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Anotace  
V p edložené diplomové práci jsou popsány postupy tvorby grafických ástí 

registr  a ešení specifických problém , které jsou charakteristické pro uvedené katastrální 

území. Postupy tvorby grafické ásti registr  v námi vybraných katastrálních územích se v 

mnohém podobají, dokonce postupy transformací jsou stejné, ale každé katastrální území 

je specifické již od vzniku a existence jednotlivých podklad . Hlavním cílem p i

zpracování grafických ástí registr  je volba takových technologií zpracování, aby byla na 

konci dosažena co nejlepší kvalita výsledk  a vytvo ena vektorová mapa použitelná v 

katastru nemovitostí jako podklad pro všechny další geodetické práce. 

Klí ová slova: analogová mapa, vektorová mapa, registr obnovené evidence pozemk

Summary
In the present thesis there are described the methods of the creation of graphic 

register and the solutions of the specific problems that are characteristic for the mentioned 

cadastral area. Making procedures of graphic part of the register in our selected cadastral 

areas are in many ways resembled, even transformation processes are the same, but each 

cadastral area is specific  since the creation and existence of individual documents. The 

main objective of image processing part of the register is the choice of processing 

technologies  that the best quality result will be reached at the end and a vector map  will 

be created to be used in the land as a base for all other geodetic works.

Keywords: analog map, vector map, the land register of the renewed registration



Seznam použitých zkratek 

ROEP              registr obnovené evidence pozemk

k.ú.                  katastrální území     

JEP                  jednotná evidence p dy

EN                   evidence nemovitostí  

KN                  katastr nemovitostí

JTSK               Jednotní trigonometrická sí  katastrální  

ŠMH               státní mapa hospodá ská

PK                   pozemková kniha  

LV listy vlastnictví 

ZEPV PN zakládání evidencí právních vztah  k p vodním nemovitostem 

PPÚ    projekt pozemkových úprav 

RPS                 registr p vodního stavu

RVP                registr vlastnických práv 

ZRPS              zjednodušený registr p vodního stavu

UO                  ur ený operát 

C KN              registr parcel stavu C katastru nemovitostí

BPEJ               bonitované p dn  ekologické jednotky

VKM              vektorová katastrální mapa íselná

VKMn             vektorová katastrální mapa ne íselná

VMUO            vektorová mapa ur eného operátu 

GP                   geometrický plán 

ZPMZ             záznam podrobného m ení zm n

VGI                 vým nný formát používaný katastrálními ú ady

THM               technicko-hospodá ské mapování  

ZMVM           základní mapa velkého m ítka

PBPP              body podrobného bodového polohového pole 

ŠPS                 Státní prostorová sí

GNSS             globální naviga ní družicový systém 

VGP               vektorové geodetické podklady
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Úvod

Pot eba obnovy evidence p vodních nemovitostí a práv k nim si p inesly s sebou 

nesrovnalosti a zejména nep ehlednost v evidování pozemk  a vlastnictví k nim.

Pro uspo ádání vlastnictví k pozemk m byly p ijaty zákony (zák. . 330/1991 Zb. 

a zák. . 180/1995 Z.z. ve zn ní pozd jších p edpis ), na základ  kterých m ly být 

vykonány komplexní pozemkové úpravy. Pozd ji se ukázalo, že v p ijatelném ase jsou 

celoplošn  neefektivní. Proto se na území Slovenské republiky vyhotovují jen její n které 

etapy. Jednou z t chto etap je tvorba registr  obnovené evidence pozemk .

Cílem této diplomové práce je prezentovat tvorbu grafických ástí novodobých 

registr  pozemk . To m že sloužit jako nástroj k vytvo ení souvislého zobrazení 

p vodních pozemkov -knižních, ale v dnešní dob  i majetkov -právních vypo ádání 

katastrálních parcel. Ty je možné p evzít do katastru nemovitostí a dále je pak používat 

jako vektorovou katastrální mapu s jejich p íslušnou, p esn  definovanou kvalitou a tím 

i jejich použitelnost na další práce p evzaté do katastru nemovitostí. 

Zárove  práce poukazuje na r znorodost katastrálních operát  v jednotlivých katastrálních 

územích, ve kterých se ROEP vytvá í:

- v k.ú. Bobrov je to nová pozemková kniha s mapou pozemkové knihy vytvo enou

z mapy pozemkového katastru z roku 1871, reambulovanou v roce 1931 a katastrální 

mapou odvozenou z mapy pozemkové knihy, 

- v k.ú. Rab a je to stará pozemková kniha s „krokovou“ mapou pozemkové knihy, 

mapou pozemkového katastru z roku 1872, která nebyla p evzatá do pozemkové knihy 

a katastrální mapou vytvo enou metodou letecké fotogrammetrie v roce 1966, 

- v k.ú apešovo je to nová pozemková kniha  s mapou pozemkové knihy z roku 1935 

a katastrální mapou odvozenou z mapy pozemkové knihy. 
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1 Historický vývoj katastru nemovitostí na území Slovenska 

Historický vývoj právních vztah  k nemovitostem zap í inil rozdrobenost 

pozemkové držby na Slovensku. Již v minulosti se kladl velký d raz na pozemkovou 

statistiku a evidenci p dy. Budování pozemkových knih, pozemkového katastru, evidence 

nemovitostí a následn  katastru nemovitostí p ešlo do dnešních dn  mnohými etapami. 

Soubor informací o nemovitostech prošel po dobu své existence od poloviny p edminulého 

století složitým vývojem, který vždy odpovídal okamžitým pot ebám spole nosti.

Za celé uvedené období prošly pozemkové evidence intenzivním vývojem, který 

m žeme z hlediska zakládání a vedení rozd lit do následujících etap: 

      -     rakousko-uherská evidence, 

- staré pozemkové katastry na území Slovenska, 

- eskoslovenský pozemkový katastr, 

- evidence  p dy (EP), 

- jednotná evidence p dy (JEP), 

- evidence nemovitostí (EN), 

- katastr nemovitostí (KN). 

Každá z t chto etap m la své období a s ním byly spojené charakteristické kladné 

a záporné jevy.

1.1 Staré pozemkové katastry na území Slovenska 

Dan  byly vždy v každém státním z ízení zdrojem p íjm  do státní pokladny. 

Z t chto d vod  došlo i ke zdan ní pozemk . Aby se da  mohla spravedliv  vybírat, bylo 

zapot ebí sestavit soupis pozemk , což zahrnovalo p ibližnou vým ru, druh pozemku 

a ur ení bonity. Z t chto údaj  se dala cena pozemku vypo ítat a ur it tak výši dan .

První soupis pozemk  s katastrálním výt žkem byl v bývalém Rakousko-Uhersku 

v roce 1767 tzv. Tereziánský urbá .

V roce 1817 císa  František I. vydal císa ský patent, na základ  kterého m la

všechna zam ení pozemk  vycházet z v deckých základ . Podle tohoto patentu se za alo 

s mapováním v Rakousku a v echách. Pro odpor uherské šlechty se mapování v Uhersku 

a tím i na Slovensku, neprovád lo. Tyto pom ry se zm nily po zrušení poddanství v roce 
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1848 a po oslabení práv uherské šlechty. Tak se stalo, že díky tomuto patentu „o stabilním 

katastru“ byly pro pot eby pozemkové dan  všechny pozemky geometricky zam ené, 

zobrazené, sepsané a popsané, rozd lené podle druhu pozemku a druhu používání. Úrodné 

pozemky byly rozt ízeny do jakostních t íd.

Již v roce 1849, p i vydání na ízení o stabilním katastru se p edpokládalo, že 

podrobné vym ování pozemk  a jejich zobrazení na mapách nebude pro založení KN, 

v tak krátkém asovém období a pro tak velká území, možné. Proto na základ  císa ského 

na ízení ze dne 4.3. 1850 bylo zavedené tzv. Provizorium pozemkové dan , která m la

trvat do roku 1869.

Operát „Da ové provizorium“ skon il v roce 1855 a s podrobným vym ováním se 

za alo v roce následujícím. Pro ú ely da ového provizoria byly vytvo eny tzv. 

konkretuální mapy stabilního katastru v menším než katastrálním m ítku. ( Konkretuálni 

mapy = mapy Da ového provizória v m ítku menším než b žné katastrální m ítko mapy, 

a to od m ítka 1:7200 až po 1:28 800. D laly se proto, nebo  stabilní katastr nebylo 

možné v krátkém ase vybudovat. Zobrazené byly jen hranice obcí, katastrální hranice, 

v tších p dních blok , bez zobrazení hranic jednotlivých drobných pozemk )  v menším 

než katastrálním m ítku. V roce 1856 zapo alo podrobné mapování, které m lo skon it

v roce 1869. Mezi tím nastalo v roce 1867 Rakousko-Uherské vyrovnání, což m lo za 

následek odluku Uherska od Rakouska. Proto se práce podrobného mapování ješt  více 

oddálily. V roce 1869 byla vydána uherská sm rnice na vyhotovení katastrálního mapování 

v sáhovém m ítku. (nej ast ji 1:2880). Podle sm rnice se toto mapování provád lo na 

území Uherska n kolik desetiletí, p i emž práce na založení stabilního katastru se naplno 

rozb hly až v roce 1875 a to po vydání zákonného lánku VII/1875. 

1.2 Evidence pozemkového katastru 

Pot eba evidování všech zm n v katastrálním operátu dle stanovených požadavk

se poci ovala ihned po dokon ení operátu stabilního katastru.

Již v roce 1876 bylo na Slovensku na ízeno, aby vedení evidence bylo rozd leno na 

dv  nezávislé složky: 

- udržování pozemkového katastru v souladu se skute ností,

- katastrální zemské m ení, na základ  katastrálních operát .
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Byly z ízeny samostatné ú ady a orgány. Vedení katastru vykonávaly eviden ní 

obecné ú ady, t.j. obecní, obvodní a m stští notá i. Zm ny byly provád ny pouze 

v písemných operátech, a proto se písemný operát neshodoval s vlastní katastrální mapou. 

Po vydání zákonního lánku XXIX/1886 o zakládání vložek pozemkových knih se stala 

kopie katastrální mapy, zobrazující skute ný stav, po založení vložek pozemkové knihy 

autentickou mapou pozemkové knihy. Po roce 1886 se tedy podstatn  sblížil pozemkový 

katastr s pozemkovými knihami.  

1.3 eskoslovenský pozemkový katastr 

Po první sv tové válce p evzala SR katastrální operáty rakousko-uherského 

p vodu. Stav pozemkového katastru na Slovensku byl však velmi neuspokojivý, a koliv

pokud jde ale o dopl ování katastru, byly z ízeny eviden ní orgány, které se staraly 

o udržování souladu mezi katastrální mapou a jejím písemným operátem a mezi 

pozemkovou knihou podle skute ného stavu. 

Za p echodné období je ozna ována doba mezi roky 1918 a 1928. V této dob  se 

vykonávaly následující práce: 

- p íprava jednotného unifika ního zákona o pozemkovém katastru, 

- p íprava jednotných polohopisných geodetických základ  pro SR,

- zjednodušení organizace katastrální služby, 

- konsolidace operátu pozemkového katastru na území Slovenska.   

Na základ  zákona . 43/1942 byla provedena do asná reorganizace katastrální 

služby. To m lo za následek z ízení samostatných katastrálních m ických ú ad .

V roce 1919 byla v Praze z ízena Ministerstvem financí triangula ní kancelá , která 

v letech 1920-1927 vybudovala JTSK. 

Na Slovensku se p ikro ilo k unifikaci katastrálních operát  obcí, ve kterých již 

byly vložky nové pozemkové knihy (dále jen PK) založeny. K t mto ú el m vydalo 

Ministerstvo financí v roce 1925 tzv. „Návod unifika ní“. To znamenalo vyhledání 

a odstran ní nesrovnalostí mezi katastrálními operáty a vložkami nových pozemkových 

knih.

V obcích na Slovensku, tam kde ješt  nebyly vložky nových PK založeny, se 

provád la náprava katastru. Ministerstvo financí vydalo k t mto pracím v roce 1926 návod 
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„Náprava katastru“. V obcích se starou PK bylo nezbytné zajistit identifikaci parcel  

písemného katastrálního operátu s parcelami zapsanými v úpln  jiných íselných adách 

(pod jinými ísly) v pozemkov -knižních protokolech. Základem pro sjednocení všech 

podklad  a pro vybudování jednotného eskoslovenského pozemkového katastru byl zákon 

.177/1927 Sb. ze dne 16.12. 1927 o pozemkovém katastru a jeho vedení. Jednalo se o tzv. 

„Katastrální zákon“. V eskoslovensku se provád lo základní vym ování a mapování 

nejprve podle technického p edpisu „Návodu A ( Návrh) “ vydaného v roce 1932. 

1.4 Pozemkové knihy 

Pozemková kniha, která se na území Slovenska zakládala od roku 1850 m la

sloužit k tomu, aby dala pevný základ a p ehled o právních vztazích k nemovitostem. 

V pozemkové knize byly zapsány veškeré nemovitosti daného katastrálního území, které 

tvo ily p edm t zápisu do pozemkové knihy. K jednotlivým nemovitostem se práva nov

nabývala, pozm ovala se a zanikala. Na Slovensku existují: 

• Pozemkové knihy tzv. staré,  kde vlastnictví je vedeno v protokolech pozemkové 

knihy, které byly vytvo eny na základ  místního vyšet ování a p iznání. Mapou 

pozemkové knihy jsou tzv. „krokárske mapy“, t.j. ná rt bez m ítka, vytvo eny na 

základ  místního vyšet ování v terénu v rámci zakládání pozemkové knihy. Tento 

druh pozemkové knihy reprezentuje v práci pozemková kniha v k.ú. Rab a. Tato 

kniha byla založena v letech 1850 až 1860.

• Pozemkové knihy tzv. nové, s vložkami pozemkové knihy. V práci je 

reprezentován pozemkovou knihou z k.ú. Bobrov, kde byla nová pozemková kniha 

založena v roce 1931 a v k.ú. apešovo, kde byla nová pozemková kniha založena 

v roce 1935.

1.5 Evidence pozemk  po roce 1945 

Evidence nemovitostí byla p ed druhou sv tovou válkou vedena ve ve ejných

knihách a v pozemkovém katastru. Ob  tyto evidence na sebe navazovaly. Postupn  ale 

vznikl vzájemný nesoulad mezi t mito evidencemi a nesoulad mezi evidencemi 

a skute ným stavem vlastnictví.  
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Po druhé sv tové válce nebyl schopný systém pozemkového katastru zvládnout 

prudký vývoj v osídlení, který za al povále nými zm nami a pozd ji i pokra ujícími 

zm nami p i tzv. socializaci zem d lství. Všechna tato opat ení, která vyvolala velké 

zm ny ve vlastnických vztazích k pozemk m, nebyla v tšinou v pozemkových knihách ani 

v pozemkovém katastru zazna ena. Tyto nedostatky znemožnily využít do té doby platné 

operáty evidence pozemk  pro pot eby plánování hospodá ské výroby. To byly hlavní 

d vody toho, pro  bylo zastaveno i udržovaní souladu mezi pozemkovým katastrem 

a pozemkovou knihou. 

1.6  Evidence p dy

V roce 1951 Ministerstvo hospodá ství zavedlo pro pot eby plánování hospodá ské

výroby vlastní evidenci p dy (EP). Ta byla založena na základ  užívacích vztah . Údaje 

o p d  se neur ovaly z technických podklad , ale z dobrovolného p iznání uživatel  p dy.

V této evidenci bylo zjišt no velmi mnoho nedostatk , které daly podn t k vytvo ení 

nových zásad pro dokonalejší evidenci p dy. Tyto zásady byly konkretizovány v zákon .

192/1956 o založení jednotné evidence p dy .

1.7 Jednotná evidence p dy

Hlavní úlohou jednotné evidence p dy (JEP) bylo vybudovat takovou evidenci 

p dy, která by poskytovala hodnov rné údaje nejen pro plánování a ízení hospodá ské

výroby, ale i podklady pro evidenci všech pozemk , budov a staveb. 

Podkladem pro založení mapových a písemným operát  bylo: 

• na katastrálním území, kde je katastrální operát sjednocený s operátem pozemkové 

knihy, se použil písemný a mapový operát pozemkového katastru dopln ný

právoplatnými zm nami a výpisy z pozemkové knihy a pozemkov -knižní mapou., 

• na katastrálním území, kde je katastrální operát nesjednocený s operátem 

pozemkové knihy, se použila p vodní katastrální mapa, mapa pozemkové knihy, 

staré komasa ní nebo jiné mapy vytvo ené metodou letecké fotogrammetrie. Jako 

písemný podklad byly použity výpisy pozemkov -knižních protokol ,

• dále byly jako podklady pro založení mapových a písemných operát  použity 

záznamy mapových a písemných operát  p ezkoušené a také vyhotovené podklady 
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získané po roce 1945 a to hlavn  z evidence p dy a státní mapy hospodá ské

v m ítku 1:5000.

Mapový operát JEP tvo ily mapy: 

- pozemková – zobrazuje skute ný stav, 

- eviden ní – kopie pozemkové mapy (nachází se v obcích ), 

- pracovní.

Operát nebyl celkem dokonalý a v n kterých p ípadech nesouhlasil se skute ným stavem.  

1.8  Evidence  nemovitostí 

V evidenci nemovitostí se vyzna ovaly všechny nemovitosti s uvedením druh

pozemk , vým r a zp sobu využití, dále vlastnické vztahy, správa majetku a pod. 

Z hlediska technologií vedení údržby a obnovy operátu byla evidence nemovitostí 

významným krokem vp ed. Do roku 1950 byly vlastnické vztahy k nemovitostem 

evidovány v pozemkových knihách a jejich význam spo íval hlavn  k ochran

vlastnických práv k t mto nemovitostem. Jako sou ást evidence nemovitostí se 

zaznamenávají od 1. 4. 1964 právní vztahy, od ú innosti zák. . 22/1964 Sb. o Evidenci 

nemovitostí. 

Evidence nemovitostí, která eviduje skute né užívací vztahy i právní vlastnické 

vztahy, obsahuje údaje JEP dopln né údaji o právních vztazích k nemovitostem. Tyto 

vztahy se zapsaly na listy vlastnictví . V EN nebylo vhodn  do ešené evidování 

nemovitostí v pozemkových knihách. Zm ny jako d dictví po zem elých nebo zm na

vlastníka se nezapisovaly do vložek pozemkových knih, ale pouze se uvedla poznámka 

o uskute n né zm n  s íslem p íslušné listiny. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Výše popsaný stav – v kapitolách 1.1 až 1.8 – byl pro fungování tržního 

hospodá ství po zm n  spole enského uspo ádání v roce 1989 nevyhovující. Tento 

nevyhovující stav evidování vlastnického práva k pozemk m se za al ešit již v roce 1991 

zakládáním evidence právních vztah  k p vodním nemovitostem (ZEPV PN). Nemohl se 

ovšem zabezpe ovat v plánovaném rozsahu, a to vzhledem k nedostatku kapacit 
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a finan ních prost edk  v rezortu geodézie, kartografie a katastru nemovitostí. V roce 1991 

byl p ijat „ Zákon . 330/1991 Zb. Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, 

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o 

pozemkových spolo enstvách „ 

P edpokládalo se, že problém komplexního evidování vlastnických práv 

k nemovitostem je vy ešený, a proto se v roce 1992 rozpracovalo n kolik projekt

pozemkových úprav (PPÚ). V rámci 1. etapy pozemkových úprav se zpracovávaly tzv. 

registry p vodního stavu (RPS), poté registry vlastnických práv (RVP) a pozd ji

i zjednodušené registry p vodního stavu (ZRPS). Postup uvedený v tomto zákon  se 

ovšem ukázal v dob  uvedení do praxe asov  a finan n  náro ný, vzhledem na 

rozdrobenost pozemkového vlastnictví, nejasnost vlastnických vztah  a relativn  nízký 

zájem vlastník  o uspo ádání, v n kterých p ípadech i t žko realizovatelný. Po 

p ehodnocení zjišt ných problém  a náro nosti se vláda SR rozhodla hledat jiný zp sob

ešení, a to v podstatn  kratším asovém horizontu. Vypracovala se „Koncepce uspo ádání

pozemkového vlastnictví v SR“, která se stala základním dokumentem pro všechny další 

legislativní kroky. 

V roce 1995 byl p ijat Zákon NR SR . 180/1995 Z. z. o n kterých opat eních na 

uspo ádání vlastnictví k pozemk m ve zn ní pozd jších p edpis .

Zákon eší t i základní otázky uspo ádání pozemkového vlastnictví: 

• vytvo ení uceleného právního registru evidence p dy;

• uspo ádání vlastnictví u nedoložených, ale nesporných p ípad ;

• omezení dalšího rozd lování pozemk .

V ú innosti zákona . 180/1995 Sb. a vykonávacích vyhlášek se na Slovensku 

vytvá í registry obnovené evidence p dy.
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2 Postup p i tvorb   registr   obnovené evidence pozemk

V této stati bude v krátkosti nastín n postup p i tvorb  registr  obnovené evidence 

pozemk . Dostupné údaje o pozemcích a jejich právních vztah  se zjiš ují v ízení 

o obnov  evidence n kterých pozemk  a právních vztah  k nim vztažených. Na t chto 

základech se pak sestavuje a schvaluje registr. P edm tem ízení jsou pozemky vymezené 

plošn  vlastnickými vztahy nebo držbou: 

- které nejsou vepsané v liste vlastnictví a nebo jsou evidované neúpln  jen áste n

na LV, 

- pozemky bez geometrického a polohového ur ení , bez vým ry, a nebo tam, kde 

došlo ke zm n  ur eného operátu anebo nebyly p e íslovány parcely na LV po 

obnov  katastrálního operátu novým mapováním,  

- pozemky, které nejsou uvedeny v majetkové podstat  LV, tzv. „hluché“ LV. 

Správními orgány jsou p i tvorb  ROEP pozemkové ú ady nebo správy katastru. 

Ur ený operát 

Ur ený operát (UO) je nejvhodn jší dosud p sobící operát, anebo operáty, 

ve kterých jsou evidovány a zobrazeny p vodní nemovitosti. Mapou ur eného operátu se 

rozumí mapa, ve které jsou zobrazené pozemky vymezené vlastnickými hranicemi ( v R

zjednodušená evidence). Provedení identifikace parcel pozemkov -knižního stavu se 

stavem pozemkového katastru lze bez problém  v katastrálních územích se sjednoceným 

operátem pozemkového katastru s operátem pozemkové knihy. Tam, kde se operát 

pozemkového katastru nesjednotil s operátem pozemkové knihy, ale údaje v nich je možno 

identifikovat, je UO zpravidla operát pozemkového katastru. 

Ur eným operátem v katastrálním území Rab a byly mapy pozemkového katastru  z roku 

1872 a vlastnictví vedené v pozemkové knize. 

Na k.ú. Bobrov a apešovo byl vybrán operát pozemkové knihy jako ur ený operát.

UO obsahuje písemnou a grafickou ást.
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     Podklady pro sestavení registru 

Podklady pot ebné k sestavení registru se zjiš ují z údaj  katastrálního operátu 

a z dokumentací státních orgán  a organizací. Tyto podklady poskytli vlastníci pozemk ,

nájemci pozemk , pozemková spole enství nebo jiné oprávn né osoby. 

Katastrální operát 

Pokud katastrální mapa registru C není vedena ve vektorovém tvaru zpracuje pro 

registr C KN zhotoviteli soubor grafický. Podle kvality katastrálního operátu a existujících 

podklad  slouží soubor C KN ke tvorb  vektorové katastrální mapy íselné anebo 

vektorové katastrální mapy ne íselné. 

Bonitované p dn -ekologické jednotky  

Podklady BPEJ se p evezmou od organizace Výzkumného ústavu p dního

znalectví a ochrany p dy  a jeho pracoviš  pat ících p sobností k Ministerstvu 

hospodá ství. 

Zpracování grafického souboru C-KN a jeho p evzetí do katastru 

Grafický soubor C-KN obsahuje zobrazení stavu katastrální mapy. Provádí se 

dopl ování chyb jících hranic nebo zm n ných hranic na aktuální stav. Pokud bude 

grafický soubor KN sloužit k vytvo ení vektorové katastrální mapy íselné (dále jen 

VKM ), dopracovávají se zm ny p ímo z odevzdaných vektorových geodetických 

podklad . Pokud vektorové geodetické podklady (VGP) nebyly zpracované, vytvo í ho 

zhotovitel registru z m ených íselných údaj . Pokud bude grafický soubor KN sloužit 

k vytvo ení vektorové katastrální mapy ne íselné (dále jen VKMn) doplní se zm ny

z rastru aktuální mapy nebo geometrických plán . Je nezbytné uvést, že pokud je to 

v konkrétních p ípadech pozemk  z existujících podklad  (p evážn  z VGP) možné, má se 

postupovat tak, jako p i tvorb  VKM . Nap íklad p i tvorb  VKMn. 

Sestavení grafické ásti registru 

Zhotovitel p i sestavení grafické ásti registru zpracuje grafický soubor p vodního

UO (p vodní stav UO je stav analogové mapy UO pro archivní ú ely) a grafický soubor 
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UO, který správa katastru po zápisu registru využije na zpracování vektorové mapy 

ur eného operátu (VMUO). 

Podkladem pro zpracování grafického souboru UO je grafický soubor p vodního

ur eného operátu. Poté se doplní chyb jící hranice nebo zm n né hranice parcel podle 

aktuálního stavu. Zm ny se doplní z rastru aktuální mapy nebo GP nebo jiných grafických 

analogových podklad , to m žou být nap íklad geometrické nebo p íd lové plány bez 

matematického základu. 

Sestavení písemné ásti registru 

Podkladem k sestavení písemné ásti registru jsou p evzaté údaje z katastru, ze 

státních, obecných i firemních archív , ze státních dokumentací a údaje poskytnuté komisí 

a ú astníky ízení.

Obsah a ásti registru 

Písemná ást registru obsahuje: 

          -    soupis pozemk  vlastník , které jsou p edm tem ízení,

          -    soupis pozemk , jejichž vlastník a místo jeho trvalého pobytu jsou známé, 

          -   soupis pozemk , jejichž vlastník je známý, ale kterého místo trvalého pobytu  

                není známé, 

          -   soupis pozemk , kde jejich vlastník není znám, 

          -   ostatní písemné ásti dle metodického návodu na zpracování registra obnovené 

              evidence pozemk .

Grafická ást registru obsahuje p edevším následující základní asti: 

- mapu katastru nemovitostí v analogovém tvaru se stavem ke dni p edložení

registru na schválení, 

- grafický soubor p vodní mapy UO ve vým nném formátu, 

- grafický soubor UO, ve kterém jsou zobrazeny p vodní nemovitosti ve 

vektorovém a analogovém tvaru, 

- grafický soubor BPEJ ve vektorovém tvaru, 
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- GP k ízením z titulu nabytí vlastnictví vydražením, 

- grafická ást ve form  analogové mapy KN a BPEJ se vytvo í soutiskem. 

Zápis registru do katastru 

Zápisu údaj  registru do katastru p edchází p evzetí grafického souboru KN. 

Správní orgán p edloží schválený registr na zápis do katastru. Správa katastru vykoná zápis 

registru do katastru záznamem. 
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3 Uspo ádání pozemkového vlastnictví 

Registry pozemk  slouží p evážn  k p ehledu evidence vlastnictví pozemk

vedených dodnes asto v r zných druzích starších operát  a navíc pouze v analogové 

form . Tyto registry byly vytvo eny na území Slovenské republiky od roku 1992 podle 

dvou základních zákon  a jejich pozd jších p edpis . Jednalo se o zákon . 330/1991 Sb. 

a zákon . 180/1995 Sbírky zákon .

Vytvo ení registr  je výborná p íležitost k tomu, aby mohla být tato díla dále 

používána k  technickým geodetickým pracím p evzatým do katastru nemovitostí. Jde 

p evážn  o vyty ování hranic pozemk , tvorbu geometrických plán , soudn -znaleckých

posudk  a podobn .

V diplomové práci jsou vybraná t i vzorová katastrální území s dokon enými nebo 

rozpracovanými registry, ale hlavn  s navzájem rozdílnými pozd jšími pozemkovými 

mapovými operáty. 

3.1 Podklady pro vyhotovení grafické ásti registru 

3.1.1 Katastrální území Bobrov 

Operát KN 

• soubor geodetických informací 

- katastrální mapa – je odvozená z mapy pozemkového katastru v m ítku

1:2880, která byla v pr b hu dalších desetiletí až po dnešek, a to na základu 

doru ených listin, socialistického scelováni pozemk  a aktualizací v rámci 

komplexních údržeb aktualizovaná (Obr. 1), 

- geometrické plány, 

- záznamy podrobného m ení zm n,

- seznamy sou adnic.
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Obr.1 Ukázka katastrální mapy v k.ú. Bobrov 

• soubor popisných informací 

Je vedený ve form  automatizovaného informa ního systému KN a tvo í ho údaje: 

- o katastrálním území, 

- o parcelách, 

- o právech k nemovitostem, 

- o vlastnících a jiných oprávn ných osobách, 

- o skute nostech souvisejících s právy k nemovitostem, 

- o zm nách,

- sbírka listin. 
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Nová pozemková kniha, která obsahuje: 

1. vložky pozemkové knihy, tzv. nové pozemkové knihy, které byly založené po 

mapové reambulanci v roce 1931 v po tu 881 ve slovenském jazyce. Pozemkov -

knižní vložky jsou ozna eny ísly v rámci obce a všechny tvo í pozemkovou knihu 

obce. Každá vložka se skládá ze 3 ástí:

- list statkové podstaty – list A, 

- list vlastnictví – list B, 

- list závad – list C. 

2. parcelový registr, 

3. seznam vlastník ,

      4.  mapa pozemkové knihy – p vodní mapa pozemkového katastru ve  stereografické

                   projekci s po átkem rovinné soustavy v Gellérthegy, vyhotovenou  metodou  

                   m ického stolu v roce 1971, reambulovaná v roce 1931 v m ítku 1:2880, 

      5. sbírka listin. 

Mapy BPEJ 

 Mapy BPEJ v m ítku 1:5000 a ve formátu *.dxf z Výzkumného ústavu p dního

znalectví a ochrany p dy

Archiválie

Kopie archiválií jsou uloženy v následujících institucích: 

- Státní oblastní archiv v Byt i,

- Státní oblastní archiv v Byt i, pobo ka v Dolním Kubín ,

- Úst ední dokumentace v Geodetickém a kartografickém ústavu v Bratislav ,

- Archiv okresního soudu v Dolním Kubín .

3.1.2  Katastrální území Rab a

Operát pozemkového katastru 

Písemný

-registr parcel,  

-seznam držitel ,
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M i ský

-Mapy pozemkového katastru vyhotovené v stereografické projekci s po átkem rovinné 

soustavy v Gellérthegy, vyhotovenou  metodou m ického stolu v roce 1872 v m ítku 

1:2880 (Obr. 2). 

Obr. 2 Ukázka mapy pozemkového katastru v k.ú. Rab a

Operát katastru nemovitostí 

• soubor geodetických informací

- katastrální mapa - fotogrammetrická mapa z roku 1966 v m ítku 1:2000 vyhotovená

      v systému S-42, která byla v pr b hu dalšího období aktualizovaná fotogrammetrickou  

     metodou m ení (Obr. 3), 

- geometrické plány, 

- záznamy podrobného m ení zm n,

- operát podrobného polohového bodového pole vytvo eného pro zpracování grafické ásti

   ROEP, 

– seznamy sou adnic.
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Obr. 3 Katastrální mapa k.ú. Rab a

• soubor popisných informací 

Je veden ve form  informa ního systému katastru nemovitostí a tvo í jej údaje

-  o katastrálním území,  

-  o parcelách,

-  o právech k nemovitostem,  

- o vlastnících a jiných oprávn ných osobách,

- o skute nostech souvisejících s právy k nemovitostem , 

- o zm nách,

      -     sbírka listin. 

Stará pozemková kniha 

 založena v letech 1850 až 1860, která obsahuje:
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1. protokoly pozemkové knihy v po tu 808 (v ma arském a slovenském jazyce). 

Protokoly jsou ozna eny ísly v rámci obce a všechny tvo í pozemkovou knihu obce. 

Každý protokol se skládá ze 3 ástí:

- z listu statkové podstaty – list A, 

- z listu vlastnictví – list B, 

- z listu závad – list C. 

2. pozemkový registr, 

3. seznam vlastník ,

4. mapa pozemkové knihy – mapu pozemkové knihy v k.ú. Rab a p edstavuje 

krokárska mapa (vi  str.5) vyhotovená bez m ení a m ítka (Obr. 4), 

5. sbírka listin. 

Obr. 4 Mapa staré pozemkové knihy v k.ú. Rab a
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Mapy BPEJ 

Mapy BPEJ v m ítku 1:5000 a ve formátu *.dxf z Výzkumného ústavu p dního

znalectví a ochrany p dy

Archiválie

Kopie archiválií jsou uloženy v následujících institucích: 

- Státní oblastní archiv v Byt i,

- Státní oblastní archiv v Byt i, pobo ka v Dolním Kubín ,

- Úst ední dokumentace v Geodetickém a kartografickém ústavu v Bratislav ,

- Archiv okresního soudu v Dolním Kubín .

3.1.3 Katastrální území apešovo

Operát KN 

• soubor geodetických informací 

-     katastrální mapa – je mapa odvozená z mapy pozemkové knihy v m ítku 1:2000, 

                 která byla v pr b hu dalšího období, v rámci komplexních údržeb, 

                 socialistického scelování, aktualizována,

- geometrické plány, 

- záznamy podrobného m ení zm n,

- seznamy sou adnic.

• soubor popisných informací 

Je veden ve form  IS KN a tvo í ho údaje: 

- o katastrálním území, 

- o parcelách, 

- o právech k nemovitostem, 

- o vlastnících a jiných oprávn ných osobách, 

- o skute nostech souvisejících s právy k nemovitostem, 

- o zm nách,

- sbírka listin. 
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Nová pozemková kniha  

Založená v roce 1935 p i komasa ním ízení, která obsahuje: 

1. vložky nové pozemkové knihy v po tu 150 kus  ve slovenském jazyce, vložky jsou 

ozna eny ísly v rámci k.ú. a všechny tvo í pozemkovou knihu k.ú.. Každá vložka se 

skládá ze 3 ástí:

- z listu statkové podstaty – list A, 

- z listu vlastnictví – list B, 

- z listu závad – list C. 

2. pozemkový registr, 

3. seznam vlastník ,

      4. mapa pozemkové knihy - mapa z autentifika ního pokra ování v roce 1935 pro 

p evzetí komasa ního elaborátu, vyhotovená na podklad  m ení polygonovou metodou  

v m ítku 1:2000 (Obr. 5), 

      5. sbírka listin. 

Obr. 5 Mapa pozemkové knihy k.ú. apešovo 
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Mapy BPEJ 

 Mapy BPEJ v m ítku 1:5000 a ve formátu *.dxf z Výzkumného ústavu p dního

znalectví a ochrany p dy

Archiválie

Kopie archiválií jsou uloženy v následujících institucích: 

- Státní oblastní archiv v Byt i,

- Státní oblastní archiv v Byt i, pobo ka v Dolním Kubín ,

- Úst ední dokumentace v Geodetickém a kartografickém ústavu v Bratislav ,

- Archiv okresního soudu v Dolním Kubín .

3.2 Posouzení kvality podkladových mapových operát

Jak je vid t z popsaných stávajících podklad  uvedených v statích 3.1.1 až 3.1.3, v 

jednotlivých katastrálních územích jsou mapy vyhotovené v r zné kvalit  a ve všech t ech

katastrálních územích není provedeno nové mapování, které by reáln  zobrazovalo 

skute ný stav nemovitostí.  

 Mapy s nejlepší kvalitou jsou v k.ú. apešovo. Byly zhotoveny podle „Návodu A“ 

v S-JTSK v roce 1935 polygonovou metodou a byly sou ástí komasa ního elaborátu. 

 Z tohoto m ení se krom  map nedochoval žádný m i ský operát ani seznamy 

sou adnic. Také nedocházelo ani k pravidelné reambulaci. Zm ny se do mapy dostávaly 

pouze na základ  m ení geometrických plán . K snížení p esnosti mapy p isp la i m ení

geometrických plán  v letech 1975 - 2000, kdy se geometrické plány vyhotovovaly v 

místních sou adnicových systémech, p estože v celém katastrálním území je hustá sí

trigonometrických bod  V. ádu vybudovaná s ohledem na komasa ní ízení probíhající 

práv  v dob  dokon ování JTSK. P esto je to katastrální mapa z kategorie nejkvalitn jších

map používaných v katastru v Slovenské republice. Kvalitn jšími jsou už jen mapy THM a 

ZMVM.

V k.ú. Bobrov byla p vodní mapa vyhotovena ve stereografické projekci metodou 

m i ského stolu v roce 1871, reambulovaná byla v roce 1931 a od té doby se zm ny do ní 

dostávali pouze na základ  m ení pro zhotovování geometrických plán , které se 
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vyhotovovaly v místních sou adnicových systémech a p es pr svitky zakreslovaly do 

mapových list . Nebylo zde vybudované nov jší podrobné bodové pole. PBPP v této obci 

bylo vybudováno až v roce 2003 a to pouze v té ásti obce, která byla zájmovým územím 

pro geodetické práce nutné p i budování místních komunikací. Z tohoto vyplývá i kvalita 

tohoto mapového podkladu pro tvorbu grafické ásti ROEP.

V k.ú. Rab a byla p vodní mapa pozemkového katastru vyhotovena ve 

stereografické projekci metodou m i ského stolu v roce 1872 a k ní byly vyhotoveny 

parcelní registry. Tento operát nebyl p evzat do pozemkové knihy. Vlastnictví vedené v 

pozemkové knize z stalo zakresleno jen v „krokárskych“ mapách. Mapy pozemkového 

katastru sloužily jen k identifikaci parcel pozemkové knihy v terénu. Proto íkáme, že jde o 

tzv. nesjednocený operát, který je charakteristický pro katastry se starou pozemkovou 

knihou.

V k.ú. Rab a nebyla mapa pozemkového katastru reambulovaná, proto v roce 1966 

byla vyhotovena katastrální mapa metodou letecké fotogrammetrie v systému S-42, tato 

byla pozd ji obnovována fotogrammetricky, ale také prost ednictvím m ení pro 

geometrické plány. Nebylo tam vybudováno podrobné bodové pole, proto se m ení 

geometrických plán  provád la v tzv.. "místních sítích". Protože mapy byly vyhotovené 

fotogrammetricky a byly v nich zobrazeny st ešní plášt  budov a nikoli jejich skute né

rohy zdí a m ení v místních sou adnicových soustavách se p ipojovala práv  na rohy 

budov, i následné zákresy nových hranic do mapy byly asto nep esné. Z uvedených 

katastrálních území má proto katastrální mapa v Rab i nejnižší kvalitu.

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, v záujmových katastrálních územích této 

práce existují r zné druhy map vyhotovené r znými metodami, r zné kvality, v nichž bylo 

i nebylo vybudováno bodové pole.

Po zvážení všech t chto vstupních údaj  dále vyplývaly i technologie zpracování 

grafické ásti registr  v jednotlivých katastrálních územích. Technologie zpracování se v 

jednotlivých katastrálních územích v mnohém podobají, ale liší se ve zp sobu provedení a 

hlavn  v ešení specifických problém  typických pro jednotlivá katastrální území. 
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4 Technologie zpracování podkladových operát

P i zpracovávání podkladových operát  byla volena vždy taková technologie 

zpracování, aby byly dodrženy všechny p edpisy pro sestavování registr , jakož i všechny 

ostatní p edpisy upravující innosti p ímo i nep ímo související s katastrem nemovitostí. 

Tyto technologie byly zárove  optimalizovány pro kvalitní vy ešení toho kterého 

problému.  

 Použité technologie charakteristické a specifické pro uvedené katastrální území 

jsou popsány na jednotlivých demonstra ních p íkladech pro tvorbu grafické ásti ROEP. v 

zájmových katastrálních územích. Tato grafická ást je po dokon ení vektorovou mapou a 

po p evzetí do katastru nemovitostí bude jednak vektorovou katastrální mapou íselnou

nebo ne íselnou pro registr C a vektorovou mapou ur eného operátu  pro registr E . 

4.1 ROEP v k.ú. Rab a

Mapy UO 

Ur eným operátem pro tvorbu ROEP byly mapy pozemkového katastru z r.1872 v 

m ítku 1:2880.

Pro zpracování mapy do digitální formy byly použity rastry vytvo ené skenováním 

originál  p vodních map pozemkového katastru uložených v geodetickém a 

kartografickém ústavu v Bratislav . Skenování map bylo provedeno na skenovacím 

pracovišti tohoto ústavu.

 Transformace rastr  mapových list  do sít  S-JTSK byla provedena programem 

Geoplot 5.6. Transforma ní klí  byl ur en na každé map ty mi rohy mapového listu a 

dalšími body p palcové sít  na rámu a uvnit  mapového listu v závislosti na rozložení 

kresby v tom kterém list . Vektorizace digitální rastrové mapy, vytvo ené skenováním, 

byla také po ízená v programu Geoplot 5.6. Jednotlivé prvky mapy se vektorizovaly do 

p íslušných vrstev. Ur ovaly se sou adnice lomových bod  hranic jednotlivých pozemk ,

které byly p edm tem ízení. Následn  se vytvo ily objekty, které m ly p id lené parcelní 

ísla parcel podle mapy a vým ru. Byly uloženy do vrstvy UOV, která je závazná pro 

vým nný formát grafických soubor  vektorových katastrálních map. Hranice parcel, které 
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nebyly p edm tem ízení tj. parcely zapsané na listu vlastnictví registru C KN, nebyly 

zobrazeny a v grafické ásti mají p i azen objekt nula (0). Na obrázku 8 jsou tyto objekty 

vypln né žlutou barvou. 

Mapa KN

 Platnou katastrální mapou v katastrálním území Rab a byla fotogrammetrická 

mapa z roku 1966 v m ítku 1: 2000, která byla v pr b hu dalšího období v rámci 

komplexních údržeb aktualizovaná metodou letecké fotogrammetrie. Geometrické plány se 

zde d laly v místních sou .systémech a zákresy do map byly provád ny p es pr svitky.

Tímto zp sobem u map snížila p esnost. Z tohoto d vodu bylo pro vyhotovení registru 

ROEP pot eba založit podrobné polohové bodové pole, a zam it tzv. vlicovací body, které 

byly použity pro zapracování dosavadních n kolika desetiletých m ení pro geometrické 

plány do mapy.

4.1.1 Tvorba bodového pole 

V dob  zakládání podrobného polohového bodového pole neexistovala dnes platná 

Státní prostorová sí  (SPS) jako realizace nových integrovaných geodetických základ

budovaných technologiemi GNSS, a to pro pot eby katastru nemovitostí stále v zobrazení 

S-JTSK v jeho okamžité národní realizaci. Proto podrobné bodové pole bylo vybudováno 

kombinací m ení metodou GNSS v lokálním transforma ním klí i okolních bod  Státní 

trigonometrické sít  a klasickými terestrickými geodetickými metódami.  

 V katastrálním území Rab a byly n které body základního bodového pole 

neudržované. Nebyly nalezeny body .18, 20,21,24 nomenklatury 3820. K p ipojení na S-

JTSK byly použity body .. 4816-03, 3820-09, 3825-12. Identita bod  byla ov ena p i

zpracování m ení. Dále byly ur eny body 552 až 557 metodou GNSS. Uvedené body byly 

stabilizovány kamenem M2, pouze bod .557 byl stabilizován rohem vodárenské šachty. 

Další body .558 až 734 byly ur eny polygonovými tahy nebo rajónem. Pro m ení byl 

použit p ístroj GNSS zna ky Trimble a elektronická totální stanice SOKKIA SET 4C. 

Výpo ty byly provedeny v geodetickém výpo etním programu GEUS. P i bodech PPBP 

.558 až 734 nebyly ur ovány nadmo ské výšky. Rozbory p esnosti (P íloha 1), 

dokumentace o vybudování PPBP a ostatní údaje byly vyhotoveny podle Instrukce na 

práce v PBP .984 121 I/93 a p edány na správu katastru.
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 Výpo ty polygon , rajón , seznam sou adnic bod  PBPP je uvedený v p íloze 1 a 

grafický p ehled t chto bod  je uveden v p íloze 2.

P i vytvá ení bodového pole v rámci m ení polygonových bod  byly zárove

ur ované i pevné podrobné body polohopisu, které dosahují 3. t ídu p esnosti mapování a 

sloužily k transformaci ZPMZ z místních sítí do S-JTSK.  

4.1.2 Transformace ZPMZ 

P i transformaci m žeme použít dva zp soby, které by m ly mít tém  stejné 

výsledky.

• P ímá transformace - sou adnice jedny (místní) + druhé (správn  v S-JTSK - 

dom ené, p ípadn  p evzaté ze starších m ení v S-JTSK) = transformace. P i

transformaci je pot eba použít podobnostní transformaci - komformní-uhlostálou, která 

m ní jen rozm r a polohu, nedeformuje tvar, úhly a vým ru m ní pouze ve velikosti chyby 

transformace na identických bodech. Nevhodná je nap . afinní používaná na transformaci 

rastr  - je totiž trojúhelníková, deformující i tvar a úhly.

• Zprost edkovaná transformace, tj. p ímý výpo et konkrétní m i ské metody 

(v tšinou je to ortogonální nebo polární metoda) z p ímo m ených a v ešeném díle 

uvedených m ených prvk  (úhl , délek), a to prost ednictvím identických pevných bod

se správnými S-JTSK sou adnicemi.  

Sou adnice podrobných bod  hranic v ZPMZ vypo tené v místních sou adnicových

systémech byly t mito zp soby p evedeny do S-JTSK a zapracovány do grafické ásti

ROEP.

V diplomové práci je jako ukázka t chto výpo t , p iložená transformace záznam

podrobného m ení zm n .57 a .452, které byly zhotoveny v místním sou adnicovém 

systému, p ipojené na podrobné body, které p edstavovaly rohy dom .  Podrobné body

( rohy dom ) byly zobrazeny i v katastrální map  a p i adily se jim ísla bod

 ( v transformaci vi  p íloha 3, 34 1000 0988, 34 1000 0988 …). P i tvorb  grafické ásti 

registru se po p íprav  dom ily n které podrobné body (podrobná body 34 1000-0001 až 

1000-1341), které jsou identické s body zam ovanými v místních sou adnicových

systémech , aby se tyto ZPMZ daly p etransformovat do S-JTSK. Na transformaci ZPMZ 
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.57 byly ukázkov  sou adnice bod  ur ené ob ma zp soby transformací.vy Z porovnání 

sou adnic transformovaných bod , je vid t rozdíl sou adnic v n kterých bodech 1 cm 

(Tabulka 1). Výše popsané zp soby transformace jsou v podstat  matematicky 

rovnocenné, využívají pouze rozdílné matematické úlohy a p ípadný rozdíl ve výsledcích 

m že být zp soben len chybou ze zaokrouhlování. Pro tvorbu grafické ásti registru 

mohou být proto použity oba zp soby výpo t . Výpo ty transformovaných sou adnic

ZPMZ .. 57 a ZPMZ .. 452 jsou p iloženy v p íloze 3. 

Tabulka 1:  Porovnaní sou adnic bod  ZPMZ .57 

P ímá
transformace     

Zprost edkovaná 
transformace     Rozdíl

íslo bodu y x íslo bodu yz xz y-yz x-xz 
34 0057 0001 388450,81 1145928,84 34 9057 0001 388450,81 1145928,84 0,00 0,00
34 0057 0002 388452,71 1145939,41 34 9057 0002 388452,71 1145939,41 0,00 0,00
34 0057 0003 388440,31 1145945,88 34 9057 0003 388440,31 1145945,88 0,00 0,00
34 0057 0004 388461,46 1145967,42 34 9057 0004 388461,46 1145967,43 0,00 0,01
34 0057 0005 388460,51 1145978,81 34 9057 0005 388460,52 1145978,81 0,01 0,00
34 0057 0006 388451,19 1145984,73 34 9057 0006 388451,19 1145984,72 0,00 0,01
34 0057 0007 388323,17 1145841,34 34 9057 0007 388323,16 1145841,35 0,01 0,01
34 0057 0008 388317,32 1145845,85 34 9057 0008 388317,32 1145845,86 0,00 0,01
34 0057 0009 388291,39 1145817,56 34 9057 0009 388291,39 1145817,57 0,00 0,01
34 0057 0010 388319,60 1145869,17 34 9057 0010 388319,60 1145869,17 0,00 0,00
34 0057 0011 388310,05 1145878,96 34 9057 0011 388310,05 1145878,97 0,00 0,01
34 0057 0012 388309,13 1145855,80 34 9057 0012 388309,13 1145855,80 0,00 0,00
34 0057 0013 388324,47 1145867,07 34 9057 0013 388324,47 1145867,07 0,00 0,00
34 0057 0014 388316,66 1145893,00 34 9057 0014 388316,66 1145893,00 0,00 0,00
34 0057 0015 388320,10 1145886,79 34 9057 0015 388320,10 1145886,80 0,00 0,01
34 0057 0016 388310,94 1145887,30 34 9057 0016 388310,94 1145887,30 0,00 0,00
34 0057 0017 388434,31 1145917,53 34 9057 0017 388434,32 1145917,54 0,01 0,01
34 0057 0018 388417,82 1145906,23 34 9057 0018 388417,82 1145906,23 0,00 0,00
34 0057 0019 388401,32 1145894,92 34 9057 0019 388401,32 1145894,92 0,00 0,00
34 0057 0020 388384,83 1145883,61 34 9057 0020 388384,82 1145883,61 0,01 0,00
34 0057 0021 388368,32 1145872,30 34 9057 0021 388368,33 1145872,31 0,01 0,01
34 0057 0022 388351,83 1145860,99 34 9057 0022 388351,83 1145861,00 0,00 0,01
34 0057 0023 388335,33 1145849,68 34 9057 0023 388335,33 1145849,69 0,00 0,01
34 0057 0024 388307,23 1145858,11 34 9057 0024 388307,23 1145858,11 0,00 0,00
34 0057 0025 388341,01 1145878,33 34 9057 0025 388341,02 1145878,33 0,01 0,00
34 0057 0026 388357,57 1145889,59 34 9057 0026 388357,57 1145889,59 0,00 0,00
34 0057 0027 388374,11 1145900,84 34 9057 0027 388374,12 1145900,85 0,01 0,01
34 0057 0028 388390,67 1145912,11 34 9057 0028 388390,66 1145912,11 0,01 0,00
34 0057 0029 388407,21 1145923,36 34 9057 0029 388407,21 1145923,37 0,00 0,01
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P ímá
transformace     

Zprost edkovaná 
transformace     Rozdíl

íslo bodu y x íslo bodu yz xz y-yz x-xz 
34 0057 0030 388423,77 1145934,62 34 9057 0030 388423,76 1145934,62 0,01 0,00
34 0057 0031 388464,53 1145962,23 34 9057 0031 388464,54 1145962,24 0,01 0,01
34 0057 0032 388447,48 1145957,75 34 9057 0032 388447,48 1145957,75 0,00 0,00
34 0057 0033 388433,51 1145948,06 34 9057 0033 388433,51 1145948,07 0,00 0,01
34 0057 0034 388419,53 1145938,39 34 9057 0034 388419,53 1145938,39 0,00 0,00
34 0057 0035 388405,55 1145928,71 34 9057 0035 388405,56 1145928,71 0,01 0,00
34 0057 0036 388389,11 1145917,32 34 9057 0036 388389,11 1145917,32 0,00 0,00
34 0057 0037 388372,68 1145905,93 34 9057 0037 388372,67 1145905,93 0,01 0,00
34 0057 0038 388356,23 1145894,55 34 9057 0038 388356,23 1145894,54 0,00 0,01
34 0057 0039 388339,79 1145883,16 34 9057 0039 388339,79 1145883,16 0,00 0,00
34 0057 0040 388437,15 1145975,15 34 9057 0040 388437,14 1145975,14 0,01 0,01
34 0057 0041 388423,09 1145965,57 34 9057 0041 388423,10 1145965,57 0,01 0,00
34 0057 0042 388409,05 1145955,99 34 9057 0042 388409,05 1145955,99 0,00 0,00
34 0057 0043 388395,00 1145946,41 34 9057 0043 388395,00 1145946,41 0,00 0,00
34 0057 0044 388378,47 1145935,15 34 9057 0044 388378,47 1145935,14 0,00 0,01
34 0057 0045 388361,94 1145923,88 34 9057 0045 388361,95 1145923,87 0,01 0,01
34 0057 0046 388345,42 1145912,61 34 9057 0046 388345,42 1145912,60 0,00 0,01
34 0057 0047 388328,89 1145901,33 34 9057 0047 388328,89 1145901,33 0,00 0,00
          Pr m r 0,0032 0,0043

Specifikem p i tvorb  registru v k.ú. Rab a byly ZPMZ, které vypadaly jako plány 

m ené v S-JTSK, ale ve skute nosti jejich sou adnice nebyly sou adnicemi správnými v 

S-JTSK. Tyto plány jsou zam eny tak, že v katastrální map  byly odsunuty kartometricky 

sou adnice existujících roh  dom , takto získané sou adnice bod  v "S-JTSK" byly 

použity jako dané pevné podrobné body pro výpo et sou adnic nových podrobných bod .

Takto byl vyhotoven i ZPMZ .715. P íloha 4.

V tabulce 2 jsou uvedeny správné sou adnice podrobných bod  ur ené transformací 

v S-JTSK, nesprávné sou adnice uvedené v ZPMZ .715 a rozdíl správných i nesprávných 

sou adnic v S-JTSK. Rozdíl sou adnic bod  je v pr m ru 1,05m ve sm ru osy „y“

a 0,62m ve sm ru osy „x“.
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Tabulka 2 : Porovnání sou adnic bod  ZPMZ .715 

Správné 
sou adnice     

Nesprávné 
sou adnice Rozdíl 

íslo bodu y x íslo bodu yz xz y-yz x-xz 
34 0715 0001 388484,35 1145981,48 -34 0715 0001 388485,34 1145982,3 0,99 0,82 
34 0715 0002 388496,36 1145989,67 -34 0715 0002 388497,31 1145990,58 0,95 0,91 
34 0715 0003 388493,82 1145986,47 -34 0715 0003 388494,78 1145987,35 0,96 0,88 
34 0715 0004 388485,43 1145980,76 -34 0715 0004 388486,43 1145981,58 1,00 0,82 
34 0715 0005 388466,21 1145969,47 -34 0715 0005 388467,27 1145970,14 1,06 0,67 
34 0715 0006 388460,75 1145967,1 -34 0715 0006 388461,82 1145967,73 1,07 0,63 
34 0715 0007 388455,15 1145975,82 -34 0715 0007 388456,14 1145976,42 0,99 0,60 
34 0715 0008 388451,82 1145981,09 -34 0715 0008 388452,78 1145981,67 0,96 0,58 
34 0715 0009 388460,45 1145978,76 -34 0715 0009 388461,44 1145979,4 0,99 0,64 
34 0715 0010 388481,63 1145985,88 -34 0715 0010 388482,59 1145986,68 0,96 0,80 
34 0715 0011 388495,28 1145993,51 -34 0715 0011 388496,2 1145994,42 0,92 0,91 
34 0715 0012 388491,83 1145998,44 -34 0715 0012 388492,7 1145999,33 0,87 0,89 
34 0715 0013 388486,91 1146005,33 -34 0715 0013 388487,73 1146006,19 0,82 0,86 
34 0715 0014 388486,98 1145995,39 -34 0715 0014 388487,87 1145996,24 0,89 0,85 
34 0715 0015 388464,93 1145981,51 -34 0715 0015 388465,9 1145982,18 0,97 0,67 
34 0715 0016 388481,98 1146001,93 -34 0715 0016 388482,82 1146002,74 0,84 0,81 
34 0715 0017 388472,47 1145980,35 -34 0715 0017 388473,45 1145981,08 0,98 0,73 
34 0715 0018 388475,15 1145975,92 -34 0715 0018 388476,17 1145976,66 1,02 0,74 
34 0715 0019 388469,04 1145978,28 -34 0715 0019 388470,04 1145978,98 1,00 0,70 
34 0715 0020 388466,03 1145979,72 -34 0715 0020 388467,01 1145980,4 0,98 0,68 
34 0715 0021 388467,6 1145980,69 -34 0715 0021 388468,58 1145981,38 0,98 0,69 
34 0715 5001 388463,35 1145964,59 -34 0715 5001 388464,44 1145965,23 1,09 0,64 
34 0715 5002 388295,81 1145851,62 -34 0715 5002 388297,53 1145850,93 1,72 0,69 
34 0715 5003 388286,77 1145835,54 -34 0715 5003 388288,6 1145834,77 1,83 0,77 
34 0715 5004 388412,42 1145920,52 -34 0715 5004 388413,77 1145920,75 1,35 0,23 
34 0715 5006 388452,77 1145939,44 -34 0715 5006 388454,03 1145939,98 1,26 0,54 
34 0715 5007 388465,71 1145970,2 -34 0715 5007 388466,76 1145970,87 1,05 0,67 
34 0715 5008 388453,62 1145968,41 -34 0715 5008 388454,67 1145968,99 1,05 0,58 
34 0715 5009 388500,62 1145989,57 -34 0715 5009 388501,57 1145990,51 0,95 0,94 

          Pr m r 1,05 0,72 

V rámci vytvá ení obrazu stavu hranic parcel registru C KN po transformaci bod  byl 

zjišt n posun oproti transformovaného obrazu katastrální mapy také v S-JTSK. To 

dokládají i ukázky lokality A a lokality B z r zných ástí k.ú.Rab a. V tabulce 3 jsou 

porovnány sou adnice pevných podrobných bod  získané m ením pro ROEP v S-JTSK s 

jejich sou adnicemi kartometricky skenovaných z transformovaného digitálního rastrového 

obrazu mapy. V grafickém zobrazení lokality A (Obr. 6) jsou nasnímáné body íslovány 

od 8001 po 8011. Body 1319-3 až 1319-100 byly m eny p ímo v terénu. 
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Obr. 6 Posun rastru lokality A

Tabulka 3: Porovnání sou adnic pevných bod  s body skenovaných z rastru lokality A 

íslo bodu 
sou adnice 
y

sou adnice 
x

íslo 
bodu 

sou adnice 
y

sou adnice 
x y-ys x-xs 

1319-3 388127,35 1146401,32  8006 388127,89 1146399,39 0,54 1,93 
1319-6 388113,63 1146390,58  8005 388114,19 1146388,94 0,56 1,64 
1319-17 388080,95 1146386,59  8010 388081,77 1146385,28 0,82 1,31 
1319-24 388084,93 1146383,16  8001 388084,77 1146381,32 0,16 1,84 
1319-27 388089,79 1146394,27  8009 388090,48 1146393,20 0,69 1,07 
1319-28 388101,07 1146404,46  8003 388101,44 1146402,81 0,37 1,65 
1319-31 388118,75 1146418,93  8007 388118,84 1146417,36 0,09 1,57 
1319-42 388090,36 1146387,28  8002 388090,39 1146385,58 0,03 1,70 
1319-53 388096,88 1146376,92  8004 388098,20 1146376,09 1,32 0,83 
1319-100 388105,18 1146407,55  8008 388106,05 1146406,70 0,87 0,85 

           Pr m r 0,55 1,44 
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V grafickém zobrazení lokality B (Obr. 7) jsou nasnímané body íslované od 7001 po 

7012. Body 65-4 až 65-9, 99-1, 299-3, 313-8, 573-17, 1000-210 až 1000-216 byly op t

m eny v terénu. Porovnání sou adnic pevných bod  a sou adnicové rozdíly jsou 

zobrazeny v tabulce 4. 

Obr. 7 Posun rastru lokality B 
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Tabulka 4: Porovnání sou adnic pevných bod  s body skenovaných z rastru lokality B 

íslo bodu sou adnice y sou adnice x  íslo bodu sou adnice y sou adnice x  y-ys x-xs 

65-4 388120,55 1146257,96  7006 388121,16 1146256,11 0,61 1,85 
65-6 388126,64 1146243,09  7001 388127,59 1146242,01 0,95 1,08 
65-9 388108,62 1146228,78  7002 388109,46 1146227,51 0,84 1,27 
99-1 388138,84 1146249,03  7012 388139,56 1146248,13 0,72 0,90 
299-3 388143,06 1146253,20  7011 388144,08 1146252,06 1,02 1,14 
313-8 388105,36 1146246,53  7009 388105,68 1146245,18 0,32 1,35 
573-17 388128,37 1146239,39  7008 388129,03 1146237,93 0,66 1,46 
1000-210 388139,79 1146257,05  7010 388140,48 1146256,26 0,69 0,79 
1000-212 388130,19 1146222,52  7005 388131,08 1146221,28 0,89 1,24 
1000-213 388117,83 1146229,36  7003 388117,51 1146227,79 0,32 1,57 
1000-214 388122,59 1146232,95  7004 388122,74 1146231,97 0,15 0,98 
1000-216 388116,17 1146255,33  7007 388117,07 1146254,04 0,90 1,29 

           Pr m r 0,67 1,24 

 Zjišt ný posun transformovaného rastrového obrazu analogové katastrální mapy 

v i m eným identickým pevným podrobným bod m je v pr m ru 0,60m ve sm ru osy 

„y“ a 1,3m v sm ru osy „x“. Tento posun bylo d ležité odpovídajícím zp sobem zohlednit 

p i tvorb  grafické ásti registru.

Hranice parcel stavu C KN, kde nebyly vyhotoveny geometrické plány, byly ur eny

vektorizací z rastr  originál  katastrální mapy a pro íslování lomových bod  takto 

vektorizovaných hranic pozemk  byly p id leny správou katastru ZPMZ .759, 760, 761 a 

781. Z tohoto d vodu p i dalším používání stavu C KN je t eba s parcelami, jejichž lomové 

body mají tato ísla ZPMZ pracovat s ohledem na zp sob jak byly vytvo eny. Jedná se 

hlavn  o parcely zapsané na LV a jejich zápis na LV byl proveden na základ  identifikace 

parcel. Tehdejší platný p edpis dovoloval takový zp sob zápisu vlastnického práva k 

nemovitostem do operátu C KN.  

 Zárove  v pr b hu zpracování grafické ásti registru byly pr b žn  do grafiky 

zapracovávány geometrické plány na uživatelský stav a upravovaly se nasnímané  hranice 

pozemk  z rastru na stav, který nejv rn ji zobrazuje skute né vlastnické a uživatelské 

vztahy v terénu.

Z tohoto vyplývá, že mapa stavu C KN, která vznikla v rámci ROEP je po 

technické stránce ádov  ve vyšší kvalit  než dosavadní mapa ( hlavn  v intravilánu) ,až na 
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n které výjimky jsou zpracovány jako m ené objekty a zobrazují skute ný stav v terénu, 

který je vlastnický správný a totožný s po desetiletí m enými údaji založenými v 

dokumentaci správy katastru. 

Mapy BPEJ 

Podkladem na vyhotovení digitální mapy BPEJ byl soubor ve formátu *. dxf, 

poskytnutý jako závazný Výzkumným ústavem p dního znalectví a ochrany p dy v 

Banské Bystrici, p i emž správnost jeho za len ní do vytvá eného díla je odsouhlasena 

uvedeným ústavem.  

--------------------------------------------------------------------------------------------

            Všechny t i mapy, mapa UO, mapa KN i mapa BPEJ ve vektorovém tvaru, které 

tvo í grafickou ást registru ROEP se v požadované struktu e vým nného formátu VGI po 

kontrole p ebírají do katastru nemovitostí. Mapa KN se po pr brání stává vektorovou 

katastrální mapou íselnou. Mapa UO se stává vektorovou mapou ur eného operátu. 

Zárove , prohlášením platnosti t chto map, jsou pro všechny další práce pro KN závazné 

geodetické technologie, zejména povinnost p ipojovat m ení na vybudované podrobné 

polohové bodové pole.

            Celá grafická ást registru ROEP se stává sou ástí souboru geodetických údaj

katastru nemovitostí. Krom  údaj  p edávaných ve vým nném formátu VGI se 

odevzdávají i analogové mapy, které jsou soutisk všech t í map. (Obr. 8)  

            V map  jsou modrou barvou zobrazeny hranice BPEJ s p íslušným kódem BPEJ, 

zelenou barvou jsou zobrazeny hranice a parcelní ísla parcel UO. Žlutou jsou vyzna eny

nulové objekty operátu UO, které jsou sou asn  i parcelami zapsanými na listu vlastnictví 

registru C KN. ernou barvou jsou znázorn ny hranice parcel registru  CKN. 
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Obr. 8 Analogová mapa grafické asti registru ROEP k.ú.Rab a

4.2 ROEP v k.ú. Bobrov 

Mapy UO 

Ur eným operátem pro tvorbu ROEP byly mapy pozemkového katastru z r.1871 v 

m ítku 1:2880 reambulovány v roce 1931.  

Pro zpracování mapy do digitální formy byly použity rastry vytvo ené skenováním 

originál  p vodních map pozemkové knihy uložených v Geodetickém a kartografickém 

ústavu v Bratislav . Skenování map bylo provedeno na skenovacím pracovišti tohoto 

ústavu. Rastry byly transformovány do sít  S-JTSK. Vektorizace digitální rastrové mapy 

vytvo ené skenováním byla vyhotovovaná v programu Geoplot 6.0. Jednotlivé prvky mapy 

se vektorizovaly do p íslušných vrstev podle metodického návodu na tvorbu vektorové 

katastrální mapy. Ur ovaly se sou adnice lomových bod  hranic jednotlivých parcel, které 

byly p edm tem ízení. Následn  se vytvo ily objekty, které m ly p id lené parcelní ísla

podle parcel v map  a vým ru. Byly ukládány do vrstvy UOV, která je závazná pro 

vým nný formát grafických soubor  vektorových katastrálních map. Hranice parcel, které 
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nebyly p edm tem ízení, tj. parcely zapsané na listu vlastnictví registru C KN, nebyly 

zobrazeny a v grafické ásti mají p i azen objekt nula (0). Podobn  jako v k.ú. Rab a.

V k.ú. Bobrov byly srovnávány i vým ry parcel uvedených v pozemkové knize s 

vým rami ur enými p i vektorizaci. V tšina vým r byla v dovolených odchylkách, ale 

byly zjišt ny také z ejmé nesrovnalosti, které byly po analýze a konzultaci se správou 

katastru opraveny. 

Mapa KN

Platnou katastrální mapou v k.ú Bobrov je mapa odvozena z mapy pozemkové 

knihy aktualizovaná geometrickými plány. Geometrické plány se zde d lali v místních 

sou adnicových systémech a zákresy do map byly provád ny p es pr svitky, podobn  jako 

v k.ú Rab a. Po p ezkoumání stávajícího operátu bylo zjišt no, že není nutné vybudovat 

bodové pole, protože již bylo v n kterých ástech k.ú vybudované zem m i i, kte í zde 

vyhotovovali geometrické plány pro ú ely uspo ádání vlastnictví pod stávajícími místními 

komunikacemi. Na transformace byly použity výsledky t chto geodetických prací, v nichž 

jsou zobrazeny i p ilehlé stavby a viditelné hranice pozemk  a tím je vytvo ena sí

pevných bod  (roh  staveb, plot  ,....). 

4.2.1 Transformace ZPMZ 

Transformace ZPMZ z místních sou adnicových systém  do S-JTSK bylo 

provád no obdobným zp sobem jako p i tvorb  grafické ásti ROEP v k.ú Rab a na 

identické pevné body. Byly použity stejné transforma ní metody jako v ukázkách 

v k.ú.Rab a.

P i transformacích bylo ale zjišt no, že asi 70% ZPMZ vyhotovených p ed rokem 

1990 nelze p etransformovat, protože v obci se v té dob  vyhotovovaly geometrické plány 

p edevším pro stavební ú ely, a to hlavn  v t ch ástech, kde neexistovaly žádné staré 

identické body zakreslené v map  a zárove  existující v terénu (tj. staré stavby, nebo 

pokud i takové stavby existovaly, prošly stavebními úpravami a nebyly použitelné). 

Geometrické plány se vytvá ely v místních sítích p ipojených nap . na neidentické ploty, 

hranice pozemk , které v tšinou nebyly totožné s hranicemi v map . Nap íklad

geometrický plán íslo 915-0284-67. P íloha 5.
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V t chto ástech lokalit, kde se nedaly transformovat ZPMZ, kde nebyly 

vyhotoveny geometrické plány nebo byly pozemky do registru C KN zapsané na základ

identifikací, se staly základem pro tvorbu grafické ásti registru transformované rastrové 

obrazy mapy pozemkové knihy. Lomové body hranic pozemk  byly vektorizovány, 

vým ry pozemk  byly kontrolovány vým rami uvedenými v pozemkové knize a ty byly, 

až na malé výjimky, v dovolených odchylkách.  

Mapy BPEJ 

Podkladem na vyhotovení digitální mapy BPEJ byl soubor ve formátu *. dxf 

poskytnutý jako závazný Výzkumným ústavem p dního znalectví a ochrany p dy v 

Banské Bystrici, p i emž správnost jeho za len ní do vytvá eného díla je odsouhlasena 

uvedeným ústavem. 

Výsledkem grafické ásti ROEP v k.ú. Bobrov bude pro registr C KN z analogové 

katastrální mapy vektorová katastrální mapa ne íselná a pro registr E z mapy UO 

vektorová mapa ur eného operátu (Obr.9). V map  jsou modrou barvou zobrazeny hranice 

BPEJ s p íslušným kódem BPEJ, zelenou barvou jsou zobrazeny hranice a parcelní ísla

parcel UO. ernou barvou jsou znázorn ny hranice parcel registru  CKN. 

Obr. 8 Analogová mapa grafické asti registru ROEP k.ú.Bobrov 
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4.3 ROEP v k.ú. apešovo 

Mapy UO 

Ur eným operátem pro tvorbu ROEP byly mapy pozemkové knihy z roku 1935 v 

m ítku 1:2000.

Pro zpracování mapy do digitální formy byly použity rastry vytvo ené skenováním 

originál  p vodních map pozemkové knihy uložených v Geodetickém a kartografickém 

ústavu v Bratislav . Skenování map bylo provedeno na skenovacím pracovišti tohoto 

ústavu. Vektorizace digitální rastrové mapy vytvo ené skenováním byla vyhotovovaná v 

programu Geoplot 6.0. Jednotlivé prvky mapy se vektorizovaly do p íslušných vrstev 

podle metodického návodu na tvorbu vektorové katastrální mapy. Ur ovaly se sou adnice

lomových bod  hranic jednotlivých pozemk , které byly p edm tem ízení. Následn  se 

vytvo ily objekty, které m ly p id lené parcelní ísla podle parcel v map  a ur enou

vým ru. Byly ukládány do vrstvy UOV, která je závazná pro vým nný formát grafických 

soubor  vektorových katastrálních map. Hranice parcel, které nebyly p edm tem ízení, tj. 

parcely zapsané na listu vlastnictví registru C KN, nebyly zobrazeny a v grafické ásti mají 

p i azen objekt nula (0). Podobn  jako v k.ú. Rab a a Bobrov. Nulových objekt , které 

nejsou p edm tem ízení, je v k.ú. apešovo, oproti ostatním katastrálním územím, hodn ,

hlavn  v intravilánu. Je to proto, že v apešov  se v tšina pozemk  dostala na list 

vlastnictví registru C KN na základ  identifikací parcel, kdy tehdejší platný právní p edpis

dovoloval takový zp sob zápisu vlastnického práva k nemovitostem do operátu C KN.  

 P i vektorizaci byly srovnávány i vým ry parcel uvedených v pozemkové knize s 

vým rami stanovenými na objektování pozemk  UO. V tšina vým r byla v dovolených 

odchylkách, z ejmé nesrovnalosti byly po analýze a konzultaci se správou katastru 

odstran ny.

Mapa KN

Platnou katastrální mapou v k.ú apešovo je mapa odvozená z mapy pozemkové 

knihy a pr b žn  aktualizovaná geometrickými plány. Geometrické plány se zde 

vyhotovovaly v S-JTSK, krom  období let 1975 až 2000, kdy se d laly v místních 

sou adnicových soustavách v souladu s vtedy platnými p edpisy. Zákresy do map byly 

provád ny p es pr svitky, podobn  jako v k.ú. Rab a a Bobrov. Protože se nezachoval 
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m i ský operát z katastrálního mapování z roku 1935 a zpracovatel m l možnost získat 

výsledky d ív jších geodetických prací v intravilánu nep ebíraných do KN, tyto možnosti 

využil a zužitkoval p i tvorb  grafické ásti ROEP. Jednalo se o dokumentaci skute ného

provedení kanalizace a plynovodu, která není sou ástí operátu katastru nemovitostí, ale je 

zam ena v S-JTSK a p ipojena na body ZBP. V ní jsou zobrazeny i p ilehlé stavby a 

viditelné hranice pozemk  a tím je vytvo ena sí  pevných bod  (roh  staveb, plot  ,....). 

Tyto pevné body jsou použitelné pro transformaci geometrických plán , které byly 

zhotoveny v místních sítích. 

4.3.1 Transformace ZPMZ 

V k.ú. apešovo byly geometrické plány, které byly zhotoveny v místní síti 

transformovány do S-JTSK stejnými metodami jako ZPMZ v k.ú. Rab a a Bobrov. Na 

ukázku byly vybrány dva ZPMZ vyhotovené v místních sou adnicových systémech a jeden 

ZPMZ vyhotovený v S-JTSK. Jde o ZPMZ .139, jehož sou adnice pevných bod  byly 

použity spole n  s body pevných bod  ur ených p i m ení kanalizace a plynovodu. Pevné

podrobné body ur ené p i m ení kanalizace a plynovodu mají p id leno íslo ZPMZ 219. 

ZPMZ .46 a ZPMZ .133 byly vyhotoveny v místní síti. Pomocí Helmertovy podobnostní 

transformace byly p evedeny do S-JTSK. P íloha 6.

V t ch ástech lokalit, kde nebyly vyhotovené geometrické plány ani pevné podrobné 

body zam ené p i vyhotovování kanalizace a plynovodu byly lomové body hranic 

pozemk  vektorizovány z digitální rastrové mapy pozemkové knihy. Hranice parcel 

pozemkové knihy jsou v t chto ástech území zárove  i hranicemi parcel registru C KN. 

Vým ry pozemk  byly porovnány s vým rami vedenými v registru C KN a byly v 

dovolených odchylkách. 

Mapy BPEJ 

Podkladem na vyhotovení digitální mapy BPEJ byl soubor ve formátu *. dxf 

poskytnutý jako závazný Výzkumným ústavem p dního znalectví a ochrany p dy v 

Banské Bystrici, p i emž správnost jeho za len ní do vytvá eného díla je odsouhlasena 

uvedeným ústavem.  
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Výsledkem grafické ásti ROEP v k.ú. apešovo bude z analogové mapy KN 

vektorová katastrální mapa ne íselná pro registr C a z  mapy UO vektorová mapa ur eného 

operátu pro registr E (Obr.10). V map  jsou zelenou barvou zobrazeny hranice a parcelní 

ísla parcel UO. ernou barvou jsou znázorn ny hranice parcel registru  C KN. 

Obr. 8 Analogová mapa grafické asti registru ROEP k.ú. apešovo 
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5  Záv r

Uspo ádání vlastnických práv k nemovitostem je již n kolik let jedním z 

nejd ležit jších úkol , které se v resortu geodézie, kartografie a katastru eší na úseku 

katastru nemovitostí. P evod analogových map do digitální formy ve vektorovém tvaru v 

sou adnicovém systému S-JTSK je sou ástí tohoto uspo ádání vlastnických práv. 

Digitalizace má umožnit využití moderních technologií p i práci se soubory 

geodetických informací. Má urychlit práci p i poskytování aktuálních údaj  v sou innosti 

se soubory popisných informací. Taktéž má urychlit práci p i p ebírání výsledk

geodetických inností a umožnit propojení katastru nemovitostí s jinými informa ními 

systémy.  

Hlavní ástí této diplomové práce bylo ukázat optimální technologie vytvá ení 

grafických ástí registr  obnovené evidence pozemk  v katastrálních územích s 

r znorodým mapovým operátem r zné kvality a p esnosti, a to ve vztahu k jejich p evzetí

a dalšího využití v katastru nemovitostí jako vektorových map.  

Vyhotovování díla ROEP je totiž p íležitostí na maximální možné kvalitní 

zpracování všech dostupných m i ských operát  v minulosti p evzatých do KN a jejich 

zapracování práv  do grafických ástí (vektorových soubor ) ROEP, a tím na vytvo ení

mapy použitelné v katastru nemovitostí jako podklad pro všechny další geodetické práce.  

P i po izování takových rozsáhlých d l jako jsou ROEP se p irozen  vyskytují mnohé 

problémy, které jsou pro každé katastrální území specifické a vyžadují zvážení všech 

souvislostí a použití vhodných zpracovatelských technologií.

V této práci jsou blíže popsány postupy ešení jen n kterých specifických problém

v každém vybraném katastrálním území. P estože postupy tvorby grafické ásti registru v 

mnou vybraných katastrálních územích se podobají, dokonce postupy transformací jsou 

stejné, je každé katastrální území specifické již od vzniku a existence jednotlivých 

podklad . Hlavním cílem p i zpracování byla volba takových technologií zpracování, aby 

byla na konci dosažena co nejlepší kvalita výsledku. 
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7  Seznam p íloh

P íloha .1

- Výpo et sou adnic bod  metodou GNSS. 

- Výpo et polygonový tah

- Rozbor p esnosti polygonový tah

- Výpo et sou adnic bod  PBPP polární metodou 

- Ukázka geodetických údaj  o PBPP 

- Seznam sou adnic a výšek vybudovaných bod  PBPP 

P íloha .2

- P ehledný ná rt bod  PBPP 

P íloha .3

- Transformace podrobných bod  ZPMZ .57

- Kopie ZPMZ .57

- Transformace podrobných bod  ZPMZ .452

- Kopie ZPMZ .452

P íloha .4

- Transformace podrobných bod  ZPMZ .715

- Kopie ZPMZ .715

P íloha .5

- Kopie geometrického plánu .915-0284-67

P íloha .6

- Transformace podrobných bod  ZPMZ .46

- Kopie ZPMZ .46

- Kopie ZPMZ .133

- Kopie ZPMZ .139


