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Anotace 

Práce popisuje proces obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických 

informací v katastrálním území Ztracená Voda. Autor čtenáře postupně provádí 

jednotlivými etapami obnovy od přípravných činností, přes výběr a zaměření identických 

bodů, zpracování vstupních rastrových podkladů podle využitelných výsledků 

zeměměřických činností, jejich transformaci na zaměřené identické body a vektorizaci, až 

po vyhlášení platnosti obnoveného operátu a jeho implementaci do informačního systému 

katastru nemovitostí.  
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Summary 

The work describes the process of cadastral renewal of cadastre documentation by revision 

in cadastre unit Ztracená Voda. The author reader gradually implementing various stages 

of renewal from the preparatory activities, through selection and surveying of identical 

points, processing the input source raster of map base in accordance with applicable results 

of surveying activities, their transformation aimed at identical points and vectorization, 

after the announcement of renewal register plans and their implementation in the  

Information System of the Cadastre of Real Estate. 

 

 

 

 

Keywords:  cadastre documentation, identical point, transformation, renewal



 

 

   

Obsah 

Seznam použitých zkratek 

1 Úvod ............................................................................................................................... 1 

2 Obnova katastrálního operátu přepracováním ......................................................... 3 

2.1 Obnova katastrálního operátu .................................................................................... 3 

2.2 Obnova katastrálního operátu přepracováním ........................................................... 3 

2.3 Polohopisné základy katastrální mapy obnovené přepracováním ............................. 3 

2.3.1 Mapa Stabilního katastru .................................................................................... 3 

2.3.2 Mapa bývalého pozemkového katastru ............................................................... 6 

2.3.3 Mapa Jednotné evidence půdy ............................................................................ 7 

2.3.4 Mapa evidence nemovitostí ................................................................................ 9 

3 Činnosti při obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických 

informací ...................................................................................................................... 11 

3.1 Vyrovnaný rastr........................................................................................................ 11 

3.2 Projekt obnovy katastrálního operátu ...................................................................... 12 

3.3 Etapy obnovy katastrálního operátu přepracováním ................................................ 12 

3.4 Zahájení obnovy ....................................................................................................... 13 

3.5 Částečná revize katastru ........................................................................................... 13 

3.6 Revize a doplnění bodů PPBP ................................................................................. 13 

4 Výběr a zaměření identických bodů ......................................................................... 15 

4.1 Výběr identických bodů z využitelných podkladů ................................................... 15 

4.2 Přehled identických bodů ......................................................................................... 16 

4.3 Zaměření identických bodů ...................................................................................... 16 

4.4 Přehled ZPMZ .......................................................................................................... 17 

5 Zpracování využitelných podkladů ........................................................................... 18 



 

 

   

5.1 Využitelné podklady ................................................................................................ 18 

5.2 Přepočet výsledků zeměměřických činností ............................................................ 18 

5.3 Napojení změny ....................................................................................................... 22 

6 Tvorba zpřesněného rastru ........................................................................................ 24 

6.1 Zpřesněný rastr ......................................................................................................... 24 

6.2 Sestavení transformačního klíče .............................................................................. 25 

6.3 Zpřesňující transformace .......................................................................................... 25 

6.4 Dokumentace výsledků zpřesňující transformace .................................................... 26 

7 Obnovený katastrální operát ..................................................................................... 27 

7.1 Tvorba výkresu KMD .............................................................................................. 27 

7.2 Návrh nového stavu SPI ........................................................................................... 32 

7.3 Vyložení obnoveného operátu k nahlédnutí ............................................................. 33 

7.4 Vyhlášení platnosti ................................................................................................... 35 

7.5 Výsledný elaborát obnovy katastrálního operátu ..................................................... 35 

8 Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací 

k.ú. Ztracená Voda ..................................................................................................... 37 

8.1 Zaniklá ves Ztracená Voda ...................................................................................... 37 

8.2 Zaměření identických bodů ...................................................................................... 40 

8.3 Přepočet výsledků zeměměřických činností v k.ú. Ztracená Voda .......................... 43 

8.4 Tvorba zpřesněného rastru při obnově přepracováním v k.ú. Ztracená Voda ......... 47 

8.5 Vektorizace rastrů a vytvoření výkresu SGS ........................................................... 49 

8.6 Vytvoření výkresu KGS ........................................................................................... 50 

8.7 Srovnávací sestavení a reporty SPI .......................................................................... 50 

8.8 Vyložení obnoveného operátu k.ú. Ztracená Voda .................................................. 50 

8.9 Vyhlášení platnosti obnoveného operátu ................................................................. 51 



 

 

   

9 Závěr ............................................................................................................................ 52 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................. 54 

SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................... 56 

SEZNAM TABULEK ......................................................................................................... 57 

SEZNAM PŘÍLOH .............................................................................................................. 58 

 



 

 

   

Seznam použitých zkratek 

BPEJ  - Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚZK  - Český úřad zeměměřický a katastrální 

DOP  - Dilution of Precisioin 

EN  - Evidence nemovitostí 

ETRS89 - The European Terrestrial Reference System 1989   

GNSS  - Globální navigační satelitní systém 

GP  - Geometrický plán 

GPU  - Geometrické a polohové určení 

GTK  - Globální transformační klíč 

IB  - Identický bod 

ISKN  - Informační systém katastru nemovitostí 

JEP  - Jednotná evidence půdy 

JTSK  - Jednotná trigonometrická síť katastrální 

KGS  - Konečný grafický soubor 

KMD  - Katastrální mapa digitalizovaná  

KM-D            - Katastrální mapa digitalizovaná vyhotovená podle dřívějších 

předpisů 

KN  - katastr nemovitostí 

KP  - Katastrální pracoviště 

k.ú.  - katastrální území 

MNČ  - Metoda nejmenších čtverců 

OMaK  - Oddělení metodiky a kontroly 

PDF  - Portable Document Format 

PDF/A  - Portable Document Format for the Long-term Archiving 



 

 

   

PDOP  - Position Dilution of Precision 

PK  - Pozemkový katastr 

PPBP  - Podrobné polohové bodové pole 

RES  - Registr evidence souřadnic 

SGI  - Soubor geodetických informací  

SGS  - Srovnávací grafický soubor 

S-JTSK          - Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI  - Soubor popisných informací 

S-SK  - Systém stabilního katastru 

TL  - triangulační list 

TPS  - Thin Plate Spline 

VF ISKN - Výměnný formát Informačního systému katastru nemovitostí 

WGS84 - World Geodetic System 1984 

ZE  - Zjednodušená evidence zemědělských a lesních pozemků 

ZhB  - Zhušťovací bod 

ZKI  - Zeměměřický a katastrální inspektorát 

ZPBP  - Základní polohové bodové pole 

ZPMZ  - Záznam podrobného měření změn 

ZÚ  - Zeměměřický úřad 



Tomáš Kašpar:  Obnova katastrálního operátu přepracováním  

 

2015                                                                                                                                     1 

 

1 Úvod 

Tématem této diplomové práce je obnova katastrálního operátu přepracováním. Jako 

zaměstnanec katastrálního úřadu se na činnostech spojených s obnovou přepracováním 

přímo podílím a tento způsob digitalizace tvoří v současné době převážnou část mé 

pracovní náplně. Cílem práce je provedení obnovy v katastrálním území (k.ú.) Ztracená 

Voda. 

K.ú. Ztracená Voda patřilo do 16.4.2015 mezi jedno z 15 procent katastrálních 

území, ve kterých jsou katastrální mapy dosud vedeny v analogové podobě na plastových 

fóliích v souřadnicovém systému stabilního katastru. Tyto mapy jsou postupně převáděny 

do digitální podoby. Dle údajů ČÚZK byla k 31.12.2014 katastrální mapa v digitální 

podobě vedena v 11121 z celkového počtu 13099 katastrálních území. 

Formálně byl proces digitalizace zahájen v roce 1993 přijetím Usnesení vlády České 

republiky č. 312, kterým bylo předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

(ČÚZK) uloženo „zpracovat koncepci postupných kroků vedoucích k převedení písemného 

a mapového operátu do digitální formy a jejich vedení a aktualizaci na katastrálních 

úřadech“ [3]. 

Koncepce digitalizace pak byla stanovena v pravidlech ČÚZK o postupu 

katastrálního úřadu při digitalizaci souboru geodetických informací katastru nemovitostí 

pro tvorbu územně orientovaného informačního systému, vydaných pod č.j. 2728/1994-22. 

Současný způsob obnovy katastrálního operátu přepracováním navazuje na tvorbu 

tzv. digitalizované katastrální mapy, která se označovala zkratkou KM-D. Tyto mapy byly 

zhotovovány v jednom z původních souřadnicových systémů stabilního katastru jako 

ostrovní mapy bez vyrovnání hranic katastrálních území a bez využití výsledků dřívějších 

zeměměřických činností. Jejich tvorba byla záhy zastavena. 

Jedním z kroků pro urychlení digitalizace bylo stanovení povinnosti zaměřování 

změn polohopisu katastrální mapy v S-JTSK ve stanovených prostorech. Podle dnes 

platných předpisů je výsledkem obnovy katastrálního operátu přepracováním katastrální 

mapa v digitální formě vedená v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK) ve vztažném měřítku 1:1000 [4] a s označením KMD [5]. Mapa je 

vedená počítačovými prostředky jako bezešvá v Informačním systému katastru nemovitostí 
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(ISKN). 

Časový horizont dokončení velmi rozsáhlého a proto také časově a finančně 

náročného projektu digitalizace se několikrát měnil od původního termínu v roce 2006 

až do poslední úpravy, která posunula dokončení do roku 2017. Tam, kde vzhledem 

k nízké kvalitě stávajících map nebude možné obnovit katastrální mapu přepracováním, 

bude mapa v digitální podobě následně vyhotovena na základě nového mapování. 

Nové digitální mapové dílo spolu s elektronizací výsledků zeměměřických činností 

mění zavedené postupy při správě a vedení katastru nemovitostí (KN) a všem uživatelům 

umožňuje efektivní přístup k informacím prostřednictvím webových služeb na internetu 

a jejich snadné vyhledávání v rámci celého území státu. 

Nejčastěji uváděné cíle digitalizace v materiálech ČÚZK jsou [1]: 

 využití moderních digitálních technologií pro práci s mapou 

 dosažení úplného souladu souboru popisných informací (SPI) se souborem 

geodetických informací (SGI) 

 současné odstranění zjednodušené evidence (ZE) zemědělských a lesních 

pozemků 

 umožnění poskytování důležitých údajů katastru vzdáleným přístupem 

bez nutnosti osobního jednání na katastrálním úřadu 

 propojení údajů katastru s jinými informačními systémy včetně snadné 

aktualizace údajů katastru v těchto systémech 
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2 Obnova katastrálního operátu přepracováním 

2.1 Obnova katastrálního operátu 

Při obnově katastrálního operátu se vyhotovuje nový soubor geodetických informací 

a nový soubor popisných informací. Obnovený operát má elektronickou podobu. Obnovu 

lze provést novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací, nebo 

na podkladě výsledků pozemkových úprav [6]. 

2.2 Obnova katastrálního operátu přepracováním 

Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací je 

metoda obnovy, při které se neprovádí nové mapování. Její podstatou je vektorizace 

rastrových obrazu mapových podkladů původních pozemkových evidencí po transformaci 

těchto rastrů do S-JTSK pomocí identických bodů s využitím údajů převzatých 

z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností. Obnova přepracováním se provádí 

v území s katastrální mapou na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 

stanovenými v době jejího vzniku [5] a týká se zhruba 70 % katastrálních území (k.ú.) 

v České republice [1]. 

2.3 Polohopisné základy katastrální mapy obnovené 

přepracováním 

2.3.1 Mapa Stabilního katastru 

23. prosince 2017 uplyne 200 let od vydání patentu císaře Františka I. o dani 

pozemkové a vyměření půdy, který umožnil vznik prvního katastru budovaného 

na vědeckých základech, kterým byl stabilní katastr [1]. Po vydání patentu bylo zahájeno 

na území Rakouského císařství podrobné měření polohopisu v souřadnicových systémech 

tzv. stabilního katastru v měřítku 1:2880. V Čechách a na Moravě probíhaly mapovací 

práce od roku 1824 s přestávkami do roku 1843. 

„Veškeré měřické práce vycházely z předem určeného bodového pole tvořeného 

trigonometrickou sítí (I. až IV. řádu). Síť bodů číselné triangulace byla dále zhuštěna 

pro potřeby podrobného měření body grafické triangulace (síť IV. řádu).“ [1]. „Podrobné 

měření bylo provedeno metodou měřického stolu, kdy mapa vznikala přímo v terénu. Bylo 
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zaměřeno celkem 12 691 obcí, 79 328 km
2
, 15 359 518 parcel a vyhotoveno 40 907 

mapových listů.“ [2]. Výřez mapy stabilního katastru k.ú. Ztracená Voda je na obrázku 

č. 1. 

 

    Obrázek 1 - Výřez mapy stabilního katastru k.ú. Ztracená Voda (data zapůjčil ZÚ) 

„Pozemkové parcely byly zaměřovány po skupinách – tratích“ [1]. Pro jednotlivé 

skupiny parcel byl vyhotoven polní náčrt, v němčině nazývaný feld-brouillon. Lomové 

body hranic pozemkových parcel byly po dobu měření označeny číslovanými kolíky. 

Poloha lomových bodů byla určena metodou grafického protínání. Délky se měřily 

řetězcem. [1]. 

Při měření intravilánu byl nejprve metodou měřického stolu zaměřen jeho obvod 

a některé významné budovy. Stejným způsobem byly zaměřeny koncové stabilizované 

body měřických přímek procházejících intravilánem. Z těchto přímek pak byly ortogonálně 

zaměřeny rohy budov a významné body polohopisu. Na budovách byly měřeny oměrné 

délky, u hospodářských budov mohly být pouze odkrokovány. Měřené údaje se zapisovaly 

do náčrtů. [1]. 

Stabilní katastr vznikl především pro potřeby správného výběru pozemkových daní, 

a proto byl důraz kladen na přesné zaměření intenzivně využívaných zemědělských 
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pozemků, kde rozdíl kontrolního měření délek nesměl přesáhnout odchylku 1/200 měřené 

délky. Odchylka pro měření ostatních pozemků pak mohla dosáhnout vyšších hodnot, 

až 1/100 měřené délky. [1]. 

„Katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, 

s udáním jejich velikosti, polohy a čistého výnosu. Pro svou důkladnost a představu, 

že bude navždy sloužit svému účelu, byl nazván stabilním katastrem. Stabilní katastr nabyl 

právní účinnosti v Čechách roku 1860, na Moravě a ve Slezsku již roku 1851.“ [2]. 

Přesto, že stabilní katastr nezůstal díky hospodářskému a společenskému rozvoji 

neměnný, a kolem roku 1871 bylo přistoupeno k jeho reambulaci [1], byly jím položeny 

polohopisné základy velké části soudobých katastrálních map vedených v analogové 

podobě nejprve na papírové a později na plastové podložce. 

Tyto mapy mají svůj kartografický původ v mapách stabilního katastru, polohopis 

pak vychází zejména z map pozemkového katastru z počátku 20. století, který označujeme 

jako bývalý pozemkový katastr. Pokud přiložíme plastovou fólii s potiskem příslušného 

mapového listu platné katastrální mapy na mapu bývalého pozemkového katastru, můžeme 

zjistit, že velká část hranic parcel a zejména hranice katastrálních území jsou zobrazeny 

v obou mapách identicky. 

A bez stabilního katastru se neobejdeme ani v době moderní výpočetní techniky, 

v době prudkého rozvoje informačních technologií, kdy je možné změnit na většině území 

zcela zásadně formu vedení katastrální mapy, měřítko a také souřadnicový systém 

bez nutnosti provést nové mapování. Přesto, že éra analogových katastrálních map pomalu 

končí, polohopisným základem digitálních map vyhotovených při obnově katastrálního 

operátu přepracováním zůstává rastrová podoba mapy stabilního katastru nebo bývalého 

pozemkového katastru. 

Mezi základní požadavky obnovy přepracováním SGI lze také zařadit požadavek 

vedení katastrální mapy v S-JTSK. Uvážíme-li, že pro stabilní katastr bylo zvoleno 

Cassini-Soldnerovo transverzální válcové zobrazení ekvidistantní v kartografických 

polednících, a S-JTSK používá odlišné Křovákovo konformní kuželové zobrazení 

v obecné poloze, a převod mezi těmito dvěma systémy nelze zřejmě jednoznačně 

matematicky formulovat, pak lze konstatovat, že se jedná i v době vyspělé výpočetní 

techniky o nesnadný úkol. Doc. Ing. Václav Čada, CSc. ve své habilitační práci z června 
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2003 [1] uvádí kartografické aspekty vztahu systémů stabilního katastru (S-SK) a S-JTSK, 

včetně některých závažných nedostatků: 

 rozdílné hodnoty sférických souřadnic počátků soustav stabilního katastru 

uváděné v různých zdrojích 

 chyba astronomického azimutu na trigonometrickém bodu Gusterberg 

 není prokázán způsob přechodu ze Zachova elipsoidu na referenční kulovou 

plochu 

 byla prokázána nehomogenita geodetických základů stabilního katastru 

 nejednotně uváděn a používán převodní koeficient sáhové míry do metrické 

soustavy 

 změna poměru měřítek Křovákova a Cassini-Soldnerova zobrazení na území 

Čech vede k deformaci měřených délek  

Přes uvedené skutečnosti se podařilo sestavit postup jednoznačného převodu    

mezi S-SK a S-JTSK na základě vazby jednotné trigonometrické sítě a souřadnicové sítě 

stabilního katastru. Při budování Československé Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

(JTSK) v letech 1920-1957 bylo povinností zaměřit dosud existující nalezené body 

dřívějších geodetických základů S-SK, a určit jejich souřadnice v S-JTSK. Zaměření těchto 

bodů probíhalo současně s postupem prací při budování JTSK. Jednoznačný převod mezi 

S-SK a S-JTSK je definován množinou identických bodů číselné triangulace, u kterých 

známe souřadnice v obou systémech. Takto byl vytvořen globální transformační klíč 

(GTK), přičemž řada dalších bodů pro jeho zpřesnění byla dohledána a zaměřena koncem 

devadesátých let minulého století  [1]. 

2.3.2 Mapa bývalého pozemkového katastru 

Po roce 1871 byl stabilní katastr reambulován a doplněn o změny, ke kterým došlo 

v důsledku rozvoje společnosti. „Reambulační práce byly prováděny často nedostatečně 

odborně připravenými pracovníky a poznamenány spěšným a nepřesným zákresem změn. 

Při měření se pracovalo s přípustnými odchylkami do 1/80 délky. Reambulované mapy 

nevznikly novým měřením, ale na základě reprodukované kopie mapy stabilního katastru.“ 

[1]. Vydáním zákona č. 83/1883 říšského zákoníku o evidenci katastru daně pozemkové 

vstoupil v platnost tzv. bývalý pozemkový katastr (PK), a také nařízení udržovat katastrální 

operát v souladu se skutečným a právním stavem [1]. 
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V dalším období byla kvalita a tím také přesnost katastrálních map negativně 

ovlivněna reprodukcemi. Nejvíce kvalita utrpěla, když se „reprodukovaný platný obsah 

mapy přenášel do nezkresleného rámu konstrukčního mapového listu bez ohledu 

na deformace a srážky předlohy. To v současné době způsobuje nehomogenitu 

polohopisného obsahu mapového listu a rámu“ [1]. Ukázka mapy bývalého pozemkového 

katastru je na obrázku č. 2. 

 

 

Obrázek 2 - Výřez mapy bývalého pozemkového katastru 

 

2.3.3 Mapa Jednotné evidence půdy 

Kvalitativní změnu k lepšímu nepřinesly ani mapy poválečných pozemkových 

evidencí. V období let 1956 až 1958 byla založena Jednotná evidence půdy (JEP). 

Pozemková mapa JEP byla kopií neudržované mapy stabilního katastru nebo bývalého 

pozemkového katastru na nezajištěném papíru. „Měřické práce byly maximálně omezeny 

a zjednodušeny. Přibližné a značně netechnické postupy byly povoleny i pro zákres 
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do map, výpočty výměr byly prováděny sčítáním odhadovaných částí parcel pozemkového 

katastru.“ [1]. „Změny se zakreslovaly do mapových podkladů s přesností až trojnásobku 

přípustných odchylek pozemkového katastru.“ [7]. Pozemkové mapy JEP vznikaly jako 

kyanokopie, charakteristické modrou barvou kresby polohopisu, kterou získaly při mokrém 

reprodukčním procesu.  

„V roce 1960 byla zahájena obnova pozemkových map JEP reprodukcí v souvislém 

zobrazení. Přesnost map v souvislém zobrazení je různá a byla silně ovlivněna kvalitou 

podkladů a péčí, která byla vynaložena na optimální montáž jednotlivých katastrálních 

území v rámci listu.“ [7]. Na jednom mapovém listu byl zobrazen polohopis několika 

původních mapových listů s různou srážkou mapového podkladu.  

„Takto vzniklé pozemkové mapy JEP byly podkladem pro tvorbu map následné 

evidence nemovitostí. Hrubé chyby, které výše popsanými postupy v operátu JEP vznikly, 

se dosud nepodařilo nalézt a odstranit, a proto se nacházejí i v současném mapovém 

operátu KN.“ [1]. Ukázka pozemkové mapy JEP je na obrázku č. 3. 

 

Obrázek 3 - Výřez mapy JEP 

Přestože je operát JEP evidencí, ve které se původní vlastnické vztahy, vymezené 

zákresem hranic v mapě bývalého pozemkového katastru, prolínají s nově evidovanými 

užívacími vztahy, byl plně převzat do následné evidence nemovitostí. V řadě případů  je 
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proto dnes za prvotní určení vlastnické hranice považována změna polohopisu vyznačená 

v JEP jako hranice užívání.  

2.3.4 Mapa evidence nemovitostí 

V roce 1964 byla založena evidence nemovitostí (EN). Mapový operát byl do roku 

1980 veden na nezajištěné papírové podložce. Pro usnadnění údržby polohopisu byly poté 

mapy převedeny na průhledné polyetylentereftalátové (PET) fólie. „Převod map 

v sáhovém měřítku byl proveden novým kartografickým zpracováním podkladů. Platný 

obsah listu evidence nemovitostí byl překreslován bez jakékoli korekce nedostatků map 

JEP v souvislém zobrazení.“ [1]. Výřez mapy EN je na obrázku č. 4. 

 

 

Obrázek 4 - Výřez mapy EN 

V rámci mé předchozí činnosti při opravách chyb v katastru nemovitostí jsem se 

setkal s případy, kdy při kartografickém převodu map JEP do souvislého zobrazení byl 

chybně vyhodnocen polohopis původních pozemkových evidencí a v nahuštěné kresbě 

došlo například i k záměně lomítka parcelního čísla za hranici parcely. Také 

v k.ú. Ztracená Voda lze nalézt nesoulad mezi zákresem v mapě bývalého pozemkového 

katastru a mapy evidence nemovitostí. Příklad vývoje zákresu části polohopisu je uveden 

na následujících obrázcích. Na obrázku č. 5 je náčrt k ohlašovacímu listu č. 1 z roku 1912, 
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na obrázku č. 6 je stav zákresu po obnově operátu a obrázek č. 7 zachycuje zákres  

předmětu změny v mapových operátech jednotlivých pozemkových evidencí. Postupně 

shora dolů za sebou následují mapa bývalého pozemkového katastru, výřez z modrotisku 

ostrůvkovité mapy JEP, mapa JEP v souvislém zobrazení se stavem v roce 1963 a mapa 

evidence nemovitostí z roku 1979. 

 

Obrázek 5 - Náčrt k ohlašovacímu listu 

č.1 z roku 1912 

 

Obrázek 6 - Stav zákresu po obnově 

přepracováním 

 

Obrázek 7 - Vývoj zákresu polohopisu 
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3 Činnosti při obnově katastrálního operátu 

přepracováním souboru geodetických informací 

3.1 Vyrovnaný rastr 

Sestavení globálního transformačního klíče (viz. kapitola 2.3.1) umožnilo zahájit 

převod původních map stabilního katastru do S-JTSK. V jednotlivých regionech tyto práce 

vykonávají zaměstnanci technických sekcí katastrálních úřadů. 

Mapy se nejprve velmi přesně kartometricky naskenují na certifikovaném skeneru 

s minimálním rozlišením 400 dpi a střední souřadnicovou chybou mxy  0,1 mm [9]. 

Standardně používaným formátem rastrových dat v procesu digitalizace je formát „cit“. 

Po prověření zdrojových rastrů je stanoven obvod území určeného pro převod     

do S-JTSK. Následuje rekonstrukce zdrojových rastrů a eliminace jejich lokální srážky 

projektivní transformací na principu geometrické teorie ploch - tzv.  metodou plátování, 

a vytvoření rekonstruovaných rastrů pro celé zpracovávané území. Poté se vytvoří rastr 

celého katastrálního území, provede se kontrola návaznosti kresby, případné odstranění 

nesouladů na styku mapových listů a odstraní se mimorámové údaje. 

V dalším kroku se na společných hranicích sousedních katastrálních území zvolí 

odpovídající si body a z těchto bodů se sestaví vektorové hraniční polygony jednotlivých 

katastrálních území. Souřadnice bodů polygonu se určí kartometricky. Body, jejichž 

souřadnice byly vypočteny jako aritmetický průměr souřadnic bodů jednotlivých 

hraničních polygonů sousedních katastrálních území, tvoří vyrovnanou hranici. Následně 

se provede rozbor přesnosti vyrovnaných katastrálních hranic a celkový rastr katastrálního 

území se natransformuje na vyrovnaný hraniční polygon v S-SK. Výsledkem je souvislý 

rastr. Posledním krokem je vytvoření souvislého vyrovnaného rastru s využitím GTK. Celý 

postup je podrobně popsán v Návodu pro převod map v systémech stabilního katastru 

do souvislého zobrazení v S-JTSK [8]. 

Souvislý vyrovnaný rastr je podkladem pro vyhotovení zpřesněného rastru 

na jednotlivých katastrálních pracovištích. 
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3.2 Projekt obnovy katastrálního operátu 

Pro každé katastrální území se zpracuje projekt obnovy katastrálního operátu. 

Součástí projektu jsou informace o území, na kterém bude provedena obnova, rozsah 

pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem a přehled vlastníků s rozsáhlým 

nemovitým majetkem. Uvede se charakteristika dosavadní katastrální mapy a mapy 

dřívější pozemkové evidence a zhodnocení kvality katastrální mapy v sousedních územích 

s uvedením možnosti využít podrobné body na jejich hranicích [5]. 

Projekt dále obsahuje rozsah potřeby doplnění nebo vybudování podrobného 

polohového bodového pole (PPBP), způsob stabilizace a ochrany bodů, nebo odkaz 

na samostatný projekt pro tuto činnost. Uvede se také způsob obnovy katastrálního operátu 

a způsob určení souřadnic podrobných bodů a způsob doplnění pozemků ZE, 

a předpokládaný termín dokončení obnovy katastrálního operátu včetně kalkulace časové 

náročnosti [5]. 

K projektu se dokládá stanovisko zeměměřického a katastrálního inspektorátu (ZKI) 

a vedoucího technického útvaru. Projekt schvaluje ředitel katastrálního pracoviště (KP).  

3.3 Etapy obnovy katastrálního operátu přepracováním 

Obnova přepracováním má přesně stanovený postup, který je popsán v Návodu 

pro obnovu katastrálního operátu a převod a člení se na tyto etapy: 

a) zahájení obnovy a přípravné práce 

b) budování nebo revize a doplnění PPBP a rekognoskace na bodech základního 

polohového bodového pole (ZPBP) a zhušťovacích bodech (ZhB) 

c) částečná revize katastru 

d) výběr a příprava využitelných podkladů 

e) vyhledání a zaměření identických bodů (IB) 

f) obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE 

g) obnovení SPI 

h) námitky 

i) vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 

j) nový výpočet výměr dílů bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) 
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3.4 Zahájení obnovy 

Skutečnost, že bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informací, oznámí katastrální úřad nejméně 2 měsíce předem na své úřední 

desce, a oznámení o obnově zašle územně příslušné obci. Zahájení obnovy se vyznačí 

v ISKN. Při vyhlášení obnovy se založí průvodní záznam, který obsahuje tabulkový soupis 

všech činností. Provedení jednotlivých činností v průběhu obnovy se vyznačí v tabulce. 

Ke každé položce se uvede datum ukončení a jména pracovníků, kteří danou činnost 

vykonali, a pracovníků, kteří provedli kontrolu [5]. 

3.5 Částečná revize katastru 

Součástí obnovy katastrálního operátu přepracováním je také částečná revize 

katastru. Při částečné revizi se v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 písm. a) katastrální 

vyhlášky prošetří v terénu průběh hranice katastrálního území, kdy se také dohledají 

zachované hraniční znaky, případně se projedná možnost nahrazení pohyblivé hranice 

hranicí pevnou [4]. 

V souboru popisných informací se prověří zápisy v záznamu pro další řízení. 

V součinnosti s příslušnou obcí se porovnají seznamy budov s čísly popisnými 

a evidenčními a budov evidovaných v katastru bez čísel popisných a evidenčních 

se skutečným stavem. V rámci revize katastru se obec vyjadřuje k pomístnímu názvosloví, 

kdy se porovnávají místní názvy a pomístní jména evidovaná v databázi geografických 

jmen České republiky (Geonames) s popisem katastrální mapy, přičemž obec může 

navrhnout odlišné pomístní jméno na základě skutečného užívání dle místních zvyklostí 

[4]. Výsledky zjišťování místních a pomístních názvů předkládá příslušný katastrální úřad 

ke schválení ČÚZK.  

Dále jsou předmětem revize katastru body PPBP [4]. Výsledky revize se vyznačí 

v Protokolu o provedení částečné revize údajů katastru nemovitostí. 

3.6 Revize a doplnění bodů PPBP 

Pro zajištění vhodných podmínek pro podrobné měření při výkonu zeměměřických 

činností se provede revize a případné doplnění bodů PPBP v požadované hustotě v souladu 

s ustanovením bodu č. 12.6 přílohy katastrální vyhlášky [4]. Nové body PPBP se určují 
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z bodů ZPBP, ZhB, stávajících bodů PPBP, nebo lze použít technologie globálního 

navigačního satelitního systému (GNSS) a bodů referenční sítě permanentních stanic [5]. 

Body PPBP se určují zejména na rozích budov, kde lze nejlépe splnit podmínku 

ustanovení bodu 12.2 katastrální vyhlášky, že body mají co nejméně omezovat vlastníka 

v užívání pozemku. Před měřením se provede rekognoskace bodů ZPBP a ZhB a ověří 

se geodetické údaje stávajících bodů PPBP. Pro měření polohy bodů PPBP je stanovena 

střední souřadnicová chyba 0,06 m [4]. Body, včetně bodů, jejichž souřadnice nebyly 

dosud určeny v S-JTSK, se vyznačují do přehledného náčrtu v měřítku 1:5000. Body PPBP 

se označují devítimístným úplným číslem s uvedením příslušnosti ke katastrálnímu území 

prostřednictvím unikátního šestimístného kódu, přičemž se jim přiřazují pořadová čísla 

v rozmezí od 501 do 3999. Součástí elaborátu budování, revize a doplnění PPBP je: 

 důvod budování nebo revize a doplnění PPBP 

 charakteristika dané lokality 

 odhad kvality dosavadního PPBP včetně grafického přehledu 

 rozsah potřeby doplnění PPBP, způsob stabilizace a ochrany bodů a metoda 

určení bodů PPBP 

 časový plán 

 Z bodů PPBP se při podrobném měření určují pomocné měřické body [5]. 
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4 Výběr a zaměření identických bodů 

4.1 Výběr identických bodů z využitelných podkladů 

Při obnově přepracováním se souřadnice podrobných bodů polohopisu neurčují 

novým měřením v terénu, ale získávají se z využitelných podkladů nebo z obsahu platné 

katastrální mapy a mapy bývalého pozemkového katastru, vyjímečně z obsahu mapy 

stabilního katastru. 

Využitelnými podklady jsou dle Návodu [5]: 

 data platného stavu SGI a SPI z ISKN 

 výsledky zeměměřických činností založené v měřické dokumentaci KP 

v záznamech podrobného měření změn (ZPMZ) 

 operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků 

evidovaných v ZE do SGI 

Souřadnice podrobných bodů evidované ve využitelných podkladech jsou určeny 

v S-JTSK a přebírají se z registru souřadnic (RES), nebo byly jejich souřadnice určeny 

v místním systému, a do S-JTSK se převádějí transformací na identické body (IB), jejichž 

souřadnice byly určeny v S-JTSK. 

Podle údajů v měřické dokumentaci vyhotovené v místním systému se provede výběr 

identických bodů pro potřeby transformace souřadnic, pro ortogonální napojení změny 

jednotlivých využitelných podkladů, nebo pro využití při výpočtech některých 

geodetických úloh, jako například protínání z délek nebo konstrukční oměrné. Identické 

body se dále využívají pro zpřesňující transformaci vyrovnaného rastru [5]. 

Identickými body jsou v terénu jednoznačně identifikovatelné a v transformovaném 

podkladu zobrazené body [5]. Při obnově operátu přepracováním se jako identické volí 

především lomové body na obvodu budov, pokud se jejich původní poloha nezměnila. 

Poloha budovy se kontroluje pomocí ortofotomapy, nebo měřených vzdáleností, pokud 

jsou uvedeny v měřické dokumentaci. Rozměry budovy lze ověřit pomocí oměrných. 

V některých případech se dají v případě pochybností, například o tvaru budovy, využít 

pozemní snímky zemského povrchu, pořízené ze střechy jedoucího automobilu, 

které nabízejí někteří poskytovatelé webových služeb. V případě nutnosti lze provést také 
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místní šetření.  

Pokud se při revizi hranice katastrálního území podaří dohledat některé původní 

hraniční znaky, zaměří se jejich poloha a body se zařadí do přehledu IB. Pro potřeby 

zpřesňující transformace vyrovnaného rastru se mezi identické zahrnou i takové body vně 

zpracovávaného katastrálního území, které mohou ovlivnit geometrické a polohové určení 

(GPU) hranice katastrálního území. Typickým příkladem jsou zastavěné břehy vodního 

toku, jehož středem prochází hranice katastrálního území. 

4.2 Přehled identických bodů 

Přehled identických bodů se vyhotovuje v grafickém počítačovém prostředí 

na podkladě rastrového obrazu katastrální mapy nebo mapy dřívější pozemkové evidence. 

Identické body již zaměřené v S-JTSK se v přehledu vyznačí zelenou barvou, body, které 

je nutné zaměřit, se vyznačí barvou červenou.  

4.3 Zaměření identických bodů 

Poloha identických bodů se určuje geodetickými metodami a s přesností 

stanovenými pro podrobné body polohopisu, tedy se základní střední souřadnicovou 

chybou 0,14 m. Vodorovné úhly se měří nejméně v jedné skupině teodolitem s přesností 

měřených směrů 0,0006 gon. Délky se měří dálkoměrem, dvakrát s přesností 0,01 m. 

Naměřené délky se opravují o fyzikální redukce z teploty a tlaku vzduchu, o matematické 

redukce do vodorovné roviny a z nadmořské výšky a o redukce do zobrazovací roviny     

S-JTSK [5].  

Jednotlivé identické body se zaměřují zejména polární metodou totální stanicí 

ze stanovisek, jejichž poloha se určuje převážně technologiemi GNSS. Pro měření 

stanovisek se používá metoda Real Time Kinematic (RTK), vhodná pro svou rychlost 

při dodržení relativně vysoké polohové přesnosti 20-50 mm. Metoda RTK je založena 

na principu společného zpracování fázových měření referenční stanice a přenosné 

aparatury GNSS, tzv. roveru, se zaváděním korekcí při výpočtu souřadnic v reálném čase. 

Jako referenčních stanic se v resortu zeměměřictví a katastru standardně využívá sítě 

permanentních stanic CZEPOS, což je síť provozovaná Zeměměřickým úřadem (ZÚ). 

Měření GNSS se provádí nezávisle dvakrát se stanoveným časovým odstupem 
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pro zajištění odlišné konstelace družic. Doporučuje se druhé měření uskutečnit při odlišné 

výšce antény přijímače GNSS. V případě, že jsou k dispozici body ZPBP, ZhB nebo PPBP, 

lze druhé měření provést také klasickou metodou. Pro transformaci souřadnic do S-JTSK 

je nutné použít transformační program schválený ČÚZK. Při dvojici měření se vyrovnání 

provede výpočtem aritmetického průměru, při vícenásobném opakovaném měření 

se vyrovnání provede metodou nejmenších čtverců (MNČ). Zaměření identických bodů 

je vždy dokumentováno v ZPMZ, které se pro tento účel založí. 

4.4 Přehled ZPMZ 

Současně s přehledem identických bodů se vytvoří přehled ZPMZ. Z dostupných 

ZPMZ se vyhotoví jejich přehled ve formě grafického souboru s čísly jednotlivých ZPMZ 

umístěných v prostoru změny. Číslem ZPMZ v záporné řadě, počínaje číslem -1 

od nejnovějšího k nejstaršímu, se chronologicky označí také měřická dokumentace uložená 

na KP, dosud neevidovaná v řadě ZPMZ [5]. ZPMZ v kladné číselné řadě se začaly 

vyhotovovat v roce 1973. 

Přehled ZPMZ lze v grafickém prostředí počítačového programu referenčně připojit 

k rastrovému obrazu mapového podkladu. 
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5 Zpracování využitelných podkladů 

5.1 Využitelné podklady 

Využitelnými podklady pro obnovu katastrálního operátu přepracováním jsou [5]: 

 výsledky dřívější obnovy mapováním 

 operáty dřívějších pozemkových evidencí 

 další využitelné podklady z měřické dokumentace 

 doplněný vektorový hraniční polygon 

 výsledky zeměměřických činností pro tvorbu jiných informačních systémů 

s ověřenou přesností 

Základním grafickým podkladem pro přepracování na KMD je vyrovnaný nebo 

souvislý rastr. Pro vektorizaci se z rastrového obrazu platné analogové katastrální mapy 

využije jen obsah polohopisu, který není zobrazen v mapě pozemkového katastru. 

5.2 Přepočet výsledků zeměměřických činností 

V přehledu ZPMZ jsou uvedena čísla všech výsledků zeměměřických činností 

uložených na KP v jednotlivých ZPMZ za období posledních přibližně 140 let. Měřická 

dokumentace je rozdělena podle katastrálních území. Převážnou část tvoří geometrické 

plány a polní náčrty vyhotovené v místním systému. Nejstarší polní náčrt uložený 

v dokumentaci KP Krnov pochází z roku 1874. Protože metrická míra byla v bývalém 

pozemkovém katastru používána až od roku 1898, lze se u některých nejstarších polních 

náčrtů setkat se sáhovými délkovými jednotkami. Pro další výpočty je pak nutné vídeňské 

sáhy převést na metry pomocí převodního koeficientu (1° = 1,89648384001 m). 

Při přepočítávání výsledků zeměměřických činností je nutné dodržovat pravidla 

stanovená v Návodu v odstavci č. 4.3.2.3 pro metody podrobného měření [5]: 

 při použití ortogonální metody nesmí být délka kolmice větší než 3/4 délky 

příslušné měřické přímky 

 největší přípustná délka kolmice je 30 m 

 jednoduchými měřickými pomůckami lze prodloužit přímku maximálně o 1/3 

její délky 
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 úlohu konstrukční oměrné lze použít u pravoúhlých budov s výstupky do 5 m 

Vstupními údaji pro výpočet souřadnic podrobných bodů v místním souřadnicovém 

systému jsou seznamy souřadnic užitých bodů. V případě, že měřická dokumentace 

seznam souřadnic bodů neobsahuje, vypočteme je z registrovaných výsledků podrobného 

měření [5]. 

U starších výsledků zeměměřických činností, u kterých jsou dokumentovány měřické 

údaje pouze ve formě situačního plánu, lze souřadnice v S-JTSK určit dvěma způsoby. 

Výpočet můžeme provést dvoufázově, kdy souřadnice určené nejprve ve vhodně zvoleném 

místním systému transformujeme do S-JTSK pomocí identických bodů, nebo souřadnice 

bodů určujeme v S-JTSK bez transformace přímo prostřednictvím připojení změny 

na identické body. 

Při přepočtu původní ortogonální úlohy se dává při výpočtu přednost připojení 

měřické přímky na větší počet bodů, aby se dosáhlo přesnějšího určení souřadnic 

jednotlivých bodů. Při odečítání hodnot staničení a kolmic je zejména u starších náčrtů 

potřebné správně vyhodnotit zápis jednotlivých číslic, protože pokud dojde k omylu 

a chyba není včas odhalena, může to mít vliv na správné zobrazení průběhu např. 

vlastnické hranice. Při kumulaci více měřických podkladů využitelných pro přepočet   

do S-JTSK je nutné použít údaje vztahující se k prvotnímu určení daných prvků 

polohopisu. 

Kromě ortogonální metody lze u některých polních náčrtů a ZPMZ použít 

pro výpočet souřadnic bodů také úlohu protínání z délek. Pokud je touto metodou určována 

poloha bodu jen ze dvou stanovisek, pak není zajištěna kontrola alespoň jedním 

nadbytečným měřením, a je nutné přistoupit k ponížení kódu kvality určovaného bodu. 

Pokud je součástí ZPMZ výstupní seznam souřadnic v místním systému, provedeme 

transformaci těchto souřadnic do S-JTSK pomocí identických bodů. Tento postup je 

relativně rychlý, ale neumožní nám vždy odhalit případné překročení přípustných 

odchylek, působení systematických chyb, nebo některé omyly při měření v terénu, zejména 

při použití některých méně přesných klasických přístrojů nebo měřických pomůcek. 

V této souvislosti je důležité zkontrolovat v popisovém poli ZPMZ typ přístroje, 

použitého při původním měření v terénu. Pokud byl pro měření použit redukční tachymetr 
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s dvojobrazovým dálkoměrem se základnou v přístroji Zeiss BRT 006 nebo optický 

teodolit s diagramovým autoredukčním dálkoměrem Zeiss Dahlta 010, pak se z důvodu 

menší přesnosti těchto přístrojů při měření ponižují kódy kvality u všech určovaných bodů 

o jeden stupeň. 

Při volbě identických bodů pro transformaci je nutné ověřit konfiguraci bodů změny 

a identických bodů. Podle § 75 odst. 4 katastrální vyhlášky pro připojení na identické body 

platí, že zaměřované podrobné body musí být uvnitř kružnice se středem v polovině 

spojnice navzájem nejvzdálenějších identických bodů, jejíž poloměr je roven třem 

čtvrtinám délky takové spojnice [4]. 

V případě ZPMZ, kdy byly identické body zvoleny na budovách, které byly 

před obnovou katastrálního operátu odstraněny, a počet a charakter původně měřených 

bodů to umožňuje, lze do transformace použít náhradní identické body. Problematické 

je využití jako bodů identických takových bodů, které byly ztotožněny se sloupky plotů, 

u nichž se původ, stáří a neměnnost jejich polohy obtížně prokazuje. Při určování 

souřadnic podrobných bodů transformací na identické body se použije shodnostní 

transformace [5]. 

Bodům vypočteným z údajů původních ZPMZ v místním souřadnicovém systému se 

přiřadí kód kvality podle nejméně přesného bodu použitého pro výpočet [5]. Typickým 

příkladem jsou průsečíky dvou přímek, pokud alespoň jeden ze čtyř bodů vstupuje 

do výpočtu s nižším kódem kvality. Kód kvality určovaných bodů na nové hranici a nové 

vnitřní kresbě je dán přesností měření.  

Pokud jsou ve starší měřické dokumentaci, která byla vyhotovena v době, kdy platily 

pro zeměměřické činnosti jiné předpisy, překročeny limitní hodnoty uvedené v Návodu 

nebo katastrální vyhlášce v platném znění, lze takovou dokumentaci pro přepočet také 

využít. V takovém případě se poníží kód kvality určovaných bodů. 

Bodům, jejichž souřadnice v S-JTSK byly určeny výpočtem z měřických údajů, nebo 

transformací souřadnic v místním systému, dokumentovaných ve využitelném podkladu, 

se přiřadí nové číslo ZPMZ. Vyhotovuje se pouze v elektronické podobě ve formátu 

stanoveném v bodu 18.4. přílohy katastrální vyhlášky a obsahuje dílčí náležitosti, kterými 

jsou popisové pole, náčrt a protokol o výpočtech ve formě jednotlivých souborů ve formátu 

Portable Document Format (PDF) nebo Portable Document Format for the Long-term-
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Archiving (PDF/A). Stanovené názvy souborů jsou uvedeny v tabulce č. 1: 

Tab. 1 – Dílčí náležitosti ZPMZ v elektronické podobě 

Na základě vyplněné položky „Způsob pořízení bodu“ přiřazené k bodům uloženým 

v databázi bodů při tvorbě KMD je možné po importu do ISKN určit původ jednotlivých 

bodů. Bodům lze přiřadit tři různé kódy způsobu pořízení bodu:  

 Způsob pořízení bodu = 1 

Přiřazuje se bodům, které byly v terénu měřeny s přesností odpovídající střední 

souřadnicové chybě do 0,14 m a současně se jedná o body nového stavu využitelného 

podkladu. U těchto bodů je v ISKN zachováno číslo bodu přiřazené v rámci obnovy. 

 Způsob pořízení bodu = 2 

Přiřazuje se bodům, které plnily kontrolní nebo konstrukční funkci (např. navazující 

kontrolní body, identické body, jiné zaměřené body nepoužité ve výsledku jako body 

identické, apod.) a byly v terénu zaměřeny s přesností odpovídající střední souřadnicové 

chybě do 0,14 m. Body mají číslo ZPMZ pro vektorizaci, přičemž jako doplňková 

informace se u těchto bodů zobrazuje číslo ZPMZ, v rámci kterého byl bod zaměřen 

v terénu.  

 Způsob pořízení bodu = 3 

Přiřazuje se bodům, jejichž souřadnice byly určeny s přesností nižší, než je přesnost 

odpovídající střední souřadnicové chybě 0,14 m a také bodům, jejichž souřadnice byly 

určeny prostou vektorizací rastrového obrazu katastrální mapy. 

Výpočty geodetických úloh se provádí v uživatelském prostředí geodetického 

programu GROMA. Vypočtené souřadnice bodů se mohou ukládat do samostatných 

Výsledek zeměměřické 

činnosti 

Dílčí náležitost Zkratka Formát 

souboru 

Záznam podrobného měření 

změn 

Popisové pole popispole *.pdf 

Náčrt nacrt *.pdf 

Protokol o výpočtech prot *.pdf 



Tomáš Kašpar:  Obnova katastrálního operátu přepracováním  

 

2015                                                                                                                                     22 

 

souborů v různých formátech a lze je také jako body přetahovat pomocí polohovacího 

zařízení počítače do pracovního prostředí grafického programu MicroStation a jeho 

různých aplikačních nadstaveb. Jednou z nich je také MicroGEOS Nautil PV, který je 

určen pro tvorbu digitálních map katastru nemovitostí České republiky. 

Výsledky přepočtů využitelných podkladů vyznačujeme postupně ve výkresu KMD, 

který se jako vektorová kresba vytváří ve srovnávacím grafickém souboru (SGS) 

programového prostředí MicroGEOS Nautil PV. Body, jejichž souřadnice jsme vypočetli 

v S-JTSK, načteme do výkresu a podle zobrazení změny v jednotlivých náčrtech 

využitelných podkladů je spojíme liniemi s příslušnými atributy. 

5.3 Napojení změny 

Je-li změna dokumentovaná v ZPMZ napojena na dosavadní hranici mezi dva 

stávající sousední lomové body, je kód kvality bodu napojení dán kódem kvality 

navazujících kontrolních bodů [5]. Postupy řešení umístění změny do stávajícího 

polohopisu katastrální mapy jsou uvedeny v bodech 16.25, 16.26 a 16.27 přílohy 

katastrální vyhlášky. Zde jsou také popsány všechny možné případy, které mohou nastat 

při napojení změny na dosavadní hranici v závislosti na kódu kvality jednotlivých bodů 

a jejich možné polohové konfiguraci [4]. 

Při obnově katastrálního operátu přepracováním se mohou v katastrální mapě měnit 

prostorové vztahy jednotlivých prvků polohopisu vůči stavu evidovanému v analogové 

mapě na základě transformace změny do souřadnicového systému S-JTSK při zpracování 

výsledků zeměměřických činností. V určitých případech mohou být tyto změny výrazné, 

mohou překročit přípustné souřadnicové a délkové odchylky, a v neposlední řadě mohou 

také narušit logické vztahy okolního polohopisu. V takovém případě platí pro napojení 

změny na dosavadní polohopis katastrální mapy ustanovení bodu 16.26 přílohy katastrální 

vyhlášky [4] a změna se přizpůsobí mapě. 

Pokud by došlo k překročení mezního rozdílu délky nebo narušení logických vztahů 

okolního polohopisu, změna se přiřadí pomocí shodnostní transformace a napojení 

se provede v souladu s ustanovením bodu č. 16.27 přílohy katastrální vyhlášky. Všem 

bodům změny se tak pro zobrazení změny do katastrální mapy určí tzv. dvojí souřadnice. 

Pro zobrazení bodů do katastrální mapy se použijí souřadnice obrazu a v seznamech 
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souřadnic budou u těchto bodů evidovány také souřadnice polohy. To jsou souřadnice 

určené geodetickými metodami s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou 

chybou mxy = 0,14 m.  

Uplatnění najdou dvojí souřadnice zejména v případech, kdy v analogové mapě 

je bod napojení změny určen jako průsečík dvou přímek, ale při zobrazení v digitální mapě 

tento bod po výpočtu geodetické úlohy nebo po transformaci souřadnic na přímce neleží. 

Tato situace může nastat, pokud souřadnice některého z bodů vstupujících do výpočtu byly 

určeny transformací z jiné kombinace identických bodů, nebo když byla původní hranice 

pozemku nepřesně vyznačena v katastrální mapě. 

Podle mého názoru jsou při obnově přepracováním dvojí souřadnice nutným zlem 

pro zachování původních vazeb polohopisu, ale je to také jeden z důvodů, proč by 

v předmětných katastrálních územích neměla být obnova katastrálního operátu 

přepracováním posledním vývojovým stupněm na kvalitativní stupnici mapového díla, 

a v daném území by mělo být provedeno nové mapování, případně v kombinaci 

s komplexními pozemkovými úpravami. 
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6 Tvorba zpřesněného rastru 

6.1 Zpřesněný rastr 

Jedním z cílů obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických 

informací je eliminovat lokální deformace a srážku původních map s využitím 

minimálního objemu zeměměřických prací v terénu.  

Plošná srážka dosahuje běžně u katastrálních map vedených dlouhá desetiletí 

na papírové podložce hodnoty kolem 5 procent. Nestejnorodá papírová hmota podléhá 

působení vlhkosti a teploty a jejich změnám, dochází k sesychání a místním 

nerovnoměrným deformacím. 

Negativně se může projevit z dnešního pohledu menší přesnost určování polohy bodů 

metodou měřického stolu grafickým protínáním a měření délek měřickým řetězcem 

při podrobném měření polohopisu pro stabilní katastr.  

Ke zhoršení kvality mapového díla pak přispěly reambulační práce ve druhé polovině 

devatenáctého století a zejména způsob reprodukce tehdejších map, kdy se reprodukovaný 

platný obsah mapy přenášel do úplného nezkresleného rámu konstrukčního mapového listu 

bez ohledu na deformace a srážku předlohy [1]. Srážlivost papíru se projevovala přirozeně 

ale také u nového mapového listu. A přesnost nezlepšily ani další kartografické zpracování 

při tvorbě map pro následné pozemkové evidence. 

Protože obnova katastrálního operátu přepracováním není spojena se zjišťováním 

hranic ani s měřením polohy lomových bodů hranic pozemků v terénu, musí být přesnost 

polohopisu katastrální mapy a jeho homogenita se skutečným stavem v terénu zajištěna 

jiným způsobem. 

Pro tyto účely vyvinul doc. Ing. Václav Čada, CSc. technologii převodu sáhových 

map do S-JTSK, založenou na geometrické teorii ploch (tzv. plátování), která je součástí 

tvorby vyrovnaného rastru a na zpřesňující transformaci vyrovnaného rastru na dostatečné 

množství pokud možno plošně rovnoměrně rozmístěných bodů, které můžeme označit jako 

identické [1]. 

Jako vyrovnávací i zpřesňující dotransformaci navrhl použít nereziduální Jungovu 

transformaci vzhledem k malým diferencím na identických bodech, přičemž Jungova 
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transformace navazuje na transformaci reziduální. V případě tvorby zpřesněného rastru 

se jedná o transformaci podobnostní.  

6.2 Sestavení transformačního klíče 

Součástí transformačního klíče pro zpřesňující transformaci jsou cílové a výchozí 

souřadnice bodů doplněného vektorového hraničního polygonu, měřených identických 

bodů a bodů z využitelných podkladů určené transformací nebo výpočtem geodetické 

úlohy. Pokud se na hranici katastrálního území nenachází dostatek identických bodů, 

je nutné doplnit do transformačního klíče také souřadnice bodů, které se nacházejí 

za hranicí katastrálního území a které mohou ovlivnit geometrické a polohové určení 

hranice katastrálního území. 

Nejprve se do tabulky transformačního klíče načtou souřadnice doplněného 

hraničního polygonu a údaje o posunech bodů doplněného vektorového hraničního 

polygonu v sousedních katastrálních územích, ve kterých byla provedena již dříve 

zpřesňující transformace. Poté se do grafického prostředí výpočetního programu 

naimportují  z textového souboru zaměřené a vypočtené identické body. Jejich cílové 

souřadnice se doplní do tabulky transformačního klíče odečtením polohy značky bodu 

z pracovní plochy monitoru a ke každé z takto načtených souřadnic se doplní výchozí 

souřadnice identifikací odpovídajícího bodu v připojeném rastru.  

Celé transformované území musí ležet uvnitř oblasti působení transformačního klíče. 

Při zadávání jednotlivých bodů do klíče je vhodné sledovat vektory oprav a podle nich 

případně posoudit vhodnost ponechání souřadnic bodů v tabulce zadání. Při nepříznivém 

protichůdném působení odchylek blízkých bodů může výpočetní program vyhodnotit dané 

místo jako netransformovatelnou oblast a potom je nutné souřadnice problematických bodů 

z klíče vyřadit. V případě, že identické body v terénu neexistují, se zpřesňující 

transformace neprovádí a namísto zpřesněného rastru se použije rastr vyrovnaný [5]. 

6.3 Zpřesňující transformace 

Zpřesňující transformace se provádí v programu KOKEŠ a její praktické provedení 

je popsáno dále. Výsledek zpřesňující transformace se posuzuje podle kritéria 

pro posouzení přesnosti zobrazení podrobných bodů, které je uvedeno v části 15 přílohy 
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katastrální vyhlášky. Porovnávají se vzdálenosti dvojic bodů před a po zpřesňující 

transformaci, přičemž rozdíl nemá překročit mezní rozdíl délky. Testovací kritérium 

vychází ze vztahu pro výpočet základní střední chyby délky md = k * [(d+12)/(d+20)], 

kde d je větší z porovnávaných délek a k se vypočte jako √2 násobek základní střední 

souřadnicové chyby mxy stanovené podle kódu kvality bodu s nižší přesností. Mezní rozdíl 

délky je pak dán dvojnásobkem základní střední chyby délky md [4]. 

Předmětem zpřesňující transformace podle uloženého transformačního klíče jsou 

vyrovnané rastry platné analogové mapy a mapy bývalého pozemkového katastru, 

případně stabilního katastru a doplněný vektorový hraniční polygon. 

Pokud je výsledkem zpřesňující transformace lokální narušení logických vztahů 

polohopisu, pak se provede bloková afinní transformace na nejméně čtyři identické body. 

Transformovaná lokalita musí ležet uvnitř mnohoúhelníku, určeného spojnicemi použitých 

identických bodů. Pro transformaci se může použít také místně aplikovaná zpřesňující 

transformace s Jungovou dotransformací, nebo, v případě zakřivení přímých linií, 

s dotransformací Thin Plate Spline (TPS). Střední souřadnicová chyba transformačního 

klíče musí být menší než mezní souřadnicová chyba uxy pro daný mapový podklad [5]. 

6.4 Dokumentace výsledků zpřesňující transformace 

Po dokončení zpřesňující transformace se vyhotoví přehled zpřesňující transformace 

a k výsledku transformace se zhotoví protokol. Náležitosti jsou uvedeny v Návodu [5]. 
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7 Obnovený katastrální operát 

7.1 Tvorba výkresu KMD 

Tvorba výkresu KMD se provádí v grafickém prostředí aplikační nadstavby 

programového systému Bentley Map Power View V8i (SELECT series 3), kterou 

je MicroGEOS Nautil PV. 

Výkres se začíná tvořit v SGS již ve fázi přepočtu výsledků zeměměřických činností. 

Obsah výkresu KMD musí být v souladu s ustanoveními § 5 a § 6 katastrální vyhlášky 

a také s aktuálními daty evidovanými v ISKN. Pro zajištění aktuálnosti obsahu se proto 

do projektu daného katastrálního území v programu MicroGEOS Nautil PV musí 

před započetím vektorizace naimportovat soubor dat ve výměnném formátu ISKN 

(VF ISKN). Výměnný formát je textový soubor, který slouží k vzájemnému předávání dat 

mezi ISKN a jinými systémy zpracování dat. 

Hranice katastrálního území se převezme z doplněného vektorového hraničního 

polygonu. V případě, že byla tato hranice určena při obnově sousedního katastrálního 

území, bude v daném úseku ve výkresu vyznačena hranice dle platného stavu ISKN 

doplněná o body napojení navazujících hranic parcel v obnovovaném katastrálním území. 

K výkresu SGS připojíme referenčně transformované rastrové obrazy platné 

analogové mapy a mapy bývalého pozemkového katastru nebo stabilního katastru. 

Pro vektorizaci využijeme z důvodů uvedených v kapitole 6.1 přednostně rastrové obrazy 

dřívějších pozemkových evidencí. 

Při vektorizaci se odečítá poloha lomových bodů hranic parcel na rastrovém obrazu 

mapového podkladu  a postupně se vytváří uzavřené parcely. Pokud jsou v původní platné 

analogové mapě vyznačeny nespojité parcely s dělenou slučkou, pak z jednotlivých 

samostatných částí vytvoříme uzavřené parcely a přidělíme jim parcelní čísla v souladu 

s ustanovením § 36 odst. 5 katastrální vyhlášky. 

Samostatnou část původní parcely s největší výměrou označíme původním parcelním 

číslem, je-li podděleno, a další části pak označíme stejným kmenovým číslem a nejnižším 

dosud nepřiděleným číslem poddělení. V případě, že původní parcelní číslo podděleno 

nebylo, označíme část s největší výměrou číslem poddělení jedna a ostatní části 
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navazujícími čísly poddělení [4]. 

Uvnitř parcely lze umístit jen jedno parcelní číslo a to přibližně do středu parcely. 

Vztažný bod parcelního čísla je definičním bodem parcely. V případě, že definiční parcelní 

číslo nelze do parcely pro její velikost ani po zmenšení o jednu třetinu umístit, definiční 

číslo se minimalizuje a parcela se označí popisovým parcelním číslem. Nad parcelní číslo, 

pokud je to možné, se umístí mapová značka druhu pozemku, jinak se vypustí [5]. 

Při vektorizaci se odstraní nesoulad v návaznosti kresby na stycích mapových listů. 

V mapě se vyznačí jen prvky polohopisu, které jsou uvedeny v § 5 katastrální 

vyhlášky, ostatní nadbytečná kresba se vypouští. Pozornost se věnuje zejména vnitřní 

kresbě v parcele. S využitím ortofotomapy se vnitřní kresba porovnává se skutečným 

obvodem budovy a s údaji ve využitelných podkladech. 

Jako poslední se do mapy SGS doplní místní a pomístní názvy. Do digitální 

katastrální mapy se nevyznačují body polohových bodových polí. 

Údaje SGI a SPI se zaktualizují podle listin zapsaných do katastru v průběhu obnovy 

operátu a případné změny se doplní do výkresu SGS [5]. 

Po dokončení kresby následují kontroly výkresu, očíslování lomových bodů hranic 

parcel určených při vektorizaci rastrových obrazů a výpočet výměr parcel. 

Před provedením kontrol smažeme z příslušné vrstvy výkresu všechny body. 

Předmětem kontrol jsou jednotlivé prvky výkresu a jejich atributy, jako například 

body nespojitosti kresby, duplicity, neuzlové průsečíky liniových segmentů. Prověřuje 

se rozpoznatelnost elementů, jejich vztažné měřítko. Kontrolují se také plochy, struktura 

parcel, označení parcel parcelními čísly. Součástí kontrol je také kontrola souladu databáze 

SPI s výkresem, kdy funkce porovnává parcelní čísla umístěná ve výkresu s parcelními 

čísly uloženými v databázi SPI. 

Při zjištění nesouladu se chybové místo označí v referenčním výkresu pomocí 

chybové značky, která slouží k rychlé lokalizaci chyby prostřednictvím dialogového okna 

manažer chyb. 

 Po odstranění všech nedostatků se očíslují body, které vznikly vektorizací 

rastrových obrazů mapových podkladů. Nejprve se do výkresu SGS doplní body 

ze souborů souřadnic pořízení jedna a pořízení dvě. Poté v programovém modulu 
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Kontroly na kartě Nastavení vyplníme jednotlivá pole bloku Číslování nových bodů. 

V ISKN zarezervujeme pro body vzniklé vektorizací číslo ZPMZ, v jehož rámci budou 

body očíslovány. Jedno číslo ZPMZ můžeme použít pro 3999 bodů. Pokud obnovujeme 

soubor geodetických informací rozsáhlého katastrální území s velkým počtem 

vektorizačních bodů, použijeme k jejich očíslování i několik čísel ZPMZ. Bodům 

vzniklým vektorizací přiřadíme třídu přesnosti 8. 

Body se označují devítimístným úplným číslem, kterému program předřadí 

šestimístný kód příslušného katastrálního území podle číselníku. S takto sestaveným 

patnáctimístným číslem jsou pak body vedeny v seznamech souřadnic. Souřadnice 

vektorizačních bodů se vyexportují do textového souboru a spolu se souřadnicemi bodů, 

kterým jsme přiřadili kód pořízení 1 až 3 se načtou do databáze bodů.  

Poslední fáze tvorby výkresu KMD probíhá po spuštění programového modulu 

Final. Nejprve se spustí proces obnovy a po jeho dokončení vygenerujeme konečný 

grafický soubor (KGS). 

Několikrát během procesu obnovy je činnost zaměstnance pověřeného digitalizací 

zkontrolována na katastrálním pracovišti a zjištěné skutečnosti se uvádějí v průběžných 

kontrolních záznamech. Po dokončení výkresu je provedena závěrečná kontrola kontrolním 

oddělením nadřízeného orgánu. Případné nedostatky jsou uvedeny v kontrolním záznamu, 

který je předán katastrálnímu pracovišti. 

Po odstranění chyb se vypočítají ze souřadnic lomových bodů hranic parcel výměry 

parcel. Výměry se zaokrouhlují na celé metry čtvereční [5]. Podle způsobu určení výměry 

se jednotlivým parcelám přiřadí kód způsobu určení výměry: 

 kód způsobu určení výměry 2 – přísluší výměrám vypočteným ze souřadnic 

v S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 

 kód způsobu určení výměry 0 – přísluší výměrám vypočteným ze souřadnic 

v S-JTSK, z nichž nejméně jeden lomový bod má souřadnici s kódem kvality 

5 až 8 

Dále se v katastru evidují parcely s kódem způsobu určení výměry 1. Kód se dříve 

přiřazoval k parcelám, jejichž výměry byly určeny z přímo měřených měr nebo 

ze souřadnic. V současnosti se tento kód již nově nepřiděluje. 
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S výměrami určenými při obnově katastrálního operátu přepracováním souvisí jedna 

zvláštnost. U velkého počtu parcel se po zplatnění obnoveného operátu evidují výměry, 

které neodpovídají výměrám vypočteným při obnově ze souřadnic lomových bodů hranic 

parcel. Tato skutečnost je zapříčiněna snahou pokud možno neměnit při digitalizaci 

původní výměry parcel, jestliže jejich geometrické a polohové určení je dáno pouhým 

zobrazením jejich hranic v katastrální mapě. 

U mnoha parcel jsou v katastru stále evidovány výměry převzaté z bývalého 

pozemkového katastru. Původní sáhové mapy byly vyhotoveny v měřítku 1:2880, 

kdy jedno dolnorakouské jitro bylo na mapě zobrazeno jako plocha čtverečního palce 

(1 strana jitra = 40 sáhů, 1 sáh = 6 stop, 1 stopa = 12 palců, a tedy 40 x 6 x 12 = 2880). 

Výměry parcel se po vyhotovení mapy určovaly mechanickými odečítacími pomůckami 

z plochy mapového listu. Nejčastěji byl používán nitkový planimetr (na obrázku č. 8). 

 

 

Obrázek 8 - Nitkový planimetr (foto autor) 
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Princip měření obsahu obrazce vymezeného v rovině lomenou uzavřenou čarou 

spočívá u této jednoduché pomůcky v rozdělení měřeného útvaru na větší množství úzkých 

lichoběžníků se stejnou výškou a následným odměřením a sečtením jejich ploch. 

Odpichovátkem se měří délky středních příček jednotlivých lichoběžníků, čímž se výpočet 

zjednoduší na určení plochy čtverce. Dnes máme k dispozici digitální planimetry (obrázek 

č. 9), kterými můžeme kromě určování ploch také kartograficky určovat souřadnice bodů 

v mapě. 

 

Obrázek 9 - Digitální planimetr (foto autor) 

 Jednoduchým výpočtem snadno zjistíme, že vzdálenost 0,1 mm v měřítku sáhové 

mapy odpovídá vzdálenosti 28,9 cm ve skutečnosti. Připustíme-li, že přesnost zobrazení 

hranic parcel v mapě může záviset také na velikosti lokální srážky, kterou při časté absenci 

identických bodů zřejmě nedokážeme přesně určit, potom je technicky velmi obtížné určit 

přesnou výměru parcel. 

Proto je určení a evidování konečné výměry při obnově katastrálního operátu 

přepracováním postaveno na odchylkách stanovených v bodu 14.9 přílohy katastrální 

vyhlášky, kdy porovnáváme nově určenou výměru s výměrou původní. Pro výpočet 

mezních odchylek jsou v příloze katastrální vyhlášky stanoveny vzorce vztažené 

při výpočtu výměr ke kódu kvality nejméně přesně určeného lomového bodu na obvodu 

parcely. Pokud nedojde při určování výměr k překročení této odchylky, ponechá se u dané 
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parcely původní výměra. Pokud naopak dojde k jejímu překročení, pak se do SPI zavede 

výměra určená z grafického počítačového souboru digitalizované katastrální mapy [5]. 

7.2 Návrh nového stavu SPI 

Po výpočtu výměr jednotlivých parcel následuje vygenerování návrhu budoucího 

stavu obnoveného operátu a naplnění tabulek srovnávacího sestavení parcel. Vytvoří 

se také tabulky se soupisem a rejstříky parcel, budov, jednotek a oprávněných subjektů 

a jsou sestaveny listy vlastnictví. 

Nejrozsáhlejším datovým výstupem je srovnávací sestavení parcel. Jeho obsahem 

je soupis parcel původního a nového stavu daného k.ú. evidovaných v ISKN, rozčleněný 

do bloků podle listů vlastnictví. V přehledné tabulce jsou uvedena čísla parcel s jejich 

původní a navrhovanou novou výměrou, včetně uvedení rozdílu starého a nového stavu 

s mezními odchylkami, případně jejich překročení. Do SPI se zavedou výměry podle výše 

uvedeného kritéria. U jednotlivých parcel je ve srovnávacím sestavení uveden také druh 

pozemku a způsob jeho využití. Tabulka srovnávacího sestavení je na obrázku č. 10. 

 

 

Obrázek 10 - Srovnávací sestavení parcel (vyhotovil autor) 
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7.3 Vyložení obnoveného operátu k nahlédnutí 

Po vyhotovení srovnávacího sestavení je elaborát obnovy připraven na vyložení 

k nahlédnutí. Vyložení obnoveného operátu oznámí katastrální úřad dotčené obci 

s předstihem, aby obec mohla zveřejnit termín a dobu vyložení obnoveného operátu 

k veřejnému nahlédnutí způsobem v místě obvyklým a to nejméně 30 dnů před vyložením 

[5]. O vyložení obnoveného operátu se také informují dopisem zaslaným na adresu 

uvedenou v katastru všichni vlastníci a jiní oprávnění, kteří v obci nemají trvalý pobyt 

nebo sídlo. 

Nově je v programu MicroGEOS Nautil od verze 4.2 umožněno vyexportovat data 

obnoveného operátu do centrální databáze, odkud je vyložený operát zpřístupněn všem 

vlastníkům a jiným oprávněným také na internetu na webových stránkách ČÚZK na adrese 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz.  To je přirozeně výhodné zejména pro vlastníky nemovitostí, 

kteří trvale pobývají mimo obec, na jejímž území obnova katastrálního operátu probíhá. 

Výjimkou nejsou ani vlastníci s trvalým pobytem mimo území České republiky. 

Obecní úřady informují své občany o dění v obci kromě místního rozhlasu také 

prostřednictvím úřední desky, na kterou mimo jiné vyvěšují důležitá sdělení nebo 

rozhodnutí státních orgánů. To se týká i Oznámení o dokončení obnovy katastrálního 

operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. Katastrální úřad vyloží obnovený operát 

v dotčené obci nejméně na dobu deseti pracovních dnů. V předem stanovených dnech 

je vyložení obnoveného operátu přítomen také zástupce katastrálního úřadu. Doba 

přítomnosti zástupce katastrálního úřadu se přizpůsobí počtu vlastníků a velikosti 

katastrálního území, ve kterém probíhá obnova katastrálního operátu. 

Z obecně velmi malé účasti vlastníků a jiných oprávněných na vyložení operátu 

v místě trvalého bydliště lze dovodit, že úřední deska zůstává stranou jejich zájmu. 

Na vyvěšeném oznámení by se ovšem tito občané dočetli, že jejich nepřítomnost není 

překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu. 

Úředně změněné výměry v rámci obnovy přepracováním mohou být v některých 

případech přijímány dosti negativně. Výměry pozemků mají přímou vazbu na kupní cenu, 

výši daně z nemovitosti nebo také na výši dotací spojených s hospodařením 

na zemědělských nebo lesních pozemcích. Někteří dotčení vlastníci pozemků automaticky 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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spojují změnu výměry v obnoveném operátu se změnou hranic pozemků v terénu 

a domnívají se, že část jejich pozemku jim byla odebrána. 

Setkal jsem se také s několika případy, kdy v průběhu obnovy katastrálního operátu 

došlo ke změně vlastnického práva k pozemku na základě předložené kupní smlouvy a při 

obnově operátu došlo ke změně výměry. Pokud nový vlastník zjistí, že předmětná parcela 

bude po obnově evidována v katastru s menší výměrou, cítí se poškozen, protože 

se domnívá, že neprávem investoval do nabytého pozemku vyšší částku, která měla, nebo 

mohla být nižší. 

V průběhu vyložení obnoveného operátu jsou přítomní vlastníci, u jejichž pozemku 

dojde v katastru po vyhlášení platnosti ke změně evidované výměry, upozorněni 

na povinnost podat písemně u místně příslušného správce daně do 31. ledna následujícího 

roku nové daňové přiznání. 

Vlastníci jsou také upozorněni na možnost zapsat do katastru přesnější údaje 

o poloze stávající hranice mezi pozemky, pokud se na jejím průběhu všechny dotčené 

oprávněné osoby shodují, a tím také zpřesnit v katastru evidované výměry pozemků. Zápis 

provede katastrální úřad na základě ohlášení doloženého souhlasným prohlášením 

vlastníků předmětných pozemků o shodě na průběhu hranice pozemků. Neoddělitelnou 

součástí souhlasného prohlášení je geometrický plán (GP). Pokud se zpřesňuje poloha 

lomového bodu, který leží na styku hranic více než dvou pozemků, musí souhlasné 

prohlášení učinit všichni vlastníci dotčených pozemků [10].  

Během vyložení a ve lhůtě 15 dnů od jeho ukončení mohou vlastníci a jiní oprávnění 

podat proti obsahu obnoveného katastrálního operátu námitky [4].   

O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad ve správním řízení a proto se 

na úkony v řízení vztahují ustanovení správního řádu. Řízení je zahájeno dnem podání 

námitky. Oznámení o jeho zahájení zašle katastrální úřad neprodleně všem dotčeným 

vlastníkům a jiným oprávněným a v katastru vyznačí na příslušných listech vlastnictví 

upozornění o probíhajícím řízení o námitkách [4]. Katastrální úřad pak vydá do třiceti dnů 

rozhodnutí, proti kterému může účastník řízení podat odvolání do patnácti dnů od jeho 

doručení. 
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Pokud katastrální úřad o námitce nerozhodne do data stanoveného pro vyhlášení 

platnosti obnoveného operátu, musí tuto okolnost vyznačit v katastru [4]. Tyto informace 

katastrální úřad z katastru odstraní po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách. 

O výsledcích námitek sepíše katastrální úřad protokol. Jeho vzor je uveden v příloze 

Návodu [5]. 

Jestliže je v průběhu vyložení obnoveného operátu v součinnosti s vlastníky 

nemovitostí zjištěn zřejmý omyl při obnově, uvede se chybný údaj v obnoveném operátu 

do souladu s výsledky obnovy [5]. 

Po ukončení vyložení zašle obec katastrálnímu úřadu Oznámení o dokončení obnovy 

katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí s vyznačenými údaji 

o vyvěšení a snětí z úřední desky. 

7.4 Vyhlášení platnosti 

Vyhlášení platnosti je nutné naplánovat v odstupu 15 dnů od ukončení vyložení 

obnoveného operátu [5]. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu 

se dosavadní katastrální operát stává neplatným [6] a ve stejný den je nutné provést 

zplatnění obnoveného operátu v ISKN [5]. Oznámení o vyhlášení platnosti zveřejní 

katastrální úřad a příslušná obec na úřední desce [6]. 

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu provede katastrální úřad, ČÚZK 

pak zveřejní vyhlášení jeho platnosti na internetu [5]. 

Dokončení obnovy se vyznačí také v původní analogové mapě. Obvod dotčeného 

území se označí lemovkou a do mapy se doplní text „Nahrazeno KMD“. Odstraněním 

neplatné kresby se upraví rastrové soubory pro vedení orientační mapy parcel. 

Do přehledové mapy ISKN se následně doplní přehled ZPMZ popsaný v kapitole 4.4 [5]. 

7.5 Výsledný elaborát obnovy katastrálního operátu 

Výsledný elaborát obnovy katastrálního operátu přepracováním obsahuje náležitosti 

uvedené v odstavci 18.1 Návodu [5]: 

 oznámení o obnově katastrálního operátu zasílané obci a vlastníkům 

s rozsáhlým nemovitým majetkem 

 projekt obnovy (kapitola 3.2) 
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 průvodní záznam (kapitola 3.4) 

 elaborát PPBP (kapitola 3.6) 

 elaborát částečné revize katastru 

 nový SGI a jeho elaborát: 

- vyrovnaný rastr mapy bývalého pozemkového katastru nebo stabilního 

katastru a vyrovnaný rastr analogové katastrální mapy, vyhotovené 

postupem popsaným v kapitole 3.1  

- přehled ZPMZ (kapitola 4.4) 

- protokoly o výpočtech 

- seznam souřadnic podrobných bodů (kapitola 7.1) 

- grafický počítačový soubor KMD ve formátu *.vfk [11] 

 nový SPI (kapitola 7.1) 

 kontrolní záznamy (kapitola 7.1) 

 technická zpráva: 

- údaje o využitých podkladech 

- časový sled pracovních etap a jejich zpracovatelé 

- údaje o dodržení projektu 

- údaje o použitých metodách 

- zhodnocení výsledku kontrol 

- seznam elaborátů 

 dokumentace o námitkách (kapitola 7.3) 

 dokumentace vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu (kapitola 

7.4) 

 výsledky závěrečné kontroly  
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8 Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informací k.ú. Ztracená Voda 

8.1 Zaniklá ves Ztracená Voda 

Katastrální území Ztracená Voda se nachází ve východní části Zlatohorské vrchoviny 

v severozápadní části obce Město Albrechtice v okrese Bruntál (viz. obrázek 11 a 12). 

Rozkládá se na rozloze 206 ha v průměrné nadmořské výšce 650 m v údolí Valštejnského 

potoka. Převážná část území o rozloze 120 ha je zalesněna. 

 

     Obrázek 11 – Poloha k.ú. Ztracená Voda v severní části okresu Bruntál (vyhotovil autor) 
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První zmínky o zdejším osídlení pocházejí ze 14. století. Podle historických údajů 

zejména úspěšné pěstování lnu vedlo od druhé poloviny 17. století k růstu hustoty 

zalidnění, které se však v polovině 19. století začalo snižovat díky přechodu k tovární 

výrobě textilu . Absence průmyslu, špatné dopravní spojení a rostoucí nezaměstnanost poté 

vedla k úpadku celé oblasti, který byl dovršen odsunem obyvatelstva německé národnosti 

v letech 1945 až 1947. K německé národnosti se hlásilo 99 procent obyvatel [12]. Změnu 

pak nepřinesla ani poválečná snaha o dosídlení opuštěných lokalit, a proto dnes hovoříme 

o zaniklé vsi Verlorenwasser – Ztracená Voda.  

 

Obrázek 12 - volně zvětšený výřez Základní mapy ČR 1:50 000 (data zapůjčil ZÚ) 

 

V roce 1921 zde bylo evidováno ještě 39 budov. Všechny byly v poválečném období 

zbořeny a dnes se v obci nachází jen několik nově zbudovaných objektů. 
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Tomuto stavu odpovídá také počet využitelných podkladů a celkový rozsah času 

potřebného pro zpracování obnovy. Stavební parcely byly postupně rušeny a slučovány 

do pozemkových parcel. Počty parcel jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tab. 2 – Vybrané statistické údaje KN z k.ú. Ztracená Voda (stav ke dni 22.3.2015), 

zdroj: www.cuzk.cz 

Druh pozemku Způsob 
využití 

pozemku 

Způsob využití 
stavby 

Počet 
parcel 

Výměra 
[m2] 

Počet 

zahrada   4 2333  

travní porost   81 680162  

lesní pozemek les jiný než 
hospodářský 

 2 57397  

lesní pozemek   29 1143811  

vodní plocha zamokřená 
plocha 

 3 5902  

zastavěná 
plocha 

zbořeniště  12 3249  

zastavěná 
plocha 

  5 356  

rodinný dům (č.p.)   1 

stavba pro rodinnou 
rekreaci (č.ev.) 

  3 

jiná stavba (bez 
čp/če) 

  1 

ostatní plocha jiná plocha  44 49974  

ostatní plocha neplodná 
půda 

 64 74071  

ostatní plocha ostatní 
komunikace 

 22 42099  

Celkem KN   266 2059354 5 

 

 V k.ú. Ztracená Voda je vedeno 25 listů vlastnictví. Vlastnické nebo 

spoluvlastnické právo je evidováno pro 52 oprávněných osob.  

 Pověřeným obecním úřadem je obecní úřad Město Albrechtice a obcí s rozšířenou 

působností je 20 km vzdálené město Krnov. 
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8.2 Zaměření identických bodů 

Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací 

v k.ú. Ztracená Voda byla provedena ve standardním rozsahu činností prováděných 

v rámci obnovy na KP. 

Tvorbu vyrovnaných rastrů, revizi a doplnění PPBP a zaměření identických bodů 

zajišťuje pro jednotlivá KP technické oddělení katastrálního úřadu (KÚ) 

pro Moravskoslezský kraj v Opavě. 

Podkladem pro zaměření identických bodů byl přehled identických bodů, 

vyhotovený na katastrálním pracovišti v Krnově v roce 2010. Přehled IB se vyhotovuje 

v elektronické podobě ve formátu dgn nad rastrovým obrazem mapového podkladu. Výřez 

výkresu s IB je na obrázku č. 13: 

 

Obrázek 13- Přehled identických bodů v k.ú. Ztracená Voda (vyhotovil autor) 

  Ve výkresu jsou zelenou barvou vyznačeny čtvercové značky IB zaměřených     

v S-JTSK s jejich čísly, obsahující na prvém místě číslo ZPMZ, ve kterém 
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je dokumentováno zaměření IB, a za pomlčkou vlastní číslo bodu. IB pro zaměření jsou 

ve výkresu zobrazeny stejnými značkami modré barvy.  

Zaměření identických bodů předcházela v únoru 2014 revize bodů ZPBP a bodů ZhB 

a zřízení 4 nových bodů PPBP. Při revizi trigonometrického bodu č. 23 a zhušťovacích 

bodů č. 224, 224.1 a 229 z triangulačního listu (TL) č. 2611 nebyly zjištěny závady. 

Protože v dané lokalitě nebyla vybudována síť bodů PPBP, bylo rozhodnuto o zřízení 

4 nových bodů PPBP. Body byly zřízeny na rozích technických objektů a byla jim 

přidělena čísla 501 až 504. Měření  identických bodů pak proběhlo následně v  březnu 

2014. 

Nejprve byly metodou GNSS určeny souřadnice pomocných bodů 

č. 650404000404001 až 650404000404005. Pro měření byl použit přístroj Trimble 

R4/5800 (na obrázku č. 14) s kontrolerem   Trimble-CU (obrázek č. 15). 

 

 

 

 

Pro měření byla použita metoda Real Time Kinematic. Poloha každého bodu byla 

v souladu s ustanovením bodu 9.4 přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb. určena ze dvou 

nezávislých výsledků měření pomocí technologie GNSS [13]. Minimální doba měření 

na jednotlivých bodech byla 5 s a odhadnutá průměrná doba pak 11 s. Nejmenší interval 

mezi prvním a opakovaným měřením na témže bodě byl 60 min a odhadnutá průměrná 

doba byla 120 minut. Měření probíhalo s průměrnou výškou antény 2 m, přičemž 

Obrázek 14 - GNSS přijímač Trimble R4 

(foto autor) 
Obrázek 15 - Kontroler Trimble – CU 

(foto autor) 
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při opakovaném měření byla výška z důvodu zajištění nezávislosti obou měření změněna 

o 0,1 m. Při měření technologiemi GNSS je přijímačem automaticky vyhodnocován 

bezrozměrný parametr rozptylu neboli snížení přesnosti měřených veličin - Dilution of 

Precision (DOP). Měřenými veličinami jsou vertikální a horizontální složka polohy 

a měřenou veličinou může být také čas. Sledován je zejména souhrnný parametr snížení 

polohové přesnosti – Position Dilution of Precision (PDOP). Při tomto měření bylo 

dosaženo hodnoty PDOP 3,79 a jeho odhadnutá průměrná hodnota pak byla 2,50. 

Maximální přípustná hodnota parametru PDOP je pro území ČR stanovena číslem 7,0 [13]. 

Geocentrické souřadnice vypočtené programem Trimble Survey Controller software, 

verze 11.32, ve výchozím souřadnicovém systému World Geodetic System 1984 (WGS84) 

byly nejprve transformovány do Evropského terestrického referenčního systému, 

vztaženého k epoše 1989.0 (ETRS89), a poté byly pomocí stejného softwaru 

transformovány do S-JTSK. Pro transformaci souřadnic do S-JTSK byl v programu 

Trimble Survey Controller software použit modul zpřesněné globální transformace 

Trimble 2013, verze 1.0, jehož používání od 1.7.2012 schválil ČÚZK. Velikost výběrové 

střední souřadnicové chyby vypočtené z rozdílu dvojic měření souřadnic bodů 

č. 650404000404001 až 650404000404005 činí 0,0106 m. 

Z pomocných bodů byly body PPBP a IB zaměřeny rajóny totální stanicí PENTAX 

W-822NX (na obrázku č. 16). 

 

                       Obrázek 16 - PENTAX W-822NX (foto autor) 
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Směry byly měřeny v jedné skupině s přesností 1
cc

 a vzdálenosti s přesností 0,01 m. 

Jako zdroj korekcí při určování souřadnic bodů byla využita resortní síť permanentních 

stanic CZEPOS. Celkem bylo zaměřeno 22 identických bodů. Při revizi hranice 

katastrálního území byly nalezeny a zaměřeny 4 hraniční kamenné znaky. Dále byly 

zaměřeny identické rohy budov a sloupky plotů. Zaměření IB je dokumentováno v ZPMZ 

č. 40. Výpočetní práce byly provedeny v geodetickém programu GROMA. 

8.3 Přepočet výsledků zeměměřických činností v k.ú. 

Ztracená Voda 

Z celkového počtu 38 ZPMZ z kladné číselné řady a 92 ZPMZ, které byly 

pro potřeby obnovy označeny zápornými čísly, dokumentovaných v k.ú. Ztracená Voda 

na KP Krnov, jich bylo pro přepočet do S-JTSK možno využít celkem jen 18. V ostatních 

případech se jednalo zejména o dokumentaci výsledků zeměměřických činností, které měly 

spojitost s dnes již neexistujícími nemovitostmi a změny nebylo možné připojit na IB, 

a o neměřické záznamy vyhotovené například pro zrušení a sloučení parcel. 

Skupině původních ZPMZ, které se vztahovaly ke stejným nemovitostem a byla 

u nich zjištěna návaznost změn, bylo v rámci přepracování nově přiděleno jedno číslo 

ZPMZ.  Celkově bylo přiděleno 9 nových čísel ZPMZ, počínaje číslem 41. V samostatném 

ZPMZ č. 43 byly vypočteny souřadnice průsečíků přímek. ZPMZ jsem vyhotovil 

v elektronické podobě. Součástí ZPMZ je popisové pole, výpočetní protokol vyhotovený 

v geodetickém programu GROMA, a náčrt, který obsahuje skeny původních náčrtů, 

doplněných v programu Microsoft Word označením nového čísla ZPMZ, značkami a čísly 

bodů IB a čísly podrobných bodů, pokud nebylo zachováno číslování bodů podle 

původního ZPMZ. 

Předválečné výsledky zeměměřických činností jsou dokumentovány v podobě náčrtů 

k ohlašovacím listům. Náčrty mají různou vypovídací hodnotu. Některé obsahují jen 

zákres původních a nových hranic parcel a šrafované půdorysy budov s oměrnými mírami 

bez vazby na své okolí, jako například náčrt k ohlašovacímu listu č. 5 z roku 1902 

na obrázku č. 17. 
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Obrázek 17 - Náčrt k ohlašovacímu listu č. 5 (ZPMZ -73/1902) 

V jiném náčrtu na obrázku č. 18 jsou zobrazeny měřické přímky připojené na body 

stabilizované v terénu a jsou zde vyznačeny také měřené vzdálenosti na rohy sousedních 

objektů. Stejně jako v předchozím náčrtu jsou ale i zde délkové míry uvedeny 

s decimetrovou přesností. 

 

       Obrázek 18 - Náčrt k ohlašovacímu listu č. 6 (ZPMZ -79/1901) 
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V katastrálním území Ztracená Voda byl vyrovnaný rastr původní pozemkové 

evidence vyhotoven zpracováním rastru vytvořeného naskenováním map stabilního 

katastru, protože mapa bývalého pozemkového katastru je k dispozici pouze ve formě 

tzv. příložné mapy, někdy nazývané také jako mapa indikační, a také jako nepříliš kvalitní 

kopie mapy bývalého pozemkového katastru pozemkové knihy. Předválečné ohlašovací 

listy a jejich náčrty jsou evidovány od roku 1883, kdy byly původní mapy stabilního 

katastru po jejich reambulaci a po přijetí zákona č. 83/1883 říšského zákoníku, o evidenci 

katastru daně pozemkové, nahrazovány mapami pozemkového katastru. Obsah náčrtů, 

využitelný pro přepracování, proto není v původní mapě stabilního katastru, která byla 

použita pro zhotovení vyrovnaného rastru, vyznačen v plném rozsahu. Pokud příslušné 

změny nezůstaly v průběhu času evidovány ani v platné analogové katastrální mapě, 

nebylo možné plně využít všech přepočtených měřických údajů pro zhuštění 

transformačního klíče. Jako příklad lze uvést také již zmiňovaný náčrt na obrázku č. 15, 

kdy se v roce 1901 předmětem zaměření stala skupina tří budov, z nichž dvě jsou 

vyznačeny jen v mapě bývalého pozemkového katastru. 

Nutno ovšem podotknout, že z hlediska využití identických bodů pro obnovu SGI 

a z hlediska přesnosti určení výsledných souřadnic je k.ú. Ztracená Voda ve srovnání 

s ostatními katastrálními územími spíše vyjímečné. Jako identické body se téměř vždy 

zaměřují jen rohy budov a tato lokalita je charakterizována velmi nízkým počtem 

stavebních objektů. Častá je situace, kdy v půdorysu bývalé velké stavby je umístěna nová, 

rozlohou menší budova, a konfigurace identických bodů, kterými jsou rohy nové budovy, 

proto neumožňovala při přepočtech vždy dodržet základní geodetický princip postupovat 

z velkého do malého. Přesnost určovaných souřadnic se vzrůstající vzdáleností 

od uzavřené spojnice identických bodů nekontrolovatelně klesá a nelze ji ověřit měřením 

v terénu. 

Při zpracování výsledků původních zeměměřických činnosti je nutné také správně 

vyhodnotit údaje uvedené v náčrtu. Zejména pokud na sebe navazuje více ZPMZ 

a ke stejným prvkům polohopisu jsou přiřazeny různé hodnoty oměrných. Přednost 

má vždy prvotní určení průběhu hranic parcel. Typický příklad nesouladu údajů napříč 

měřickou dokumentací ve všech katastrálních územích, kdy v tomto případě je časový 

odstup náčrtů  72 let, je vidět na následujícím obrázku č. 19. 
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     Obrázek 19 - Náčrt k ZPMZ 2 z roku 1979 (vlevo) a k ZPMZ -65 z roku 1907 (vpravo) 

Na náčrtu k ZPMZ č. -65, který je vpravo, je celková délka budovy, včetně nové 

přístavby vyznačené červenou barvou, po sečtení všech oměrných na delší straně obdélníka 

32,70 m. Na levém náčrtu k ZPMZ č. 2 vidíme slabě šrafovaný půdorys téhož objektu 

přitom s vyznačeným způsobem využití zbořeniště o celkové délce 32,10 m (po sečtení 

délkových údajů vyznačených na straně budovy s výstupkem). Rozdíl činí 0,60 m. 

Na obou náčrtech je vyznačeno prvotní určení různých prvků polohopisu, přičemž 

na náčrtu vlevo je chybně zobrazena jako prvotně určená také kratší strana půdorysu 

budovy na levé straně, která je identická s původní částí obvodu budovy zobrazené 

na náčrtu vpravo. 

 Naskýtá se otázka, jakým způsobem se mají správně určit souřadnice bodu 

označeného modrou šipkou na náčrtu vlevo. Vyšel jsem z předpokladu, že stavební objekt 

nebyl ještě před svou demolicí na jedné straně zkrácen o tloušťku zdi a proto jsem polohu 

daného bodu určil ortogonálně přenesením staničení z náčrtu k ZPMZ č. 2 do staršího 

náčrtu k ZPMZ č. -65. 

K dané budově bylo v letech 1907, 1929, 1934, 1979 a 1988 vyhotoveno pět na sebe 

navazujících ZPMZ. Veškeré výpočty vycházely ze souřadnic tří identických bodů 

zaměřených na budově umístěné na pozemku, evidovaném v katastru jako stavební parcela 

č. 61. Zaměření samotné budovy v místním souřadnicovém systému je dokumentováno 

v ZPMZ č. 12 z roku 1988, s vyznačenou vazbou na půdorys bývalé budovy, umístěné 

dříve na pozemku evidovaném v katastru jako stavební parcela č. 54. Náčrt je na obrázku 

č. 20. 
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                                Obrázek 20 - Náčrt k ZPMZ č. 12 

Po dokončení byly přepočty jednotlivých původních ZPMZ podrobeny kontrole 

pracovníků oddělení metodiky a kontroly (OMaK) Katastrálního úřadu 

pro Moravskoslezský kraj v Opavě. Kontrola byla zaměřena na přepočty výsledků 

původních zeměměřických činností vyhotovených v místním souřadnicovém systému 

do S-JTSK, korektnost přepočtu a vhodnou volbu geodetické úlohy pro přepočty, 

zobrazení vnitřní kresby a polohopisu a na nesoulad polohy výsledné digitální mapy 

s ortofotomapou. 

8.4 Tvorba zpřesněného rastru při obnově přepracováním 

v k.ú. Ztracená Voda 

Po opravě drobných nedostatků na základě kontrolního záznamu jsem vytvořil 

seznam souřadnic všech bodů jejichž souřadnice jsem vypočetl v S-JTSK, a v modulu 

pro transformace, který je součástí programu Kokeš, jsem sestavil transformační klíč 

pro provedení zpřesňující transformace. 

Do transformačního klíče jsem zařadil nejprve body doplněného vektorového 

hraničního polygonu a souřadnice zaměřených identických kamenných hraničních znaků 

na hranici katastrálního území. Poté jsem do tabulky zadání bodů transformačního klíče 

načetl souřadnice dalších zaměřených identických bodů a souřadnice bodů určených     

v S-JTSK při přepočtech původních výsledků zeměměřických činností. 
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Po sestavení transformačního klíče jsem pomocí funkce přidej posuny načetl 

záznamy o posunech bodů doplněného vektorového hraničního polygonu sousedního 

katastrálního území Jindřichov ve Slezsku, ve kterém byla obnova přepracováním a tedy 

i zpřesňující transformace již provedena. Klíč zpřesňující transformace obsahuje celkem 

499 dvojic souřadnic výchozích a cílových bodů. Střední souřadnicová chyba klíče, 

vypočtená programem Kokeš je 0,81 m. Největší posuny dosahují velikosti až 6,5 m 

na bodech obvodu dnes již neexistující budovy, jejichž souřadnice byly určeny výpočtem 

z měřických údajů uvedených v náčrtu k ZPMZ -52. Takto velké rozdíly jsou dány 

přesností zákresu změny v původním mapovém podkladu. Tabulka se zadanými body 

transformačního klíče je na obrázku č. 21. 

 

Obrázek 21 - Tabulka zadání bodů transformačního klíče zpřesňující transformace 

(vyhotovil autor) 
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8.5 Vektorizace rastrů a vytvoření výkresu SGS 

Po dokončení zpřesňující transformace jsem provedl vizuální kontrolu výsledné 

podoby transformovaných rastrů. Cílem kontroly bylo především ověřit, 

zda při transformaci nedošlo k hrubému narušení logických vztahů polohopisu a zda je 

možné využít ve výkresu také stabilizované body ze ZPMZ pro vytyčení hranic pozemku, 

jejichž souřadnice byly po vytyčení v terénu určeny kontrolním měřením a byly určeny 

v S-JTSK. Poloha těchto bodů se může lišit od souřadnic odpovídajících bodů v rastru 

do hodnoty dané mezní chybou zobrazení podle vztahu 2∙√2∙0,16 = 0,45 [mm], 

kde hodnota 0,16 mm je stanovena bez ohledu na měřítko mapy v bodu č. 15.1 přílohy 

katastrální vyhlášky jako střední chyba zobrazení mzobr [4]. Při přepracování sáhové mapy 

v měřítku 1:2880 pak může být délka vektoru rozdílu souřadnic daných bodů v S-JTSK 

při započítání srážky mapového podkladu maximálně 1,30 m. Uvedenému kritériu 

vyhovovala část bodů, jejichž souřadnice v místním systému jsou dokumentovány v ZPMZ 

č. 23 a přepočteny do S-JTSK byly v rámci ZPMZ č. 46. 

Po načtení všech využitelných bodů do výkresu SGS jsem podle zpřesněného 

rastrového obrazu vyznačil hranice parcel, parcelní čísla a značky druhu pozemků. Druhy 

pozemků a způsob jejich využití jsem přebíral z údajů KN, které jsem po založení projektu 

naimportoval do databáze příslušné k projektu obnovy v k.ú. Ztracená Voda ve formě 

výměnného formátu ISKN. Ve výkresu jsem také rozdělil a nově očísloval tři nespojité 

parcely s dělenou slučkou. Jedná se o parcely, jejichž plochy nejsou spojité, skládají se 

z více uzavřených obrazců, které nemají žádný nebo mají jeden společný lomový bod.  

Po dokončení výkresu jsem v programu MicroGEOS Nautil PV provedl závěrečné 

kontroly a dočíslování lomových bodů výkresu. V dialogu Kontroly lze nastavit celou 

řadu kontrolních činností. Jedno z devíti dialogových oken obsahuje položky obecných 

nastavení a také pole pro nastavení číslování nových bodů. Systém umožňuje pomocí 

funkce Kontrola ploch detekovat chyby plošných objektů, například strukturu parcel nebo 

přiřazení správného počtu správných parcelních čísel parcelám KN. V dialogovém okně 

Kresba lze nastavit kontrolu geometrických chyb vektorové kresby, jako jsou nulové 

délky, volné konce linií, duplicitní prvky a některé další. Důležitá funkce slouží 

ke kontrole souladu databáze SPI s výkresem a ke kontrole přebytečných parcelních čísel 

nebo naopak chybějících parcel ve výkresu. 
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Po provedení topologických a databázových kontrol se pomocí funkce označené 

DKM˂=˃DB dočíslují body na styku dvou a více linií ve výkresu. Tato funkce 

předpokládá částečné naplnění databáze bodů souřadnicemi bodů určených při přepočtech 

výsledků původních zeměměřických činností, kterým byl přiřazen atribut pořízení 1, 2 

nebo 3. Celkem bylo dočíslováno 1956 bodů. 

Závěrečnou činností při tvorbě výkresu SGS bylo doplnění místního a pomístního 

názvosloví.   

8.6 Vytvoření výkresu KGS 

Výsledná grafická podoba KMD je obsažena v Konečném grafickém souboru. 

Prostřednictvím funkcí modulu Final byla v programovém prostředí MicroGEOS Nautil 

PV dovršena tvorba grafické složky obnovy katastrálního operátu přepracováním. 

8.7 Srovnávací sestavení a reporty SPI 

Po dokončení výkresu digitální mapy jsem provedl vygenerování návrhu budoucího 

stavu obsahu SPI obnoveného operátu v podobě srovnávacího sestavení parcel. Popis 

a struktura srovnávacího sestavení je uvedena v kapitole č. 7.2 . Na základě překročení 

mezních odchylek výměr původního a nového stavu byly nové výměry převzaty z výkresu 

SGS u 45 parcel z celkového počtu 266. 

Jako součást elaborátu obnovy jsem dále vyhotovil rejstříky a soupisy parcel, budov, 

oprávněných subjektů a rejstříky s porovnáním dosavadního a nového stavu parcel. 

8.8 Vyložení obnoveného operátu k.ú. Ztracená Voda 

Obnovený katastrální operát byl vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti obecního 

úřadu Město Albrechtice ve dnech od 23.2.2015 do 6.3.2015. Jako zástupce katastrálního 

úřadu jsem byl přítomen vyložení operátu ve dvou dnech za minimální účasti vlastníků 

nemovitostí. Důvodem malé návštěvnosti byla pravděpodobně skutečnost, že téměř všichni 

obeslaní vlastníci mají trvalé bydliště ve vzdálených městech jako je Ostrava, Opava, 

Olomouc, Praha, nebo také ve velmi vzdáleném Chomutově, a využili nové služby ČÚZK, 

kterou je zveřejnění obnoveného operátu na internetu (viz. kapitola č. 7.3). 
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V průběhu vyložení obnoveného operátu ani ve stanovené lhůtě 15 dnů ode dne, 

kdy skončilo jeho vyložení [6], nebyla proti jeho obsahu podána žádná námitka.  

8.9 Vyhlášení platnosti obnoveného operátu 

Platnost obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Ztracená Voda byla vyhlášena dne 

15.4.2015. K uvedenému datu byl do ISKN obnovený operát zaveden prostřednictvím 

výměnného formátu a dosavadní katastrální operát se stal v souladu s ustanovením § 46 

odst. 2 katastrálního zákona neplatným. Elaborát obnoveného katastrálního operátu 

je uložen v dokumentačních fondech Katastrálního pracoviště Krnov. 
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9 Závěr 

Obnova katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Ztracená Voda byla dokončena 

oproti harmonogramu digitalizace poněkud dříve. Důvodem byl velmi malý počet 

výsledků původních zeměměřických činností, které se daly přepočítat z místního 

souřadnicového systému do S-JTSK. Celkový počet 18 zaměřených identických bodů 

uvnitř katastrálního území koresponduje s počtem 5 evidovaných budov v celém k.ú.. 

Přestože se díky těmto parametrům nejedná o typické katastrální území, způsob obnovy 

a postupy při zpracování využitelných podkladů nevybočovaly ze zaběhlého standardu. 

Cílem této práce není posouzení přesnosti zobrazení polohopisu. O přesnosti 

původního mapového podkladu, a tedy také o přesnosti souřadnic lomových bodů výsledné 

mapy KMD, si však můžeme udělat obrázek pohledem na lokálně nerovnoměrný rozptyl 

hodnot odchylek souřadnic rastrového obrazu původní mapy proti souřadnicím 

jednotlivých identických bodů zaměřených v S-JTSK v klíči zpřesňující transformace. 

V k.ú. Ztracená Voda přesahují ojedinělé maximální odchylky hodnotu 6 m. O přesnosti 

zobrazení polohopisu v prostorech, ve kterých se žádné identické body nenacházejí, 

především v extravilánu, pak nemáme žádné konkrétní informace. 

Na základě dosud získaných poznatků při digitalizaci vyplývá, že bude nutné zabývat 

se u katastrálních map obnovených přepracováním souboru geodetických informací jejich 

vypovídací kvalitou. Podle vyjádření předsedy ČÚZK Ing. Karla Večeře pro časopis 

Geodetický a kartografický obzor „Dokončením digitalizace však není vyřešen problém 

nedostatečné přesnosti katastrálních map v mnoha katastrálních územích. Přesností 

katastrálních map se tedy bude nutné zabývat průběžně, pokračovat v novém mapování, 

podporovat zpřesňování hranic pozemků při zaměřování změny z iniciativy vlastníků 

a hledat další možnosti jak dosáhnout evidence hranic pozemků s decimetrovou přesností.“ 

[14]. 

Problematika obnovy přepracováním byla a ještě bude diskutována odbornou 

veřejností a údržba takto obnovených map zřejmě nebude vždy jednoduchá. Jednoduché 

ovšem jistě nebylo a není ani rozhodování kompetentních a odpovědných osob 

o směřování a cílech českého katastru a jejich prosazení v kontextu společenských změn, 

potřeb společnosti a zejména finančních možností státu po roce 1989. Při pohledu 

do historie zjistíme, že to nebylo jednoduché nikdy, ale tak jako se po roce 1817 započalo 
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s rozsáhlým měřením v terénu a vznikl stabilní katastr, tak i po ukončení digitalizace 

v roce 2017 máme naději, že se po 200 letech dočkáme opět nového mapování ve velkém 

rozsahu a toto dílo se snad podaří dokončit.   
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