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1. Úvod 

 

Tato diplomová práce se zabývá aktualizací vektorové katastrální mapy (VKM) 

v katastrálním území Veľká Lomnica, s její aktualizací se začalo v roce 2000. S prvními 

katastry nemovitostí se začalo také vyvíjení katastrálních map. Nejprve to byly mapy 

v bezprojekčných soustavách, které převážně sloužily jako podklad pro výběr daní. Teda 

vznikaly mapy na papírech, tedy v analogové podobě. Byly to mapy na různých fóliích 

a upravených papírech. Celková životnost těchto map byla omezená a častým používáním 

se tyto mapy stávaly nepřehlednými. Se stoupajícími nároky na přesnost tak vznikaly mapy 

s matematicky definovanými vztahy zobrazení. 

Pro lidi bylo přirozené, že s nastupující výpočetní technikou se začal také vývoj 

softwarového vybavení pro zpracování katastrálních map. V období 70-tych letech 

minulého století se postupně začalo s digitálním zpracováním map.  S rozvojem počítačové 

technologie je i tendence vytvořit digitální katastrální mapy kvalitnější na území celé 

Slovenské republiky. 

Změny se nedějí jen v živote, ale změny se dějí i v katastru nemovitosti a proto  tyto 

změny musíme mít na mysli i v katastrálních územích. Pokud chceme, aby všechny tyto 

změny byly zobrazené i na digitální katastrální mapě, využijeme aktualizaci vektorové 

katastrální mapy s použitím software-u Kokeš. 

V této diplomové práci jsou zpracovány všeobecné teoretické poznatky o katastrálních 

mapách a zvlášť o vektorové katastrální mapě a nakonec je objasněn princip aktualizace 

vektorové katastrální mapy v grafickém systému určeném na zpracovaní map katastru.  

Cílem závěrečné práce bylo prostudovat platné předpisy pro tvorbu vektorové katastrální 

mapy na území Slovenské republiky, vyhledat podklady chybějící grafiky ve VKM v k. ú. 

Veľká Lomnica a na závěr aktualizovat vektorovou katastrální mapu. 

Všechny teoretické poznatky byly využity a v praktické části této práce byla provedena 

samotná aktualizace v rozsahu několika geometrických plánů v k. ú. Veľká Lomnica.       

Na aktualizaci VKM byl použitý software KOKEŠ s nadstavbou SKM verze 2.71. 
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2. Lokalizace katastrálního území Veľká Lomnica 

 

Pro bližší lokalizaci uvádím nějaké informace o obci Veľká Lomnica. 

Je to podtatranská obec, která se nachází mezi městy Poprad a Kežmarok. 

Zeměpisní souřadnice: 49° 00' 00" s. š, 20° 00' 00" v. d. 

Nadmořská výška: 678 m. n. m. 

Rozloha: 1257 km2 

Počet obyvatel: 4094 (k 31.12.2008) 

 

 

 
Obr. 1 Ukázka polohy Veľkej Lomnice na mapě   
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3. Vývoj katastrální mapy na Slovensku a její definice 

 

Katastrální mapa je mapa velkého měřítka, která zobrazuje všechny nemovitosti v 

katastrálním území s vyznačením čísla nemovitosti a druhu pozemku. Katastrální mapy se 

vyhotovovali v měřítku 1:2000, ve vybraných zastavěných územích v měřítku 1:1000 

a výjimečně v měřítku 1:500, lesní prostory v měřítku 1:4000. Kopie z katastrální mapy je 

možné získat na příslušné správě katastru. Pro některé katastrální území je možné  získat 

katastrální mapu aj na internetů. 

Katastrální mapa je technickým podkladem na evidovaní nemovitostí v katastru, tvoří se 

a doplňuje v katastrálním řízení podle daného předpisu. Katastrální mapa se tvoří a 

doplňuje na mapových listech v analogové formě nebo v digitální formě jako vektorová 

katastrální mapa. Pozemky jsou zobrazované průmětem venkovního obvodu do 

zobrazovací roviny. Katastrální mapy tvoří podstatnou a nevyhnutelnou část souboru 

geodetických informací katastrálního operátu. Kopie z katastrální mapy vydává příslušná 

správa katastru. 

 

3.1. Katastrální řízení   

 

V katastrálním řízení se zapisují práva k nemovitostem, rozhoduje se o změnách hranic 

katastrálních území, o prošetřovaní změn údajů v katastru, o opravě chyb v katastrálním 

operátu a o obnově katastrálního operátu. 

Na katastrální řízení je příslušná správa katastru, v které územním obvodě se nachází 

nemovitost. Více o katastrálním řízení podle literatury [6]. 

 

3.2. Rozdělení map podle formy  

Z hlediska formy existují mapy v analogové nebo digitální formě, někdy i v obou formách 

současně. Jde o rozdělení z  hlediska formy, to znamená, na jakém druhu média existuje 

obsah mapy. 

Digitální mapa je výsledkem vizualizace číselného (digitálního) záznamu obsahu a 

konstrukčních (případně jiných) prvků mapy, které je možno využívat pomocí 
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počítačových technik. Záznam vzniká buď výpočtovým zpracováním měřených údajů, 

nebo digitalizací existující mapy a je uložený na paměťových počítačových médích. 

Digitalizací na účely této koncepce rozumíme soubor technických a organizačních postupů 

s cílem získat digitální mapy katastru ve vektorovém tvaru. 

Podklady z digitální mapy jsou vhodné na využití při tvorbě vektorové katastrální mapy z 

číselné mapy (VKMč). 

 

Analogová mapa je mapa velkého měřítka používaná pro účely katastru, jejíž obsah je 

vyjádřený zobrazením na fyzickém podkladě, tj. na papíře nebo fólii, a to bez ohledu na 

dobu nebo způsob jejího vyhotovení. I digitální mapa (ve vektorovém nebo rastrovém 

tvaru) může mít zároveň analogovou formu, a to, když je její obsah vyjádřený zobrazením 

na fyzickém podkladě. Podklady z analogové mapy jsou vhodné na využití při tvorbě 

vektorové katastrální mapy z nečíselný mapy (VKMn). 

Dělení map na číselné a nečíselné. 

Číselná mapa je mapa velkého měřítka (vyhotovená přímým měřením, nebo 

fotogrammetrickým vyhodnocením) zpracovaná na podkladě číselných měřických údajů, 

které jsou dokumentované a umožňují obnovit originál mapy při jeho ztrátě nebo zničení. 

Nečíselná mapa je mapa velkého měřítka vyhotovená přímým zobrazením zemského 

povrchu na fyzikální podložku (papír), bez zaznamenaní číselných údajů. 
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4. Katastrální mapy a jejích druhy  

Katastrální mapy mají různý původ, různou technickou úroveň. Na účely katastru 

nemovitosti se používají původní mapy pozemkového katastru v sáhových měřítkách       

(v bezprojekční soustavě a v stereografické projekci), původní mapy pozemkového 

katastru  v konformní obecné válcové zobrazovací soustavě, původní mapy pozemkového 

katastru v S-JTSK, technicko-hospodářské mapy, Základní mapa ČSSR velkého měřítka a 

Základní mapa SR velkého měřítka. 

 

4.1. Původní mapy pozemkového katastrů sáhových měřítkách 

 

Původní mapy pozemkového katastru v sáhových měřítkách jsou analogové mapy 

vyhotovené na základě císařského patentu z roku 1849. Geodetickým základem byla hlavní 

síť. Při výpočtu souřadnic bodů I. až III. řádu nebyl exaktně matematicky vyjádřen vztah 

mezi skutečností a jejím zobrazením, přičemž při výpočtech se nezaváděli opravy ze 

zobrazení. Body IV. řádu (podrobná triangulační síť) byli určené graficky metodou 

měřického stolu. Dále podle literatury [7]. 

Mezi bezprojekční soustavou a dnes používaným S-JTSK (systém Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální) není  definovaný matematický vztah, používá se afinní 

transformace rohů mapových listů nebo identických polohopisných prvků. Výpočet výměr 

parcel se v převážné míře prováděl graficky nitkovým planimetrem. Výměry se počítali v 

katastrálních dolnorakouských jitrách o 1600 čtverečných sáhách. Dnes tyto mapy plní 

funkci katastrálních map ve formě souvislého zobrazení. Pro jejich sníženou přesnost 

nejsou vhodné na přímou digitalizaci. Aktuální obsah katastru nezobrazený na původní 

mapě je však nutné digitalizovat právě z těchto map. Do této skupiny map patří i analogové 

mapy vyhotovené na základě císařského patentu z roku 1849 a dalších předpisů z let 1865 

až 1913 v stereografické projekci. Základem pro mapování byla nová hlavní síť, která se 

také kromě Uherska rozprostírala i na Sedmihradsku. Vyrovnaní sítě se provedlo metodou 

nejmenších čtverců v letech 1860 až 1864. Budapešťská zobrazovací soustava byla použitá 

stejná jako při doteď používaném bezprojekčním zobrazení. Více podle literatury [7]. 
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Trigonometrická síť I. až III. řádu se určovala měřením uhlů teodolity. Body IV. řádu se 

určovali zpočátku grafickou triangulací, později přímým měřením a od roku 1904 se body 

vyrovnávali metodou nejmenších čtverců. Přesnost těchto map je dostačující. Tyto mapy 

plní funkci katastrálních map dnešního katastru ve formě souvislého zobrazení. Podobně 

jako u map v bezprojekční soustavě je jejich vhodnost na digitalizaci nepostačující.          

Z těchto důvodů je nutné aktuální obsah katastru digitalizovat právě z těchto map. 

Při zvýšených požadavcích na přesnost vyvolaných postupujícím pokrokem začali vznikat 

původní mapy pozemkového katastru ve válcové zobrazovací soustavě. 

V roce 1908 bylo v Uhersku po předcházející přípravě zavedené do praxe konformní 

válcové zobrazení nazvané „Fashingovo zobrazení". Toto zobrazení mělo tři pravoúhlé 

soustavy a bylo přesně matematicky definované. 

Tyto mapy plní funkci katastrálních map dnešního katastru nemovitosti jako analogové 

vícenásobně aktualizované kopie originálů. 

Původní mapy pozemkového katastru v S-JTSK vznikali po přijetí zákona č. 177/1927 Sb. 

o pozemkovém katastru a jeho vedení. Technickým předpisem na tvorbu byla instrukce A. 

Mapy byli vytvářené v měřítkách 1:1000 a 1:2000 geodetickým číselným měřením. 

Přesnost map je možné srovnávat s dnešní 3. třídou přesnosti v intravilánech a 4. třídou 

přesnosti v extravilánech. Podle většiny těchto map byla vložkářským řízením založená 

nová pozemková kniha, takže zobrazovali právní vlastnický stav totožný se stavem 

v terénu. Takovou situaci můžeme považovat za ideální. Pokud se z jejich tvorby zachovali 

zápisníky a náčrty, jsou vhodné na obnovu katastrálního operátu zkrácenou formou.         

Od vytvoření map vzniklo na některých místech hodně změn, které nebyly zaměřeny 

geometrickými plány, a proto je nutné provést obnovu katastrálního operátu novým 

mapováním. Podle literatury [7]. 
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4.2. Základní mapa ČSSR velkého měřítka a Základní mapa SR velkého měřítka 

 

Začala se vyhotovovat po roce 1981, v třídě přesnosti 3 a 4, v měřítku 1:1000, 1:2000 a     

1: 5000. V intravilánech se používala geodetická metoda, v malém rozsahu i 

fotogrammetrická metoda, a extravilánech fotogrammetrická metoda. Bodové pole je v 

převážné míře v intraviláně zachované i u dříve vyhotovených map, protože bylo určené na 

technických objektech. V současném období, až na výjimky, se tvorba těchto map 

prováděla jen v intravilánech v 3. třídě přesnosti, geodetickou metodou. Jedná se o digitální 

mapy, protože seznamy souřadnic podrobných bodů byly s použitím předpisu na kresbu 

převedené do tvaru VTX, který umožňuje počítačovou vizualizaci a další přepracování do 

tvaru VKMč. Od roku 1994 jsou všechny základní mapy dopracované do tvaru VKMč. 

Základní mapy vyhotovené před rokem 1994 se postupně dopracovávají do tvaru VKMč v 

rámci obnovy duplikátem platného stavu. Základní mapy zobrazují v extravilánech jen 

reálné nemovitosti, přičemž vlastnické vztahy se váží v převážně k původním 

nemovitostem sloučeným do větších celků a digitalizace těchto map tedy neřeší problém 

komplexně. Dále v literatuře [7]. 
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5. Vektorová katastrální mapa na území Slovenské republiky 

 

Vektorová katastrální mapa (dále jen VKM) je technickým podkladem evidence 

nemovitostí v katastru, je podrobnou polohopisnou mapou velkého měřítka a vzhledem k 

svému obsahu, zobrazující právní stav nemovitostí je využitelná v i jiných informačních 

systémech, technických a účelových mapách. 

Vektorová katastrální mapa (VKM) je katastrální mapa v digitální formě ve vektorovém 

tvaru s obsahem a přesností určenou daným předpisem, uložená v souborech se stanovenou 

strukturou a stanoveném formátu na paměťovém počítačovém médiu. Když podkladem na 

digitalizaci a zpracování do vektorového tvaru byla číselná mapa, nebo mapa byla 

vyhotovená přímo v digitální formě, vznikne vektorová katastrální mapa z číselné mapy 

(VKM č). Když podkladem na digitalizaci a zpracování do vektorového tvaru byla 

nečíselná mapa, vznikne vektorová katastrální mapa z nečíselné mapy (VKMn). V 

katastrálních územích s platnou VKM se katastrální mapa v analogové formě již 

nedoplňuje. Dále podle předpisu [2]. 

 

5.1. Výměnný formát VKM 

 

Situace v oblasti zpravování geodetických informací KN se vyvíjela trochu odlišně, 

protože i výchozí podmínky byli jiné než při popisných informacích, dle literatury [1]. 

Zlom nastal i zde s nástupem počítačů typu PC. Počátkem 90-tych let začal vývoj 

specifického kreslícího editoru s názvem KOKEŠ. Jedna z jeho verzí byla od samého 

počátku „šitá na míru“ na podmínky digitální mapy velkého měřítka, vycházela tehdejších 

z dvacetiletých zkušeností a potřeb při počítačovém zpracování a zobrazovaní 

velkoměřítkových map v rezortě. Nejdřív počítačové prostředí MS-DOS a později 

postupně WINDOWS, odklon od potřeby zobrazovat výsledný produkt ve formě rytiny, 

interaktivní zpracování všech výpočtů, oprav a příprav podkladů (výměr parcel) na 

zpracování nového písemného operátu po mapování, to všechno přispělo k tomu, že 

centrální zpracování mapy bylo postupně utlumované, až v druhé polovině 90-tych let 

úplně zaniklo. Obnovy katastrálního operátu převzal na sebe, jako jednu ze svých 
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základních úloh, Katastrální ústav v Žilině, který začal vykonávat svoji činnost v roce 1996 

dle literatury [1].  

Důležitou úlohu v tomto vývoji sehrálo definování pevné závazné struktury digitální mapy, 

která byla od roku 1993 nazvaná vektorovou katastrální mapou (VKM) obr. č. 2. strana 10 

a obr. č. 3. strana 11.  

 



Bc. Jozef Zoričák: Aktualizace vektorové katastrální mapy v k. ú. Veľká Lomnica 
 

2010  10 
 

 

  



Bc. Jozef Zoričák: Aktualizace vektorové katastrální mapy v k. ú. Veľká Lomnica 
 

2010  11 
 

 

 

Obr. č. 3 

Výřez vektorové katastrální mapy se zobrazenými čísly podrobných bodů 
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Závazná struktura spolu s výměnným formátem, který byl odvozený z kreslícího formátu 

používaného v grafickém editoru KOKEŠ, byli popsané v Instrukce na provoz AIS GKK 

z roku 1995 číslo (984 900 I/95), vydaná ÚGKK SR. Dále byly schválené a vydané v 

Instrukci na tvorbu a aktualizaci Základní mapy Slovenské republiky velkého měřítka 

(ZMVM) z roku 1993 [8]. Metodický návod na tvorbu VKM z roku 1995 [2] a Metodický 

návod na aktualizaci VKM z roku 1996 [3].  

Už od doby platnosti těchto technických předpisů měli tvůrci geometrických plánů 

katastrálních území, v kterých byla ukončená tvorba VKM a vyhlášená jej platnost, 

povinnost předkládat výsledky podle kterých se mapa aktualizuje do digitální formy, 

v předepsané struktuře a výměnném formátu. Později se tato povinnost rozšířila 

a zevšeobecnila, zejména v důsledku digitálního zpracování map určeného operátu v rámci 

tvorby ROEP (registr obnovené evidence pozemků). Souviselo s tím i vypracování 

Metodického návodu na digitalizaci nečíselných map katastru nemovitosti a jejich 

aktualizace z roku 2002 číslo MN 74.20.73.46.10. 

Tak byla zabezpečená nejvýznamnější změna oproti centrálnímu zpracování digitální mapy 

(tehdy byly při její aktualizaci spočtené a odevzdané jen souřadnice lomových bodů změny 

a zákres změny byl udělaný ručně) – mapa je teď povinně průběžně interaktivně 

aktualizovaná – mění se vždy soubor kresby, který je možno ihned zobrazit na monitoru, 

na tiskárně, nebo vykreslit plotrem. Současně se mění geometrické vztahy určující změnu 

ve výměře dotknutých parcel. Stav zpracování VKM na území SR v roku 2008 je 

zobrazený na obr. č. 4 strana 13. 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jozef Zoričák: Aktualizace vektorové katastrální mapy v k. ú. Veľká Lomnica 
 

2010  13 
 

 

 



Bc. Jozef Zoričák: Aktualizace vektorové katastrální mapy v k. ú. Veľká Lomnica 
 

2010  14 
 

5.2. Podklady na tvorbu VKM 

      

Podkladem pro tvorbu VKM jsou: 

• souřadnice polohopisných bodů v S-JTSK požadované přesnosti a úplné čísla bodů, 

• grafický přehled vyjadřující geometrii mapy, 

• značky, 

• popis a ostatní prvky polohopisu (měřický náčrt, přehled čísel podrobných bodů, 

grafický originál přepracovávané mapy). 

   

5.3. Způsoby tvorby VKM 

  

 Vektorová katastrální mapa se tvoří jako výsledek: 

• obnovy operátu katastru nemovitosti novým mapováním, 

• obnovy operátu katastru nemovitosti v zkráceném provedení, 

• vektorového zpracování existující digitální katastrální mapy. 

 

Tvorba VKM jako výsledek obnovy operátu katastru novým mapováním se provádí přímo 

interaktivním, případně dávkovým, zpracováním číselných a grafických údajů získaných 

fotogrammetrickou nebo geodetickou metodou podle technického předpisu [2]. Tvorba 

VKM jako výsledek obnovy operátu katastru ve zkráceném provedení se dělá: 

- přepracováním původní mapy zpracováním původně naměřených hodnot na výpočet   

  souřadnic podrobných bodů podle současného interaktivního zpracování do  

  vektorového tvaru, 

- přepracováním původní mapy kartometrickou metodou se současným interaktivním  

  zpracováním kartometricky získaných údajů. 

Tvorba VKM jako výsledek vektorového zpracování existující digitální katastrální mapy se 

použije v případě, že existují číselné výsledky (seznam souřadnic podrobných bodů, 
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předpis kresby) a přehled čísel bodů z tvorby základní mapy velkého měřítka. O způsobu 

tvorby VKM rozhoduje příslušný katastrální úřad. Obnovu operátu katastru nemovitosti ve 

zkráceném provedení je možné vykonat jen se souhlasem Úřadu geodézie, kartografie a 

katastru Slovenské republiky. Více v literatuře [2]. 

 

     5.4. Výsledky tvorby VKM 

 

Výsledkem tvorby VKM je originál jejího grafického a číselného obsahu uspořádaný podle 

výkresů ve struktuře stanovené v literatuře [3] této práce uloženého na paměťovém médiu 

počítače. 

Originál grafického a číselného obsahu musí prostřednictvím vhodného programového 

vybavení umožnit získat: 

a) souřadnice polohového bodového pole, 

b) souřadnice lomových bodů hranic katastrálních území, 

c) souřadnice podrobných bodů, 

d) přehled čísel podrobných bodů, 

e) souřadnice definičních bodů parcel, 

f) souřadnice definičních bodů katastrálních území, 

g) výkres mapového listu základní (katastrální) mapy (podklad pro vytvoření kreslícího   

    souboru originálu mapového listu), 

h) grafické soubory ve výměnném grafickém formátu *.vgi, 

i) výměry parcel a dílů. 

Ukončení tvorby VKM, která vznikla jako výsledek nového mapování nebo 

přepracováním původní mapy a zkráceného katastrálního úkonu je časově totožné s 

vyhlášením platnosti obnoveného katastrálního operátu. 

Tvorba VKM jako výsledek vektorového zpracování existující digitální katastrální mapy se 

považuje za ukončené, když údaje jejího obsahu jsou shodné s platnými údaji souboru 
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popisných informací katastrálního operátu, přičemž oprava případných chyb v katastrálním 

operátu není součástí její tvorby a překážkou jejího ukončení. Opravu chyb v katastrálním 

operátů vykonává příslušná správa katastru podle osobitého předpisu.  

Ukončení tvorby VKM se zveřejní oznámením na příslušné správě katastru a uveřejněním 

v Zpravodaji Úřadu geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky. Dle literatury 

[2]. 

 

5.5. Obsah VKM 

 

Obsah VKM je stanovený tak, aby pro každý předmět VKM a jeho realizaci ve struktuře 

údajů VKM byla dodržena úplnost obsahu a VKM umožňovala vytvoření výtisku 

mapového listu základní mapy a současně byli dodržené požadavky na vedení katastrální 

mapy: 

a) bodové pole, 

b) hranice, 

c) stavby, 

d) dopravní sítě a zařízení, 

e) nadzemní vedení, 

f) vodní toky a vodohospodářské zařízení, 

g) veřejná zeleň, 

h) další údaje polohopisu. 

Body bodového pole jsou ve VKM v samostatné vrstvě realizované jako souřadnicově 

určené body se značkou. Číslo bodu je zobrazené textem, případně indexem katastrálního 

území (při hraničních bodech). 

Jednotlivé druhy hranic jsou ve VKM rozdělené do příslušných vrstev a objektů.  

Ve VKM musí hranice parcel a hranice k.ú. vytvářet uzavřené plochy. Z důvodu úplnosti 

hranic a tím i objektů je možné překrytí hranice parcely jinou hranicí (kat. ú. obce, okresu 
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apod.). Při zpracování grafického podkladu (výkresu) mapového listu základní (katastrální) 

mapy se překryté hranice parcely nekreslí. 

Stavby nemají v současném stavu VKM specifické postavení. Jsou tvořené hranicemi 

parcely nebo rozhraním způsobu využití pozemku, podle toho, jestli mají vlastní parcelní 

číslo. Dle literatury [2]. 

Pozemky, stavby, cesty apod. patřící k dopravním sítím se zobrazují hranicemi parcel 

nebo druhů pozemků a značkou určující druh pozemku (kulturu). Linie dopravních sítí se 

zobrazují ve vrstvě LINIE. Ostatní bodové předměty jsou ve vrstvě značek. Komunikace 

tvoří samostatné parcely. 

Nadzemní vedení se zobrazují příslušným typem čáry ve vrstvě LINIE. Stožáry, 

transformátory a jiné bodové objekty se vytvářejí ve vrstvě ZNACKY. 

Vodní toky a vodohospodářské zařízení jsou tvořené hranicí parcely a značkou ve vrstvě 

KLADPAR případně hranicí druhu pozemku ve vrstvě ZAPPAR . Bodové objekty jsou 

tvořené značkou ve vrstvě značek. 

Veřejná zeleň je ve VKM tvořená hranicí parcely a značkou ve vrstvě KLADPAR 

případně hranicí druhu pozemku ve vrstvě ZAPPAR. 

Předměty malého rozsahu jsou zobrazované značkou ve vrstvě značek, místní a pomístní 

názvy jsou ve vrstvě popisu a dále v [2]. 

 

5.6. Struktura VKM 

 

Vektorová katastrální mapa je vytvořená z jednotlivých prvků, které jsou uspořádané ve 

výkresech v přesně definované struktuře. 

 Základnými prvky VKM jsou: 

a) body, 

b) linie, 

c) značky, 

d) texty, 
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e) objekty, 

f) vrstvy, 

g) přehled informací ve výkrese. 

a) Body ve výkrese souřadnice mohou být: 

1) lomové body linie (spojené aspoň jednou linií), 

2) izolované (nejsou spojené žádnou linií), 

3) referenční body textů. 

Souřadnice bodů mohou být: 

1) určené (souřadnice jsou měřené nebo digitalizované), 

2) zvolené (souřadnice jsou zadané graficky příp. volně, např. referenční body textů). 

Všechny lomové body linie musí ve VKM být souřadnicově určené, na každém 

izolovaném bodě musí být značka. Souřadnicově určené body mají připojenou informaci o 

úplném čísle bodu, která se skládá ze skupinového čísla a vlastního čísla bodu a informaci 

o třídě přesnosti bodu. 

b) Linie jsou tvořené body s definovaným spojením. Pokud mezi body není spojnice jsou 

to izolované body. Spojnice bodů mají definovanou geometrií. Spojnice mohou být kromě 

úseček i kruhové oblouky a křivky. Při výpočtu výměr nejsou křivky použité. Spojnice 

jsou zobrazované jako čáry. Nezobrazované spojnice se používají z důvodu výpočtu výměr 

ke skoku do vnitřní parcely a zpět. Každá spojnice má určený kreslící klíč, který definuje: 

1) tloušťku čáry (daná tloušťkou pera na vykreslovacím zařízení), 

2) typ (čárkovaná, čerchovaná, tečkovaná apod.), 

3) značku na čáře. 

c) Značky: zobrazení značek ve výkresu je podle platné normy [9]. Značky mohou být na 

izolovaném bodě nebo na čáře. Použití značky na čáře je dané typem čáry. Značky jsou 

umísťované na souřadnicově určených bodech (bodové pole, malé předměty apod.), nebo 

na souřadnicově zvolených bodech - v plochách (značky kultur apod.). 



Bc. Jozef Zoričák: Aktualizace vektorové katastrální mapy v k. ú. Veľká Lomnica 
 

2010  19 
 

d) Texty: popis ve VKM je realizovaný pomocí textů. Každý text má určený referenční 

bod, vztažný bod, výšku, šířku a typ písma. Vztažný bod textu určuje polohu textu vůči 

referenčnímu bodu. Referenční body textů mají souřadnice zvolené.  

e) Objekty jsou tvořené z jednotlivých prvků výkresu. Objekty souřadnice mohou mít 

připojené textové informace sloužící k identifikaci objektů, případně poskytující další 

informace o objektu. Objekty je možné kopírovat, přesouvat, vymazávat. 

Objekty podle jejich obsahu rozdělujeme na: 

• plošné - obsahují jednu uzavřenou linii, která tvoří hranici plochy, souřadnice 

mohou obsahovat izolovaný bod (body) se značkou, textem, textovou 

informací, 

• liniové - obsahují jednu nebo víc linií, souřadnice mohou obsahovat textové 

informace, 

• bodové - obsahují jen izolované body se značkou a textem, 

• textové - obsahují jen texty. 

f) Objekty VKM jsou seskupené do vrstev. Seskupení objektů do vrstev umožňuje jejich 

barevné rozlišení a výběr. Základné vrstvy VKM jsou: 
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   Název      Obsah vrstvy Barva 

KLADPAR Hranice a čísla parcel, symboly druhů 

pozemků, atribut PARCIS 

bílá 

ZAPPAR Vnitřní kresby parcel červená 

POPIS Názvosloví – místní a pomístní názvy zelená 

OBVOD Obvod měřické skupiny, atributy SK, AKT modrá 

ZNACKY Mapové značky kromě značek kultur světlefialová 

POLYGON Body základního polohového, 

výškového a podrobného bodového pole 

žlutá 

LINIE Další prvky polohopisu, atributy INT, 

HCU, HOP, HTO 

fialová 

KATUZ Hranice katastrálního území, atributy KU, 

HKU 

tyrkysová 

 

Tab. č. 1 Obsah vrstev 

g) Přehled informací ve výkrese dle [1] 

Informace o výkrese - hlavička výkresu: 

1) název výkresu (daný zkratkou kat. území a číslem výkresu), 

2) pořadí souřadnic (vždy YX), 

3) počet des. míst (vždy 2), 

4) implicitní třída přesnosti (3 při měřítku 1:1000, 4 při 1:2000), 

5) měřítko výkresu (1:1000, nebo 1:2000), 

6) limity výkresu (minimální a maximální souřadnice ve výkresu), 

7) redukce souřadnic (zpravidla střed limit katastrálního území ve stovkách metrů,   

    redukce souřadnic má být stejná pro všechny typy výkresů). 
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 Informace o objektu: 

1) vrstva, 

2) textové informace (atributy). 

Informace o bodě, linii:  

X - souřadnice bodu 

Y - souřadnice bodu 

B - skupinové číslo 

C - vlastní číslo bodu 

K - kreslící klíč 

M – měřítko zmenšení značky 

S - značka na bodě 

T - třída přesnosti bodu 

U - úhel natočení značky 

Informace o texte 

K - kreslící klíč – tloušťka písma 

D - vztažný bod 

F - typ písma (font) 

H - výška písma 

U - úhel natočení 

 

5.7. Adresářová struktura softwaru KOKEŠ s nadstavbou SKM 

 

KOKEŠ je určený především na práci s SGI (soubor geodetických informací). Tento 

program značně ulehčuje práci. Po zadaní názvu okresu si systém vygeneruje adresářovou 

strukturu. 

Tato struktura obsahuje tyto náležitosti: 
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a) adresář SGIKN obsahuje adresáře katastrálních území okresu označené: XXyyyyyy,  

    kde XX je dvojznaková zkratka katastrálního území a yyyyyy je číslo katastrálního  

    území. 

Každý takovýto adresář k. ú. obsahuje: 

• Export – soubory jsou vytvořené při exportu z pracovní oblasti a i jejich  protokoly               

( *.vgi, *.txt), 

• GPP – uložené pracovní oblasti vytvořené / importované VGP, protokoly kontroly, 

• GPZ - původní objekty vektorových map nahrazené při aktualizaci objekty z VGP a 

protokoly o aktualizaci, 

• Import – soubory ve výměnném formátu pro import, 

• Rastr – obsahuje složky:        KN – rastrové mapy KN, 

 UO – rastrové mapy určeného operátu (UO),  

 PO – rastrové mapy původní UO (archívní), 

 OF – ortofotomapy, 

• Tisky – protokoly z kontroly výkresů a porovnání s SPI,  

• Změny – uložené původní aktualizované oblasti vektorových map 

(V999999.VYK), 

b) adresář SPIKN obsahuje databázové soubory katastrálních území okresu, 

c) adresář záloh obsahuje zálohy VKM ve výměnném formátu, 

 

5.8. Tvorba VKM a její vrstvy 

 

Při tvorbě VKM v interaktivním grafickém systému je nutné dodržovat strukturu a 

objektovou skladbu výkresů [2]. 

Vrstva KLADPAR 

KLADPAR - hranice a čísla parcel, symbol druhu pozemku. 
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Každý objekt obsahuje: 

1) jednu souvislou linii, která opisuje hranici parcely (linie hranice parcely), 

2) text, který tvoří číslo parcely, např.1218/1, 

3) linii, která obsahuje izolované body se značkami druhu pozemku, případně se  

    značkou šípky, 

4) textovou informaci (atribut) PARCIS, která identifikuje parcelu, např.  

    PARCIS=1218.001. 

Zásady při tvorb ě vrstvy KLADPAR dle literatury [2] 

• V linii opisující hranici parcely jsou všechny hranice parcely viditelné 

s výjimkou skoku do vnitřních parcel, 

• Linie hranice parcely nesmí obsahovat symboly, 

• Linie hranice parcely se musí vytvářet po směru hodinových ručiček, 

• Kruhová parcela musí být tvořená minimálně čtyřmi body a jejich počet musí 

být sudý, 

• Může obsahovat různé kreslící klíče, 

• Při čáře s přerušovaným typem čáry se tato čára v sousední parcele kreslí 

náhradním kreslícím klíčem, 

• Linie značek parcely nesmí obsahovat čáry a má vždy K=1, 

• První značka z linie značek parcely (druhu pozemku) se standardně umísťuje 

uprostřed nad text parcelního čísla ve vzdálenosti výšky textu, 

• Pokud je text parcelního čísla vyvedený šípkou, její symbol se stává prvním 

bodem linie značek parcely.     

Vrstva ZAPPAR 

Ve vrstvě ZAPPAR jsou hranice druhů pozemků (kultur), které nejsou hranicemi parcel. 

Objekty v této vrstvě jsou liniové, nemají připojené žádné textové informace (atributy); 

objekty je potřebné vytvářet ve vztahu k objektům ve vrstvě KLADPAR, tj. v jednom 

objektu vrstvy ZAPPAR se nacházejí právě linie ve vnitřku odpovídající parcely z vrstvy 

KLADPAR. 
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V grafické znázornění příslušnosti jednotlivých druhů pozemků k parcele se na vhodném 

místě hranice druhu pozemku zobrazuje slučka. Slučka se zpravidla vytváří vhodným 

typem čáry se znakem slučky, v případě nedostatku místa se použije typ čáry se 

zmenšenou slučkou. V případě když není možné zobrazit slučku na spojnici typem čáry, je 

možné použít značku slučky na bodě. 

Vrstva OBVOD 

Ve vrstvě OBVOD se vytváří jeden plošný objekt tvořený: 

1) jednou linií opisující obvod parcel výkresu, 

2) jedním textem s číslem výkresu, 

3) textovou informací. 

Vrstva POPIS 

Ve vrstvě POPIS se nacházejí výlučně texty seskupené formálně zpravidla do jednoho 

objektu. Typ čáry (tloušťka písma), výška a typ písma jsou dané normou. Používá se 

vztažný bod textu vpravo dole (D=1). 

Vrstva POLYGON 

Ve vrstvě POLYGON se nacházejí formálně vytvořené objekty seskupující: 

1) linie s izolovanými body se symboly podle druhu bodového pole,  

• trvale stabilizované body S=1, 

• body stabilizované jen podzemní. značkou nebo pod vodou S=2, 

• body ZBP a PBPP, které jsou i body výškového bodového pole se v souladu 

s instrukcí tvoří značkou S=3 (bod ČSJNS) a S=4 (stabilizovaný bod technické 

nivelace) s číslem bodu bodového pole, 

2) texty s čísly bodů (u hraničních bodu i s příslušným indexem kat. území); texty se   

    umísťují pokud možno vlevo od bodu ve vzdálenosti poloviny výšky textu. 

Vrstva ZNACKY 

Vrstva ZNACKY obsahuje formálně vytvořený bodový objekt (objekty) s linií (liniemi) 

tvořenou body se značkami. 
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Vrstva LINIE 

Vrstva LINIE obsahuje liniové objekty, které jsou vytvářené samostatně pro každý 

předmět obsahu  VKM. Linie jsou kreslené různými typy čar podle zobrazovaného 

předmětu. Objekty mohou obsahovat více linií, ale v jednom objektu mají všechny čáry 

vždy stejný typ. 

K vybraným objektům (předmětům) se přidávají i textové informace: 

• hranice zastavěného území obce - INT název kat. území, 

• hranice chráněného území – HCU popis chr. území, 

• hranice ochranného pásma – HOP popis ochr. pásma, 

• hranice technického ochr. pásma – HTO popis tech. ochr. pásma. 

Všechny texty v textových informacích jsou psané velkými písmeny bez diakritiky, např. 

INT = DOLNA LEHOTA. 

Vrstva KATUZ 

Ve vrstvě KATUZ se vytvářejí liniové objekty s hranicí katastrálního území. Každý objekt 

obsahuje jen jednu souvislou linii. Pokud se ve výkrese nachází víc nespojitých úseků 

hranice kat. území je pro každý úsek potřebné vytvořit samostatný objekt a linii. Linie 

může obsahovat značky, ne však izolované body. Podle typu hranice kat. území se volí typ 

čáry: 

• hranice státní, 

• hranice okresní, 

• hranice obecní, 

• hranice katastrálního území. 

Objekty mohou obsahovat texty pro popis hraničních znaků na státních hranicích a bodů 

bodového pole, když jsou součástí hranice. K objektu jsou připojené dvě textové 

informace: 

- číslo katastrálního území KU (např. KU=822256), 

- název sousedního katastrálního území HKU (např. HKU=RUSOVCE). 

Obsah textových informací je bez diakritiky a s velkými písmeny. 
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5.9. Příprava podkladů pro tvorbu VKM 

 

Podklady souřadnic mohou být v digitálním tvaru na paměťovém médiu, v písemném 

tvaru, nebo v tvaru grafického podkladu. Na základě dostupnosti a kvalitativního 

zhodnocení podkladů se volí vhodný způsob tvorby VKM. Přednostně se zpracovávají 

údaje s vyšší kvalitou (přesností), údaje na paměťových médiích počítače a existující 

souřadnice. Metoda kartometrické digitalizace se volí, jen pokud nejsou jiné dostupné 

údaje kromě analogové mapy dle [2]. 

 

5.9.1. Postup při interaktivní tvorbě VKM 

 

Při interaktivní tvorbě VKM se jednotlivé prvky VKM zadávají přímo v grafickém 

systému počítače: 

• načtení seznamu souřadnic, 

• založení výkresu, 

• tvorba jednotlivých objektů, 

• v průběhu tvorby výkresů doplnění seznamu souřadnic o potřebné body získané 

konstrukcí, 

• provedení kontroly výkresu - správnost jednotlivých objektů a odstranění 

nedostatků. 

 

5.9.2. Kontrola zpracování VKM a výpočet výměr, výsledky a uložení  

 

Výsledkem zpracování VKM jsou soubory na magnetickém médiu. 

Kontrola vytvořeného výkresu se provádí průběžně opticky, kontrolou objektů v statistice 

výkresu a speciálním kontrolním programem. 

Kontrolní program zjistí chyby ve struktuře objektů, přípustnost typu spojení,            

kreslícího klíče, značek a totožnosti linií. 

Některé chyby v liniích je možné zjistit až při kontrole všech skupin v rámci kat. území  

dle  literatury [2]. 

Základní identifikované chyby jsou: 

• neuzavřená linie hranice objektu KLADPAR, 
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• nezobrazená hranice parcely, 

• linie popisující hranici sousedních parcel nejsou totožné (drobné nesoulady 

průběhu křivek přecházejících stejnými body v opačném pořadí nejsou chybou, 

odstraní se při kartografickém předzpracovaní duplicitní kresby), 

• linie popisující hranici sousedních skupin ve vrstvě OBVOD nejsou totožné, 

• linie objektu vrstvy OBVOD neprobíhá po linii hranice parcel, 

• linie objektu vrstvy KATUZ neprobíhá po linii hranice parcel, 

• body značek objektu KLADPAR neleží ve vnitřku příslušného objektu, 

• chybí některý element objektu vrstvy KLADPAR (atribut, text, značka), 

• duplicita souřadnic nebo čísel bodů. 

 

Soubor (soubory) každého výkresu je označen dvojpísmennou zkratkou kat. území a 

číslem výkresu (např.. NM15 je výkres č. 15 kat. území N. Mesto). Správa katastru 

zabezpečí vytvoření seznamu katastrálních území a jejich dvojpísmenných zkratek, které 

budou závazně používané při označovaní výkresů VKM i grafických souborů ve 

výměnném formátů VKM (VGI). 

Na závěr zpracování výkresů kat. území se vytvoří výkres přehledu výkresů, který 

obsahuje objekty z vrstvy OBVOD doplněné o vrstvu s přehledem mapových listů. 

Tento výkres má číslo 0 (označení např. NM0). 

Všechny výkresy VKM zpracovaného (zpracovávaného) kat. území jsou uložené                     

na paměťovém médiu počítače ve společném podadresáři označeném zkratkou kat. území. 

V podadresáři adresáře jsou uložené závěrečné protokoly kontrolního programu, výpočty 

výměr a soubor výměr. 

 

5.9.3 Výměnný formát VKM 

 

Grafické soubory ve výměnném formátu jsou textové ASCII soubory typu *.vgi 

(vektorový grafický interface) umožňující uložení a přenos údajů VKM nezávisle od 

použitého grafického programového vybavení. Výměnný formát údajů má tvar 

srozumitelných a lehko čitelných textových souborů, které je možno prohlížet, případně 

upravovat libovolným textovým editorem. Při vytváření výměnných souborů v 

definovaném formátů je ztráta informačního obsahu kresby omezená na minimum.    
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Formát je v případě potřeby v budoucnosti rozšířitelný o další položky. Struktura souborů 

VGI je shodná se strukturou VKM, soubory svým plošným rozsahem nemusí odpovídat 

výkresům VKM . 
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6. Katastrální mapa Slovenské republiky na internetu 

Velmi zajímavou, avšak ne tak používanou funkcí katastrálního portálu jsou (internetové) 

katastrální mapy. Bez toho, aby ste museli jít na katastr, můžete si zobrazit katastrální 

mapy přímo ve Vašem počítači. 

 

Obr. č. 5 Ukázka katastrální mapy Hrad Devín, Bratislava  z katastrálního portálu 

Katastrální mapa se zobrazuje jedině v prohlížeči Internet Explorer a vyžaduje instalaci 

ActiveX prvku Autodesk MapGuide. 

Pokud nefunguje přímý odkaz na hlavní stránce katasterportál-u klikněte na odkaz 

“Zobrazenie mapy” tak jako je ukázané na obrázku č.6. 
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Obr. č. 6 Ukázka  zobrazení katastrální mapy na internetu 

 

Postup instalace katastrální mapy 

1. Otevřete katastrální mapy , v horní časti stránky se zobrazí text “Automatické 

otvárané okno bolo zablokované…“, nebo “Tento server vyžaduje …“, případně 

jiný podobný text. 
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Obr. č. 7 Ukázka blokovaní okna katastrální mapy na internetu 

2. Klikněte na text a z nabídky vyberte „Nainštalovať ovládací prvok ActiveX“, v 

novějších verzích Internet Exploreru „Doplnok vypnutý– Spustiť ovládací prvok 

ActiveX“. 

3. Zobrazí se okno s nabídkou instalace, klikněte na „Inštalovať“.  

4. Autodesk MapGuide se nainstaluje a po skončení by se měla zobrazit mapa 

Slovenska. 

 

6.1. Zobrazení  katastrální mapy v katasterportal.sk 

  

Po správné instalaci prvku Active X a správném načtení internetové stránky se nám 

zobrazí mapa Slovenské republiky jako VKM obr. číslo 8. 
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Obr. č. 8 Ukázka VKM  Slovenské republiky 

 

Katastrální mapa v měřítcích 

Katastrální mapa umožňuje zobrazení v běžně používaných katastrálních měřítcích 1:500, 

1:1000, 1:2000, 1:5000 (od nejdetailnější po nejvzdálenější) a v sáhových měřítcích 1:1440 

a 1:2880 (v těchto měřítkách se tvořily mapy určitého operátu). 

Legenda katastrální mapy na www.katasterportal.sk 

 vektorová katastrální mapa v celém k.ú. 

 vektorová katastrální mapa extravilán 

 vektorová katastrální mapa intravilán 

 vektorová katastrální mapa a mapa určeného operátu 
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 VKM a UO jen extravilán 

 VKM není zpracovaná 

 VKM celé území + UO extravilán 

 VKM extravilán + UO celé území 

 VKM a UO jen intravilán 

 VKM intravilán + UO celé území 

Tab. č. 2 Legenda KM 

Internetová katastrální mapa slouží jen pro informační účely, úředně potvrzený snímek 

katastrální mapy si můžete vyžádat na příslušné (podle okresu) správě katastru. 
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7. Aktualizace VKM v Slovenské republice 

 

Důležité je vytvořit kvalitní VKM a udržovat ji v aktuálním tvaru, neboť plynutím času se 

stává taková to mapa neaktuální pro další využití v katastru nemovitosti. Aktualizace VKM 

je neoddělitelnou součástí aktualizace katastrálního operátu. Aktuálnost katastrální mapy 

spolu s možností poskytování jejího obsahu  v elektronické formě je potřebná nejen pro 

správu katastru nemovitosti (KN), ale je i podmínkou jejího využívání v jiných 

informačních systémech, technických a účelových mapách. 

Je potřebné nadefinovat přesné pravidla aktualizace podle literatury [3]. 

 

7.1. Podmínky aktualizace VKM a podklady na aktualizaci VKM 

 

Základní územně-technickou jednotkou aktualizace VKM je katastrální území. Pracovní 

jednotkou VKM je výkres. 

Aktualizace VKM je součástí geodetických informací, která se vykonává na podkladě 

písemných, grafických a číselných údajů. Pokud jsou takovéto údaje uložené na 

paměťovém médiu počítače, nazývají se digitálně geodetické podklady (DGP). 

Digitální geodetické údaje jsou soubory údajů na paměťovém médiu počítače. Umožňují 

automatizované vytvoření aktualizačních výkresů v grafickém výkrese a v stanovené 

struktuře VKM. Mezi tyto soubory patří: 

1. soubor seznamu souřadnic (*.stx ), 

2. soubor údajů ve výměnném formátě VKM (*.vgi ). 

Vektorový geodetický podklad (VGP) je aktualizační výkres ve výměnném nebo interním 

formátů grafického systému. Obsahuje nový stav řešených parcel s úplným obsahem ve 

vrstvách a struktuře VKM. Každý VGP má svoje označení XX9999, kde XX je zkratka 

katastrálního území a 9999 je číslo ZPMZ příslušného geometrického plánu. Více podle 

[3]. 
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Vyhotovení digitálních geodetických podkladů (DGP) 

Soubory DGP jsou textové ASCII soubory a je možné je vytvořit ve vhodném textovém 

editoru, nebo pomocí k tomu určeného programového vybavení. 

Archivace Vektorového geodetického podkladu (VGP) 

Při této archivaci je potřebné dodržovat systém označování souborů. Samostatně se 

vytvářejí dva typy archívů: 

• archív převzatých výkresů VGP 

• archív výkresů VGP promítnutých do VKM 

Tyto archívy se vytvářejí samostatně pro každé katastrální území. Každý výkres VGP se 

může nacházet jen v jednom typu archívu tj. po promítnutí údajů VGP do VKM se 

přesouvá výkres VGP z archívu převzatých do archívu promítnutých. 
 

7.2. Geometrický plán s VGP 

Geometrický plán je grafickým znázorněním nemovitosti, které vzniknou: 

 

1) rozdělením, 

 

2) sloučením nemovitosti před změnou a po změně s uvedením dosavadních a nových 

parcelních čísel, výměr, druhů pozemků a dalších údajů.  

Geometrickým plánem se graficky znázorňuje i věcné břemeno k časti pozemku. 

Geometrický plán se vyhotovuje na základě výsledků geodetických prácí. Dále dle literatury 

[3]. 
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7.2.1. Ověření a převzetí geometrického plánu s VGP 

Vyhotovení VGP nenahrazuje žádnu grafickou, ani písemnou část geometrického plánu.   

Pokud se v katastrálním území už nepoužívá analogová mapa, jsou zobrazovací práce 

nahrazené kontrolou při převzetí VGP v grafickém počítačovém systému správy katastru. 

Pokud je ke geometrickému plánu vyhotovený i VGP, vyznačí se tato skutečnost v 

popisovém poli doplněním písmena E k číslu záznamu podrobného měření změn (ZPMZ). 

Kontrolu všech náležitostí (kontrola výměr, oměrných měr, souřadnic bodů a.j.) provádí 

příslušná správa katastru na údajích VGP na počítači. 

7.2.2. Dokumentace geometrického plánu s VGP 

Součástí geometrického plánu je VGP archivovaný na paměťovém médiu počítače. 

Při archivaci výkresů VGP je potřebné důsledně dodržovat systém označování souborů pro 

zamezení jejich duplicitního čísla. Samostatně se vytvářejí dva typy archívů: 

 

- archív převzatých výkresů VGP, 

- archív výkresů VGP promítnutých (zapsaných) do VKM. 

7.2.3.Vyhotovení kopií geometrického plánu s VGP 

 

Při vyhotovení kopií geometrického plánu je možné si vyžádat i vyhotovení kopie VGP ve 

výměnném formátů VGI. Za vyhotovení kopie VGP katastrálním úřadem se platí 

samostatný poplatek. 
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     7.2.4. Kontrola vektorového geodetického podkladu 

Každý vektorový geodetický podklad pro aktualizaci VKM je předmětem kontroly [3]. 

Zásady kontroly VGP: 

a) automatizovaná kontrola: 

- kontrola pomocí programového vybavení funkci grafického systému, 

jehož výsledkem je Protokol kontroly vektorových podkladů, 

b) vizuální kontrola: 

- kontrola umístění značek a textů, 

- kontrola umístění sluček, 

- kontrola správnosti parcelních čísel, 

c) kontrola souladu s písemnými podklady: 

- kontrola souladu čísel ZPMZ a pracovního čísla katastrálního území, 

- kontrola parcelních čísel, 

- kontrola výkazu výměr, 

- kontrola výpočtu souřadnic. 

7.2.5. Aktualizace VKM grafickým systémem 

V interaktivním grafickém systému při aktualizaci je potřebné dodržovat strukturu a 

objektovou skladbu výkresu. 

Aktualizace VKM může probíhat dvěma různými způsoby. 

Prvním z nich je aktualizace VKM přímo v programové nadstavbě SKM, která umožňuje   

vytvoření   pracovní   oblasti   (PO).   PO   slouží   ke   zjednodušení   práce s výkresem. 

Když výkres má zpravidla velké rozměry, PO umožňuje práci jen s části výkresu. Do PO 

jsou vyselektovány dotknuté parcely, které jsou řešené v GP. Vybrané parcely představují 

starý grafický stav. Interaktivně jsou vloženy do PO nové body, které jsou spolu se 

souřadnicemi uvedené v záznamu podrobného měření změn (ZPMZ). Spojnicí nových a 

starých bodů je vytvořen nový stav přímo v PO. Zde se také přiřadí nové parcelní čísla, 

symboly druhů pozemků, atributy PARCIS a provede se kontrola. Po odstranění 
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případných chyb se provede aktualizace. Samotná aktualizace se vykoná automaticky po 

jejím zvolení v nadstavbě SKM. 

Při druhém způsobu je základem VGP vytvořený na podkladě GP a ZPMZ. VGP je 

tvořený jako samostatný výkres, přičemž souřadnice mohou být použité i při nižší verzi 

software KOKEŠ. Na začátku tvorby VGP se musí zkontrolovat původní výměry podle 

výkazu výměr. Potom se vloží nové lomové body parcel, nové parcely se určují kombinací 

spojnic nových a původních podrobných bodů, přiřadí se nové parcelní čísla, symboly 

druhů pozemků, atributy PARCIS a provede se kontrola. Takto připravené VGP se uloží 

do složky GPP složkové struktury programu KOKEŠ s nadstavbou SKM. Zde VGP čekají 

na doručení právní listiny. Až po jejím doručení se může změna zapsat do katastrálního 

operátu. VGP se zo složky GPP pomocí funkce IMPORT otevře v PO.  Zde provede se 

kontrola PO. Zjištěné chyby jsou zaznamenány v protokolu kontroly a VGP se musí 

přepracovat. Když je VGP bez chyb může se provést aktualizace. 

Výsledkem aktualizace VKM je aktualizovaný výkres (případně výkresy) VKM, které jsou 

uloženy na magnetickém médiu a přehled záznamů podrobného měření změn 

promítnutých do souboru geodetických informací. 

Po promítnutí VGP do VKM (aktualizaci) se stejně jako po tvorbě VKM provede 

automatizovaná kontrola VKM speciálními kontrolními programy. Neprovádí se výpočet 

výměr parcel s uzávěrem na výměru katastrálního území. Archivuje se jen poslední, 

bezchybný protokol kontroly. Více dle [3]. 
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8. Aktualizace vektorové katastrální mapy v katastrálním území Veľká    

    Lomnica  

V této kapitole je uvedeno praktické převedení aktualizace v katastrálním území Veľká 

Lomnica okres Kežmarok. Toto k.ú. bylo zmapované v předcházejícím století, kde se 

zachovaly podklady: souřadnice a měřické náčrty ve tvaru VTX. Z těchto podkladů byla 

vyhotovená VKMč interaktivním spojením podrobných bodů podle rastrové předlohy 

tvorby ze seznamu souřadnic a předpisu pro kresbu a výpočet výměr a podle předlohy 

tvorby z výkresů automatizovaným způsobem, anebo interaktivně se upraví podle 

struktury VKM. Byly vytvořeny VGP (vektorové geodetické podklady) ze ZPMZ 

(záznamu podrobného měření změn) software-m Kokeš příloha č. 21.  

Území obsahuje objekty ve vrstvě KLADPAR. Celé k. ú. má velký objem dat, proto  byla 

tato aktualizace provedena na zmenšené verzi původního stavu. Výkres původního stavu 

byl označený KN867837_4_8.VYK a obsahuje všechny náležitosti, jako jsou parcelní 

čísla, symboly druhů pozemků, atributy PARCIS atd. Na vytvořeném výkrese byli 

provedené kontroly podle předcházející kapitoly a kontrola zpracování VKM a výpočet 

výměr. 

VKM po kontrole představuje původní stav (obr. 9. a obr. 11). Na aktualizaci bylo použito 

pět geometrických plánů z katastrálního území Veľká Lomnica.  

Tyto geometrické plány řeší: 

 

1)  Zaměření novostavby rodinného domu na pozemku parc. číslo 563/156 a budovy            

      na pozemku parc. číslo 563/268, číslo plánu 55/06, 

 

2)  porealizační zaměření staveb na pozemcích parc. číslo 563/259-261, číslo plánu     

     8/2006, 

 

3)  zaměření rodinného domu postaveného na pozemku parc. číslo 563/264                    

     na vydání kolaudačního rozhodnutí, číslo plánu 41/2006, 
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4)  zaměření rozestavěné stavby rod. domu na pozemku parc. číslo 563/267, číslo plánu  

     109/2006, 

5)  na oddělení nemovitostí parc. číslo 4380/106 až 4380/120. 

Dále byli vytvořené VGP z analogových geometrických plánů pomocí software KOKEŠ 

s nadstavbou SKM verze 2.71. Tyto jednotlivé VGP mají názvy VLxxxxkn.vgi, kde VL je 

zkratka k.ú. Veľká Lomnica a xxxx je číslo Záznamu podrobného měření změn (ZPMZ), 

kn je značka katastru nemovitostí.  

Úplné názvy VGP jsou následující: VL0979kn.vgi, VL0891kn.vgi, VL0931kn.vgi, 

VL0975kn.vgi, VL1284kn.vgi 

K nové parcele bylo přiřazeno parcelní číslo, případně jeho podlomení, symbol druhu 

pozemku a atribut PARCIS. Nakonec se zkontrolovali výměry jednotlivých nových parcel 

podle výkazu výměr GP v časti nový stav. Dovolená tolerance při rozdílu výměr je ± 1 m2 

pro VKMč.  

Při řešení VGP byly týto problémy:  

• VGP č. 979  jde o zaměření novostavby a budovy, použil jsem značku budova 

zděná, betonová parc. č. 563/268 a na pozemku parc. čísla 563/156 byla změněná značka 

druhu pozemku z ostatní plochy na zastavěná plocha. Viz příloha číslo 1. 

• VGP č. 891 jedná se o porealizační zaměření staveb na pozemcích p. č. 563/259-

261.  Parcela s číslem 563/71 se po zaměření rozdělila na dvě časti s parcelními čísly 

563/71 a 563/259. Změna druhu pozemku byla na parcele s číslem 563/259 na zastavěnou 

plochu. Dále parcela s číslem 563/154 se po zaměření přerozdělila na tři části s parcelními 

čísly 563/154, 563/260, 563/261. Změna druhu pozemku byla na parcelách 563/260 a 

563/261 z orné půdy na zastavěnou plochu. Viz příloha číslo 2. 
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• VGP č. 931 při zaměření rodinného domu postaveného na pozemku parc. číslo  

563/264 na vydání kolaudačního rozhodnutí byla použitá značka zastavěná plocha a na 

pozemku parc. číslo 563/66 byla použitá značka z orné půdy na dvůr a nádvoří. Viz příloha 

číslo 3. 

• VGP č. 975 tento geometrický plán na zaměření  rozestavěné stavby rodinného 

domu na pozemku parc. číslo 563/267 byla použitá značka budova zděná, betonová a  dále 

se změnila značka druhu pozemku z orné půdy na značku dvůr a nádvoří na parcele 

s číslem 563/169. Viz příloha číslo 4. 

• VGP č. 1284 geometricky plán je zaměřen na oddělení nemovitostí parc. čísla 

4380/106 až 4380/120, parcela číslo 4380/44 byla rozdělená po zaměření na víc častí. 

Nové parcelní čísla jsou 4380/106 až 4380/114 značka druhu pozemku zůstává 

nezměněná. Po zaměření pozemku s parcelním číslem 4380/101 došlo taktéž k dělení 

pozemku na více částí. Nové parcelní čísla jsou 4380/115 až 4380/120 označení druhu 

pozemku zůstává  také  nezměněná. Viz příloha číslo 5. 

Tyto VGP byly zkontrolované topologicky, syntakticky a také vizuálně. Do aktualizace 

vstupovali bez chyb.  

Aktualizaci se vykonala v software-u KOKEŠ s nadstavbou SKM v. 2.71 na Správě 

katastrů v Kežmarku. V tomto programu KOKEŠ se na základě zadaného názvu okresu 

vytvořila složková struktura. Původní stav výkresu se umístnil do složky Vektor – KN 

a VGP do složky GPP. V programu se založila pracovní oblast (PO), do které se 

importovalo pomocí funkce IMPORT VGP. Vykonala se topologická a syntaktická 

kontrola. Protokoly kontroly vektorových podkladů se nacházejí v příloze č. 11, 12, 13, 14 

a 15 .VGP byly bez chyb, tudíž byla automaticky provedena aktualizace VKM. 

Samotná aktualizace VKM programem KOKEŠ s nadstavbou SKM v. 2.71 není  složitá. 

Na příkazovém řádku pod ikonou PO byla zvolená funkce aktualizace, následně  

v dialogovém okně  se uvedlo jméno  jako zpracovatel aktualizace a program vykonal tuto 

aktualizaci samostatně automaticky. Protokoly aktualizace vektorových map katastru  jsou  
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v příloze č. 16, 17, 18, 19 a 20. Touto aktualizací se změnil i původní stav VKM. Po 

aktualizaci všech VGP se namísto původního stavu nachází stav VKM po aktualizaci (obr. 

10. str. 43 a obr. 12 str. 45). Táto aktualizace je na obr. č. 10 a č. 12 vyšrafovaná tužkou.  

S takovýmito postupy se setkáváme i v běžné praxi na správách katastru, když 

zpracovatelé geodeti dodávají spolu s GP i VGP, které jsou po kontrole použité na 

aktualizaci VKM.  
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Obr.9 Původní stav VKM 
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Obr. 10 Stav VKM po aktualizaci 
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Obr.11 Původní stav VKM 
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Obr. 12 Stav VKM po aktualizaci 
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9. Závěr 

Aktualizace ve vektorovém tvaru splňuje všechny podmínky na přesnost a kvalitu 

vypracování. Momentálně v současnosti přibylo víc katastrálních území, kde existuje 

VKM. Problém katastru nemovitostí zůstává i nadále mezi neúčinností souboru 

geodetických informací (SGI) a souboru popisných informací (SPI). Také na katastrálních 

územích kde je VKM, je potřebné provést zápis do katastrálního operátu zvlášť v SPI 

a následně v SGI. Zpracovatel geodet doručí GP. Také v daném k. ú. se VKM musí 

odevzdat i VGP, který se uloží do příslušného složky, v případě analogové mapy se 

provede i zákres tužkou do katastrální mapy. Po doručení právní listiny a vykonaní změny 

v SPI se vykoná změna také v SGI aktualizací VGP anebo vytažením kresby tužkou 

červenou tuší. V budoucnu se uvažuje o  vytvoření víceúčelového katastru, kde budou oba 

soubory programově propojené. V praxi to znamená, že po odevzdání GP s VGP se tyto 

soubory umístni do složky GPP. Po doručení právní listiny ke GP se listina zapíše do SPI 

a systém automaticky vykoná aktualizaci také v grafické časti operátu. 

Pokud se stane takovýto víceúčelový katastr realitou, pak takové  množstvo změn v životě 

a jejich zápis do katastru nemovitostí vyžaduje efektivní programové vybavení, které 

zjednoduší a zrychlí práci.  

V současnosti vhodným softwarem pro aktualizaci VKM je software KOKEŠ s nadstavbou 

SKM, je přímo určený pro geodetické výpočty a zároveň i grafickou tvorbu geodetických 

prácí. Při studiu na vysokých školách jsem se střetl se softwarem KOKEŠ s nadstavbou 

GPL, kde jsem si osvojil základní dovednosti práce s tímto softwarem. Pomocí programu  

KOKEŠ jsem z geometrických plánů vyhotovil VGP, které jsem použil na aktualizaci 

VKM. Při absolvovaní odborné praxe na Správě katastru v Kežmarku jsem se střetl 

s aktualizací VKM a softwarem KOKEŠ s nadstavbou SKM v. 2.71. Tento software 

s nadstavbou obsahuje základné funkce a nové funkce obohacené o rychlejší tvorbu 

a aktualizaci VKM. 

Výsledkem mojí závěrečné práce je teoretické a i praktické zvládnutí aktualizace VKM 

v rozsahu pěti geometrických plánů. Geometrické plány jsou zdokumentované v příloze č. 
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1, 2, 3, 4 a 5. V kapitole 5.4 je uvedené, že obsah VKM  je uložený na paměťovém médiu 

počítače, proto je jako jedna z příloh i CD s původním stavem VKM a VKM po 

aktualizaci, příloha č. 21. V příloze na CD jsou také VGP vypracované podle 

geometrických plánů. 
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