu je v 

počítači vytvořena složka v počítači s danou adresářovou sktrukturou. Projekt je 

opatřen svým identifikačním číslem, které má zároveň i vytvořená složka projektu. 

Všechny výkresy v rámci projektu mají příponu .rdl. 

Program MicroGEOS Nautil tvoří dvě části a to část grafická a část 

databázová. V části databázové je možné zpracování SPI, správa projektů a 

uživatelů. Část grafická slouží především k práci s SGI. [20] 

5.1.1 Databázová část 

Podstatné funkce využité při obnově operátu v k.ú. Střelná 

a) administrace uživatelů a projektů 

b) založení projektu 

c) import výměnného formátu 

d) práce s databází bodů 

e) srovnávací sestavení parcel 
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f) vytvoření obnoveného operátu 

g) import pozemkové úpravy 

h) export výměnného formátu. [20] 

Prostředí databázové části můžeme vidět na Obrázek 5-1. 

 

Obrázek 5-1 - Prostřední databázové části 

5.1.2 Grafická část 

Grafickou část tvoří program Microstation. Microstation můžeme spustit 

ikonou v databázové části nebo z nabídek Příprava ZPH -> Spustit MGMapPV a 

Srovnávací sestavení -> Spustit MGMapPV. Aby bylo vůbec možné otevřít 

grafické prostředí, je nutné do projektu naimportovat výměnný formát exportovaný 

z ISKN. 

Dále jsou uvedeny hlavní funkce grafické části programu. 

a) import/export dat 

b) transformace rastrů 

c) kreslící funkce 

d) editační funkce 

e) zvýraznění parcel 

f) digitální náčrty 
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g) vytvoření PCP 

h) kontroly 

i) final 

j) přečíslování parcel 

k) kopie KM 

l) tisk ML 

m) bonitář. [20] 

 

 

Obrázek 5-2 - Grafické prostředí 

5.2 Vyhotovení katastrální mapy v k.ú. Střelná 

Během obnovy operátu je využito mnoho funkcí programu MicroGEOS 

Nautil. Já se následně budu věnovat především založení projektu a samotné 

tvorby katastrální mapy na podkladě měřických náčrtů. 

Vybrané části pro tuto kapitolu: 

a) založení projektu 

b) import výměnného formátu do MicroGEOS Nautil 
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c) import SGI z výměnného formátu 

d) naplnění databáze bodů 

e) tvorba kresby nové katastrální mapy 

f) kontroly 

g) tvorba konceptu katastrální mapy 

h) tvorba KGS 

i) srovnávací sestavení parcel 

5.2.1 Založení projektu 

Je realizováno v databázové části MicroGEOS Nautil z nabídky 

Administrace -> Definice projektů. Zde můžeme editovat veškéré založené 

projekty, vytvářet nové projekty a i je mazat. Číslo projektu k.ú. Střelná je 178001. 

 

Obrázek 5-3 - Editace projektu č. 178001 k.ú. Střelná 

V editaci projektu, jak vidíme na Obrázek 5-3, vyplníme základní vlastnosti 

projektu (název, technologie obnovy, měřítka, systém atd.). 
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5.2.2 Import výměnného formátu 

Abychom mohli přejít do grafického prostředí (Microstation), mustím do 

programu MicroGEOS nautil naimportovat výměnný formát s příponou .vfk 

vyexportovaný z ISKN. Výměnný formát obsahuje všechny důležité informace o 

daném k.ú. (nemovitosti, vlastnictví, prvky DKM, definiční body parcel, atd.) 

Výměnný formát obsahuje aktuální informace k datu, kdy byl vyexportován z 

ISKN. Obnova katastrálního operátu je zdlouhavý proces a je nutno tento 

výměnný formát během obnovy aktualizovat. Import vfk je možné realizovat přes 

nabídku Nástroje -> Průvodci -> Import. 

 

Obrázek 5-4 - Průvodce importem vfk 

5.2.3 Import SGI z výměnného formátu 

Tento import už probíhá v grafickém prostředí Microstation. Provádíme jej 

především proto, abychom mohli do kresby přenést definiční body parcel, tzn. 

parcelní čísla. Import byl proveden z menu v Microstationu Vstup/Výstup -> Import 

kresby z DB. 
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Obrázek 5-5 - Import definičních bodů parcel 

5.2.4 Naplnění databáze bodů 

Aby bylo možné kreslit novu katastrální mapu, musí být v projektu 

naimportovány všechny souřadnice z podrobného měření. Import lze provést 

dvěma způsoby a to buď v databázové části, nebo přes program Groma, který je 

propojený s MicroGEOS Nautil. V programu Groma to lze otevřením seznamů 

souřadnic a uložením do databáze přes nabídku Souřadnice -> Uložit body do 

databáze. V databázové části to lze přes databázi bodů importem souřadnic. 

 

Obrázek 5-6 - Import bodů do databáze bodů 
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V importu bodů, jak je znázorněno na Obrázek 5-6, můžeme nastavit, jaké 

atributy importované souřadnice mají. Importujeme vždy textový soubor, v němž je 

seznam souřadnic. Většinou jsou údaje v seznamu souřadnic v pořadí číslo bodu, 

souřadnic Y, souřadnice X, bývá i souřadnice Z a charakteristika kvality. Pokud je 

v seznamu souřadnic uveden bod se stejným číslem bodu nebo stejnými 

souřadnicemi, vyskytnou se při importu chyby, která jsou uvedena v protokolu o 

importu. Body, u kterých nastane chyba při importu, nejsou na MicroGEOS Nautil 

nahrány. 

5.2.5 Tvorba kresby nové katastrální mapy 

Tvorba kresby nové katastrální mapy byla realizována v grafickém prostředí 

Microstation ve výkresu srovnávací grafický soubor (SGS) funkcí Tvorba DKM -> 

Kreslení prvku DKM. Kresba byla vytvářena dle bodů, které byly importovány do 

databáze. V nabídce Tvorba DKM je možno využít dále funkce pro změnu prvku, 

informace o prvku a mazání prvku. Srovnávací grafický soubor k.ú. Střelná platný 

k 27.11.2014 je přílohou č. 21. 

Číslování PPBP  

Obrázek 5-7 - Funkce používané pří kreslení nové katastrální mapy 
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5.2.6 Kontroly 

V průběhu kresby nové katastrální mapy je nutno provádět kontroly kresby. 

Tuto funkci nabízí záložka v Microstationu Tvorba DKM -> Kontroly. Dialogové 

okno kontrol nabízí mnoho možností, jak realizovat kontroly. Je však nutné, aby 

byly provedeny všechny nabízejicí se kontroly, abychom byli schopni zaručit 

správnost kresby nové mapy. Dialogové okno kontroly nabízí kontroly ploch, 

kresby, rozpoznatelnosti elementů, oblouků a kružnic, dále ještě kontrolu DKM 

proti SPI a kontrolu DKM proti databázi. 

5.2.7 Tvorba konceptu katastrální mapy 

Koncept katastrální mapy je vytvářen automatizovaným způsobem z 

výkresu SGS funkcí Final, kterou zpustím z menu nabídek Vstup/Výstup. Výkres 

KON vytvořím spuštěním obnovy v dialogovém oknu Final (Obrázek 5-8 - Funkce 

Final). Koncept katastrální mapy platný k datu 27.11.2014 je přílohou č. 22. 

 

Obrázek 5-8 - Funkce Final 

5.2.8  Tvorba konečného grafického souboru 

Konečný grafický soubor je generován po vytvoření výkresu KON (viz. 

předchozí kapitola). Použitji opět funkci Final (Obrázek 5-8 - Funkce Final) a dám 

generovat KGS. KGS platný k datu 27.11.2014 je uveden v příloze č. 23.  

V programu MicroGEOS Nautil jsem provedla obnovení dat z projektu 

poskytnutého katastrálním pracovištěm Teplice a nově vygenerovala náčrty ZPH, 

měřický náčrty, výkresy KON a SGS. Při generování KGS nastala chyba v 

převodu parcelních čísel. Číslům, která byly nově rezervována (nové pozemkové 
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parcely a stavby), zůstaly ponechány atributy rezervovaných parcelních čísel, 

ačkoliv měly být automaticky změněny na klasické definiční čísla pozemkové 

parcely. Příčina této chyby není známa, tudíž jsem byla nucena ručně změnit 

atributy těchto parcelních čísel, aby odpovídaly požadavkům na KGS. 

5.2.9 Srovnávací sestavení 

Srovnávací sestavení lze tvořit za předpokladu, že jsou již vytvořena data 

obnoveného operátu z grafické části MicroGEOS Nautil (tedy v Microstationu). 

Generování srovnávacího sestavení probíhá v databázové části systému 

MicroGEOS Nautil z nabídky Srovnávací sestavení -> Generování SPI OO. O 

srovnávacím sestavení bylo již dříve psáno v kapitole 4.10. [20] 

 

Obrázek 5-9 - Generování srovnávacího sestavení 
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6 ZÁVĚR 

V této diplomové práci jsem se snažila popsat průběh obnovy katastrálního 

operátu novým mapováním v k.ú. Střelná. Výsledkem této obnovy operátu je 

katastrální mapa v digitální formě. 

V k.ú. Střelná byl obnovován katastrální operát novým mapováním pouze 

na části území (intravilán). Ve většině případů je postupováno tak, že je 

obnovována novým mapováním část vyňatá z pozemkových úprav, což je nejlepší 

způsob, jak dosáhnout nejlepší možné kvality mapy. V tomto případě se ale tak 

nestalo a extravilán k.ú. Střelná je obnoven přepracováním. 

V této práci byly popsány jednotlivé etapy obnovy novým mapováním, 

zejména však etapy revize bodového pole, zjišťování průběhu hranic, podrobného 

měření a vyhotovení katastrální mapy v programu MicroGEOS Nautil, který je 

určen pro obnovu katastrálního operátu. 

Program MicroGEOS Nautil je využíván ve státní sféře, zejména však na 

katastrálních pracovištích. Je to program vytvořený pracovníky VÚGTK a jeho 

počátky sahají až do roku 1992. Za ta léta prošel velkým vývojem a zdokonalením. 

MicroGEOS Nautil má mnoho automatických funkcí, pomocí nichž je usnadněna 

tvorba nových map a jsou eleminovány chyby při tvorbě digitální mapy. 

MicroGEOS Nautil je rodělen na část grafickou a databázovou. V grafické části je 

vyhotoven nový SGI a v části databázové je pracováno s SPI.  

Nová katastrální mapa, na části obnovované novým mapováním, nabyla 

platnosti dnem 27.11.2014.  
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