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ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na jednu z metod obnovy katastrálních map 

převáděných do digitalizované podoby. V úvodu je vysvětlena současná situace 

digitalizace a výhledy do budoucna. Dále je uveden obsah a stručný historický vývoj 

katastru nemovitostí.  Na tento přehled navazuje srovnání katastrální mapy v historii a 

dnes. V další části je komplexní popis obnovy katastrálního operátu přepracováním 

v časové návaznosti. Následuje část, kde jsou podrobně rozepsány zeměměřické práce 

v terénu a jejich požadavky na přesnost. Ty jsou nedílnou součástí obnovy katastrálního 

operátu. Z těchto prací vzniká dokumentace měření ve formě záznamu podrobného 

měření změn a tomu je věnována předposlední kapitola. V závěru práce je uvedeno 

celkové zhodnocení metody obnovy a její přínos.  

 

Following master thesis is focused to the method of renewal of cadastral map and its 

transformation to digital form. At the beginning, there is explained situation about 

digitalization and its future trends. In following chapter is briefly concluded historical 

evolution of cadastre of real estates. There can be also found comparison of historical 

and nowadays cadastral maps. Next part contains global description of time dependence 

of renewal of cadastre documentation by revision. Land surveying in terrain and its 

requirement on exactness are described in following chapter. They are inseparable part 

of renewal of cadastre documentation. These operations create documentation of 

surveying. It has form of documentation of detailed survey of changes. In conclusion of 

the work there is an evaluation of this method and its benefits.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BPEJ … Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Bpv … Balt po vyrovnání 

č.e. … číslo evidenční 

ČÚZK … Český úřad zeměměřický a katastrální 

č.p. … číslo popisné 

DKM … Digitální katastrální mapa 

GNSS … Globální navigační souřadnicový systém 

GP … Geometrický plán 

IB … Identický bod 

ISKN … Informační systém katastru nemovitostí 

JEP … Jednotná evidence půdy 

KI … Katastrální inspektorát 

KM … Katastrální mapa 

KM – D … Katastrální mapa digitalizovaná (systém Gusterberg, Sv. Štěpán) 

KMD … Katastrální mapa digitalizovaná (systém S-JTSK) 

KN … Katastr nemovitostí 

KO … Katastrální operát 

KP … Katastrální pracoviště 

KÚ … Katastrální úřad 

k.ú. … katastrální území 

LV … List vlastnictví 

NVF … Nový výměnná formát 

OKO … Obnova katastrálního operátu 

OO … Obnova operátu 

PK … Pozemkový katastr 

PP … Polygonový pořad 

PPBP … Podrobné polohové bodové pole 

RES … Registr souřadnic 

S – JTSK … Souřadnicový systém jednotná trigonometrická síť katastrální 

SGI … Soubor geodetických informací 



 

SPI … Soubor popisných informací 

TB … Trigonometrický bod 

TL … Triangulační list 

TS … Totální stanice 

ZE … Zjednodušená evidence 

ZhB … Zhušťovací body 

ZMVM … Základní mapa velkého měřítka 

ZPBP … Základní polohové bodové pole 

ZPMZ … Záznam podrobného měření změn 

ZÚ … Zeměměřický úřad 
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1. ÚVOD 

Téměř každý z nás má nějakou zkušenost s katastrem. Mnozí jsme vlastníky 

nějakého pozemku nebo stavby, případně bytu v osobním vlastnictví. Katastr nemovitostí 

(dále jen KN) České republiky hraje důležitou a nezastupitelnou roli v životě celé naší 

společnosti. Jeho informační systém obsahuje množství údajů o nemovitostech i jejich 

vlastnících, které musí být zpracovávány s velkou právní zodpovědností, rychle a 

efektivně. V současné době, která klade veliké požadavky na uchování dat v digitální 

podobě je zapotřebí tyto požadavky respektovat a přizpůsobit se tak i v oblasti katastru 

nemovitosti.  

Operát katastru nemovitostí je v současné době k dispozici v digitální podobě pouze 

částečně. Soubor popisných informací je téměř celý více jak deset let digitální, zatímco 

soubor geodetických informací je v tomto směru zásadně pozadu. Je zde určitá forma 

digitální katastrální mapy dostupná pouze pro jednu třetinu území naší republiky.  

Po mnoho let se hledal způsob, který zajistí efektivní postup digitalizace jak po 

stránce technologické tak i ekonomické. V rámci členství v Evropské unii se Česká 

republika zavázala dodržet určité standardy v oblasti geografických informací. Mezi tyto 

informace patří i oblast katastrálních map, což pro nás znamená do konce roku 2015 

vytvořit „ digitální katastr“. Česká republika si je vědoma náročnosti tohoto úkolu, a proto 

byla přijata některá opatření, aby bylo možné zadaný úkol splnit. Ve spolupráci s Českým 

úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále jen ČÚZK) tak vláda schválila usnesení 

č. 871/2007 a byly vytvořeny kapacitní a finanční podmínky pro splnění tohoto závažného 

úkolu. ČÚZK vydal nový návod na obnovu katastrálního operátu. 

Na koci roku 2008 je v digitální podobě zhruba 38% katastrálních území a ve 

zbývajících katastrálních územích platí „papírová“ katastrální mapa převážně v měřítku 1: 

2880, která vznikla před více než 170 lety a je poznamenána jednotlivými etapami naší 

historie. Tato analogová katastrální mapa je po skenování k dispozici v rastrové podobě. 

Současné tempo digitalizace je nízké, cca 400 katastrálních území ročně, tj. 2-3 % 

celkového počtu.  
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Téma obnovy katastrálního operátu jsem si vybrala jako téma diplomové práce, 

abych si přiblížila tuto problematiku, která je aktuálním tématem současné situace resortu 

katastru nemovitostí. Jako zaměstnanec katastrálního pracoviště (dále jen KP) Vsetín se 

s touto problematikou setkávám, a i když ne přímo, přesto jsem si vědoma toho, že 

digitalizace je náročným úkolem a ne vždy je jednoduché najít řešení problémů, které tuto 

tvorbu provází.  

Ve své práci nejdříve uvádím základní pojmy týkající se katastru, krátce popíšu 

historii z hlediska vývoje katastru a také z hlediska pokusů o obnovu operátu za minulé 

období. V další kapitole uvádím metody obnovy katastrálního operátu a podrobně se 

zaměřím na obnovu operátu přepracováním. Stručně popíšu obnovu od zahájení 

přípravných prací až po vyhlášení platnosti obnoveného operátu. Následující kapitoly 

obsahují zejména zpracování měření v terénu, které tvoří základ pro obnovu. Tomuto 

úseku se budu věnovat nejpodrobněji.  

Výsledkem mé práce je popis měřických prací včetně výsledku měření, kterým je 

záznam podrobného měření změn (dále jen ZPMZ) a úvod do problematiky a popis 

metodiky pro tvorbu mapového díla, která je jednotná v rámci celé ČR. Současně se 

odkazem odvolávám na přílohy a souběžně tak prolínám teoretickou a praktickou část 

tvorby katastrální mapy digitalizované (dále jen KMD). (1) (2) 
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2. KATASTR NEMOVITOSTÍ 

Vyspělost zemí je posuzována i podle úrovně a způsobu evidence nemovitého 

majetku, podle systému, který je schopen tuto roli splnit. V ČR se tento systém buduje již 

po mnoho staletí. Prošel velmi složitým a dlouhým vývojem a v současnosti je schopen 

plnit zcela svou funkci – informovat o nemovitostech v ČR, spravovat je, udržovat všechny 

údaje v aktuálním stavu. KN je schopen poskytovat všem vlastníkům právní jistotu o 

správnosti a spolehlivosti, aktuálnosti a úplnosti dat. KN poskytuje informace ze své 

databáze široké veřejnosti z některých oblastí zcela bezplatně a tak se v současnosti stává 

lehce dostupným zdrojem informací o vlastnictví. 

Ve smyslu zákona č. 344/1992 Sb. je KN soubor údajů o nemovitostech v ČR. 

Zahrnuje jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení. Geometrické určení 

vyjadřuje tvar a rozměr nemovitosti nebo katastrálního území, polohovým určením 

rozumíme, jak je nemovitost umístěna ve vztahu k ostatním nemovitostem. V zásadě 

představuje ucelený a průběžně aktualizovaný informační systém o pozemcích a budovách. 

Současně eviduje vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem. Jedná se tedy o rozsáhlý 

informační systém vedený v centrální databázi Zeměměřického úřadu (dále jen ZÚ) 

v Praze a lokální databází vedenou katastrálními úřady a pracovišti. (2) (3) (14) 

 



LUCIE GATTERMAYEROVÁ  MĚŘICKÉ PRÁCE PRO OBNOVU 

KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU PŘEPRACOVÁNÍM: 

 

2010                                                                       13 

 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

V KN se evidují :  

Pozemky v podobě parcel členěných podle druhů, jimiž jsou: orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, 

zastavěné plochy a nádvoří a nakonec ostatní plochy. K zemědělským pozemkům se dále 

přiřazují hodnoty bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) vyjadřující 

pětimístným kódem kvalitativní charakteristiku pozemku jednak pro určení jeho 

předpokládané zemědělské výnosnosti a jednak pro stanovení cenových relací při jeho 

prodeji.  

Budovy (včetně rozestavěných), spojené se zemí pevným základem a kterým se 

přiděluje či nepřiděluje popisné nebo evidenční číslo. V souboru geodetických informací 

(SGI) se budovy zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu do zobrazovací roviny. V KN 

se ale neevidují tzv. drobné stavby, jejichž výměra podle stavebního zákona nepřesahuje 

16 m2. Za drobnou stavbu se však nepovažuje garáž nebo spaciální sklady, i když u nich 

není uvedená výměra dosažena.  

Byty a nebytové prostory (včetně rozestavěných) jako předměty vlastnictví se 

evidují pouze v souboru popisných informací (SPI) údaji vztaženými k evidované budově. 

Jsou jimi např. údaje o vlastníku byty, číslo bytu, umístění v budově, pokud nejsou byty a 

nebytové prostory v budově řádně očíslovány. 

Vodní dílo může být evidováno pouze na parcele s druhem pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří bez vyznačení způsobu využit pozemku. 

 

Předchozí odstavec podal přehled o tom, co je předmětem KN. Dále bude popsáno, 

co musí být obsahem KN, aby předmět právního vztahu byl zcela vymezen. 
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KN obsahuje:  

Geometrické a polohové určení nemovitostí a katastrálních území. Ty jsou určeny: 

• číselným vyjádřením daným souřadnicemi v S – JTSK 

• údaji ZPMZ 

• zobrazením hranic v KM 

Údaje o katastrálním území včetně číselného kódu k.ú., obce a okresu kam k.ú. 

náleží a příslušnost k územní působnosti finančního úřadu, souřadnice definičního bodu 

Údaje o parcelách, z nichž jmenujeme např. parcelní číslo, výměru parcely, druh 

pozemku, popisné číslo, příslušnost k vlastníku, číslo LV a další 

Údaje o vlastníku a jiném oprávněném 

Podrobnější údaje KN – bližší specifikace věcných práv k nemovitostem 

Údaje o PPBP 

Místní a pomístní názvosloví 

 

Katastrální operát :  

KO, jehož jednotlivé složky stanovuje zákon 344/1992 Sb. tvoří: 

Soubor geodetických informací SGI obsahuje katastrální mapu v určité formě, 

geometrické plány, měřický operát, seznamy souřadnic lomových bodů a jiné údaje  

Soubor popisných informací SPI zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, 

stavbách, vlastnících a jiných oprávněných a o právních vztazích 

Souhrnné přehledy o půdním fondu 

Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI 

Sbírka listin  obsahující rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, na jejichž 

podkladě byl proveden zápis do KN. (10) 
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2.2 HISTORIE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Katastry mají v českých zemích dlouhou tradici. Působí více či méně spolehlivě 

bezmála tisíc let a to je doba, kterou se mohou pyšnit jen některé země. Jde o nákladné 

a rozsáhlé dílo, které se v jednotlivých etapách vytváří po řadu desetiletí, zpravidla 

navazuje na předchozí výsledky a postupně se vyvíjí tak, jak se vyvíjí společnost a její 

potřeby, ale i možnosti. Mimořádný význam má kontinuita katastru, pokud je narušena, 

vznikají velmi vážné důsledky, které se obtížně odstraňují. Rovněž koncepční změny 

katastru a jeho obsahu znamenají vždy mimořádně nákladnou a dlouhodobou záležitost, 

týkající se desítek let. Řádné vedení katastru a jeho rozvoj podle vyvíjející se úrovně 

vědeckých poznatků a technických možností jsou skutečnosti, které jsou podmíněny 

dlouhodobou politickou a ekonomickou stabilitou. Svým rozsahem patří katastry mezi 

nejrozsáhlejší informační systémy, které si vybudovaly neobyčejnou důvěru veřejnosti. 

Všechny české katastry vznikly na podkladě právní normy, ať už jí byl královský či 

císařský patent nebo rozkaz, později příslušný zákon. Nikdy nebyly důsledkem soukromé 

či skupinové iniciativy a tudíž byly vždy veřejnoprávním institutem spravovaným státním 

orgánem. Historickou posloupnost vývoje katastru jako podkladu pro daňový systém tvoří: 

 

První úřední soupisy jako počátky berních evidencí 

První historicky doložené informace o sjednocení daňové politiky. Technickou 

jednotkou stanovující velikost daněné plochy tvořil lán. Počet lánů vycházel z přiznaných 

odhadů. Výsledky byly tedy značně nepřesné, ale přesto rok 1022 můžeme pokládat za 

začátek cílevědomého vývoje katastru jako berního nástroje. 

 

Rustikální katastry (1. a 2. berní rula) 

Roku 1650 provedeny generální vizitace, při nichž byla provedena celková přehlídka 

rustikálních pozemků. Výsledkem poměrně špatně provedené vizitace bylo v roce 1654 

vyhlášení 1. berní ruly, nazývané také 1. rustikální katastr.  S ohledem na kvalitu této berní 

ruly byla po dvaceti letech provedena „ revizitace“ držby (1674 – 1683), jejímž výsledkem 

byla 2. berní rula označována jako 2. rustikální katastr. 
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Tereziánské katastry (3. a 4. berní rula, exaequatorium dominicale) 

Vznikaly tzv. knihy „ fasí“ (přiznání), jež se staly podkladem pro vyhlášení 3. berní 

ruly, neboli 1. tereziánského katastru v roce 1748. Stanovení výše daně opět vycházelo 

z nesprávného a nestejnorodého základu. Katastr byl tedy rozdělen na část poddanskou 

a dominikální, později vznik 4. berní ruly.  

 

Josefský katastr 

Císař Josef II prosadil katastrální reformu, díky níž měly být zaměřeny a sepsány 

všechny plodné pozemky v zemi, rozlišeny podle druhu obdělávání, stanovena jejich 

výnosnost. Požádal Dvorskou kancelář, aby mu podala návrh řešící problém nekvalitních 

katastrů, kde by bylo zohledněno zaměření všech pozemků výnosnost, označeny 

topografickým číslem a zajištěn vlastník pozemků. Měla platit naprostá rovnost v právním 

postavení, ať už pozemek patřil komukoliv. 

 

Tereziánsko – josefský katastr 

Císaře Leopold II. josefský katastr částečně zrušil. Zavedl systém, kde pro 

poddanskou půdu platil systém josefský a pro panskou systém tereziánského katastru. 

Tímto vznikl v zemi jakýsi hybrid, vracející se svou kvalitou ke svým předchůdcům, tj. 

k rustikálnímu a tereziánskému katastru.  

 

Stabilní katastr 

Politické nepokoje vedly císaře Františka I. k myšlence požádat tehdejší dvorní radu 

pro upravení pozemkové daně. Roku 1817 byl vydán patent, který představoval souhrn 

povšechných zásad nového roztřídění pozemkové daně a současně všeobecné zásady 

tvorby katastrálních map.  Pro jeho stálost byl již ve své době nazýván stabilní katastr. 

Mapy stabilního katastru byly převážně mapy původní vyhotovené metodou měřického 

stolu. Na obrázku č. 1 je ukázka. 
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Obr. č. 1 Ukázka originální mapy stabilního katastru z roku 1840 
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Pozemkový katastr 

Nedostatek finančních prostředků v důsledku války a nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil vedl k neutěšenému stavu katastru. Z toho důvodu byl v roce 1927 vydán 

nový zákon č. 177/ 1927 Sb. O pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální 

zákon). Od ledna 1928 se začal budovat tzv. československý pozemkový katastr, který je 

od svého počátku na území Čech, Moravy a Slezska reambulovaným, reevidovaným 

a doplňovaným katastrem stabilním. Pozemkový katastr přebral veškerý platný operát 

stabilního katastru, tak jak se dochoval.  

 

Jednotná evidence půdy 

Jednotná evidence půdy (JEP) evidovala pouze faktické užívací vztahy k pozemkům. 

Tyto vztahy se evidovaly na tzv. evidenčních listech. Nebylo možné nijak prokazovat 

vlastnické a jiné právní vztahy k nemovitostem. JEP byla složena z měřického operátu 

a z písemného operátu. Vytvoření JEP nebylo vázáno existencí žádného zákona, ale bylo 

pouze přijato usnesení vlády v roce 1956 o založení jednotné evidence půdy.  Výrazným 

technickým nedostatkem JEP bylo snížení úrovně elaborátu povolením větších dopustných 

odchylek. Byly povoleny až trojnásobné odchylky a nepříznivě se projevila i nízká 

technická úroveň a odpovědnost personálu. 

 

Evidence nemovitostí 

Na začátku 60. let už nebylo možné vystačit pouze s evidencí faktických užívacích 

vztahů. Potřeba, aby vznikla právní ochrana majetkových vztahů k nemovitostem, vedla 

k obnovení jejich evidence a to zákonem č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí (EN). 

Předmětem EN bylo evidování údajů o nemovitostech na území Československa. 

Tímto zákonem se plně zrušily zápisy do pozemkových knih. (13) 
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Katastr nemovitostí 

Vlivem změn politických, společenských i hospodářských nastal čas odstátnění, 

privatizace, a nejnáročnější z těchto etap – restituce. Bylo nutno vytvořit zcela nový 

evidenční nástroj, kterým se stal KN. Všechny vyjmenované katastry, ať už se nazývaly 

v různých obdobích jakkoli, mají jednu společnou vlastnost: představují především 

technickou složku evidenčních systémů. Jejich forma se rovněž vyvíjela: od prostých 

slovních popisů předmětů evidence až po elaborát postavený na digitálním sběru a 

digitálním zpracování dat. V technické oblasti KN navazuje na své předchůdce, především 

na poslední 4 z nich (tedy stabilním katastrem počínaje).  

SPI KN je přímým pokračovatelem písemného operátu bývalé evidence nemovitostí 

a byl postupně převeden do digitalizovaného vyjádření. Obsahem SGI je na 70 % rozlohy 

území grafický podklad představující upravenou mapu vzniklou jako výsledek 

katastrálního mapování pro stabilní katastr a na zbývajících 30 % území pak modernější 

mapa z mapování pro pozemkový katastr a evidenci nemovitostí.  Mapový fond KN tedy 

představují dvě hlavní formy a to analogovou mapu (převládající část mapového fondu) a 

číselnou formu (podstatně menší část mapového fondu). Celý tento soubor je postupně 

převáděn do digitální či digitalizované formy a to jednak novým mapováním a jednak 

převodem stávajících map. Po dokončení všech modernizačních zásahů vznikne 

Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) jako součást Státního informačního 

systému. KN vznikl pro potřebu obnovy pořádku a práva a současně pro potřebu 

ekonomiky. Jeho vznik byl nutný k zahájení programu odstátnění a rozsáhlé privatizace 

nemovitého majetku. K 1. Lednu 1993 proto nabyly účinnosti tyto právní předpisy: (2) (3) 

 

• Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem 

• Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon) 

• Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech 
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2.3 KATASTRÁLNÍ MAPA TENKRÁT A DNES 

Z historie katastru je jasné, že vznik katastrální mapy (KM) je složitou historickou 

záležitostí. Proto bych teď tuto historii shrnula ve smyslu vývoje KM. Dávné pozemkové 

katastry měly pouze verbální, tj. slovní, popisný, charakter bez jakékoliv grafické složky. 

Tereziánským katastrem byla ukončena jedna etapa a josefským katastrem byla zahájena 

druhá etapa ve vývoji katastrů. Druhá etapa katastrů spočívá v zavedení součásti 

katastrálního operátu, kterou se stal mapový, tzn. grafický operát, byť v josefském katastru 

pouze v podobě náčrtů (brouillonů). Katastrální mapa a její forma v historii je relativně 

krátká doba. V našich zemích funguje teprve něco přes dvě stě let.  

Člověk od pradávna měl potřebu zobrazovat prostředí, které ho obklopovalo. 

Primitivní zobrazení krajiny se vyskytují již v sumerské, babylonské a egyptské kultuře, 

dále pak tvůrci map, jež byli mořeplavci. Kultura starého Řecka a Říma také přispěla 

grafickými pozůstatky, které zobrazovaly slavné období velkých zeměpisných objevů. V 

průběhu tisíciletí vzniklo pro různé účely nesčíselné množství druhů a typů map, od 

primitivních prostých kreseb přes bohatě kolorované a efektními doplňky vybavené 

středověké a novověké mapy (v našich zemích např. Müllerova mapa Čech, Helwigova 

mapa Slezska, Komenského mapa Moravy apod.) až po moderní účelové mapy 

s obrovským rozsahem informací. V současné době začínají vznikat mapy a orientační, či 

navigační systémy využívající technologie zpracování dat poskytované geodetickými 

družicemi. Moderní katastrální mapa je mapou výlučně polohopisnou bez jakýchkoli 

výškopisných prvků a navíc je v posledních desetiletích mapou monochromatickou, neboť 

obsahuje pouze černou kresbu. Ten kdo umí v katastrální mapě číst, má tato mapa 

obrovskou vypovídací schopnost. Obsahuje po generace shromažďované údaje a je 

obrazem života společnosti a jejích ekonomických výsledků.   

Právní předpis popisuje v současnosti katastrální mapu jako závazné státní mapové 

dílo velkého měřítka, obsahující body bodového pole, polohopis, popis a má tyto formy:  
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Katastrální mapa grafická (analogová):  

s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku; v případě 

sáhové mapy je její nenahraditelnou úlohou mimo jiné zprostředkování informace zcela 

mimořádného právního významu – informace o polohovém určení nemovitosti (tj. o jejím 

skutečném právním umístění na zemském povrchu a v relativním vztahu k ostatním 

nemovitostem). Má několik forem, nejrozšířenější je grafická mapa sáhového měřítka 

1:2880 vedená na plastové fólii.  

 

Mapa DKM :   

spojitá a bezešvá mapa v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK). Vzniknout může trojím způsobem a to přímým měřením, digitalizací 

dříve vyhotovených číselných map mající souřadnice bodů v S-JTSK a nebo digitalizací 

analogových map vyhotovených podle Instrukce A.  

 

Mapa KMD:   

je vytvářena podle nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod 

číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby. Probíhá zaměření identických 

bodů v JTSK, transformace rastrů na identické body a zaměření skutečného stavu a 

vyrovnání katastrálních hranic. Vzniká od roku 2009 do roku 2015 nad mapami v měřítku 

1:2880. 

 

Mapa KM-D: 

 mapa vzniklá přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému Gusterberg 

nebo Svatý Štěpán do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená 

podle dřívějších předpisů, má nižší přesnost bodů.  

 

Zde je nutno připomenout, že probíhal způsob obnovy KO, který byl realizován na 

konci devadesátých let minulého století a jehož výsledkem jsou digitalizované katastrální 

mapy vyhotovené podle dřívějších předpisů, tzv. mapy KM-D. Tyto mapy zůstávaly i po 

přepracování v původních souřadnicových systémech tedy v systému Gusterbeg , 
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nebo Sv. Štěpán. Z tohoto důvodu nemohly být importovány do ISKN , neboť ten je 

uzpůsoben pouze pro souřadnicový systém S – JTSK.  

Znamená to tedy, že SPI elaborátů KM-D je vedeno v ISKN a SGI v programu 

Microgeos. Tímto způsobem bylo převedeno zhruba 1100 katastrálních území, s jejich 

převedením do S- JTSK se však do budoucna počítá. (2) 

 

 

2.4 OBNOVA OPERÁTU – POKUSY ZA MINULÉ OBDOBÍ  

Již z předchozí podkapitoly je jasné, že v historii vývoje KN v našich zemích se 

projevuje neustálá snaha o to, mít vždy k dispozici aktuální, spolehlivé a co nejpřesnější 

mapové i listinné podklady. Stabilní katastr se snažil o stálost vyšetřených a zaměřených 

pozemků, ale v důsledku neustálých změn se stabilita neustále narušovala. Byly to změny 

vyvolané změnou vlastnictví a především způsob údržby, který toto dílo postupně 

znehodnotil. Prvním pokusem bylo mapování pro obnovení pozemkového katastru, které 

probíhalo podle Instrukce A, a které započalo počátkem třicátých let minulého století. (14) 

Instrukce A (1932) 

Plné znění instrukce A je: "Návod, jak vykonávati katastrální měřické práce pro 

založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení 

novým katastrálním řízením." Instrukce byla tiskem vydána v roce 1932. 

Podle tohoto návodu se měl postupně nahradit operát stabilního katastru novým, 

moderním pozemkovým katastrem. Novým prvkem měřických a výpočetních prací 

v pozemkovém katastru bylo zavedení konformního zobrazení kuželového a zobrazení 

v novén lokálním národním souřadnicovém systému, charakterizovaným Besselovým 

elipsoidem a Křovákovým konformním kuželovým zobrazením. Soustava byla nazvána 

Systémem jednotné trigonometrické sítě katastrální.  
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Instrukce B (1933) 

O rok později, než Instrukce A, byl vydán Návod B, který řešit otázky spojené s 

údržbou a aktualizací katastrálních map. 

Katastrální zákon z roku 1927 zavedl novou zobrazovací soustavu – Jednotnou 

trigonometrickou síť katastrální (JTSK). Všechny nové mapy byly vyhotovovány v této 

soustavě, v dekadickém měřítku 1: 1000, 1: 2000. Podle Instrukce A bylo zmapováno asi 

5% území republiky. Mapy vyhotovené tímto způsobem jsou i dnes velmi kvalitní a 

přesné. Sotva zmiňované mapování začalo, přerušily tuto práci válečné události, poté 

pozemkové reformy a nakonec komunistický režim. V tomto období, kdy se změnila 

politická situace, zcela upadl zájem o evidování soukromých práv k nemovitostem.  

V roce 1961 začaly nové práce na státním mapovém díle – technickohospodářské 

mapování (THM). Toto mapování skončilo až v roce 1981. Mapy byly vyhotovovány 

v měřítku 1:5000 a větším jako jsou 1:2000, 1: 1000. Tyto mapy měly sloužit hlavně 

k technickým a hospodářským účelům. Obsahem těchto map však byl nejen polohopis, ale 

i výškopis. Mapy vznikly asi na 11 % území republiky.  

Etapa prací na tvorbě THM skončila v roce 1980, protože velmi podrobný a rozsáhlý 

obsah map THM byl velmi náročný na údržbu.  Na podkladě návodu tedy vzniká nové 

velkoměřítkové mapové dílo – Základní mapa velkého měřítka (ZMVM). 

Ukončením tvorby ZMVM na dlouhou dobu skončilo v resortu ČÚZK masivní 

vyhotovování mapového díla. Pracovní kapacity musely být přesunuty na řešení daleko 

podstatnějších problémů. V roce 1994, kdy začal platit nový katastrální zákon, se začaly 

vyhotovovat první digitální katastrální mapy DKM. 

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že ani jeden pokus o obnovu katastrálního 

operátu (KO) nebyl zcela úspěšný. Jediným komplexním mapovým dílem zůstává nadále 

pozemkový katastr, který pokrývá celé území naší republiky. (2) 
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3. OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 

PŘEPRACOVÁNÍM 

Obnovu katastrálního operátu přepracováním SGI do digitální podoby lze provádět 

v těch katastrálních územích, jejichž dosavadní SGI tvoří analogové KM. Pokud je 

analogová mapa zobrazena v systému S-JTSK, pak přepracováním vznikne DKM, 

pokud je analogová mapa zobrazena v jiném souřadnicovém systému (gusterberském, 

svatoštěpánském), pak je výsledkem obnovy KMD.  

Je zřejmé, že při přepracování stávajících SGI do digitální podoby nelze získat 

mapové dílo s lepšími parametry a přesností než měly původní podklady. Proto musí 

být zvoleny takové technické postupy a metody, které jednak umožní co nejpřesnější 

převod souřadnicových systémů stabilního katastru do S-JTSK a zároveň budou 

eliminovat nekvalitní údržbu map, hlavně z období JEP. Do konce roku 2015, který je 

vládou stanoven jako dokončovací rok digitalizace, je třeba tímto způsobem přepracovat 

přibližně 8000 katastrálních území. Technické požadavky na obnovu přepracováním 

zajišťuje Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění dodatku č.1 a č.2 

ČUZK 6530/2007 - 22, který navazuje na katastrální vyhlášku 26/2007 Sb. Celá obnova 

KO přepracováním je zde rozdělena do několika etap, které na sebe navazují při tvorbě 

samotného elaborátu. Podle pořadí těchto etap je koncipována i moje práce. Na obrázku 

č. 2 je ukázka SGI před obnovou KO a na obr. č. 3 je ukázka po obnově KO. (14) 
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Obr. č. 3: Mapa KMD v digitální podobě 
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3.1 ZAHÁJENÍ OBNOVY A P ŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Oznámení o obnově přepracováním 

Zasílá katastrální úřad (KÚ) obci s předstihem nejméně dvou měsíců a informuje 

v něm o účelu a předpokládaném termínu dokončení této obnovy. KÚ o obnově KO 

současně informuje nejméně dva měsíce předem na úřední desce příslušného KP. 

 

Projekt obnovy 

Obsahuje zejména charakteristiku a informace o k.ú. z ISKN, rozsah území, rozsah 

pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem, charakteristiku dosavadní katastrální 

mapy, majitele rozsáhlých nemovitostí, možnosti převzetí podrobných bodů. Udává rozsah 

potřeby nebo vybudování podrobného polohového bodového pole (PPBP), způsob 

stabilizace a ochrany bodů. Uvádí předpokládaný termín dokončení obnovy KO a grafický 

přehled území ve vhodném měřítku s označením ZPMZ. Projekt zpracovává odborně 

způsobilá osoba. K projektu se vyjadřují vedoucí technického útvaru, ZÚ a KI. 

 

3.2 BUDOVÁNÍ PPBP 

Vybudování, revize nebo doplnění PPBP 

Podrobné měření vychází z bodů PPBP, jejichž souřadnice se určí z bodů vyššího 

řádu a to z bodů  ZPBP, ZhB, PPBP a bodů referenční sítě permanentních stanic. Z bodů 

PPBP se dále při podrobném měření určují pomocné měřické body, které se volí tak, aby 

jejich hustota odpovídala zaměření podrobných bodů (identických bodů). Technické 

požadavky na body PPBP jsou stanoveny již ve výše zmiňované příloze 12 katastrální 

vyhlášky. Revize je prováděna za účelem zaměření identických bodů (IB) a doplnění bodů 

trvale nebo dočasně stabilizovaných. Provádí se také revize katastrální hranice pro 

dohledání hraničních kamenů, kterých bude využito pro dotransformaci rastru původní 

pozemkové mapy, ze které obnova vychází.  
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3.3 ČÁSTEČNÁ REVIZE KATASTRU 

Revize nebo částečná revize 

Při obnově přepracováním se provede částečná revize v součinnosti s obcí hranic 

pozemků, seznam budov s č.p. a č.e., bodů PBP, místních a pomístních názvů. 

 

3.4 VÝBĚR A PŘÍPRAVA PODKLAD Ů 

Založení a naplnění přehledu ZPMZ 

Jako využitelné podklady slouží data platného SPI a SGI z ISKN, výsledky 

zeměměřických činností, operáty dřívějších pozemkových evidencí. Úkolem je maximální 

využití všech stávajících ZPMZ, které jsou vyhotoveny jak v systému S-JTSK, tak 

v místním.  

 

Výběr využitelných podkladů 

Na stávajících podkladech k.ú. dotčeného obnovou se vyhotoví přehled výsledků 

dřívějších zeměměřických činností, podle kterých se dále určí, které další podrobné body 

polohopisu mají být zaměřeny a následně zvektorizovány. Tedy po opakovaném probírání 

jednotlivých ZPMZ se vyberou ty, které jdou převést do systému S-JTSK. Některé převést 

nelze kvůli neexistenci identických bodů z dřívějších ZPMZ. 

 



LUCIE GATTERMAYEROVÁ  MĚŘICKÉ PRÁCE PRO OBNOVU 

KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU PŘEPRACOVÁNÍM: 

 

2010                                                                       28 

 

3.5 VYHLEDÁNÍ A ZAM ĚŘENÍ IDENTICKÝCH BODŮ 

Přehled IB 

Současně s vyhotovením přehledu ZPMZ se založí přehled IB a linií využitelných 

pro transformaci souřadnic bodů a využitelných podkladů a pro zpřesňující transformaci 

souvislého rastru. Jako IB jsou v terénu jednoznačně identifikovatelné, v transformovaném 

podkladu zobrazené body. Na přehledu IB na rastrovém podkladu jsou body zaměřené v S-

JTSK zobrazeny zeleně a body které je třeba zaměřit jsou označeny červeně. O tom, které 

body je třeba zaměřit si rozhodne pracovník KÚ, jehož náplní práce je digitalizace a sám 

vhodně zvolí body tak, aby se dala co nejlépe provézt transformace. Pro dotransformaci 

PK rastru je nutno vyhledat IB nejen na katastrální hranici, ale i uvnitř k.ú. Převážně se 

jedná o staré původní domy v intravilánu, ale pro transformaci se pak osvědčí využít 

nalezené IB mimo intravilán.  

 

3.6 OBNOVENÍ SGI 

Transformace rastrových obrazů základních podkladů 

Vyrovnaný nebo souvislý rastr se transformuje zpřesňující transformací, zpravidla 

podobnostní a Jungovou dotransformací. Jako body transformačního klíče pro zpřesňující 

transformaci se použijí IB. Pokud výsledek transformace překročí povolenou odchylku, 

pak se transformace po úpravách transformačního klíče opakuje. Pokud stále výsledek 

nevyhovuje, pak se některé vstupní data vypustí a nahradí se jinými. 
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Určení souřadnic bodů a vytvoření databáze 

Seznam souřadnic se vytváří souběžně ve shodě s výkresem KMD. Obsahuje údaje o 

podrobných bodech, a to úplné číslo bodu, souřadnice y, x v S-JTSK, kód kvality 

odpovídající přesnosti. Při obnově přepracováním se evidují souřadnice polohy i 

souřadnice obrazu. Souřadnice polohy jsou souřadnice určené v S-JTSK geodetickými 

nebo fotogrammetrickými metodami s přesností charakterizovanou základní střední 

souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. Souřadnice obrazu jsou souřadnice, které slouží pro 

zobrazení bodu v platné katastrální mapě v jejím souřadnicovém systému (S-JTSK) a 

v případě KM v S-JTSK se mohou lišit od souřadnic polohy do vzdálenosti dané mezní 

souřadnicovou chybou pro daný kód charakteristiky kvality souřadnic. 

 

Vektorizace, tvorba společného grafického souboru 

Tvorba výkresu KMD se provádí určeným programovým prostředkem. Importují se 

aktuální data obsahu SGI z ISKN, data z obnovy mapováním a transformované rastrové 

obrazy a vytvoří se vektorová kresba. Body určené při vektorizací se označí podle nově 

přiděleného čísla ZPMZ a přiřadí se jim kód kvality podle způsobu pořízení. Dále se 

doplní parcelní čísla, mapové značky druhu pozemku.  

 

Doplnění věcných břemen 

Věcná břemena se doplní zvlášť, aby nedošlo k jejich deformaci oproti původnímu 

vymezení. 

 

Doplnění parcel zjednodušené evidence (ZE) 

Hranice doplněných parcel se vyznačí plnými čarami. Při jejich doplňování se 

přezkoumá průběh hranic s využitím geometrického plánu (GP), listin a dalších podkladů. 

Dořeší se návaznost pozemků ZE na hranice parcel v KM. Pokud byl pozemek ZE doplněn 

podle GP a jeho geometrické  nebo polohové určení podle GP hrubě neodpovídá zobrazení 

ve zpřesněném rastru, pak se projedná s vlastníky dotčených pozemků možnost odstranění 

nesouladu.  
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Koncept KMD 

Na základě výkresu KMD se počítačovými prostředky vytvoří koncept, ve kterém se 

navrhne označení pozemků novými parcelními čísly. V případě pozemků ZE se ponechá 

parcelní číslo parcely ZE, nevznikne li duplicita v číslování parcel. Aktualizací výkresu 

KMD na základě konceptu se vytvoří návrh nového SGI a provedou se kontroly správnosti 

kresby.  

 

3.7 OBNOVENÍ SPI 

Výpočet výměr 

Ze souřadnic lomových bodů hranic se ve výkresu KMD vypočtou výměry 

jednotlivých parcel. Výsledná výměra každé parcely se zaokrouhlí na celé metry čtvereční. 

Výměry parcel se označí kódem způsobu určení výměry kódem 0, 1,2, kde 0 je nejhorší 

přesnost a 2 je přesnost nejlepší. Návrh nového SGI nemůže obsahovat parcelu s výměrou 

menší než 0,5 m2. Dosavadní výměry zůstanou v SPI stejné, pokud nejsou překročeny 

mezní odchylky, v ostatních případech se zavedou výměry určené z grafického 

počítačového souboru KMD. 

 

Srovnávací sestavení parcel 

Zpracuje se v podobě porovnání parcel katastru a parcel zjednodušené evidence před 

obnovou KO převodem s parcelami po obnově KO. O případné opravě chybné výměry se 

vlastník pozemku vyrozumí v rámci námitek.  
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Návrh nového SPI a SGI 

Podle výsledků přečíslování parcel, srovnávacího sestavení a dalších výsledků 

zeměměřických činností se aktualizují údaje SPI a je také aktualizován SPI podle listin, 

které předali vlastníci k zápisu během obnovy přepracováním. Z SPI se zhotoví tiskové 

výstupy a dávají se vlastníkům k nahlédnutí při námitkovém řízení. 

 

Kontroly a technická zpráva 

Výsledky obnovy KO a převodu se kontrolují po ucelených etapách obnovy se 

zaměřením na jejich úplnost, návaznost, soulad dílčích operátů, dodržení stanovených 

charakteristik a kritérií přesností a platných předpisů projektu.  

 

3.8 NÁMITKY 

Oznámení o dokončení obnovy, vyložení operátu k veřejnému nahlédnutí a 

řízení o námitkách 

Vyložení obnoveného KO oznámí KÚ územně příslušnému ZKI nejméně 15 dní 

předem. KÚ oznámí obci dokončení obnovy a obec zveřejní termín, kdy bude obnovený 

operát vyložen k veřejnému nahlédnutí. Nový SPI a SGI je přístupný k veřejnému 

nahlédnutí nejméně 10 pracovních dnů. Vlastníci mohou v průběhu podávat námitky proti 

obsahu nového operátu.  

 

Vyhlášení platnosti obnoveného operátu 

Je možné nejdříve 15 dnů ode dne, kdy skončilo vyložení obnoveného operátu. 

Vyhlášení platnosti obnoveného KO provede katastrální úřad a zveřejní vyhlášení platnosti 

obnoveného KO způsobem umožňující dálkový přístup.  

 

Změny údajů o BPEJ 

K parcelám obnoveného KO se nově přiřadí údaje o BPEJ zjištěné průnikem nového 

SGI s grafickým podkladem BPEJ, který je veden jako samostatný soubor. (5) (6) (1) 
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4. MĚŘICKÉ A VÝPOČETNÍ PRÁCE V K.Ú. 

JARCOVÁ 

Předmětem obnovy přepracováním jsou katastrální mapy, které jsou vedeny jako 

analogové mapy.Obnovou KO v k.ú. Jarcová je přepracování platné katastrální mapy v   

 S-SŠ a měřítku 1:2880 na katastrální mapu digitalizovanou v S-JTSK podle Návodu pro 

obnovu katastrálního operátu a převod. Měření v terénu se uskutečnilo v druhé polovině 

roku 2008. Lokalita se rozkládá na ploše cca 525 ha, tj. na 2442 parcelách, z toho 422 

parcel ZE. Celkový počet LV v k.ú. je 573. K.ú. Jarcová je netypické svým rozdělením. 

Skládá se ze dvou intravilánů, které mezi sebou nejsou propojeny. 

 

Charakteristika obnovované katastrální mapy: 

 Katastrální mapa je vedena v souřadnicovém systému Sv. Štěpán, na plastové fólii a 

je aktualizována pouze graficky. K.ú. Jarcová je na seznamu prostorů, ve kterých se určuje 

poloha podrobných bodů v S-JTSK. Výškový systém – Bpv, Měřítko mapy - 1:2880 

 

Charakteristika mapy dřívější pozemkové evidence: 

Mapa pozemkového katastru - na papíře, souřadnicový systém - Sv. Štěpán,  

měřítko - 1:2880. 

 

Charakteristika obnovené katastrální mapy: 

Souřadnicový systém – S-JTSK, Výškový systém – Bpv, Vztažné měřítko – 1000, 

převažující kód kvality podrobných bodů – 3 a 8. 
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4.2 PROVEDENÍ REVIZE STÁVAJÍCÍHO PPBP 

Stávající body PPBP, se vyhledají v terénu a jejich poloha se ověří podle 

geodetických údajů. Pokud jsou zde pochybnosti o totožnosti bodů, provádí se kontrolní 

měření pro ověření polohy. Rekognoskace bodů ZPBP a ZhB a jejich údržba se zajistí 

pouze v rozsahu nezbytném pro rozvržení a zaměření PPBP. Informace o závadách a 

změnách reevidovaných bodů ZPBP se zasílají elektronicky ZÚ, KÚ v případě ZhB a 

příslušnému KP v případě PPBP. 

Podle výsledků rekognoskace se navrhují i body ke zrušení. Jsou to především body 

PPBP, které nesplňují technické požadavky na stabilizaci podle bodu 12.4 a 12.5 

katastrální vyhlášky.  

Stávající body PPBP, které budou ponechány, se ověří podle potřeby, opraví nebo 

doplní geodetické údaje. V případě nedostatečné hustoty PPBP se doplní o nové body 

podle bodu 12.6 přílohy vyhlášky. Body, které byly určeny v minulých měřeních s nižší 

přesností se ověří a přezkoumají, zda vyhovují kritériím uvedených v bodu 12.9 přílohy 

katastrální vyhlášky. Je li kritérium překročeno, body se přeurčí.  

 

Stávající polohové bodové pole 

V katastrálním území Jarcová existuje několik trigonometrických a zhušťovacích 

bodů v souřadnicovém systému JTSK. Body podrobného polohového bodového pole 

(PPBP) dosud nebyly evidovány. 

 

Připojení na body stávajícího polohového bodového pole 

 Pro nově určované body PPBP bylo použito TB č. 36 a ze ZhB body č. 231, 218, 

219, 231, 233. Geodetické údaje o bodech ZPBP najdeme v příloze č. 1. (12) 
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4.3 DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PPBP S VYUŽITÍM VÝSLEDK Ů 

DŘÍVĚJŠÍ ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI 

Výsledky dosavadní měřické činnosti fyzických osob, které vykonávají 

zeměměřickou praxi se eviduje v měřické dokumentaci KN. Při zeměměřických činnostech 

v terénu jsou budována bodová pole v jednotlivých katastrálních územích a tato bodová 

pole jsou při obnově KO využívána a dále zpracovávána k vyhotovení výsledného 

elaborátu.  

 

Návod pro obnovu operátu uvádí jako využitelné podklady:  

• Výsledky dřívější obnovy mapováním 

• Operáty dřívějších pozemkových evidencí 

• Další využitelné podklady z měřické dokumentace 

• Doplněný hraniční polygon  

• Výsledky zeměměřických činností pro tvorbu jiných informačních systémů 

s ověřenou přesností 

 

Využitelné podklady pro obnovu KO přepracováním v  k.ú. Jarcová: 

• ZPBP:  TL 3625 – body TB 8, TB 15, TB 20; ZhB 215, ZhB 216, ZhB 218,  

ZhB 232 

• Mapové podklady: ZPMZ, RES v rámci číselné údržby, mapa PK 1:2880 

• Další podklady: rastrové soubory map KN v aktuálním stavu, rastrové soubory PK 

map, aktuální výstup z ISKN v NVF, seznam pomístních názvů a názvosloví, 

vektorový hraniční polygon (5) 
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4.4 TOTÁLNÍ STANICE TOPCON GPT-3002N 

Pro měřické práce v terénu je potřeba pomůcek a hlavně měřických přístrojů. Celé 

k.ú. v rámci obnovy bylo zaměřeno pulzní totální stanice (TS) řady Topcon GPT – 

3000N využívá pro měření délek neviditelný laserový paprsek, pro laserovou olovnici 

využívá viditelný laserový paprsek. Protokol kontroly TS uložen v příloze č. 2. (4) 

 

Technické parametry:  

Dalekohled:  

• Délka    : 150 mm 

• Průměr objektivu  : 45 mm 

• Zvětšení    : 30 x 

• Obraz    : vzpřímený 

• Zorné pole   : 1 30´ 

• Rozlišovací schopnost  : 2,8´´ 

• Minimální zaostření  : 1,3 m 

• Osvětlení nitkového kříže : ano 

Délkové měření: 

• Měřický dosah:  

� Hranolový 3000 m 

� Bezhranolový 1,5 – 250 m 

Přesnost měření délek:  

� Hranolový  ±(3mm +2ppm × D) 

� Bezhranolový: pro 1,5 až 25m  ±(10mm) 

      pro více než 25m ± (5mm) 
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4.5 MĚŘICKÁ SÍ
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ICKÁ SÍŤ, ZAMĚŘENÍ BODŮ PPBP 

této chvíli jsou připraveny veškeré podklady pro práce v

ické sítě a bodů PPBP vhodně stabilizovaných a zam

esností, aby mohly sloužit nejen pro budoucí měření v

ě pro zaměření IB. Byla tedy vhodně zvolena

ygonových pořadů, které jsou v přehledu měřické sítě ozna

eny z bodů ZPBP a bodů ZhB. Z těchto bodů 

eny body PPBP a nebo body PPBP jsou vrcholovými body PP.

ěřeny pomocné měřické body, které zajistily viditelnost a možnost 

ení podrobných bodů. Přehledný náčrt PPBP je přílohou č.4. 

ní byla použita totální stanice Topcon GPT – 3002N.

ktronické příloze č. 1. 

Obr. č. 5 Ukázka měřické sítě PPBP 
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práce v terénu. Následuje 

 stabilizovaných a zaměřených 

ěření v lokalitě s KMD, ale 

 zvolena stanoviska, neboli 

ě označeny červeně. Jejich 

ů PP byly zaměřeny a 

eny body PPBP a nebo body PPBP jsou vrcholovými body PP. Navíc byly dočasně 

ické body, které zajistily viditelnost a možnost 

. Na obr. č. 5 je pouze 

3002N. Zápisník měření 
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Zaměření bodů PPBP 

Zaměření PPBP se provádí pomocí tří níže uvedených metod měření. Při obnově k.ú. 

Jarcová se využily metody geodetického měření a technologie GNSS. (5) 

• Geodetické metody 

• Technologie GNSS 

• Fotogrammetrické metody 

 

4.6 METODY A PŘESNOST MĚŘENÍ PPBP 

Geodetické metody 

• Plošné sítě s měřením vodorovných úhlů a délek. 

• Polygonové pořady oboustranně připojené a orientované, přičemž PP kratší než 

1,5 km mohou být jednostranně orientované, popř. vetknuté. Neorientované 

pořady mohou mít nejvýše 4 strany a je li to možné, alespoň na jednom z vrcholu 

se změří orientační úhel. 

• Protínáním vpřed z úhlů nebo protínáním z délek, možná je také kombinace 

protínání nejméně ze 3 bodů ZPBP, ZhB nebo z bodů odpovídající přesnosti. 

• Rajónem do délky 1500 m s orientací na daném bodě na 2 body ZPBP, ZhB, 

nebo na body s odpovídající přesností. 

• Rajónem do délky 1500 m s orientací na určovaném bodě na nejméně 3 body 

ZPBP, ZhB, nebo na body s odpovídající přesností. 
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Geometrické parametry a kritéria přesnosti PP 

Připojovací body 
Mezní délka 

strany [m] 

Mezní délka 

pořadu d 

[m] 

Mezní odchylka v uzávěru pořadu 

úhlová [cc] polohová [m] 

ZPBP, ZhB 200-1500 5000 25.(n)
1/2

 0,0025.(Σd)
1/2

 

ZPBP, ZhB 50-400 3000 50.(n)
1/2

 0,004.(Σd)
1/2

 

PPBP, ZPBP, ZhB 50-400 1500 100.(n)
1/2

 0,006.(Σd)
1/2

 

Tabulka č. 1 

 

n  -  počet bodů pořadu včetně bodů připojovacích 

∑d  -  součet délek stran pořadu (pořad má nejvýše 15 nových bodů mezní poměr 

délek sousedních stran v PP je 1:3) 

 

Vodorovné úhly se měří ve skupinách (nejméně v jedné) teodolitem zajišťujícím 

přesnost měřených směrů 0,0006 gon. Při délkách do 500 m je možné použít teodolit 

s přesností 0,002 gon. Mezní odchylka v uzávěru skupiny a mezní rozdíl mezi skupinami je 

0,003 gon. 

Délky se měří dvakrát, dálkoměrem s přesností na 0,01 m a obousměrně pokud to jde 

a vždy s využitím optických odrazných systémů na cílových bodech. Krátké délky lze 

měřit pásmem. Použijí se kalibrované dálkoměry a pásma. Naměřené délky se opravují o 

fyzikální redukce, o matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny. 

V polygonových pořadech a v plošných sítích se zásadně používá trojpodstavcová 

souprava. 

V ukázce níže je výsledek výpočtu PP. Tento výsledek musí být v souladu 

s parametry uvedenými v tabulce č. 1. Pokud ne, pak mezní odchylky stanovené pro 

práci v KN nemohou být dodrženy a totéž platí pro geometrické parametry stanovené 

pro práci v KN. Výpočet všech PP najdeme v elektronické příloze č. 3. 
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Parametry polygonového po řadu: 
------------------------------ 
Typ po řadu: Vetknutý, oboustrann ě orientovaný 
Délka po řadu:696.879m 
Úhlová odchylka:0.0176g 
Odchylka Y/X :-0.081m /-0.100m 
Polohová odchylka:0.128m 
Nejv ětší / nejmenší délka v po řadu:84.114m/47.692m 
Poměr nejv ětší / nejmenší délka: 1:1.76 
Max. pom ěr sousedních délek:1:1.69 
Nejmenší vrcholový úhel:102.0916g 
 
Vypočtené body: 
         Bod           Y           X 
------------------------------------ 
022000004001   497019.70  1142711.23 
022000004002   497032.69  1142769.04 
022000000507   497078.41  1142782.60 
022000004003   497146.78  1142814.13 
022000000510   497191.10  1142861.36 
022000004005   497246.27  1142892.76 
022000000513   497296.81  1142917.16 
022000004006   497279.49  1142972.31 
022000000516   497252.23  1143013.96 
022000004007   497242.49  1143097.48 
------------------------------------ 
 
Test polygonového po řadu: 
------------------------- 
Úhlová odchylka[g]: Skute čná hodnota:0.0176, Mezní hodnota:0.0346 
Polohová odchylka[m]: Skute čná hodnota:0.128, Mezní hodnota:0.158 
Mezní délka po řadu[m]: Skute čná hodnota:696.879, Mezní hodnota:1500.000 
Mezní délka strany[m]: Skute čná hodnota:84.114, Mezní hodnota:400.000 
Mezní pom ěr délek: Skute čná hodnota: 1:1.69, Mezní hodnota: 1:3.00 
 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemov itostí byly dodrženy. 
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastr u nemovitostí byly 
dodrženy. 
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Při měření mezi body polohových bodových polí nesmějí rozdíly mezi zaměřenými a 

ze souřadnic vypočtenými nebo původně určenými hodnotami vodorovných úhlů a délek 

překročit tyto mezní odchylky: 

 

Mezní odchylky v úhlu a délce 

  

  

mezní odchylka 

v úhlu [gon] v délce [m] 

a) mezi body ZPBP nebo mezi jejich orientačními body OB1 a OB2 
0,0015 0,03 

0,0015 0,05 

b) mezi bodem ZPBP a ZhB 0,002 0,05 

c) mezi ZhB 0,003 0,05 

d) mezi body podle písm. a), b), c) a orientačním bodem OB3 0,006 - 

e) mezi body podle písm b) a bodem podle písm. f) 0,01 0,13 

f) mezi body PPBP 0,03 0,15 

g) 
mezi body podle písm. f) na technických objektech přidružených 

k témuž určujícímu bodu do vzdálenosti 50 m od něj 
0,05 0,04 

Tabulka č. 2 

 

Mezní odchylky úhlů a délek bodů PPBP Jarcová 

V uživatelském programu Groma v.7 se vypočítají souřadnice bodů PPBP a současně 

se provádí kontrola, zda měřené hodnoty odpovídají kritériím podle tabulky č. 2. Na obr. 

č.6 v kolonce stanovisko je číslo bodu stanoviska, tzn. ZhB 218 a orientace provedena na 

TB 36 a body PPBP. V prvním případě, tj. pro TB 36 se jedná o bod výše uvedené tabulky 

b) a z něj plyne, že mezní odchylka v úhlu nesmí překročit hodnotu 0,0015 [gon], což je v 

ukázce splněno. Dalším bodem je bod PPBP 501, tedy v tabulce e) mezní odchylka úhlu je 

0,01 [gon] a délky 0,13 m. Tento požadavek musí být kompletně splněn v rámci celého 

měření. (5) 
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Obr. č. 6: Mezní odchylky úhlu a délek 

 

Přesnost měření geodetickými metodami a technologií GNSS 

Délky a směry se měří s takovou přesností, aby při opakovaném nebo kontrolním 

měření nebyly překročeny tyto metní odchylky v rozdílech dvojího měření: 

 

• 0,001(d1/2) + 0,05 m pro délky v měřické síti 

• 0,08 m pro oměrné míry mezi jednoznačně identifikovatelnými 

podrobnými body 

• 4/d [gon] pro směry na pomocné body v měřické síti 

• 5/d [gon] pro směry na jednoznačně identifikovatelné podrobné body, kde 

d je délka v metrech (5) 
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Technologie GNSS 

Při měření metodou GNSS se použijí takové přijímače a takové zpracovatelské 

výpočetní programy, které zaručují požadovanou přesnost výsledku provedených 

měřických a výpočetních prací. Existuje také několik metod měření GNSS: 

 

• Statická metoda  

• Rychlá statická metoda  

• Kinematická metoda  

• RTK   

 

Pro měření v KN, resp. při obnově se využívá metody RTK. Určení polohy bodu 

pouze z jednoho měření (RTK, postprocessing) není přípustné. Nutná jsou nejméně 2 

nezávislá měření GNSS, nebo jedno měření GNSS a druhé klasickou geodetickou 

metodou. Při opakované observaci musí být měření provedeno při dostatečně odlišné 

konstelaci družic a také se doporučuje provádět opakované měření s odlišnou výškou 

antény. K transformaci souřadnic určovaných bodů do S-JTSK  se použije některý 

z transformačních programů, který schválí Úřad.  

Pro určení transformačního klíče se zvolí vhodný počet identických bodů, nejméně 

však 4. Jestliže je lokalita tak rozsáhlá, že by mohlo dojít k potlačení smyslu transformace, 

je nutno lokalitu rozdělit na několik menších dílčích lokalit. Pro udržení homogenity se 

doporučuje používat v jedné lokalitě pro všechny měřické práce vždy tytéž transformační 

vztahy. Pro obnovu KO Jarcová byla použita technologie GNSS pro zaměření několika 

dočasně stabilizovaných pomocných bodů. Jedná se o body 022005114019 až  

022005114024. Souřadnice těchto bodů byly určeny pomocí sestavy Topcon TPS HiPer+. 

(5) 
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4.7 ZAMĚŘENÍ POMOCNÝCH MĚŘICKÝCH BODŮ 

Pro podrobné měření se polohová bodová pole doplní pomocnými body. Síť 

pomocných bodů se volí v hustotě nezbytné pro zaměření podrobných bodů. Tyto 

pomocné body se zaměřovaly až při měření podrobných bodů. Zápisník měření 

podrobných bodů je uložen v elektronické příloze č. 2. 

Zaměření pomocných měřických bodů: 

• Staničením na měřických přímkách mezi body polohových bodových polí a 

pomocnými body 

• Rajóny 

• Pomocnými polygonovými pořady 

• Protínáním ze směrů, případně délek 

• Jako volné polární stanovisko 

• Technologií GNSS 

• Plošnými sítěmi 

 

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

měřické přímky, na kterou je rajón připojen. Rajón nesmí být větší, než je délka 

k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu. 

Největší přípustná délka volného PP je 250 m. Délka měřické přímky a PP tvořeného 

pomocnými měřickými body nesmí být větší než 2000 m. Při zaměřování bodů měřické 

sítě se využívají zpravidla elektronické dálkoměry s optickými odraznými systémy nebo 

také technologie GNSS. 

Pomocné body se mohou stabilizovat dočasně dřevěným kolíkem, kovovou trubkou, 

hřebem, vyrytým křížkem apod. Zaměřují se před zahájením podrobného měření nebo 

současně s podrobným měřením. Pomocné body jsou žlutě vyznačeny na ukázce 

výkresu měřické sítě, obr. č.7. Celá měřická síť je pak uložena v příloze č. 5.(5) 

 

 



LUCIE GATTERMAYEROVÁ

 

2010                                                  

 

Obr. č. 7: Ukázka
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ené body … body PPBP 

ené body … pomocné body měřické sítě 
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4.8 VÝPOČET SOUŘADNIC BODŮ PPBP 

Seznámili jsme se s geodetickými metodami budování bodů PPBP. V terénu tedy 

byly měřeny délky a směry, které určují polohu bodů PPBP. Měření proběhlo podle 

uvedených požadavků na přesnost, podle návodu pro obnovu operátu. Použitými metodami 

byly metoda vetknutý PP, oboustranně orientovaný PP, metoda rajón. V softwaru Groma 

v.7 jsou vypočteny souřadnice těchto zaměřených bodů PPBP a bodů PP. Vypočtené 

souřadnice však nejsou konečné, protože měřené body se musí vyrovnat vzhledem 

k pevným bodům, které jsou výchozí pro budování měřické sítě v k.ú. Jarcová. Na obrázku 

č. 8 je ukázka výpočtu přibližných souřadnic v Gromě. 

 

 

 

Obr. č. 8: Průběh výpočtu přibližných souřadnic bodů PPBP 
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4.9 VÝPOČET VYROVNANÝCH SOUŘADNIC BODŮ PPBP  

Vyrovnání probíhá ve výpočetním programu Groma v.7 na základě metody 

nejmenších čtverců. Kromě vyrovnaných souřadnic poskytuje program mnoho 

charakteristik přesnosti a kontrolních údajů jak pro kontrolu výpočtu, tak pro vyhledávání 

hrubých chyb v měřených údajích.  

Body, vstupující do vyrovnání sítě, mohou mít různé charakteristiky v závislosti na 

tom, jakým způsobem se mají na vyrovnání sítě podílet. Pevné body mají fixní, 

vyrovnáním nezměnitelné souřadnice. Geodetické údaje těchto bodů PBPP najdeme 

v příloze č. 3. Po vyrovnání sítě budou mít výsledné pevné body stejné souřadnice, jaké 

měly při vstupu. Volné body jsou všechny běžné body sítě, jejichž souřadnice mají být 

vyrovnány. Souřadnice všech volných bodů budou vyrovnáním změněny. Jako vstupní 

údaje do vyrovnání slouží přibližné souřadnice bodů sítě, měřené vodorovné směry a 

měřené vodorovné délky. Musíme však dávat pozor, aby vstupní body splňovaly 

požadavek dvojího nezávislého určení. Vstupními body tedy mohou být pouze ty body, 

které jsou určeny alespoň ze dvou stanovisek. Protokol vyrovnání měřické sítě je 

elektronickou přílohou č. 4. (8) 

 

Ukázka protokolu výpočtu vyrovnání měřické sítě 

Stručný přehled postupu vyrovnání měřické sítě v programu Groma v.7. 

 

1)  VSTUP SOUŘADNIC PEVNÝCH A VOLNÝCH (VYROVNÁVANÝCH) BODŮ:  

         Bod             Y             X  Char            Délek  Sm ěr ů 

--------------------------------------------------- ------------------- 
   936252310   498397.6800  1145807.8300  Pevný bod            0      0 
   936252330   497049.4000  1145716.1900  Pevný bod           11     11 
 22000000501   496967.0600  1142345.3900  Volný               0      3 
 22000000502   496958.0400  1142669.8800  Volný               3      4 
 

2)  MĚŘENÉ DÉLKY NA VŠECH STANOVISCÍCH: 

Stanovisko: 936252180 

         Cíl  Délka [m]   m [mm]      váha 
------------------------------------------ 
   936252190   748.9480     3.18    2.4714 
 22000000501   833.6415     1.35   13.7719 
 

3)  MĚŘENÉ SMĚRY NA VŠECH STANOVISCÍCH:  

Stanovisko: 936252180 
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         Cíl       Sm ěr   m [cc]      váha 
------------------------------------------ 
   936240360    0.00110     1.00   25.0000 
 22000000501   12.53460     1.41   12.5000 
 

4)  PARAMETRY SÍTĚ:  

Testování oprav m ěření se provádí oboustranným testem k hladin ě 

významnosti Alfa = 10.0  

Při p řekro čení kritické hodnoty t > 1.65 je vypo čten odhad chyby m ěřené 
veli činy Eps. 
Současn ě je vypo čtena hodnota mezní chyby k necentrálnímu parametru 
Delta = 2.49. 
Pravd ěpodobnost chyby 2. druhu Beta = 20.0 %. 
Počet bod ů v síti                     :  64 
Počet bod ů, na nichž jsou m ěřeny sm ěry:  35 
Počet neznámých                       : 116 
Počet m ěřených délek                  :  85 
Počet m ěřených sm ěr ů                  : 125 
Počet m ěřených veli čin                : 210 
Počet zprost ředkujících úhl ů          :  90 
Počet zprost ředkujících veli čin       : 175 
Počet podmínek                        :  12 
Počet podmínkových rovnic             :   0 
Způsob p řipojení sít ě                 : Vázaná sí ť, v matici A je 
vynecháno 12 sloupc ů. 

 

5)  VÝPOČETNÍ KONTROLY: 

Norma matice reziduí A*inv(A) : -2.31e-014  (má být i 0). 
Norma matice reziduí inv(A)*A : -1.03e-013  (má být i 0). 
Norma vektoru AtPw            :  6.03e-011  (má být i 0). 
 

6)  VYROVNANÉ DÉLKY NA VŠECH STANOVISCÍCH: 

Stanovisko: 936252180 
         Cíl    Délka  v sou ř  v r.o.      ms       l       r       t        
                    [m]    [mm]    [mm]    [mm]    [mm]                    
[mm]    [mm] 
--------------------------------------------------- --------------------- 
   936252190   748.9526    4.65    4.65    0.00   - 4.65    1.00    0.08                
 22000000501   833.6864   44.96   44.96   16.51    3.57    0.51    2.64    

 

7)  VYROVNANÉ SMĚRY NA VŠECH STANOVISCÍCH:  

Stanovisko: 936252180 
         Cíl       Sm ěr     v        m        l        r       t   
                    [g]    [cc]     [cc]     [cc]                      
--------------------------------------------------- --------------------- 
   936240360    0.00249    13.93    12.03    16.33    0.53    1.09      
 22000000501   12.53574    11.37     7.45    -2.15    0.91    0.48     

 

8)  VÝSLEDKY VYROVNÁNÍ: 

   [pvv]                                        : 4 98849.1305 
[pvv] (1. kontrola)                          : 4564 34.2513 
[pvv] (2. kontrola)                          : 4564 34.2513 
Počet nadbyte čných m ěření                    : 59 
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Základní st řední chyba m0 apriorní       [cc]:    5.00 
Základní st řední chyba m0 aposteriorní   [cc]:   87.96 
m0 aposteriorní / m0 apriorní                : 17.5 9 
Interval spolehlivosti                       : 0.82  - 1.18 
Stopa matice L                               : 140. 9134 (má býti 
151.0000) 
Stopa submatice L - délky                    : 44.1 712 
Stopa submatice L - sm ěry                    : 96.7422 
 

9)  VYROVNANÉ SOUŘADNICE:  

         Bod        Y             X         dy          dx 
                   [m]           [m]       [mm]        [mm] 

         22000000501   496967.0306  1142345.3500   -29.41    -40.03 
 22000000502   496958.0329  1142669.8652   -7.08    -14.81 
 22000000503   497007.0528  1142696.6256   -7.16     -4.37 
 
 

Výsledkem vyrovnání jsou polohové souřadnice bodů PPBP, které byly vypočteny 

z přibližných souřadnic PP a souřadnic pevných bodů, k nimž je nově vybudovaná síť 

vztažena. Na obrázku č. 9 je ukázka průběhu výpočtu vyrovnání sítě v programu Groma. 
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Ukázka porovnání p

číslo bodu souřadnice přibližné

 

Y [m] 

501 496967,06 

502 496958,04 

503 497007,06 

504 497035,45 

505 497037,56 

506 497090,07 

507 497078,41 

508 497057,60 

509 497073,63 

510 497191,10 

GATTERMAYEROVÁ  MĚŘICKÉ PRÁCE PRO OB

KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

2010                                                    

Obr. č. 9 Výpočet vyrovnání měřické sítě 

 

orovnání přibližných a vyrovnaných souřadnic bod

souřadnice přibližné souřadnice vyrovnané 

X [m] Y [m] X [m] 

 1142345,39 496967,03 1142345,35

 1142669,88 496958,03 1142669,87

 1142696,63 497007,05 1142696,63

 1142642,28 497035,45 1142642,27

 1142627,29 497037,53 1142627,31

 1142554,79 497090,04 1142554,77

 1142782,60 497078,40 1142782,58

 1142771,81 497057,58 1142771,80

 1142799,44 497073,61 1142799,45

 1142861,36 497191,10 1142861,36

Tabulka č. 3 

ICKÉ PRÁCE PRO OBNOVU 

PERÁTU PŘEPRACOVÁNÍM: 

                   50 

 

adnic bodů PPBP 

absolutní rozdíl 

ΔY [m] ΔX [m] 

1142345,35 0,03 0,04 

1142669,87 0,01 0,01 

1142696,63 0,01 0,00 

1142642,27 0,00 0,01 

1142627,31 0,03 0,02 

1142554,77 0,03 0,02 

1142782,58 0,01 0,02 

1142771,80 0,02 0,01 

1142799,45 0,02 0,01 

1142861,36 0,00 0,00 
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Výsledné souřadnice bodů PPBP 

Body PPBP byly zřízeny na části katastrálního území – v intravilánu - a byly 

zaměřeny polární metodou v jedné skupině s použitím trojpodstavcové soupravy.  

Stabilizační práce proběhly v období od 18.8.2008 do 22.8.2008. Pro měření byla použita 

elektronická pulzní totální stanice Topcon GPT-3002N, v.č. 4C0929. Výsledné souřadnice 

nových bodů byly určeny pomocí vyrovnání sítě v rámci výpočetního softwaru Groma ve 

verzi 7.0. Konkrétní údaje jednotlivých parametrů v rámci vyrovnání sítě, tj. počet bodů 

v síti atd. jsou uvedeny v protokolu o vyrovnání sítě. V tabulce č. 3 jsou uvedeny rozdíly 

souřadnic bodů PPBP před a po vyrovnání měřické sítě. Bodů PPBP bylo určeno celkem 

38 a z toho 21 bodů je signalizováno rohem budovy a 17 bodů stabilizováno měřickým 

hřebem. Dočasně stabilizováno 20 bodů. Žádný z bodů nebyl osazen stabilizací, která 

vyžaduje projednání o zřízení a ochraně měřické značky. Několik bodů bylo určeno 

metodou GNSS. Číslování bodů se provádí podle bodu 16.5 přílohy vyhlášky 26/2007 Sb. 

Seznam souřadnic bodů PPBP je uložen v elektronické příloze č. 6. 

 

• trvale stabilizované  ... 022000000501 až 022000000538 

• trvale stabilizované body PP... 022000004001 až 022000004020 

• dočasně stabilizované pomocné body 022005114001 – 022005114031   

z toho 022005114019 až  022005114024 určeny metodou GNSS  
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4.10 ČÍSLOVÁNÍ BODŮ PPBP, POMOCNÝCH MĚŘICKÝCH 

BODŮ A PODROBNÝCH BOD Ů 

•  Bod PPBP má číslo tvar PPP00000CCCC, kde PPP je pořadové číslo k.ú. v rámci 

celého obvodu, ve kterém KP vykonává působnost příslušného KÚ a CCCC je pořadové 

číslo bodu v rozmezí 501 až 3999. 

•  Pomocné body se označují dvanáctimístným úplným číslem ve tvaru 

PPP00000CCCC, kde PPP je pořadové číslo k.ú. v rámci územního obvodu KP a CCCC je 

pořadové číslo pomocného bodu od 4001 včetně. Je nutné dbát na to, aby nedošlo 

k duplicitě s body určenými při budování či revizi a doplnění PPBP. 

•  Podrobné body se označují dvanáctimístným úplným číslem ve tvaru 

PPPSZZZZCCCC, kde PPP je pořadové číslo k.ú., S je uvnitř obvodu nulové číslo, nebo 

může znamenat příslušnost bodu do sousedního územního obvodu a pak má hodnotu 1 až 

8, ZZZZ je číslo měřického náčrtu a CCCC je pořadové číslo podrobného bodu v rozmezí 

od 1 do 3999. (5) 
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5. VYHLEDÁNÍ A ZAM ĚŘENÍ IDENTICKÝCH 

BODŮ 

Identický bod, nebo také podrobný bod, je bod v terénu, odpovídající bodu na mapě, 

nebo bodu uvedeném v SS. Je-li změnu potřebné zobrazit a navázat na polohopisný obsah 

KM,  která není v S-JTSK, měření se připojí s ohledem na rozsah zaměřované změny na 

dostatečný počet podrobných bodů v terénu jednoznačně identifikovatelných a 

zobrazených v katastrální mapě – IB. (5) 

 

5.1 IDENTICKÉ BODY, K ČEMU SLOUŽÍ 

IB slouží pro další zpřesňující transformace rastrů a tím i ke zpřesnění výsledné 

mapy. Při obnově přepracováním se současně s vyhotovením přehledu ZPMZ vyhledávají 

a zaměřují dochované body na katastrální hranici a na vlastnických hranicích a linie 

využitelné pro transformace souřadnic bodů. Vyhotoví se přehled těchto identických bodů, 

které se zaměří a jsou výchozími body pro transformaci. Přehled se nezakládá 

v prostorech, ve kterých se souřadnice identických bodů v S-JTSK převezmou z RES a 

nebo je možné tyto souřadnice získat z využitelných podkladů. V praxi jsou však tyto body 

často zničené, nebo je vůbec nejde najít. Volba identických bodů je velmi důležitá, protože 

na ní závisí přesnost a kvalita přepracované mapy. IB jsou v terénu jednoznačně 

identifikovatelné a v transformovaném stavu podkladu zobrazené body. V terénu se IB 

hledají podle výřezu z rastru, na kterém jsou body v S-JTSK značeny zeleně a body 

v místním SS červeně. (5) 

 

5.2 VOLBA IDENTICKÝCH BOD Ů 

Jak již bylo zmíněno, na volbě IB závisí přesnost souvislého rastru. Po transformaci 

může dojít ke zkreslení rastrového obrazu v liniích nebo k zešikmení původně kolmých 

linií. Transformace se použije podobnostní s Jungovou dotransformací. 
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Stane se, že výsledky transformací nevyhovují a je na pracovníkovi, který provádí 

digitalizaci, aby posoudil, zda a který IB z transformace vypustit nebo naopak doplnit. Jsou 

proto velmi důležité odborné znalosti pracovníků a také jejich zkušenosti, neboť někdy je 

těžké rozhodnout, který bod zvolit jako IB. (5) 

 

5.3 TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZ Ů 

Transformace je poměrně složitá operace, která slouží k převedení souřadnic bodů 

z jednoho systému do druhého pomocí identických bodů, jejichž poloha je známa v obou 

souřadných systémech. Tento přechod se dá vyjádřit pomocí transformačních rovnic, což 

je transformační klíč.  

Transformace podobnostní je definována čtyřmi parametry (posun ve směru x, posun 

ve směru y, úhel otočení, koeficient zvětšení). Pro podobnostní transformaci opět postačí 

zadání dvou identických bodů. Tuto transformaci použijeme, pokud chceme měnit velikost 

transformovaných prvků, například vzdálenosti mezi transformovanými body. Při 

přetransformování čtverce podobnostní transformací vznikne opět čtverec. Koeficient 

zvětšení je pro všechny směry stejný. Při Jungově dotransformaci dochází ke ztotožnění na 

IB, ze kterých byl spočten klíč. Používá se k odstranění odchylek na těchto bodech, na 

základě již provedené transformace. Proto se také nazývá dotransformace. (5) 

 

5.4 ZAMĚŘENÍ IDENTICKÝCH BODŮ 

V katastrálním území, ve kterém probíhá obnova katastrálního operátu, se měření 

připojí na identické body tak, aby změnu bylo možné zobrazit v dosavadní i nové 

katastrální mapě, není-li s katastrálním úřadem dohodnuto jinak. 

 Pro připojení měření na identické body platí, že zaměřované podrobné body musí 

být uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších identických 

bodů, jejíž poloměr je roven 3/4 délky takové spojnice.  
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Za identické body se volí body v okolí změny, zejména 

• Trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích katastrálních 

území nebo na hranicích pozemků, přednostně jsou-li na styku tří nebo více 

takových hranic, 

• Lomové body na obvodu budov, popřípadě body na jiných trvalých předmětech 

obsahu katastrální mapy, lze-li předpokládat, že se jejich původní poloha 

nezměnila. 

• Body vytyčené, kterými jsou např. navazující body změny na neznatelné hranici, 

body vytyčené a zaměřené v rámci určení obvodu pozemkových úprav, nebo 

body tvořící zpřesněné geometrické a polohové určení  

 

Jako IB lze použít i styk hranic tří nebo více pozemků, trvalým způsobem 

neoznačený, jehož poloha je v terénu zřetelná a určitá. Pokud je více použitelných IB, volí 

se přednostně body co nejbližší zaměřované změně. Zaměření IB se provádí polární 

metodou. 

Je-li třeba změnu navázat na polohopisný obsah mapy dřívější pozemkové evidence, 

připojí se měření na IB tak, aby změnu bylo možné zobrazit v dosavadní i nové katastrální 

mapě, nebo se polohopisný obsah mapy dřívější pozemkové evidence ztotožní s 

polohopisným obsahem katastrální mapy a dále se změna navazuje na polohopisný obsah 

takto ztotožněných map. (5) 
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5.5 METODY PODROBNÉHO MĚŘENÍ 

Podrobné body (identické body) se obvykle zaměřují: 

• Polární metodou  

• Technologií GNSS.  

Ostatní geodetické metody se používají k zaměření podrobných bodů, které není 

možné nebo účelné určit polární metodou. 

Při měření délek dálkoměry se využívají převážně optické odrazné systémy, pouze 

ve výjimečných případech je možné využít možnosti zaměření délek dálkoměry s pasivním 

odrazem. Délky se měří a registrují dálkoměrem s přesností na 0,01 m, krátké délky lze 

měřit dálkoměry s pasivním odrazem, nebo pásmem. K měření délek se používají 

kalibrovaná pásma a dálkoměry splňující zvláštní podmínky. Naměřené délky se opravují o 

fyzikální redukce, o matematické redukce, o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK. Na 

stanovisku se pro kontrolu zaměří nejméně jeden podrobný bod určený též z jiného 

stanoviska. V našem případě jsou výchozími hodnotami pro redukce: 

Teplota: 20°C 

Tlak: 1013 hPa 

Redukce na nulový horizont: -52 m 

Redukce do zobrazení S-JTSK: -51 m 

Celková redukce: -103 m 

Měřítkový faktor: 0,999897 

 

Úhlové údaje se měří a registrují s přesností alespoň na 0,001 gon. Orientace na 

stanovisku se provede vždy nejméně na dva body polohových bodových polí nebo na 

pomocné body. Nejméně na jeden z nich se měří také délka. 

Vzdálenost určovaného bodu od stanoviska smí přesáhnout délku spojnice stanoviska 

s nejvzdálenějším orientačním bodem nejvýše o jedu polovinu. Nelze li zaměřit více než 

jeden orientační směr, orientace se ověří na kontrolně zaměřeném podrobném bodu 

určeném z jiného stanoviska.  
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Podrobné body, které není možno určit technologií GNSS nebo polární metodou se 

mohou určit také ostatními měřickými metodami s připojením na jednoznačně 

identifikovatelné podrobné body určené kódem kvality 3, vždy však s nezávislou 

kontrolou.  

Určení jednoznačně identifikovatelných podrobných bodů se kontroluje oměrnými 

mírami nebo dalším nezávislým měřením. V případech, kdy oměrné míry nelze změřit, 

nebo je to velmi obtížné, změří se kontrolní míry vztažené k jiným identifikovatelným 

objektům. Protokol oměrných měr jednoznačně identifikovatelných bodů je obsahem 

elektronické přílohy č. 5. (5) 

 

5.6 PŘEHLED IDENTICKÝCH BOD Ů 

Přehled IB se vyhotoví jako grafický soubor na rastrovém obrazu KM a mapy PK. 

IB, které mají již souřadnice v S-JTSK se vyznačí zeleně svým číslem a značkou. Do 

přehledu se dále červenou značkou vyznačí body, které je třeba zaměřit a červenou 

tečkovanou čárou prostory nebo linie, ve kterých je třeba IB vyhledat a zaměřit (obr. č. 

10). Mezi body, které je třeba zaměřit se vždy zahrnou hraniční znaky nalezené při revizi 

hranice k.ú. Přehled IB spolu s rastrovými podklady jsou přiloženy v elektronické příloze 

č.7. 
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5.7 VÝSLEDEK ZAM

Pro zaměření IB, nebo pro p

činností pro tvorbu jiných informa

Tento ZPMZ obsahuje všechny náležitosti podle bodu 16.1 písm. a) až d) p

katastrální vyhlášky.(5) 
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Obr. č. 10 Přehled IB na rastrovém podkladu

 

VÝSLEDEK ZAM ĚŘENÍ IDENTICKÝCH BOD

ení IB, nebo pro převzetí IB z dokumentace výsledk

inností pro tvorbu jiných informačních systémů s ověřenou přesností se vyhotoví ZPMZ. 

Tento ZPMZ obsahuje všechny náležitosti podle bodu 16.1 písm. a) až d) p
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ehled IB na rastrovém podkladu 

CH BODŮ 

dokumentace výsledků zeměměřických 

esností se vyhotoví ZPMZ. 

Tento ZPMZ obsahuje všechny náležitosti podle bodu 16.1 písm. a) až d) přílohy 
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6. VYPRACOVÁNÍ ZÁZNAMU PODROBNÉHO 

MĚŘENÍ ZMĚN 

Záznam podrobného měření změn je dokumentace zeměměřických činností, která se 

předkládá KÚ jako podklad pro: 

• Vyhotovení GP 

• Pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a SPI, které jsou spojeny s měřením 

v terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo vodního díla a dalších 

prvků polohopisu 

• Pro opravu chyby v katastru 

 

V případě potřeby je možné ZPMZ vyhotovený pro zaměření více vzájemně 

souvisejících změn využít jako podklad pro vyhotovení několika GP pro jednotlivé změny. 

Ověření ZPMZ vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem. Výsledný elaborát ZPMZ je 

přílohou č. 6. (9) 
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6.1 NÁLEŽITOSTI ZPMZ 

Podle bodu 16.1 katastrální vyhlášky obsahuje ZPMZ: 

a) popisové pole (obr. č. 11) 

b) náčrt (obr. č. 12) 

c) zápisník 

d) protokol o výpočtech 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

f) návrh zobrazení změny 

g) údaje o seznámení vlastníků s označením a průběhem nových nebo 

změněných hranic 

 

Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné 

číselné řadě v rozsahu 0001 až 9999. (7) 

 

6.2 NÁLEŽITOSTI ZPMZ PRO OBNOVU KÚ JARCOVÁ 

Tento ZPMZ obsahuje všechny náležitosti podle bodu 16.1 písm. a), b) a d) přílohy 

katastrální vyhlášky. 

 

Obr. č. 11: Popisové pole 
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Náčrt 

 

Náčrt obsahuje zobrazení bod

s označením listů katastrální mapy (je li jím ná

dosavadního a nového stavu polohopisu, zp

čísla bodů, parcelní čísla, ozna

ohrazení, oplocení, oměrné a jiné kontrolní míry, pop

katastru. U zaměřovaných budov, které mají pro zam

jejich popisné nebo eviden

Vyhotovuje se v 

případné reprodukci. Není na závadu, jsou li v

stanoveného obsahu a je li významn

Náčrt má formát A4 a v

aby na vrchní straně byl údaj o jeho p

samostatných částí než 3, uvede se jednoduchý p
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Obr. č. 12: Náčrt 

rt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, IB, m

 katastrální mapy (je li jím náčrt dělen a to jen u analogových map), 

dosavadního a nového stavu polohopisu, způsob označení lomových bod

čísla, označení dílů a mapové značky druhů pozemk

ěrné a jiné kontrolní míry, popřípadě další související údaje obsahu 

ovaných budov, které mají pro zaměření změny význam,

jejich popisné nebo evidenční číslo, typ a způsob využití jsou li tyto údaje známy. 

 takovém měřítku, aby všechny údaje byly z

ípadné reprodukci. Není na závadu, jsou li v náčrtu zobrazeny skute

stanoveného obsahu a je li významnější obsah zvýrazněn (např. měřická sí

rt má formát A4 a v případě většího formátu se skládá do uvedeného formátu tak, 

ě byl údaj o jeho příslušnosti k ZPMZ a nebo má li ná

ástí než 3, uvede se jednoduchý přehled jejich kladu. (7)
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 geometrického základu, IB, měřické sítě, rámu 

len a to jen u analogových map), 

ení lomových bodů hranic, dále 

 pozemků, značky budov, 

 další související údaje obsahu 

ny význam, je vhodné uvézt 

sob využití jsou li tyto údaje známy.  

ítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při jeho 

rtu zobrazeny skutečnosti nad rámec 

ěřická síť červeně).  

tšího formátu se skládá do uvedeného formátu tak, 

ZPMZ a nebo má li náčrt více 

(7) 
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Protokol o výpočtech 

Obsahuje: 

• seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a 

výměr 

• údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených 

výsledků a mezivýsledků mezi hodnotami 

• seznam souřadnic nově určených bodů 

• datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla (7) 

 

 

6.3 SEZNAM SOUŘADNIC PODROBNÝCH BOD Ů 

Seznam souřadnic se vytváří automatizovaně ve shodě s výkresem KMD. Obsahuje 

údaje o podrobných bodech v příslušném k.ú. a to:  

• úplné číslo bodu 

• souřadnice y, x, z v S – JTSK 

• kód kvality odpovídající přesnosti určení souřadnic podrobného bodu, 

přičemž rozhodujícím faktem je ověřená přesnost vyplývající určení bodu 

vyplývající z mapového podkladu. 

Při obnově přepracováním se evidují souřadnice obrazu bodu v katastrální mapě a 

případně též souřadnice polohy, které se od souřadnic obrazu mohou lišit a to o hodnotu 

dané mezní souřadnicovou chybou, což je dvojnásobek základní střední souřadnicové 

chyby mxy viz. tabulka č. 4. Seznam souřadnic podrobných bodů uložen v elektronické 

příloze č. 8. (7) 
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Základní střední souřadnicová chyba 

Kód kvality Základní střední souřadnicová 

chyba mxy 

3 0,14 m 

4 0,26 m 

5 0,50 m 

Tabulka č. 4 

 

Souřadnice polohy jsou souřadnice určené geodetickými nebo fotogrammetrickými 

metodami. Souřadnice obrazu podrobného bodu polohopisu katastrální mapy jsou 

souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v katastrální mapě. 

Seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy obnovované 

přepracováním se podle platného stavu jejího obsahu a obsahu map dřívějších 

pozemkových evidencí získají: 

• Převzetím z RES těchto bodů evidovaných v katastru 

• Výpočtem z výsledků dřívějších zeměměřických činností v S-JTSK, nebo 

v původním souřadnicovém systému 

• Výpočtem z výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ v místním SS 

transformací na IB zaměřené v S-JTSK 

• Vektorizací rastrových souborů analogových map v S-JTSK 

• Kartometrickou digitalizací 

 

Přednost se dává způsobům podle uvedeného pořadí. (5) 
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7. ZÁVĚR 

Společenské nároky jsou v poslední době velice vysoké na využití moderních 

technologií v širokém spektru odvětví. Pozadu samozřejmě nemůže zůstat ani ISKN, 

jakožto propracovaný systém katastru nemovitostí s náležitostmi SPI i SGI. KN 

v současnosti obsahuje SGI z části v digitální formě a z větší části ve formě analogové. 

Analogová forma map se proto musí přepracovat do digitální podoby.  

Obnova KO přepracováním je postup, při němž dochází k tomuto převodu do 

digitální podoby analogových map a je navržen tak, aby splnil nároky na moderní využití 

tak rozsáhlého a společensky významného státního díla, jako je katastrální mapa. Tato 

metoda obnovy současně musí počítat s omezenými finančními i časovými náklady.  

Z hlediska geodetického jsou práce v terénu prováděny s důrazem na přesnost, ale 

průběh obnovy i její výsledný projekt, neboli mapa KMD skrývá řadu problémů. Například 

vlastníci nemovitostí, kterým se v mnoha případech změní tvar geometrického určení 

nemovitostí a s ním i jeho výměra. Tyto nesoulady jsou důsledkem transformací rastrů, 

vektorizací a kancelářských prací. Dalo by se tedy říci, že terénní práce jsou do jisté míry 

znehodnoceny kancelářskými pracemi.  

Můžeme si totiž uvědomit, jakým způsobem a s jakou pečlivostí byly vyhotoveny 

mapy dřívějších pozemkových evidencí, které jsou v současnosti nejspolehlivějším 

podkladem z doposud vyhotovených mapových děl v KN v kontrastu s vyhotovením mapy 

KMD. Nicméně současnost nám jak jsem již zmínila, nedovoluje věnovat se obnově 

dlouhá léta a tak za pomocí moderních technologií je naplánováno obnovu KO 

přepracováním dokončit v roce 2015.  

Díky mé práci jsem pochopila některé souvislosti a problémy týkající se praktických 

částí oblasti KN, což považuji za veliký přínos. Snažila jsem se tuto problematiku uvézt 

v návaznosti na historii a pokusy o souvislé zmapování území ČR v systému S-JTSK, ale 

také jsem neopomněla důležitost geodetických prací v terénu. Zadání diplomové práce 

jsem se snažila respektovat, přesto že se spíše zaměřuje na práce v terénu, ale důležitá část 

obnovy se odehrává v kanceláři.  
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