
Bc. Eva Pavlinská: Geodetické a výpočetní práce pro obnovu katastrálního operátu  

přepracováním v katastrálním území Blažov 

 

2010                                                                                                                                                                   1 
 

1. ÚVOD 

V této době, kterou ovládají počítače, internet a rychlý životní styl jsou pro 

získávání dat z katastru nemovitostí analogové mapy méně používaným pomocníkem, 

proto se přechází na mapy v počítačové formě.  Jejich výhodou je rychlé poskytování dat, 

přístup k datům po celé České republice. Další výhodou je snadná oprava vzniklých chyb a 

zápis právních vztahů k nemovitostem.  

Tato diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním 

katastrálního území Blažov v okrese Olomouc, kde je stále podkladem analogová mapa 

v měřítku 1:2880 v systému Svatý Štěpán. Jejím úkolem je vytvořit zpřesněný rastr pro 

tvorbu katastrální mapy digitalizované (KMD).  

Jde o práci, kde se využívají geometrické plány nové i starší, měřické náčrty, 

rastry daného katastrálního území jako podklady pro veškeré přípravné, geodetické i 

výpočetní činnosti. Pod rastrem si můžete představit mapu bývalého pozemkového 

katastru, která byla naskenovaná a tím převedena do počítačové formy. Rozmanitost 

využitelných podkladů, jejich kombinací co do měřítek, souřadnicových systémů a 

přesnosti nedovoluje stanovit zcela jednotný postup při dílčích činnostech nebo dílčí 

výsledky při obnově katastrálního operátu přepracováním. 

Zásadní rozdíl mezi KM - D  a KMD je v použitém souřadnicovém systému. 

U KM - D jsou ponechány souřadnicové systémy stabilního katastru (Gustersberský nebo 

Svatoštěpánský), u KMD se používá souřadnicový systém JTSK. Cílem je vytvořit 

takovou vektorovou katastrální mapu, která svou přesností umožní její vedení na základě 

vytyčování a upřesňování hranic vlastníků pozemků při zaměřování změn. Základním 

podkladem pro přepracování na KMD je z důvodů dosažení co nejvyšší přesnosti výsledné 

mapy zpravidla vyrovnaný a souvislý rastrový obraz mapy bývalého pozemkového 

katastru. Z katastrální mapy a jiných využitelných podkladů se získá jen platný obsah, 

který není v mapě PK zobrazen. Vyrovnaný souvislý rastr se transformuje na identické 

body zpřesňující transformací, zpravidla podobnostní s Jungovou dotransformací. Vznikne  

zpřesněný rastr katastrálního území, nad kterým vzniká katastrální mapa digitalizovaná.  
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2. ÚVOD DO PROBLÉMU 

Digitalizace katastru nemovitostí byla zahájena v roce 1993 digitalizací SPI. Cílem bylo 

v průběhu pěti let provést doplnění databáze katastru nemovitostí o chybějící údaje            

o pozemcích sloučených do velkých zemědělských a lesních půdních celků, doplnění 

identifikátorů vlastníků a údajů o kvalitě zemědělské půdy. Při doplňování údajů              

do katastru nemovitostí byly doplněny i údaje o právních vztazích.  

Ročně je do digitální formy převedeno pouze 3 - 4%  z celkového počtu katastrálních 

území v ČR.   

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi úkoly resortu. Vektorová 

katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy 

digitalizované (KMD). K 1. 4. 2010 bylo vektorovou mapou pokryto 42,94% území. 

Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která 

je po skenování k dispozici v rastrové podobě.  

2.1. Informace o dokončených DKM a KMD pro okres Olomouc        

k 1. 4. 2010 

Údaje pro tvorbu grafu, který prezentuje stav digitalizace map v okrese Olomouc, jsem 

získala na internetových stránkách ČÚZK v sekci „Digitalizace katastrálních map“. Tyto 

údaje jsou aktualizovány jednou za čtvrt roku a ukazují stav digitalizace katastrálních map 

na DKM, KMD na celém území ČR. V okrese Olomouc je 28% map stále v analogové 

formě vedené na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě. 

Tab.č.1 Stav digitalizace katastrálních map pro okres Olomouc 

 

 

 

DKM na celém 
k. ú. 

rozpracované 
DKM 

KMD na celém 
k.ú. 

KM-D na 
celém k.ú. 

analogové 
mapy 

celkový  
počet k.ú. 

247 28 16 117 293 701 
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Obr.1  Graf vyjadřující stav digitalizace katastrálních map v okrese Olomouc 

 

 

Obr.2 Stav digitalizace map v okrese Olomouc 
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3. ZÁKLADNÍ POJMY Z OBNOVY KATASTRÁLNÍ 

OPERÁTU PŘEPRACOVÁNÍM [2] 

Obnovou katastrálního operátu přepracováním se má na mysli převedení katastrální 

mapy z grafické formy do formy grafického počítačového souboru. 

 

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body 

polohového bodového pole, polohopis, popis a má různé formy.  

  

KMD je katastrální mapa digitalizovaná podle nového Návodu pro obnovu katastrálního 

operátu a převod číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby. Při tvorbě 

KMD bude probíhat zaměření identických bodů v systému JTSK, transformace rastrů      

na identické body a zaměření skutečného stavu a vyrovnání katastrálních hranic. Tyto 

činnosti prováděné katastrálními pracovišti začali v roce 2009 a předpokládaný konec je 

v roce 2015. 

 

Zjednodušená evidence parcel je zjednodušený způsob evidování zemědělských a lesních 

pozemků v katastru. Jejich hranice v terénu zpravidla neexistují, jsou sloučeny do větších 

půdních celků a v katastrální mapě jsou zobrazeny pouze tyto celky. K evidenci se do doby 

ukončení pozemkových úprav využívají mapy bývalého pozemkového katastru, mapy 

evidence nemovitostí, pozemkové knihy a operáty přídělového a scelovacího řízení. 

 

Rastrové mapy jsou to mapy, které jsou naskenované a transformované do souvislého 

zobrazení v  S-JTSK dle předpisů ČÚZK a taky vedené na plastové fólii, nebo v papírové  

formě.  Jejich tvorbu a údržbu provádí ČÚZK průběžně. Tyto rastry se využívají jako 

podklad pro tvorbu zpřesněného rastru v programu MicroGEUS Nautil – tvorba DKM. 

Jako rastrové katastrální mapy mohou být mapy bývalého pozemkového katastru (PK 

rastry), nebo současné katastrální mapy na pet fóliích (KN rastry). Rastrové mapy 

pokrývají asi 66% území ČR. 
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4. POSTUP PŘÍPRAVNÝCH, MĚŘICKÝCH A 

VÝPOČETNÍCH PRACÍ 

1. Přípravné práce 

2. Revize PPBP a související rekognoskace na bodech ZPBP a ZhB a údržba ZhB 

3. Vyhledání a zaměření zachovalých hraničních znaků na hranici k. ú.  

4. Zaměření identických bodů v intravilánu s kontrolními oměrnými 

5. Určení souřadnic podrobných bodů v místním souřadnicovém systému shodnostní 

transformací na identické body zaměřené v S-JTSK 

6. Tvorba výkresů na podkladě PK a KN rastrů 

7. Zpřesňující podobnostní transformace s Jungovou dotransformací a afinní 

transformace s Jungovou dotransformací, kde je výsledkem zpřesněný souvislý PK a 

KN  rastru 
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5. POUŽITÉ SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY 

5.1. Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Souřadnicový systém  JTSK je závazným geodetickým systémem pro území České i 

Slovenské republiky. Tento systém je definován Besselovým elipsoidem, Křovákovým 

zobrazením a souborem souřadnic z vyrovnání trigonometrických sítí.  

Křovákovo zobrazení je dvojité, konformní, kuželové zobrazení v obecné poloze, které 

vykazuje délkové zkreslení v rozmezí hodnot (-10; +14) cm/1km. [1] 

 

 

Obr.3 Křovákovo zobrazení [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/Soubor:Krovakovo_zobrazeni.png
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5.2. Evropský terestrický referenční systém ( ETRS – 89) 

Jedná se o geocentrický souřadnicový systém, který je vázaný na evropskou kontinentální 

desku. Je definován se stejnými parametry jako WGS – 84. Rámec  ETRS – 89 je 

realizován souřadnicemi stanic rozmístěných v Evropě. Referenční rámec je soubor 

objektů například hvězdy, body, kterým jsou přiřazeny souřadnice. 

Systém ETRS – 89 není zastaralý systém, ale z praktických důvodů nemá konstantní 

polohu souřadnicových os. Souřadnicové osy se natáčejí podle pohybu euroasijské 

kontinentální desky.  Novější měření mohou být transformována do ETRS – 89.  Pohyb 

euroasijské tektonické desky činí přibližně 2,7cm na severovýchod za rok.  

V první etapě muselo dojít k připojení polohového bodového pole České republiky          

do evropského referenčního rámce EUREF, s následnou realizací geocentrického 

souřadnicového systému ETRS – 89. 

Hustota TB byla stanovena na 4-5 trigonometrických bodů na jeden triangulační list. 

Přímým měřením bylo určeno 3096 TB na území celé ČR s geocentrickými souřadnicemi. 

Geocentrické souřadnice jsou v systému S - JTSK i ETRS - 89. 

Po zhuštění trigonometrických bodů na jeden triangulační list, proběhla revize stávajících 

bodů, doplnění a polohové určení nových zhušťovacích bodů technologií GNSS s přesností 

srovnatelnou s přesností trigonometrických bodů. Revize probíhala na území celé ČR 

vyjma lesních komplexů. 

Výsledkem těchto etap je přibližně 35000 stabilizovaných zhušťovacích bodů, umístěných 

tak, aby umožňovaly přímé a snadno přístupné využití pro navazující podrobné měření. 

[10] 
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5.3. Česká síť permanentních stanic – Czepos 

Tato síť slouží pro určení upřesněné polohy bodů na území ČR. Síť je složena ze stanic 

GNSS rovnoměrně rozmístěných na celém území, se známými souřadnicemi, v závazných 

referenčních systémech.  Stanice provádějí permanentní observace GNSS, které jsou 

poskytovány uživatelům ve formě korekčních dat. Síť Czepos se připojuje na referenční 

rámec ETRS – 89. V současné době je na území ČR 27 stanic rozmístěných                       

ve vzdálenostech cca 60 km. Jednotlivé stanice jsou pevně umístěny na katastrálních 

úřadech, respektive pracovištích. Nejbližší stanice se nachází v Kroměříži. 

 

 

 

Obr.4 Přehled permanentních stanic na území ČR 
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6. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

6.1. Přehled  ZPMZ 

V katastrálním území, ve kterém bude prováděna obnova katastrálního operátu 

přepracováním, se vyhotoví přehled všech výsledků zeměměřických činností zachycených 

v záznamech podrobného měření změn. Přehled ZPMZ se vyhotoví jako grafický soubor, 

který obsahuje čísla ZPMZ. Číslo ZPMZ je umístěno v okolí změny a může být použito 

vícekrát.  Grafický soubor se vyhotovuje na podkladě rastrového obrazu katastrální mapy a 

mapy dřívějších pozemkových evidencí. Ke grafickému přehledu ZPMZ se může vytvořit 

tabulkový seznam, ve kterém jsou uvedené informace k jednotlivým ZPMZ (příloha č.2). 

ZPMZ, které nejsou číslovány v aktuální číselné řadě, se nově označují zápornými čísly, 

kde m představuje znaménko mínus (např. m12) ve zvláštní číselné řadě. Nové číslo 

ZPMZ se označí v pravém horním rohu. 

Při obnově přepracováním se současně s vyhotovením přehledů ZPMZ  založí i přehled 

identických bodů a linií využitelných pro transformaci souřadnic bodů z využitelných 

podkladů a pro zpřesňující transformaci souvislého rastru.  

Veškeré tyto přípravné práce se provádí v programu MicroGEUS Nautil – tvorba DKM 

v různých vrstvách.  Ve výkrese KLD, který představuje grafické znázornění kladu náčrtů, 

jsem provedla přehled ZPMZ a ve výkrese KPU jsem provedla zákres identických bodů 

z jednotlivých ZPMZ. Identický bod má číslo složené z čísla ZPMZ a podrobného čísla 

identického bodu. Každý zápis do těchto výkresů je rozlišený barvou. 

Grafický přehled ZPMZ je založen v příloze č.8. 

 

Barevné rozlišení představuje 

1. zelená barva – souřadnicový systém JTSK, IB získané ze ZPMZ 

2. oranžová barva – místní systém, IB získané ze ZPMZ 

3. červená barva – neměřický záznam, ZPMZ vyhotovilo katastrální pracoviště 

4. fialová barva – souřadnicový systém JTSK, IB získané z RES 
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6.2. Výkres SGS  - srovnávací grafické soubory  

Vychází se ze záznamu podrobného měření změn, kde vytváříme výkres ve vrstvě SGS 

v programu MicroGEUS Nautil – tvorba DKM. V této vrstvě vzniká souvislá kresba podle 

měřických náčrtů ZPZM daného katastru a následná tvorba KMD. Existují 2 kroky tvorby 

SGS výkresu.  

Krok 1. – tvorba kresby před dotransformací podle geometrických plánů daného 

katastrálního území. Tato kresba, spíše identické body kresby slouží pro dotransformaci 

PK i KN rastrů a vznikají zpřesněné rastry PK i KN stavu. Z těchto transformovaných 

rastrů tvoříme souvislou kresbu katastrální mapy digitalizované. 

Krok 2. – Po kompletní dotransformaci rastrů PK i KN dochází k dokreslení parcel,         

na které nejsou vyhotovené geometrické plány. Tvorba KMD vzniká vektorizací parcel.  

 

6.3. Kontrola názvosloví katastrálního území 

Prověřují se místní a pomístní názvy, kde se zhotoví seznam místních názvů, které se 

převezmou z podkladů schválených obcí a seznam pomístních názvů. Před předložením 

obou seznamů obci k vyjádření se provede porovnání stávajících názvů v katastrální mapě 

s názvy v databázi geografických názvů. 

Každý navržený pomístní název se musí vztahovat k jediné pozemkové trati v daném 

katastrálním území. Názvy navržené na základě vyjádření obce se vyznačí v grafickém 

přehledu místních a pomístních názvů. Grafický přehled se vyhotovuje na kopii katastrální 

mapy zmenšené do měřítka 1:5000, popřípadě jiného měřítka zaručující čitelnost. Místní a 

pomístní názvy se v grafickém přehledu umisťuje s ohledem na klad listů katastrální mapy 

v měřítku 1:1000. Výsledky zjišťování místních a pomístních názvů předkládá příslušný 

katastrální úřad, popřípadě pracoviště ČÚZK k posouzení a schválení změn pomístních 

názvů vedených v databázi geografických názvů. Ostatní pomístní názvy schvaluje 

příslušný katastrální úřad. Grafický přehled místního a pomístního názvosloví je uveden 

v příloze č.16. [2] 
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7. REVIZE PPBP A SOUVISEJÍCÍ REKOGNOSKACE NA 

BODECH ZPBP A ZhB  

7.1. Revize  

Body PPBP se vyhledávají v terénu a jejich poloha se ověří podle geodetických údajů (viz. 

příloha č. 1). Při pochybnostech o totožnosti těchto bodů se jejich poloha ověří kontrolním 

měřením. 

Rekognoskace na bodech ZPBP a Zhb se provádí pouze v rozsahu nezbytném                  

pro rozvržení a zaměření bodů PPBP.  

Při této revizi se vede protokol Oznámení závad a změn na zhušťovacích bodech a bodech 

podrobného polohového bodového pole, kde se zapíše stav poškození a stav signalizace.  

Zda nějaký PPBP nevyhovoval technickým požadavkům na stabilizaci, může se navrhnout 

jeho zrušení. 

 

7.2. Rekognoskace 

Při rekognoskaci terénu zjišťujeme stav trigonometrických a zhušťovacích bodů, jejich 

stabilizaci a signalizaci pro připojení podrobného měření. Při zjištění málo zahuštěného 

polohové podrobného bodového pole, musíme tuto síť zahustit pomocnými měřickými 

body. Souřadnice pomocných bodů získáme měřením pomocí technologie GNSS, nebo 

oboustranně připojeným a oboustranně orientovaným polygonovým pořadem. GNSS  je 

závazná zkratka pro Globální navigační souřadnicový systém.  

 

7.2.1.  Rekognoskace zájmového území  

Rekognoskaci terénu jsem zahájila vyhledáním bodů základního a podrobného polohového 

bodového pole (PPBP) v katastrálním území Blažov. Body byly vyhledány podle 

geodetických údajů. Z důvodu malého počtu bodů geodetických základů v k.ú. Blažov 

jsem musela provést zhuštění sítě pomocí pomocných měřických bodů. Umístění nových 

pomocných podrobných bodů je provedeno na vhodném místě, kde by nemělo dojít            

k jejich poškození. Tyto body jsou stabilizovány ocelovými trubkami délky 50cm. Síť jsem 

postupně zahušťovala dle potřeby pro podrobné měření a souřadnice pomocných 

měřických bodů získala měřením GNSS. 
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Obr.5 Zobrazení zájmového území z leteckého snímku [11] 

 

7.3. Charakteristika území 

Prostor obnovy přepracováním zahrnuje část správního celku obce Bouzov, katastrální 

území Blažov. Blažov je malá vesnice části obce Bouzov v okrese Olomouc. Nachází se 

asi 2 km na jihozápad od Bouzova. Terén je mírně kopcovitý. Intravilán je charakteristický 

smíšenou zástavbou vesnického typu. V roce 2009 zde bylo evidováno 38 adres a trvale 

zde žije 49 obyvatel. 

 

 

 

K. ú. Blažov 
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7.4. Statistické údaje k. ú. Blažov   

Statistické údaje o katastrálním území Blažov byly získány z Informačního systému 

katastru nemovitostí. 

Druh pozemku   
Výměra 

[ha] 
  

počet 

parcel 
  dílů   z toho využití nemovitostí   

Výměra 

[ha] 
  

Počet 

parcel 
  dílů 

 

orná půda    51.8811   7   0   

zahrada    5.9686   74   0   

ovocný sad    8.3054   11   0   

trvalý travní porost    50.1156   95   0   

lesní pozemek    15.5610   65   0   

vodní plocha    0.3415   4   0   
koryto vodního toku přirozené 

nebo upravené  
  0.3227   1   0 

    vodní nádrž umělá    0.0188   3   0 

zastavěná plocha a 

nádvoří  
  1.6570   52   0   zbořeniště    0.0451   3   0 

    
 

  1.6119   49   0 

ostatní plocha    12.1250   105   0   silnice    3.3168   2   0 

    ostatní komunikace    3.9537   48   0 

    zeleň    0.0121   1   0 

    manipulační plocha    0.7582   1   0 

    jiná plocha    3.1244   30   0 

    neplodná půda    0.9598   23   0 
 

Celkem   145.9552   413   0   

  

Domy s čísly popisnými   30   Listy vlastnictví   55   

Stavby s čísly evidenčními   7   Spoluvlastníci   70   

Budovy bez č.p./č.e.   10   
 

Parcely ve zjednodušené evidenci   196   Výměra parcel ZE [ha]   82.7200   
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7.5. Využitelné podklady 

Pro obnovu přepracováním se využila tyto podklady 

a) Souvislý rastr mapy dřívějších pozemkových evidencí 

b) Vyrovnaný hraniční polygon a upravený hraniční polygon v S-JTSK 

c) Rastrové soubory mapových listů katastrální mapy 

d) Operáty dřívějších pozemkových evidencí a přídělový operát 

e) Dochované výsledky zeměměřických činností, založené v dokumentaci 

katastrálního pracoviště 

f) Seznamy souřadnic a geodetické údaje základního polohového bodového pole 

(ZPBP), zhušťovacích bodů (ZhB) a podrobného polohového bodového pole 

(PPBP) 

g) Souřadnice podrobných bodů z výsledků zeměměřických činností v S-JTSK 

 

 

 

Obr.6 Přehled správních hranic a kladu listů katastrálních map k. ú. Blažov 
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7.6. Stabilizace bodů 

Stabilizace bodu podrobného polohového bodového pole, který jsem užila pro připojení 

podrobného měření je zhušťovací bod 000934112380 trvale stabilizován žulovým 

kamenem M2 a signalizován červenobílou tyčí. Jeho orientace je na trigonometrický bod 

000934110240, který je stabilizován i signalizován makovicí hradní věže hradu Bouzov. 

Stabilizaci pomocného měřického bodu zhuštěné sítě pro podrobné měření jsem prováděla 

železnými trubkami délky 50 cm a signalizaci dřevěnými červenými kolíky. 

Geodetické údaje použitých bodů jsou uvedeny v příloze č.1 – Geodetické údaje. 

 

 

Obr.7  Stabilizace pomocného podrobného bodu 

 

 

Obr.8  Stabilizace ZhB  č. 000934112380 
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8. PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A POMŮCKY 

Pro veškeré měřické práce v terénu jsem použila totální stanici firmy Leica FlexiLine 

TS02, odrazný hranol, stativ, pásmo, mačetu. Na zjištění souřadnic bodů v S-JTSK, které 

byly použity jako výchozí pro podrobné měření identických bodů a hraničních kamenů, 

jsem použila technologii GNSS firmy Leica typ GPS900CS. 

 

Technické parametry použitých přístrojů 

Leica FlexiLine TS02 

Informace o měřených jednotkách 

Měření úhlů:  1´´ 

Měření délek na hranol: 1,0 mm + 1,5 ppm 

Měření délek bez hranolu:  30m 

Doba měření:  2,4 s 

Dosah infračerveného dálkoměru: 3500m 

 

 

Obr.9 Leica FlexiLine TS02 [12] 

 

Leica typ GPS900CS 

Sestava referenční stanice – RTK + post-processing rover do sítě CZEPOS 

1. GPS anténa – pro příjímání pseudovzdáleností  

2. 4x Li – lon vnitřní baterie 

3. Rádio anténa 

4. Rádio modem – pro připojení s Czepos 

5. CompactFlash karta – ukládání naměřených dat 

6. GEV205 Y-kabel 
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9. VYHLEDÁNÍ A ZAMĚŘENÍ ZACHOVALÝCH 

HRANIČNÍCH ZNAKŮ  NA HRANICI K.Ú. 

Tato část obnovy spadá pod částečnou revizi katastru podle Návodu pro obnovu 

katastrálního operátu a převod. 

Úseky katastrální hranice zájmového území, u kterých je předpoklad zachování jejích 

označení hraničními znaky, se prověří pochůzkou v terénu s využitím tisku mapy bývalého 

pozemkového katastru popřípadě jejího soutisku s ortofotem. Zachované hraniční znaky na 

hranici katastrálního území se vyznačí do mapy bývalého pozemkového katastru a po 

určení jejich souřadnic měřením se zapíší jejich souřadnice do seznamu souřadnic 

identických. [2] 

Nalezené hraniční znaky na hranici katastrálního území jsou zakresleny v mapě bývalého 

pozemkového katastru viz. příloha č.9. 

Tyto kameny pocházejí z konce 19. století. Hraniční znaky na hranici katastrálního území 

Blažov mají zachovalý kříž řádu německých rytířů a číslo kamene. Čísla hraničních 

kamenů můžeme v některých katastrech nalézt zakreslená v mapě bývalého pozemkového 

katastru. Katastrální území Blažov tato čísla hraničních znaků zakreslená nemá.  

 

9.1.    Zaměření zachovalých hraničních znaků 

Vyhledané a v terénu viditelně označené hraniční znaky jsem zaměřila oboustranně 

připojeným a oboustranně orientovaným polygonovým pořadem, nebo rajónem.  

Výchozími body pro zaměření hraničních znaků jsou pomocné měřické body, jejichž 

souřadnice jsem určila technologií GNSS - Kinetickou metodou v reálném čase (RTK). 

Zachovalé hraniční znaky byly zaměřeny 2x nezávisle na sobě. Souřadnice hraničních 

znaků jsem získala pomocí aritmetického průměru souřadnic v S – JTSK. V příloze č.12 

jsou uvedeny vypočtené výsledné souřadnice hraničních znaků. 
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Obr.10  Ukázka hraničního znaku na katastrální hranici k. ú. Blažov 

9.2.  Polygonový pořad oboustranně připojený a oboustranně  

orientovaný 

Při měření polygonovým pořadem jsem vycházela z postupného určování poloh bodů        

na základě známé polohy výchozích a koncových bodů, určených metodou RTK pomocí 

technologie GNSS. Poloha výchozích bodů pro podrobné měření intravilánu i hraničních 

bodů byla určena 2x nezávisle. 

Celé měření i výpočet souřadnic jednotlivých bodů polygonového pořadu jsem připojila    

do souřadnicového systému S- JTSK.  

V polygonovém pořadu jsem měřila vodorovné vzdálenosti a směry na určovaný bod. 

Výchozím bodem polygonového pořadu je 009000704105 s orientací na bod 

009000704106 a koncovým bodem je bod č. 009000704115 s orientací na bod 

009000704116. Výpočet PP jsem provedla pomocí programu Kokeš 7.60/32. Zápisníky, 

výpočetní protokoly, měřické náčrty, jsou v příloze č.3, 5 a 13. 
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9.3.   Rajón 

Metodu rajónu jsem využívala při zaměřování hraničních znaků, ale také při zaměření 

identických bodů intravilánu, kde by bylo zbytečné táhnout polygonový pořad oboustranně 

připojený a orientovaný, který lze užívat při obnově katastrálního operátu přepracováním 

podle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod. Princip rajónu spočívá v tom, že 

vycházíme ze známého bodu s orientací na známý bod a zaměřením  

osnovy směrů a vodorovných délek na neznámé, určované body v tomto případě hraniční 

znaky. 

Nevýhodou této metody je, že není kontrola měření, jako u polygonového pořadu, proto je 

vhodnější pro kontrolu rajón zaměřit 2x nezávisle, jak to stanovuje i Návod na obnovu 

katastrálního operát a převod. 

Výchozími body rajónů jsou :  009000704101 až 009000704104 

             009000704117 až 009000704119 

Jejich souřadnice jsem získala technologií GNSS metodou RTK, zaměřené 2x nezávisle na 

sobě. 

 

Výpočet souřadnic rajónů obecně podle vztahu [4]  

  ( 1 ) 

  ( 2 ) 

  ( 3 ) 

 

 … měřená délka ze stanoviska na určovaný bod 

 … připojovací směrník ze stanoviska na známý bod 

 … měřený vodorovný úhel od orientačního směru 
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9.4.    Technologie Global navigation Satelite System GNSS 

Umožňuje kdekoli na Zemi v jakoukoli denní dobu určit polohu uživatele. 

Pro určení souřadnic bodů PPBP pro další geodetické a výpočetní úlohy se využívá RTK 

metoda využívající technologii GNSS.  RTK je zkratka pro kinetickou metodu v reálném 

čase.  

Nutná jsou nejméně dvě nezávislá měření  GNSS metodou RTK. Při opakované observaci 

RTK musí být opakované měření provedeno při dostatečně odlišné konstelaci družic.  

Rozdíl musí činit minimálně 1 hodinu mezi měřeními.   

Pro udržení homogenity výsledků měřických prací se doporučuje používat v celé lokalitě 

tytéž transformační vztahy.   

Pro připojení do ETRS – 89 se využívají transformační klíče, které už byly navrženy, 

zpracovány a vypočítány Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj a software potřebný 

pro určení souřadnic určovaných bodů do S - JTSK je součástí přístrojového vybavení 

technologie GNSS. 

Území Olomouckého kraje bylo rozděleno na několik částí každá s jiným transformačním 

klíčem, který si musím nastavit před začátkem měření metodou RTK. Zájmové katastrální 

území Blažov se nachází pod transformačním klíčem 23 pro Olomoucký kraj. [3, 6] 
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Obr.11  Ukázka rozdělení území na jednotlivé transformační klíče [3] 

 

9.4.1. Faktory ovlivňující přesnost GNSS 

1) Synchronizace času družic a uživatelského přijímače 

2) Přesnost určení parametrů drah satelitů 

3) Vliv prostředí, ve kterém se signál šíří od družice k přijímači 

4) Kvalita přijímače GNSS signálu 

5) Délka observace 

6) Konfigurace družic 

 

 

 

 

 

 

 

k. ú. Blažov 



Bc. Eva Pavlinská: Geodetické a výpočetní práce pro obnovu katastrálního operátu  

přepracováním v katastrálním území Blažov 

 

2010                                                                                                                                                                   22 
 

9.5. Princip metody RTK    

Referenční stanice měří na známém bodě a vysílá korekce pseudovzdáleností na správnou 

polohu. K přenosu se využívá rádiová linka nebo GSM modul. Přijímač vyhodnocuje svoji 

polohu v reálném čase (RTK).  Přesnost metody udávaná výrobcem je 5 – 20 mm, kde 

s rostoucí vzdáleností se přesnost určení souřadnic bodů snižuje.  

Pro určení souřadnic výchozích podrobných bodů pro podrobné měření se využívá Česká 

síť permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS). Jde o upřesnění polohy 

určovaného bodu, protože připojením celé sestavy technologie GNSS se poloha 

neznámého bodu určuje s přesností na 0,02 – 0,06m. Přesnost 0,02m odpovídá přesnosti 

pro určení polohy ZhB a 0,06m PPBP. 

Komunikace mezi uživatelem a referenčními stanicemi CZEPOS probíhá přes mobilní 

připojení k internetu.  

Výsledkem celého měření technologií GNSS metodou RTK jsou souřadnice pomocných 

měřických bodů, slouží pro zhuštění polohového bodového pole v k.ú. Blažov. Při celém 

měření jsem vedla zápisník GNSS- metoda RTK, kde jsem zaznamenávala hodnoty, které 

nejsou obsaženy v zápisníku observací. Nejdůležitějšími faktory při měření je hodnota  

HDOP a GDOP, jejich hodnota nesmí překročit číslo 7. Jestliže by překročila tuto hodnotu, 

je měření nepoužitelné a muselo by se provést nové měření. Měření na každém bodě 

muselo trvat nejméně 30 vteřin, jinak řečeno 30 RTK pozic, pro získání přesné polohy 

výchozího bodu pro podrobné měření. Zbytečně dlouhé měření by souřadnice bodu 

nezpřesnilo.  

HDOP (Horizontal Dilution of Precision) je přesnost GNSS údajů v horizontálním směru. 

HDOP je mírou zhoršení horizontální přesnosti určení polohy v důsledku nerovnoměrného 

vzájemného geometrického uspořádání satelitů vůči přijímači. HDOP je nejmenší, jsou – li 

rovnoměrně satelity rozloženy na obloze. Hodnoty se obvykle udávají v rozmezí 1 až 10. 

GDOP (Geometric Dilution of Precision) vyjadřuje vliv geometrického rozložení družic 

nad obzorem v okamžiku měření.  

Výpočetní tabulka s porovnáním odchylek mezi jednotlivými měřeními na pomocných 

podrobných bodech, zápisník GNSS-RTK metoda a zápisníky observací jsou uvedeny 

v příloze č.4. 
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Polohové určení souřadnic bodů 

Kritéria přesnosti 

                                                  ( 4 ) 

                                                                ( 5 ) 

                                                  ( 6 ) 

 

 

 

 

 

Musí platit:  

 Výpočet viz.příloha č.4. 

 

Výsledky z měření technologií GNSS – souřadnice pomocných měřických bodů 

V tabulce jsou zobrazeny výsledné souřadnice pomocných měřických bodů, získané 

z měření technologií GNSS. 

Číslo bodu Y X Z Stabilizace 

009000704001 572635.97 1108652.24 0.00 trubka 

009000704002 572592.35 1108570.73 0.00 trubka 

009000704101 572147.32 1108860.33 0.00 trubka 

009000704102 572025.28 1109053.35 0.00 trubka 

009000704103 572495.05 1109845.50 0.00 trubka 

009000704104 572541.37 1109805.43 0.00 trubka 

009000704105 573109.33 1109150.33 0.00 trubka 

009000704106 573037.92 1109164.80 0.00 trubka 

009000704115 572772.39 1108400.30 0.00 trubka 

009000704116 572708.84 1108435.75 0.00 trubka 

009000704117 572174.34 1109007.99 0.00 trubka 

009000704118 573089.94 1110077.91 0.00 trubka 

009000704119 573009.83 1110110.07 0.00 trubka 

 

Tabulka č.2 Výsledné souřadnice pomocných podrobných bodů 
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Výsledkem celého souboru těchto přípravných, měřických, výpočetních činností jsou 

souřadnice hraničních znaků na hranici katastrálního území v souřadnicovém systému     

S – J TSK nezbytné pro transformaci PK rastrů a tvorbu zpřesněného souvislého rastru.  

V mém případě jsem musela vyřešit hranice celého katastrálního území, protože 

v sousedních katastrech Bouzov, Kadeřín, Svojanov neprobíhá obnova katastrálního 

operátu. Až v těchto katastrech bude probíhat obnova katastrálního operátu, použije se 

vyrovnaná katastrální hranice katastrálního území Blažov, pro přesné nalícování těchto 

katastrů. Kdyby už byly vyřešeny hranice katastrálních území v okolních katastrech, mohla 

bych jen převzít souřadnice a využít je pro tvorbu zpřesněného rastru. 
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10. ZAMĚŘENÍ IDENTICKÝCH BODŮ V INTRAVILÁNU 

S KONTROLNÍMI OMĚRNÝMI 

Je-li změnu potřebné zobrazit a navázat na polohopisný obsah katastrální mapy, 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, kterým říkáme identické body. 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. Za identické body se volí body v okolí 

změny, zejména 

a) trvalým způsobem označené lomené body na hranicích k.ú. nebo na hranicích 

pozemků, přednostně jsou - li na styku tří nebo více takových hranic 

b) lomové body na obvodu budov, popřípadě body na jiných trvalých předmětech 

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

nezměnila.[2] 

Zaměření identických bodů intravilánu jsem provedla pomocí polární metody z bodů 

oboustranně připojeného a orientovaného polygonového pořadu s rajóny.  

Začátek polygonového pořadu jsem připojila na nově zhuštěné pomocné měřické body, 

jejichž souřadnice jsem získala měřením technologií GNSS. Číslo počátečního bodu PP je 

009000704001 s orientací na bod 009000704002. Konec pořadu jsem připojila                 

na zhušťovací bod číslo 000934112380 s orientací na trigonometrický bod číslo 

000934110240. Pro zaměření identických bodů jsem využila rajónů, i jeden dvojrajón.  

Zápisníky, měřické náčrty, výpočetní protokoly jsou v příloze č.3, 5, 11. 

Zaměřila jsem veškeré identické body, které byly přístupné pro figuranta anebo viditelné 

pro laserový paprsek. Geodetickým přístrojem typ Leica FlexiLine TS02 není u každého 

zacílení zapotřebí odrazný hranol. Tento stroj je reflexní, dokáže měřit vzdálenost 

laserovým paprskem na body, které jsou nepřístupné pro figuranta s odrazným hranolem, 

např. ve dvoře, za plotem  

Za identické body, které jsou dobře znatelné a zakreslené v PK mapě i v KN analogové 

mapě jsem vybrala rohy budov. Nejlepší jsou staré dochované budovy ze začátku 19. 

století, protože novostavby v PK mapě nenalezneme. Tyto identické body jsem zaměřila. 
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Hranice pozemků v terénu jsou špatně rozeznatelné, z tohoto důvodu se hranice pozemků 

neuvažují jako identické body, a proto nejsou předmětem měření.  

Každý identický bod musí být zaměřen 2x nezávisle na sobě pro kontrolu měření. První 

měření jsem provedla polární metodou a druhé nezávislé měření jsou kontrolní oměrné. 

Kontrolní oměrné provádím přístrojem Leica FlexiLine TS02, kdy je bod nepřístupný, 

nebo svinovacím pásmem.  

Měřický náčrt se zákresem zaměřených identických bodů a jejich kontrolními mírami je 

v příloze č.10. 

 

10.1.  Převzetí identických bodů [2] 

Identické body se dají získat i  jiným postupem, než přímým zaměřením v terénu. Podle 

Návodu na obnovu katastrálního operátu a převod se souřadnice podrobných bodů 

polohopisu katastrální mapy obnovené přepracováním podle platného stavu jejího obsahu a 

obsahu map dřívějších pozemkových evidencí mohou získat takto: 

a) převzetím z registru souřadnic, 

b) výpočtem z výsledků dřívějšího geodetického nebo fotogrammetrického určení 

polohopisu v S-JTSK nebo v původním souřadnicovém systému 

c) výpočtem z výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ v místním 

souřadnicovém systému transformací na identické body zaměřené v S - JTSK 

 

Souřadnice z registru souřadnic jsou poskytovány v souřadnicovém systému S - JTSK, tak 

jako souřadnice podle odstavce b), proto se tyto souřadnice dají použít pro tvorbu přehledu 

identických bodů pro zpřesňující transformaci. Abych mohla použít i naměřené údaje        

ze ZPMZ v místním souřadnicovém systému, musela jsem tyto souřadnice v místním 

systému převést do systému S - JTSK. Při určování souřadnic identických bodů do systému 

JTSK  

jsem využila shodnostní transformací. Tento výpočet jsem prováděla v programu Groma 

verze 8.0. Důležitým faktorem je, aby souřadnice identických bodů byly v místním 

souřadnicovém systému i v systému JTSK. 
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6.2. Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů 

[2] 

Porovnání dosažených a mezních odchylek při zjišťování polohy výchozích měřických 

bodů při zahušťování polohového bodového pole. 

a) oboustranně připojený a oboustranně orientovaný PP 

1. mezní úhlová odchylka v uzávěru pořadu 

  ( 7 ) 

 

 

2. mezní polohová odchylka v uzávěru pořadu 

  ( 8 ) 

 

Podmínka: pořad má nejvýše 15 nových bodů  

 

Porovnání  mezní a dosažené odchylky 

polygonový 

 pořad 

počet  

vrcholů 
dm

odchylka 

dosažená mezní 

O[g] p   [m] [g] p   [m] 

4001, 4002 –  

238, 24 
13 638.79 0.0018 0.04 0.0360 0.15 

4105, 4106 –  

4115, 4116 
10 833.49 0.0123 0.14 0.0316 0.17 

 

Tabulka č.3  Porovnání  mezní a dosažené odchylky 
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b) Rajón  

Rajón do délky 1500m na body s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou do  

. Vychází - li rajón z bodů se střední souřadnicovou chybou mezi 

0,04m až 0,06m, nesmí být délky delší než 300m. 

Rajón mezi 

body 

délka mezi 

body   [m] 

max.délka 

orientace  

[m] 

přesnost 

určení 

bodů  [m] 

4101 - 4102 228.43 228.43 
0.00 

0.02 

4103 - 4104 61.34 61.34 
0.03 

0.01 

4118 - 4118 86.32 86.32 
0.00 

0.00 

4101 - 4117 150.11 150.11 
0.00 

0.02 

4004 - 4005 38.11 38.11 
0.06 

0.06 

4009 - 4010 26.76 26.76 
0.06 

0.06 

4012 - 4013 42.16 42.16 
0.06 

0.06 
 

Tabulka č.4  Přesnost určení souřadnic pomocných bodů pomocí rajónů 

 

6.3. Přehledný náčrt podrobného polohového bodového pole –   

příloha č. 13 

Přehledný náčrt obsahuje zákres správních hranic, názvy lokality, dotčeného a sousedních 

katastrálních území, zákres bodů polohových bodových polí včetně jejich čísel barvou 

černou. Nově zřízené body, i dočasně stabilizované jsou zakreslené červeně.  

Polygonové pořady jsou v náčrtu vyznačeny i s označením začátku a konce polygonového 

pořadu.   

V katastrálním území Blažov nedošlo ke zřízení nových bodů podrobného polohového 

bodového pole.   
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6.4. Přehled identických bodů – příloha č.11  

Přehled identických bodů se tvoří v programu MicroGEUS Nautil – tvorba DKM              

na rastrovém podkladu PK mapy daného katastrálního území ve výkresu DGN. Značky    

pro identické body jsou přímo specifikované geodetickým programem. Každý identický 

bod musí být očíslován. Číslo daného identického bodu se skládá z čísla ZPMZ a čísla  

podrobného bodu. Výkres se ukládá ve formátu rdl. Je to formát, který využívá program 

Microstation. Veškeré použité značky a popisy bodů jsou nadefinované programem. 

Popis jednotlivých vrstev 

Přímo definované vrstvy programem: 

Vrstva 1 – souřadnice bodů naměřených přímo v terénu a označení čísla bodů i se ZPMZ 

Vrstva 21 – předčíslí bodu _ 00900070  

Vrstva 22 – číslo identického bodu 

Vrstva 23 – výška bodu – 0.00, protože s výškami nepracujeme 

Vrstvy definované uživatelem: 

Vrstva 55 – popis oměrných měr 

Vrstva 58 – ohrady a popisové tabulky 

Vrstva 59 – popis identických bodů  

Vrstva 61 -  spojnice IB bodů 

Vrstva 63 – zákres PP, rajónů + popis bodů 

 

6.5. Měřický náčrt – příloha č.10 

Tento měřický náčrt se vypracovává na rastrovém podkladu KN mapy v počítačové formě 

ve výkresu DGN. Používá se pro zpřesňující transformaci a následnou tvorbu souvislého 

zpřesněného rastru. 

Jedná se o grafické zpracování naměřených údajů v programu MicroGEUS Nautil – tvorba 

DKM, kde je zakreslen polygonový pořad i se zákresem orientací. Naměřené identické 

body s vyznačením jejich kontrolních oměrných měr. Výkres se ukládá ve formátu rdl. 

Přímo definované vrstvy programem: 

Vrstva 1 – souřadnice bodů naměřených přímo v terénu a označení čísla bodů i se ZPMZ 

Vrstva 21 – předčíslí bodu _ 00900070  

Vrstva 22 – číslo identického bodu 
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Vrstva 23 – výška bodu – 0.00, protože s výškami nepracujeme 

 

Vrstvy definované uživatelem: 

Vrstva 49 – přehled IB + jejich popis čísly 

Vrstva 56 – ohrady a popisové tabulky 

Vrstva 60 – spojnice identických bodů 
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11. URČENÍ SOUŘADNIC PODROBNÝCH BODŮ 

V MÍSTNÍM SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU 

SHODNOSTNÍ TRANSFORMACÍ NA IDENTICKÉ 

BODY ZAMĚŘENÉ V S - JTSK 

 

11.1. Transformace – obecně  

Identické body jsou takové, u kterých známe souřadnice v obou systémech. Pro danou 

transformaci musím určit její parametry transformace. Pro můj případ budu užívat rovinné 

transformace, protože transformuji jen souřadnice X, Y.  

Hlavní zásady při transformaci 

1. Identické body musí být dostatečně spolehlivé a konkrétní, 

2. všechny transformované body mají ležet uvnitř mnohoúhelníku tvořeného 

okrajovými identickými body, 

3. každému bodu v jedné souřadnicové soustavě musí odpovídat totožný bod 

v soustavě druhé, 

4. při transformaci každého bodu se má uplatňovat převážně vliv nejbližších 

identických bodů. 

Pro převod mezi jednotlivými soustavami se užívají transformační rovnice. Těmto 

rovnicím se říká transformační klíč. 

Vstupní a výstupní souřadnicové hodnoty jsou ovlivněny náhodnými a systematickými 

chybami (srážka mapy, přesnost měření, přesnost měřických pomůcek a přístrojů, 

různorodost zobrazení, rozdílnost elipsoidů). Je výhodnější určit transformační prvky 

z většího počtu identických bodů rozmístěných na okrajích a ve středu zájmového území.  
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11.2.  Shodnostní transformace 

 

Obr.12  Shodnostní netočivá   Obr.13  Shodnostní otáčivá 

 

Pro výpočet koeficientů shodnostní transformace je potřeba znát identické body. Identické 

body jsou takové, jejichž souřadnice známe v obou soustavách, jak v místním systému tak i 

v S - JTSK. Jedná se o rovinnou transformaci. Při shodnostní transformaci se zachovává 

měřítko soustavy. 

Vztah mezi souřadnicemi (x, y) v dřívější a (X, Y) v nové poloze bodů: 

                                          X = xo + kx + cos ω(x – xo) - sin ω(y – yo)      ( 9 )                               

                   Y = yo + ky + sin ω(x – xo) + cos ω(y – yo)    ( 10 ) 

xo, yo  jsou souřadnice bodu rotace 

                        

Transformace má tři parametry (dvě translace a rotaci). Je vhodná pro transformace mezi 

souřadnicovými systémy, které jsou navzájem posunuty, pootočeny a ve směrech obou 

souřadnicových os, mají ve stejném poměru změněno měřítko. 

Při výpočtu shodnostní transformace místních systémů do S - JTSK bylo mým úkolem 

vyhledat a zadat identické body do výpočetní tabulky. Tyto výpočty jsem prováděla 

pomocí programu Groma verze 8.0, který vypočetl transformační klíč a veškeré parametry. 

Pro vyhledání totožných identických bodů jsem využila jednotlivé ZPMZ daného 

katastrálního území a program MicroGEUS Nautil – tvorba DKM, jeho výkres PCB  

ve vrstvě 1. V tomto výkresu jsou naimportovány identické body v S - JTSK získané 

vlastním měřením v terénu a stažené z RES.  
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Výsledkem je seznam souřadnic transformovaných identických bodů do systému S - JTSK 

ve formátu txt. Tyto souřadnice jsou uložené z programu Groma verze 8.0. Tyto 

souřadnice se mohou dále použít pro podobnostní transformaci a tvorbu souvislého 

zpřesněného rastru. 

Tuto transformaci jsem prováděla pro každé ZPMZ v místním systému, pokud byl dostatek 

identických bodů. Výsledný transformační protokol se souřadnicemi bodů v S - JTSK se 

vkládá do ZPMZ uložených na katastrálním pracovišti. 

 

Obr.14  Ukázka transformace v programu Groma 
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11.3. Podobnostní transformace  

Transformační klíč má ve směru osy X a Y stejné měřítkové koeficienty. Transformace 

mění rozměr objektů ve všech směrech stejně, zachovává tedy podobnost obrazců. Pro tuto 

transformaci stačí dva identické body.  

Podobnostní transformace je definovaná čtyřmi parametry - posun ve směru x, posun        

ve směru y, úhel otočení, koeficient zvětšení. 

K výpočtu nových souřadnic využijeme vztahu shodnostní transformace a doplníme        

ho o poměry délek: 

X = xo + kx + qcos ω(x – xo) - qsin ω(y – yo) = ax – by + c1 ( 11 ) 

Y = yo + ky + qsin ω(x – xo) + qcos ω(y – yo) = bx + ay + c2                                    ( 12 ) 

xo, yo  jsou zde souřadnice bodu rotace, 

     výpočet koeficientů: 

q
2
 = S

2
 : s

2
 = (ΔX

2
 + ΔY

2
) / (Δx

2
 + Δy

2
), ( 13 ) 

a = (ΔXΔx + ΔYΔy) / ( Δx
2
 + Δy

2
),  c1, c2 z rovnic,      ( 14 ) 

b = (ΔYΔx - ΔXΔy) / ( Δx
2
 + Δy

2
).                                           ( 15 ) 

     Úhel stočení pak bude tg ω = b : a, měřítko  22 baq  .                                     ( 16 ) 

                       

11.4. Jungova dotransformace 

Jungova transformace patří do skupiny nereziduálních transformací, proto odchylky          

na všech identických bodech jsou nulové a nelze počítat střední chyby.  

Postup:  

1. Výpočet souřadnicových rozdílů na identických bodech 

                                              ( 17 ) 

 ( 18 ) 
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2. Pro každý bod rastru platí 

 ( 19 ) 

 ( 20 ) 

 

3. Výpočet odchylky pro určitý transformovaný bod 

 ( 21 ) 

 

 ( 22 ) 

                                                                                                      ( 23 ) 

                                                                  ( 24 ) 

Sij – vzdálenost transformovaných bodů od identických bodů, kde i=1,…..n 

n – počet identických bodů 

 

11.5. Afinní transformace 

 

Obr.15 Afinní transformace 

Spočívá v posunutí počátku, otáčení souřadnicových os o určitý úhel a změnu měřítka 

nezávisle u obou os. Transformační klíč má různé měřítkové koeficienty pro směr osy X a 

Y. Při transformaci mění rozměry v závislosti na směru, podobnost obrazců obecně není 

zachována. Tento typ transformace vyžaduje alespoň tři identické body. Používá se         

pro digitalizaci map s různou délkovou srážkou v různých směrech ,např. mapy 

pozemkového  
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katastru, kopie map, které mají velmi rozdílnou srážku v obou osách a další využití          

ve fotogrammetrii. 

Jednotlivé souřadnice na sobě nejsou závislé, což je výhodné a není změna měřítka          

ve všech směrech stejná. Geometricky se jedná o posun, rotaci a změnu měřítka každé 

souřadnicové osy původního souřadnicového systému.  

K výpočtu parametrů afinní transformace je nutná znalost souřadnic v původním 

souřadnicovém systému (x1, y1), (x2,y2), (x3,y3) a v cílovém souřadnicovém systému 

(x1´,y1´), (x2´,y2´), (x3´,y3´). Transformační klíč je počítán s vyrovnáním podle metody 

nejmenších čtverců. 

Afinní transformace se zapisuje ve tvaru: 

 ( 25 ) 

 ( 26 ) 

Parametry transformace se vypočtou dle vztahů [12] 

 ( 27 ) 

 ( 28 ) 

 ( 29 ) 

 ( 30 ) 

 ( 31 ) 

 

Koeficienty A a B se stanoví výpočtem přímo z transformačních rovnic. Afinní 

transformace transformuje čtverec obecně na kosočtverec. Souřadnicové osy X,Y se 

transformují na přímky, které nejsou navzájem kolmé a svírají s osami různé úhly.[7] 
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12.  TVORBA VÝKRESŮ NA PODKLADĚ PK A KN 

12.1. Měřický náčrt 

Měřický náčrt se vyhotovuje v programu MicroGEOS Nautil – tvorba DKM ve výkrese 

DGN a v jednotlivých vrstvách. Měřický náčrt obsahuje zákres polygonového pořadu, 

jednotlivých rajónů i s orientacemi. Jsou zde zakresleny naměřené údaje i kontrolní 

oměrné.  

Tento měřický náčrt se vypracovává na rastrovém podkladu KN mapy v počítačové formě. 

Používá se pro zpřesňující transformaci a tvorby souvislého zpřesněného rastru. 

 

12.2. Přehled identických bodů 

Přehled IB se vyhotovuje na rastrovém podkladě PK mapy. Jsou zde vyznačeny identické 

body, které jsou vhodně rozmístěny. Vyznačené hraniční kameny, identické body 

v intravilánu. Body musí být rozloženy rovnoměrně po celé kresbě grafického podkladu.   

Tento přehled se vyhotovuje v programu MicroGEOS Nautil – tvorba DKM ve výkrese 

DGN. 

 

12.3. Tvorba zpřesňujícího PK a KN rastru  

V této části diplomové práce naznačím tvorbu souvislého a vyrovnaného rastru v S - JTSK 

a vyrovnaného rastru, který bude sloužit jako výchozí podklad pro tvorbu katastrální mapy 

digitalizované. 

Tento rastr se transformuje zpřesňující transformací, zpravidla podobnostní s Jungovou 

dotransformací a afinní transformací s Jungovou dotransformací. Transformace se provádí 

po mapových listech. Transformace se provedou s využitím identických bodů. Jako body 

transformačního klíče jsem použila vhodné identické body a body doplněného hraničního 

polygonu zobrazené v přehledu identických bodů.[2] 

 

12.4. Transformace rastru DPE a katastrální mapy 

V lokalitách, kde původní měření není zachováno nebo tato měření nejsou číselně 

přepracovatelná, se využije grafického vyjádření předmětů polohopisu v mapě, resp. 

digitálního rastrového obrazu původního kartografického originálu nebo nejpřesnější kopií 
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původní mapy a následných záznamů podrobného měření z její údržby. Je však potřeba 

vyloučit vliv kontrolní transformace na rohy standardního mapového listu, která je 

vyžadovaná v metodickém návodu.  

V katastrálním, území Blažov byly transformovány rastry mapy DPE a rastry katastrální 

mapy. 

 

12.5. Zpřesněný rastr 

Postup při tvorbě zpřesněného rastru 

1. Rekonstrukce rastrů mapových listů 

Tento úkol spočívá v odstranění srážky mapového listu a jeho umístění v systému 

stabilního katastru. 

 Proměření rámu mapových listů se provádí zjištěním souřadnic rohů mapových listů a 

uložení těchto souřadnic do seznamu. 

 Rámové značky pro „plátování“ by měli být zvoleny tak, aby jednotlivé pláty, vzniklé 

rozřezáním mapového listu měli spíše čtvercový tvar, někdy lze použít i úzké 

obdélníky, ale jen v místech bez kresby. 

 Pro zjištění průběhu srážky mapového listu je důležitá správná identifikace rohů 

mapového listu. 

 

2. Rekonstrukce rámových značek 

 Rámové značky se vytváří pro správné napojení více mapových listů, které budou 

tvořit jeden souvislý rastr pro následnou transformaci.  

 

3. Příprava transformace mapového listu 

 Zadávají se všechny čtyři rohy rámu. Rohy se zadávají v pořadí levý horní, pravý 

horní, levý dolní, pravý dolní.  

 Zadávají se digitalizované body odpovídající rámovým značkám postupně na všech 

čtyřech stranách rámu. 

 V dalším kroku se ze zadaných bodů rámových značek vyberou body, které se použiji 

pro tvorbu plátů. Podmínkou je výběr bodů odpovídajíc téže rámové značce na 

protilehlých stranách listu. 
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4. Transformace mapového listu 

Projektivní transformace umístí rastr mapového listu do S - SK a zároveň provede jeho 

srážkovou korekci. Po dokončení transformace, která je provedena po částech vymezující 

jednotlivé pláty, může dojít na hranách jednotlivých plátů k nespojitostem. Je nutné 

provést pohledovou kontrolu zejména v zadání rámových značek a popřípadě zvolit jinou 

kombinaci rámových značek. Po odstranění chyb se provádí spojení obou 

rekonstruovaných mapových listů a tím vznikl souvislý rastr k. ú. Blažov v S - SK. 

 

5. Kontrola návaznosti kresby 

Provedeme pohledovou kontrolu všech rastrů, zda kresba mapy na sebe navazuje na úrovni 

grafické přesnosti mapy.   

 

6. Tvorba souvislého zobrazení 

Souvislé zobrazení daného katastrálního území získáme spojením jednotlivých rastrů       

do jednoho celku. Tento vytvořený rastr má pixely řazeny přesně vodorovně a svisle – lze 

jej načíst do programu MicroStation. 

 

7. Digitalizace bodů na katastrální hranici a tvorba vektorového hraničního 

polygonu 

 Podkladem byla mapa dřívějších pozemkových evidencí v měřítku 1:2880  

 U okolních katastrálních území  není vytvořen hraniční polygon, jinak bychom mohli 

převzít jeho průběh po celém styku katastrálních území 

 V případě kombinací měřítek výchozích mapových podkladů map DPE sousedních 

katastrálních území, je podkladem pro vektorizaci hranice přesněji určený průběh 

hranice.Za přesnější se považuje mapový podklad s menším měřítkovým číslem. 

 Méně přesné zobrazení se považuje za kontrolní 

 Pro vektorizaci volíme takové body hranice katastrálního území, které jsou dobře 

identifikovatelné i v sousedním katastrálním území. 

 Základem pro linii hranice jsou body vyrovnaného hraničního polygonu převedeného 

do S - JTSK. 
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8. Transformace do S - JTSK 

Transformace do S - JTSK se provádí pomocí globálních transformačních klíčů pro převod 

souřadnic z gusterberského a svatoštěpánského souřadnicového systému do S - JTSK. 

Uživatel nemůže do procesu převodu souřadnic mezi soustavami nijak zasahovat.  

Postup transformace je následný – načteme výkres s vyrovnaným hraničním polygonem a 

vyrovnaný souvislý rastr. Pomocí globálního transformačního rastru dojde k transformaci 

rastru. 

 

9. Transformace PK rastrů 

Jedná se o nalícování PK rastru do vyrovnaného (transformovaného) hraničního polygonu 

v S – JTSK . Výhodou podobností transformace je, že nedochází k velkým změnám co      

do výměry pozemků, mapový podklad se moc nedeformuje, neláme se, aby bylo možno 

rastr nalícovat do daného prostoru. Podobnostní transformací určíme pouze přibližnou 

polohu rastrů. Jungova dotransformace slouží pro přesné umístění mapového rastrového 

podkladu na vyrovnaný hraniční polygon. Tímto celým krokem vznikne vyrovnaný 

zpřesněný rastr PK. 

 

10. Transformace KN rastrů 

Po transformací PK rastrů na hraniční polygon musím natransformovat KN rastry daného 

zájmového území.  V tomto případě se jedná o 2 KN rastry. Podkladem je vyrovnaný     

PK rastr s připojeným hraničním polygonem. Tímto krokem jsem jen orientačně 

napasovala KN rastry na rohy kladu mapových listů.  

 

11. Přesné natransformování KN rastrů 

Provádí se pomocí afinní transformace s Jungovou dotransformací. Jedná se o napasování 

KN rastrů na PK rastr. Výchozím bodem při této transformaci je vhodný identický bod 

polohopisné kresby na rastru KN a cílovým bodem je identický bod polohopisné kresby    

na vyrovnaném rastru PK. V úsecích katastrální hranice pak lomový bod příslušného 

vyrovnaného hraničního polygonu. Identických bodů v rastru G805SV051208.cit jsem 

vytvořila 981 bodů a ve druhém rastru G805SV05212.cit jsem pro transformaci využila 
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655 identických bodů.  Transformované KN rastry musíme spojit v jeden celek, aby tvořily 

bezešvý souvislý mapový rastrový podklad. 

 

12. Kontroly 

a) Při každé transformaci musíme pozorovat odchylku |dXY|. Tuto odchylku nalezneme 

ve výpočetní transformační tabulce. Tato odchylka se musí pohybovat v určitém 

číselném intervalu. Vystupuje – li odchylka z intervalu, pak je nutno tento bod 

v mapovém podkladu zkontrolovat, protože by nám mohl výrazně zdeformovat 

kresbu. Tento bod s velkou odchylkou |dXY| lze z transformace vypustit. Na ukázce 

zrovna tento případ není. Odchylky |dXY| jsou zobrazeny v obrázku č.18. 

b) Na vyrovnaném KN podkladu se provede kontrola podle výměry pozemků. Mapový 

podklad je rozdělen na několik nepravidelných obrazců. Každý obrazec má 

specifickou barvu. Je – li obrazec červený, dojde při transformaci k velkým změnám 

ve výměrách pozemků. Tuto chybu musíme překontrolovat, zda nedošlo ke špatnému 

vyhledání identických bodů při afinní transformaci. Takový identický bod vypustíme 

z transformace, ať nedochází k velkým zlomům a změnám výměr.   Je - li obrazec 

modrý, dojde ke změnám výměr pozemků, ale ještě v dané odchylce podle přílohy 

katastrální vyhlášky pro kód kvality 8. V místech kde není mapový podklad zobrazen 

barvou a jde přímo vidět kresba podkladu, tak v těchto místech vůbec nedojde           

ke změně výměr pozemků.  

Zelené lomené čáry nám představují, jak se rastr transformací zlomí. Čím méně 

zelených lomených čar, tím menší deformace rastrového podkladu. 

 



Bc. Eva Pavlinská: Geodetické a výpočetní práce pro obnovu katastrálního operátu  

přepracováním v katastrálním území Blažov 

 

2010                                                                                                                                                                   42 
 

 

Obr.16  Kontrola transformace podle výměr 

 

 

Obr.17  Detail zobrazení kontroly podle výměr 
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c) Kontrola podle koeficientu zpb, který nám udává jak moc je identický bod spolehlivý 

pro transformaci. Čím menší číslo udává, tím je bod spolehlivější. V ukázce 

transformační tabulky má bod s pořadovým číslem 1 vysokou hodnotu zpb, proto bude 

lepší tento bod s transformace vypustit. 

 

Obr.18  Ukázka transformační tabulky s vyznačenými odchylkami |dXY| a zpb 
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d) Kontrola podle tabulky koeficientů, nám udává odchylky na vzdálenost. V tabulce 

jsou uvedené povolené meze a dosažené chyby. Zda je chyba větší než povolená mez, 

musím zkontrolovat, zda jsem špatně nezvolila identický bod. 

 

Obr.19  Ukázka tabulky koeficientů 

 

e) Kontrola podle šipek, nám představuje deformaci katastrálního území. Zvětšení nebo 

zmenšení a jakým směrem dochází k deformaci, nám udávají zakreslené šipky. 

Kontrola se provádí na celý katastr a zkontroluje se velikost a směr šipek. Zda jsou    

po celém území šipky velké a červené jdoucí přibližně stejným směrem, kdyby se 

někde mezi těmito šipkami objevila šipka modrá, jinak velká a směřující jiným 

směrem, nastává chyba. Musíme okolí šipky překontrolovat, zda nedošlo ke špatně 

zvolenému identickému bodu. 

13.  Po provedení kontrol se vytvoří zpřesněný souvislý rastr KN i PK, který slouží 

jako podklad pro tvorbu katastrální mapy digitalizované. 

 

Veškeré transformační výpočty a natransformování rastrů se provádí v programu Kokeš 

8.73.  Tvorba výsledné KMD se provádí v programu MicroGEUS Nautil – tvorba DKM, 

proto se musí provést export DGN z programu Kokeš zpřesněného vyrovnaného rastru   

KN i rastru PK.  
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12.6.  Zpřesněný souvislý rastr – příloha č. 14 

Výsledkem jsou 2 zpřesněné rastry PK a KN rastrů. Zpřesněný PK rastr vzniká pomocí 

podobnostní transformací a Jungovou dotransformací a zpřesněný KN rastr vzniká afinní 

transformací s Jungovou dotransformací. Pro tvorbu KMD slouží jako hlavní podklad 

zpřesněný vyrovnaný PK rastr. Zda jsou linie polohopisné kresby totožné PK i KN rastrů, 

poté kresbu KMD provádíme podle PK zpřesněného vyrovnaného rastru. Jestliže se linie 

PK a KN rastrů nejsou totožné, došlo třeba k dělení pozemků, pak se kresba KMD provádí 

podle KN zpřesněného rastru společně s kontrolou kresby podle geometrických plánů.  
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13.  GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH ÚDAJŮ 

Naměřené údaje byly přeneseny z paměťového média do počítače, kde byly následně 

zpracovány v geodetických programech. Pro výpočet polygonových pořadů, rajónů a 

souřadnic identických bodů byl použit program Kokeš verze 7.60/32. Pro shodnostní 

transformaci byl použit program Groma verze 8.0, který spolupracuje s programem 

MicroGEUS Nautil – tvorba DKM.  

Grafické zpracování obsahuje: 

1.  měřický náčrt s vyznačením zaměřených identických bodů v terénu a jejich 

kontrolními mírami, 

2. přehled identických bodů pro zpřesňující transformaci, 

3. zpřesněný souvislý rastr. 

 

13.1. Program  MicroGEUS Nautil – tvorba DKM 

MicroGEUS Nautil je systém určený pro tvorbu digitálních map a pro vektorizaci map 

sáhových měřítek. Produkt je aplikační nadstavbou systému MicroStation SE. 

Produkt MicroGEOS  Nautil obsahuje nástroje pro všechny kroky obnovy od načtení dat 

NVF = nový výměnný formát přes zpracování grafických dat, vytváření obnoveného 

operátu až po export obnoveného operátu do NVF. Uložení a zpracování dat je 

organizováno po takzvaných projektech. Projektem v relační databázi je ucelená sada dat, 

která je zcela oddělena od dat ostatních produktů v téže databázi.  

Základem programu je manažer výkresů, který obsahuje 13 výkresů. Výhodné je jednotlivé 

kroky kresby pro tvorbu katastrální mapy digitalizované provádět v nadefinovaných 

výkresech a jednotlivých vrstvách.  

Manažer výkresů je dialogové okno, které slouží pro připojování, odpojování a aktivování 

výkresových souborů. Na každý výkres lze připojit rastrové soubory, nebo další výkresy, 

které tvoří podklady pro tvorbu kresby. Vše lze rozlišit barevnou škálou. 

Před zahájením činností na obnově katastrálního operátu je potřeba nejprve shromáždit 

veškeré dostupné informace a podklady. V okamžiku kdy se zahájí jakékoliv činnosti, 

které zpracovávají elektronická data, je vhodné nejprve založit projekt. Při zakládání 

projektu je přiděleno číslo projektu jako jednoznačný identifikátor. Základní jednotkou 

celého systému je projekt. Zabezpečují kompletní grafickou čistotu dat a porovnání grafiky 
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se souborem popisných informací. Významnou částí jsou protokoly o kontrolách dle 

předpisů resortu ČÚZK. 

V tomto programu jsem prováděla veškeré grafické práce s propojením s programem 

Groma v. 8.0. 

Manažer výkresů 

DGN – soubory prázdné, pracovní, dočasné 

PCB – soubory přehledu čísel bodů 

SGS – srovnávací grafické soubory 

 

Program se skládá ze dvou neoddělitelných částí: 

1. část databázová určená pro zpracování SPI katastru nemovitostí, pro správu 

projektů a uživatelských účtů. Databáze je založena při prvotní instalaci projektu, 

má svoji strukturu, která svými tabulkami odpovídá struktuře ISKN.  

Hlavní funkce databázové části programu: 

Administrace uživatelů a projektů, založení databáze projektu, import výměnného 

formátu, práce s databází bodů, srovnávací sestavení parcel, vytvoření obnoveného 

operátu, import pozemkové úpravy, export výměnného formátu. 

 

2. Část grafická určená pro práci se souborem geodetických informací katastru 

nemovitostí, grafické programy VÚGTK v jazyce MDL systému MicroStation. 

Hlavní funkce grafické části programu: 

Import a export dat, transformace rastrů, kreslící funkce, zvýraznění parcel, 

vytvoření přehledu čísel bodů, přečíslování parcel, tisk mapového listu 
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13.2. Groma verze 8.0 

Program Groma je určen ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit všechny základní 

geodetické úkoly. Veškeré výpočty jsou dokumentovány ve výpočetním protokolu a 

vypočtené souřadnice ukládány do aktivního seznamu souřadnic. 

Program je kompatibilní s programem MicroGEUS Nautil – tvorba DKM a využívala jsem 

ho pro transformaci místních souřadnic do platného systému. Výsledkem jsou souřadnice 

v S - JTSK a transformační klíč. Seznam identických bodů i transformační klíč lze uložit   

do souboru a později opět načíst do programu. Většina výpočetních funkcí, které používají 

transformaci, zobrazují výsledné transformační parametry.  

Seznamy souřadnic lze ukládat do různých formátů, nejčastějším formátem pro mě byl 

formát txt. 

 

13.3. Kokeš verze 7.60/32 

Systém Kokeš v sobě zahrnuje výkonný editor rozsáhlých geografických dat uložených 

souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a geodetických údajích      

o bodech uložených v seznamu souřadnic. Dále obsahuje moduly pro zpracování měření 

z terénu, geodetické a konstrukční výpočty.   

Systém Kokeš je vybaven vlastním programovacím jazykem, což umožňuje doplnění jeho 

široké nabídky funkcí podle vlastních potřeb. Všechny operace a výpočty jsou 

protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálním úřadům. 

V tomto geodetickém počítačovém programu jsem prováděla výpočetní práce 

z naměřených údajů v terénu a výsledkem jsou výpočetní protokoly. 

Pro transformaci PK a KN rastrů jejichž výsledkem jsou zpřesněné vyrovnané PK a KN 

rastry jsem prováděla v programu Kokeš 8.73. 

 

 

 

 

 

 

   



Bc. Eva Pavlinská: Geodetické a výpočetní práce pro obnovu katastrálního operátu  

přepracováním v katastrálním území Blažov 

 

2010                                                                                                                                                                   49 
 

14.  ZÁVĚR 

 Výsledkem této diplomové práce bylo vytvoření zpřesněného rastru PK a KN rastru 

pro následnou tvorbu katastrální mapy digitalizované v souřadnicovém systému S - JTSK 

katastrálního území Blažov.  

 Přípravné a měřické práce v terénu probíhaly od října do listopadu roku 2009. 

 Pro výpočetní práce byly použity programy Groma 8.0 a Kokeš verze 7.60/32 a pro 

transformaci rastrů byl použit program Kokeš 8.73. Pro veškeré grafické práce a tvorbu 

náčrtů byl použit program MicroGEUS Nautil, který je kompatibilní s programy Kokeš i 

Groma. Při výpočetních pracích nebyly překročeny povolené odchylky podle vyhlášky 

26/2007 Sb. a Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod. 

 Mapová dokumentace se skládá ze 4 měřických náčrtů, ve kterých jsou zakreslené 

naměřené podrobné body (příloha č.10), dále obsahuje 4 přehledy identických bodů, které 

slouží pro transformací PK a KN rastrů (příloha č.11).  Další výkres je SGS výkres 

vytvořený v programu MicroGEUS Nautil, který byl vytvořen na podkladě geometrických 

plánů. Výslednými výkresy jsou zpřesněné vyrovnané PK a KN rastry, sloužící jako 

podklad pro tvorbu katastrální mapy digitalizované (příloha č.14 ).  

 Katastrální území Blažov se nachází v okrese Olomouc, kde sousedním katastrem 

je Bouzov se známým hradem Bouzov, na kterém sídlili němečtí rytíři a prováděli zde 

vytyčování katastrálních území podle dochovaných hraničních znaků. 
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