
Bc. Markéta Kopecká : Obnova katastrálního operátu přepracováním 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA HORNICKO-GEOLOGICKÁ 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

Obnova katastrálního operátu přepracováním 

v katastrálním území Vápno u Přelouče 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:       Bc. Markéta Kopecká 

Vedoucí diplomové práce:    Ing. Jitka Mučková, Ph.D. 

 

Ostrava 2010 



Bc. Markéta Kopecká : Obnova katastrálního operátu přepracováním 

 

 

Prohlášení 

Celou diplomovou práci, s výjimkou příloh č. 1, 4 aţ 6, jsem vypracovala 

samostatně a uvedla jsem všechny pouţité podklady a literaturu.  

Byla jsem seznámena s tím, ţe na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 – školní 

dílo. 

Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovouou práci uţít (§ 35 

odst. 3). 

Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk diplomové práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o diplomové práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné 

práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO. 

Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 

 

 

V Kočí dne 30. 4. 2010                                                   Bc. Markéta Kopecká 



Bc. Markéta Kopecká : Obnova katastrálního operátu přepracováním 

 

 

Anotace 

 Tato diplomová práce popisuje postup při převodu katastrální mapy vedené 

v analogové podobě, v S-SK, na katastrální mapu digitalizovanou.  

Jednotlivé kapitoly pojednávají o etapách a činnostech obnovy katastrálního 

operátu přepracováním. Celý postup je konkrétně aplikován na katastrálním území Vápno 

u Přelouče. 
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Katastrální mapa, obnova katastrélního operátu přepracováním, souřadnicový 

systém S-SK, soubor geodetických informací. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 This thesis describes the procedure for transfer of cadastral maps preserve in analog 

form, the S-SK, the cadastral maps digitized. 

 Individual chapters deal with the stages and activities of cadastral revision. The 

entire process is specifically applied to the cadastral territory of Vápno u Přelouče. 

 

Keywords 

 Cadastral map, abriged dealing in cadastre, coordinate systém S-SK, file of survey 

data. 
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1. Úvod 

Tématem diplomové práce je Obnova katastrálního operátu přepracováním 

(digitalizace) v katastrálním území Vápno u Přelouče. 

Cílem digitalizace katastru nemovitostí je vybudovat moderní formu katastrálního 

operátu, která bude slouţit jako základní zdroj pro geografické systémy a pro národní 

informační systém.  

V roce 1993 byla vytvořena dlouhodobá koncepce postupného převodu katastru 

nemovitostí do digitální podoby, tzv. digitalizace katastru. Jedná se především o převod 

dvou sloţek katastrálního operátu. Těmi jsou souboru popisných informací a souboru 

geodetických informací. Vzhledem k tomu, ţe soubor popisných informací byl jiţ v roce 

1998 hotov, zůstává prioritou, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, dokončit 

digitalizaci souboru geodetických informací. Poţadavkem je obnova katastrálního operátu 

bez nového mapování, tj. převedením stávajících analogových map v sáhovém měřítku do 

předepsané digitální formy a datové struktury. Pouţitou metodou přepracování je 

vektorizace rastrových souborů katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí. 

Z toho vyplývá, ţe parcely vedené ve zjednodušenci budou převedeny do evidence katastru 

nemovitostí. 

 

1.1 Stručný popis katastrálního území Vápno u Přelouče 

 

Katastrální území Vápno u Přelouče se 

nachází v Pardubickém kraji, na západní hranici 

pardubického okresu, spadá do tzv. 

Východolabské tabule. Obec je vzdálena asi 10 

km od Chlumce nad Cidlinou. Její nadmořská 

výška je 240 m n. m. Ţije zde asi 130 obyvatel   

v 50 domech. 

 
 

Obrázek 1: Obec Vápno 
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Zájmové území leţí na mapových listech VS-XIV-15-05, 09, 13. Státní správu 

katastru nemovitostí České republiky vykonává Katastrální úřad pro Pardubický kraj, 

Katastrální pracoviště Pardubice. 

Statistické údaje:  Katastrální výměra: 265 99 93 m
2
 

   Parcely KN: 293 

   Parcely PK: 266 

   Budovy s č.p.: 52 

   Budovy s č.e.: 1 

   Budovy bez č.p. nebo č.e.: 20 

   Rozestavěné budovy: 1 

   Vlastníci a jíní oprávnění: 134 

   Listů vlastnictví: 103 
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2 Katastrální operát 

Veškerá mapová a listinná dokumentace katastru nemovitostí je uspořádána 

v katastrálních operátech (KO). Ty jsou zaloţeny samostatně pro kaţdé katastrální území 

(k.ú.). 

KO obsahuje: Soubor geodetických informací (SGI) 

  Souboru popisných informací (SPI) 

  Souhrnné přehledy o půdním fondu 

  Dokumentace výsledků šetření a měření 

  Sbírka listin   

        

2.1 SGI 

Představuje katastrální mapu, která je závazným státním mapovým dílem. Obsahuje 

body bodového pole, polohopis a popis.  

Předměty obsahu katastrální mapy se vyznačují standardizovanými mapovými 

značkami. 

Bodové pole tvoří všechny trvale stabilizované i signalizované body polohového a 

výškového bodového pole, včetně přidruţených bodů u trigonometrických a zhušťovacích 

bodů. 

Předmětem polohopisu jsou hranice katastrálního území, hranice územních 

správních jednotek, hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice nemovitostí, 

geometrické a polohové určení nemovitostí s hranicemi neznatelnými v terénu -  

zemědělské a lesní pozemky a další prvky polohopisu. 

 

Popis katastrální mapy tvoří: uvnitř mapového rámu – čísla bodů podrobného 

bodového pole (BPPP), čísla hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvy, 

parcely označené parcelními čísly a mapovými značkami. 

 vně mapového rámu – název katastrálního území, 

označení mapového listu, údaje o jeho poloze a správním členění státu, údaje o 
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souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních mapových listů, údaje o vzniku 

katastrální mapy, tiráţní údaje, okrajové náčrtky (skelety) a upozornění na ochranu práv. 

 

 Při geometrickém a polohovém určení se rozlišují podrobné tvary předmětů 

polohopisu katastrální mapy pokud délka přímé spojnice lomových bodů dosahuje na 

vlastnické hranici alespoň 0,10 m, a v ostatních případech 0,20 m. Pro zobrazení těchto 

tvarů platí, ţe spojnce lomových bodů na mapě musí dosahovat délky nejméně 0,2 mm, 

jinak se nezobrazí. 

Podrobněji se budeme zabývat katastrální mapou v kapitole 3. 

 

2.2 SPI 

Soubor popisných informací obsahuje(SPI) - údaje o katastrálním území, údaje o 

parcele, údaje o vlastníku a jiném oprávněném a podrobnější údaje katastru. Podrobnosti 

viz. § 17 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška) [3]. 

Je veden v lokálních počítačových sítích přímo na územně příslušných katastrálních 

pracovištích. Z tohoto souboru jsou vytvářeny výstupy - seznam popř. abecední rejstřík 

vlastníků a jiných oprávněných, soupis parcel, výčet parcel, seznam budov s čísly 

popisnými a s čísly evidenčními. 

 

2.3 Souhrnné přehledy o půdním fondu 

 Vyjadřují rozloţení druhů pozemků v jednotlivých katastrálních územích, obcích, 

okresech, krajích a v celé České republice. Přehledy jsou kaţdoročně publikovány ve 

Statistické ročence o půdním fondu. 

 

2.4 Dokumentace výsledků šetření a měření 

 Obsahuje výsledky zeměměřických činností v katastru nemovitostí. Těmi jsou 

elaboráty zjišťování průběhu hranic pozemků při obnově katastrálního operátu novým 

mapováním, podrobné měření změn v rámci vyhotovování geometrických plánů, 

zeměměřické činnosti v podrobném polohovém bodovém poli (PPBP) a výsledky 

projednávání nových pomístních názvů. 
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2.5 Sbírka listin 

Zde jsou ukládány protokoly o vkladech, protokoly o záznamech, výkazy změn, 

smlouvy, rozhodnutí a jiné listiny, spisy, záznamy pro další řízení a protokoly o výsledku 

revize katastru. 

 

Vzhledem k řešené problematice se budeme podrobněji věnovat té části 

katastrálního operátu, která se nazývá katastrální mapa. 
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3 Katastrální mapa 

Katastrální mapa je státním mapovým dílem velkého měřítka. Zobrazuje všechny 

nemovitosti v katastrálním území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Pozemky se 

zobrazují průmětem svých lomových bodů hranic do zobrazovací roviny. Označují se 

parcelními čísly a mapovými značkami druhu pozemku. Budovy se zobrazují průnikem 

nebo průmětem svého vnějšího obvodu. 

 

Katastrální mapy jsou: Digitální (DKM) – vzniká obnovou katastrálního operátu 

novým mapováním, na podkladu výsledků pozemkových úprav, převodem číselného 

vyjádření do digitální podoby, přepracováním souboru geodetických informací. 

    Analogová – vznikala překreslením dřívějších map 

pozemkových evidencí do souvislého zobrazení a následně na plastovou fólii. Její přesnost 

je daná přesností zobrazování a zobrazovací soustavou poplatné době jejího vzniku. 

    Digitalizovaná (KM-D, KMD) – vzniká přepracováním 

analogové mapy v souřadnicovém systému Gusterberg, Svatý Štěpán nebo vyhotovením 

podle dřívějších předpisů. 
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4 Obnova katastrálního operátu 

Katastrální operát se obnovuje zpravidla v rozsahu katastrálního území. Obnova 

katastrálního operátu představuje vyhotovení nového souboru geodetických informací ve 

formě počítačového souboru a nového souboru popisných informací katastrálního operátu. 

 

Způsoby obnovy: novým mapováním  

   na podkladě pozemkových úprav 

   přepracováním SGI 

 

4.1 Obnova novým mapováním 

K tomuto způsobu obnovy katastrálního operátu se přistoupí, pokud současné 

měřítko, přesnost mapy, geometrické a polohové určení nemovitostí (v důsledku značných 

změn) nevyhovují současnému vedení katastru nebo pokud dojde ke ztrátě, zničení nebo 

poškození katastrálního operátu, v takové míře, ţe není moţná rekonstrukce z dokumentů 

podkladů platného stavu. Tímto způsobem obnovy vzniká Digitální katastrální mapa 

(DKM). 

 

4.2 Obnova na podkladě výsledků pozemkových úprav 

Při obnově katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav se vyuţívají 

výsledky pozemkových úprav. Geometrické a polohové určení nemovitosti, tzn. tvar a 

rozměr, je dáno schváleným návrhem pozemkových úprav. 

 

4.3 Obnova přepracováním SGI  

Předmětem přepracování jsou katastrální mapy vedené jako analogové mapy. Tímto 

převodem vzniká tzv. katastrální mapa digitalizovaná.  

Digitální formou katastrální mapy mohou být KM-D,  KMD nebo DKM. O jaký 

druh digitální mapy jde, závisí na souřadnicovém systému ve kterém je vedena příslušná 

analogová mapa. KM-D je digitalizovaná mapa přepracovaná z map sáhového měřítka 
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(1:2880) v souřadnicovém systému stabilního katastru (S-SK). Pokud je sáhová mapa 

převedena na digitalizovanou mapu v souřadnicovém systému S-JTSK jedná se o KMD. 

V případě, ţe je analogová mapa vedena v souřadnicovém systému S-JTSK, vzniká 

digitální katastrální mapa, tzv. DKM. 

 

Etapy při obnově operátu:  

 Zahájení obnovy a přípravné práce 

 Budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového pole (PPBP) 

 Částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů 

 Výběr a příprava vyuţitelných podkladů 

 Vyhledání a zaměření identických bodů 

 Obnovení SGI, včetně doplnění pozemků zjednodušené evidence (ZE) 

 Obnovení SPI 

 Námitky 

 Vyhlášení platnost obnoveného katastrálního operátu  

 Nový výpočet dílů BPEJ 



Bc. Markéta Kopecká : Obnova katastrálního operátu přepracováním 

9 

2010 

5 Zahájení obnovy a přípravné práce 

Zahájení obnovy katastrálního operátu se vyznačí v informačním systému katastru 

nemovitostí (ISKN) v řízení obnovy operátu (OO). Obnově katastrálního operátu 

katastrálního území Vápno u Přelouče bylo přiděleno OO - 2/2009 a číslo projektu 262-

776955/2009. Pomocí šablon se v řízení OO vyhotoví příslušné listiny vydávané 

katastrálním úřadem v souvislosti s obnovou. Jedná se například o „Oznámení o obnově 

katastrálního operátu“. 

 

5.1 Oznámení o obnově katastrálního operátu 

„Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informaci“ (Oznámení), příloha č. 3.1, zasílá katastrální úřad obci, a to 

v předstihu nejméně dvou měsíců. Dále v něm informuje o účelu, předpokládaném termínu 

dokončení obnovy a obrací se na obec s ţádostí o poskytnutí nezbytné součinnosti 

s katastrálním úřadem. 

 

Rozsah součinnosti:  

 Uveřejnění Oznámení způsobem, který je v místě obvyklý, a to po dobu 30 dnů. 

 Poskytnutí vhodných prostor a podmínek pro vyloţení obnoveného operátu k 

moţnosti veřejného nahlédnutí a provádění revizí katastrálního operátu. 

 Zajištění spolupráce oprávněné osoby znalé místních poměrů, která bude podávat 

katastrálnímu úřadu potřebné informace, tj. informace o vlastnících nemovitostí a 

informace týkající se nemovitostí ve vlastnictví obce. 

 Porovnání seznamů budov s č.p., č.e. a seznamu pomístního názvosloví, uloţenými 

nebo vţitými v obci se stavem evidovaným v katastru. 

 

Katastrální úřad informuje o obnově katastrálního operátu, prostřednictvím úřední 

desky příslušného katastrálního pracoviště, nejméně dva měsíce předem (příloha č. 3.2). 

S tímto oznámením zasílá katastrální úřad i „Oznámení o vyhlášení částečné revize 

katastru nemovitostí“.(příloha č. 4.3) 
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5.2 Projekt obnovy 

Projekt obnovy katastrálního operátu se zpracovává pro kaţdé katastrální území. 

Zpracovává ho pověřený pracovník katastrálního úřadu, odborně způsobilý k této činnosti. 

Pro katastrálním území Vápno u Přelouče je tímto pracovníkem Ing. Petr Jára. Dále se 

připojují stanoviska vedoucího technického odboru, zeměměřického a katastrálního 

inspektorátu a schvaluje ho ředitel katastrálního pracoviště (příloha č. 1). 

Současně s vyhlášením obnovy katastrálního operátu nebo převodu se zakládá 

průvodní záznam (příloha č. 2). Jedná se o soupis všech činností prováděných při obnově 

katastrálního operátu. Ke kaţdé činnosti je uváděno časové období, ve kterém byla daná 

činnost prováděna, jméno a podpis pracovníka, který danou činnost provedl a jméno a 

podpis pracovníka provádějící přezkoušení. 

Projekt se dělí na části: Charakteristika katastrálního území 

A Technické údaje 

    B Předpokládané termíny činnosti a záznam jejich průběhu 

    Přílohy 

 

5.2.1 Projekt v k.ú. Vápno u Přelouče 

Charakteristika katastrálního území: Název katastrálního pracoviště (správce) – Pardubice 

     Kód okresu – CZ0532 

     Název vyhotovitele – KÚ pro Pardubický kraj, 

KP Pardubice 

     Číslo projektu - 262-776955/2009 

       262 – kód práce 

       776955 – kód katastrálního území 

      2009 – rok zahájení obnovy kat. operátu 

Název projektu – Projekt obnovy katastrálního operátu přepracováním map v S-SK (KMD)  
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Název katastrálního území - Vápno u Přelouče 

Číselná kód kat. území – CZ0532-575933-776955 

 - jedná se o kódy z číselníku Českého statistického úřadu 

 CZ0532 – kód okresu 

 575933 – kód obce 

 776955 – kód kat. území 

Pořadové číslo v okrese – 174 

Pracovní číslo v RES – 47 

 

A Technické údaje 

Do této části spadá popis charakteristik dosavadních katastrálních map, map 

dřívějších pozemkových evidenci a jiných map. Dále poţadavky na obnovenou katastrální 

mapu. Zhodnocení podrobného pole, popř. potřeba jeho doplnění. Je-li nutné, tak i ověření 

přesnosti polohových bodů s bodovým polem. Bude-li docházet k přečíslování parcel. 

Výčet dalších vyuţitelných podkladů. Plánovaná kooperace jíţ je procentuálně vyjádřen 

rozsah prací při obnově a následný přepočet na počet hodin, který bude na danou práci 

potřeba. 

V k.ú Vápno u Přelouče: 

Katastrální mapa: Souřadnicový systém – Gusterberg 

   Měřítko – 1:2880 

   Kód kvality bodů – 8 

Způsob určení souřadnic podrobných bodů – přepracováním původních map 

Mapa dřívější pozemkové evidence - Souřadnicový systém – Gusterberg 

      Měřítko – 1:2880 

      Kód kvality bodů – 8 

Způsob určení souřadnic podrobných bodů – vektorizací rastrových souborů pro parcely 

ZE 
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Obnovená katastrální mapa - Souřadnicový systém – S-JTSK 

    Vztaţné měřítko – 1:1000 

    Kód kvality bodů – 3, 4, 8 

Listy katastrální mapy – VS-XIV-15-05, 09, 13 

Rastorvé soubory listů kat. mapy – G606GV141505, 09, 13.cit 

 

B Předpokládané termíny činnosti a záznam jejich průběhu 

Jedná se o tabulku, ve které je vypsán přehled základních činností od oznámení o 

obnově aţ po vyhlášení platnosti dle Metadat. Ke kaţdé činnosti se uvádí předpokládaný 

termín zahájení, ukončení a zpracovatel. 

 

Přílohy 

Přílohy k projektu jsou tři. Jednou z nejdůleţitějších je seznam závazných předpisů. 

Jedná se o přílohu k části projektu „A Technické údaje“. Zde se uvádí všechny zákony, 

vyhlášky, rezortní předpisy, pokyny a další ostatní předpisy, podle nichţ se bude obnova 

provádět. 

Další je grafický přehled území. Tím bývá obvykle rastr stávající katastrální mapy 

ve vhodném měřítku. Do přehledu se vyznačí obvod zpracovávaného katastrálního území a 

naznačí se katastrální hranice sousedících katastrálních území. Ke všem katastrálním 

územím se připisují základní charakteristiky daných katastrů –  název okresu, obce, 

katastrálního území, měřítko platného operátu a klad mapových listů platné katastrální 

mapy. 

Třetí část tvoří tiskový výstup úhrnných hodnot druhů pozemků katastrálního 

území. Tento výpis obsahuje základní údaje o katastrálním území, výrobní podoblasti, 

rozdělení pozelků podle druhu a způsobu vyuţití, další statistické údaje katastru 

nemovitostí. 
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6 Částečná revize 

Při obnově katastrálního operátu se provede částečná revize katastru v součinnosti 

s příslušnou obcí. Předmětem šetření jsou úseky katastrální hranice, body bodových polí a 

provede se i porovnání souladu parcelních čísel v SPI a SGI, dále následuje revize dříve 

provedených zápisů v záznamu pro další řízení (ZDŘ), porovnání seznamů budov s 

popisnými a evidenčními čísly. Případné změny se v těchto údajích se vyznačí v souboru 

popisných informací Také se porovná seznam místních a pomístních názvů. 

V katastrálním území Vápno u Přelouče proběhla částečná revize v těchto časových 

obdobích od října 2009 do ledna 2010. Revizi prováděli pracovnici Jana Reimannová 

(obsah katastrálního operátu) a Josef Šotola (bodová pole a body katastrální hranice), 

pověřeni ředitelem KP Pardubice.  

KP zaloţilo řízení revize operátu RO – 2/2009. Celý elaborát revize katastrálního 

operátu se uloţen v příloze č. 4. 

 

6.1 Šetření v terénu 

Při této činnosti se provádí současně i revize úseků katastrální hranice, bodů 

bodových polí a kontrola vybraných podrobných bodů polohopisu. 

Terénním pracem předchází příprava v kanceláři. Z dostupných podkladů se vybere 

soubor bodů. Jedná se o body bodových polí, o identické a kontrolní body vybrané 

k posouzení homogenity, pouţitelné pro transformací rastrů a vhodné k přepočtům 

měřických náčrtů a záznamů podrobných měření změn. Tyto body se zakreslí do 

přehledky. Jako přehledka slouţí kopie katastrální mapy ve vhodném měřítku.  

Šetření v terénu se provádí obchůzkou v terénu. Reviduje se stav katastrální 

hranice. Vyhledávají se původní mezníky. Většinou se zachovaly v oblastech 

nezasaţených zemědělskou, lesní nebo stavební činností. 

Vybranými body polohopisu mohou být rohy budov, ploty, hraniční znaky 

lomových bodů parcel. 
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Do revize bodů bodových polí spadají body polohových i výškových bodových 

polí. Pomocí přehledky, jedná se především o SMO - 5 a geodetických údajů, popřípadě 

nivelačních údajů, se vyhledají body. 

Všechny body se označí barvou a pro snazší pozdější hledání ještě obarveným 

dřevěným kolíkem nebo jiným vhodným dočasným způsobem. V případě, ţe je bod 

zničen, nenalezen, nebo není jistá jeho identifikace v mapě, se provede poznámka do 

přehledky. 

Po dokončení této etapy se zhodnotí stav v terénu a znovu se porovná se stavem 

evidovaným v KN. Vyhotoví se grafický podklad pro doměření.  

 

V námi řešeném katastrálním území se postupovalo takto: 

Nejprve byly z PK a KN rastrů vybrány body na katastrální hranici. Pomocí 

ortofotomapy byly vyloučeny body, které byly zničeny zemědělskou činností. U 

zbývajících bodů byly z rastrů sejmuty jejich přibliţné souřadnice. Jednalo se o 38 bodů, 

které měly označovat hraniční mezníky. Pro jejich snadné vyhledání v terénu byla pouţita 

přenosná turistická GPS stanice Garmin GPSMAP60CSx, do které byly souřadnice 

nahrány. 

Výsledkem šetření bylo nalezení 2 kamenných mezníků s neopracovanou hlavou na 

katastrální hranici Vápno u Přelouče – Sopřeč a 1 kamenného mezníku, který nebyl 

zakreslen na PK ani KN mapách. 

Vše je uloţeno na CD, Priloha_07_ ZPMZ / 67_Domereni / KP_setreni_v_terenu. 

 

6.2 Zápisy v záznamu pro další řízení 

Z informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) se vytiskne seznam 

neuzavřených řízení. Předmětem šetření jsou ta, u nichţ se řeší – nezapsaná stavba, 

duplicitní vlastnictví, nemovitosti, u kterých i přes vyzvání doposud nebyly doručeny 

příslušné listiny. Řízení pro tyto účely se označují jako „Záznam pro další řizení“ (ZDŘ). 

Vlastníci takto zatíţených nemovitostí se znovu vyzvou k doloţení příslušných listin.  

Dalším výstupem z ISKN jsou seznamy staveb bez LV. Ve výstupu jsou uvedeny 

stavební parcely, na nichţ je budova zapsaná. Ty v tuto chvíli nejsou předmětem řešení. Ke 
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stavebním parcelám, na nichţ budova zapsaná není, se najde list vlastnictví (LV). Na LV 

jsou zapsány listiny, ve kterých by mohla být zmínky o té dané budově. Tyto listiny se 

prohlédnou. Pokud i nadále není o budovách ţádná zmínka, zaloţí se nové ZDŘ a vyzvou 

se vlastníci nemovitostí k doloţení příslušných nabývacích titulů. 

 

6.3 Revize č.p. a č.e. budov 

K tomu slouţí „Seznam budov s č.p. a č.e.“. Zde se  kontroluje chronologický sled 

číselné řady č.p. a č.e.  Pokud je některé číslo v řadě vynecháno je třeba zjistit důvod. 

Nejjednodušší je poţádat o součinnost příslušnou obec, která si vede seznamy přidělených, 

popřípadě zrušených č.p. a č.e. 

U budov  bez č.p. a č.e. se šetří způsob vyuţití. Ten je dán spolu s příslušným 

kódem přílohou č. 4, katastrální vyhlášky. Dále vyhláška u kaţdého způsobu vyuţití uvádí 

kód typu stavby. Tento kód určuje má-li mít stavba č.p., č.e. nebo je bez čp/če, atd. 

Vznikne-li nesoulad v údajích, zaloţí se nový ZDŘ a vlastník nemovitosti nebo jiný 

oprávněný se vyzve k doloţení listin. Těmito listinami jsou převáţně kolaudační 

rozhodnutí nebo jiné listiny dokládající přidělení č.p., č.e. 

 

6.4 Doplnění neúplných údajů 

Jedná se o údaje dle § 50 odst. 4., písmene g) katastrální vyhlášky. K tomu slouţí 

výstup z ISKN „Rejstřík vlastníků a jiných oprávněných“. Ten se porovnává se 

skutečností, zaznamenávají se např., změna příjmení v důsledku sňatku, titul, změna adresy 

trvalého pobytu, datum úmrtí atd. 

 

6.5 Revize bodů polohového bodového pole 

Viz kapitola č. 7. 

 

6.6 Revize místních a pomístních názvů 

Katastrální úřad vyhotoví „Grafický přehled místních a pomístních názvů“ 

v měřítku 1: 10 000. Jedná se o grafický soubor *.dgn, ve kterém jsou na skenu analogové 
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katastrální mapy vyznačeny klady mapových listů, doplněné o lokalizační údaje a údaje o 

vyhotoviteli. Analogová katastrální mapa sama obsahuje místní a pomístní názvy, dalším 

pokladem je SMO-5 a na písemné poţádání zasílá Český úřad zeměměřický a katastrální 

(ČÚZK) seznam místních a pomístních názvů evidovaných v databázi geografických 

názvů. Z těchto údajů se vyhotovují dva seznamy ve formátu *.xls. Prvním je „Seznam 

místních názvů“, k jeho správnosti se vyjadřuje příslušná obec. Druhým je „Seznam 

pomístních názvů“, ke správnosti tohoto seznamu se vyjadřují obec, příslušný Katastrální 

úřad a ČÚZK. 

Dle vyjádření jednotlivých schvalovacích organizací se názvy zruší, doplní nebo 

opraví. Jiţ konečné názvy se vyznačí do „Grafického přehledu místních a pomístních 

názvů“ a do výkresu KMD. 

Viz. příloha č. 4.7. 
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7 Bodové pole 

Bodová pole jsou tvořena soubory bodů. Dělí se na polohová, výšková a tíhová. 

Kaţdé z těchto polí se dále dělí na základní a podrobné bodové pole. Bod jednoho 

bodového pole můţe být bodem i jiného bodového pole.  

 

Polohové bodové pole (PBP): 

Základní (ZPBP): body Referenční sítě nultého řádu 

   body Astronomicko-geodetické sítě (AGS) 

   body České státní trigonometrické sítě (ČSTS) 

   body Geodynamické sítě 

Zhušťovací body (ZhB) 

Podrobné polohové bodové pole (PPBP) 

 

Výškové bodové pole (VBP): 

Základní (ZVBP): základní nivelační body 

   body České státní nivelační sítě I. – III. řádu (ČSNS) 

Podrobné (PVBP): nivelační body IV. řádu 

   plošné nivelační sítě (PNS) 

   stabilizované body technických nivelací (STN) 

 

Tíhové bodové pole (TBP): 

Základní (ZTBP): absolutní tíhové body 

   body České gravimetrické sítě nultého, I. a II. řádu 

   body hlavní gravimetrické základny 

Podrobné (PTBP): body gravimetrického mapování 

   body účelových sítí 
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Pro potřeby podrobného měření při obnově a vedení katastrálního operátu se určují 

body podrobného polohového pole (PPP). Proto se dále budeme zabývat pouze podrobným 

polohovým bodovým polem. 

Body PPP se určují z bodů ZPBP, ZhB, PPBP a z bodů referenční sítě 

permanentních stanic. Zaměřují se geodetickými metodami, tj. plošné sítě, polygonové 

pořady, protínání a rajón, fotogrammetrickými metodami a technologií GNSS. Z takto 

určených bodů se při podrobném měření určují pomocné měřické body (dále jen „pomocné 

body“) 

 

7.1  Technické požadavky 

Volba polohy – tak, aby body nebyly ohroţovány, aby byla moţná jednoduchá signalizace, 

aby byly vyuţitelné pro připojení podrobného měření a aby co nejméně omezovaly 

vlastníky a uţivatele pozemku, tj. zejména na objektech trvalého rázu, na hranicích 

pozemků, a podobně… 

Způsob stabilizace: 

 kamenný hranol o délce nejméně 500 mm s opracovanou hlavou o rozměrech 

120 x 120 x 70 mm. 

 vysekaný kříţek na opracované ploše skály 

 hřebová značka zabetonovaná do skály 

 kovové konzoly 

 čepová značka  

 zabetonovaná ţelezná trubka nebo čep velikosti nejméně 200 x 200 x 700 mm 

 ţelezná trubka o průměru 30 mm, tloušťce stěny 3 mm, délky 600 mm s pevně 

připojenou hlavou velikosti nejméně 120x120x120 mm 

 kovová značka průměru 8 mm s plochou hlavy o průměru nejméně 25 mm. 

 

Hustota – volí se podle technických moţností měření pro účely správy katastru. 
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Kaţdý bod podrobného polohového bodového pole musí být zaměřen nezávisle nejméně 

dvakrát. 

Kritéria přesnosti – Střední souřadnicová chyba 
2

22

YX
XY

mm
m , kde Xm ,  Ym  jsou  

střední chyby v určení souřadnic X, Y. 

Mezní souřadnicová chyba XYXY mu 2 = 0,12 m 

Posouzení přesnosti nového bodu – Výběrová střední souřadnicová chyba  

 - vypočtená metodou nejmenších čtverců (MNČ) 

 - vypočtená z dvojice měření 

Obsah geodetických údajů – Číslo bodu, lokalizační údaje – k.ú., obec, označení listu 

Státní  mapy 1:5000, souřadnice v S-JTSK zaokrouhlené na dvě desetinná místa, třídu 

přesnosti, výšku v Baltu po vyrovnání (Bpv), pokud je určena, místopisný náčrt 

s vyhledávacími mírami, nárys nebo detail, způsob určení a stabilizace, popis, poznámka. 

 

7.2 Číslování bodů 

Body ZPBP a ZhB jsou číslovány v evidenční jednotce, kterou je triangulační list 

(TL). Jednotkou číslování bodů PPBP a pomocných bodů je katastrální území. Body jsou 

označovány úplným číslem bodu, který tvoří dvanáctimístný kód. 

Body ZPBP a ZhB mají tvar čísla 0009EEEECCC0 

 EEEE představuje číslo evidenční jednotky, tzn. triangulační list 

 CCC je pořadové číslo bodu, u ZPBP v rozmezí 1 aţ 199 a u ZhB od 201 do 499 

Body PPBP mají tvar čísla PPP00000CCCC 

 PPP je pořadové číslo katastrálního území 

 CCCC je pořadové číslo bodu v rozmezí 501 aţ 3999 

Pomocné body mají tvar čísla PPP00000CCCC 

 PPP je pořadové číslo katastrálního území 

 CCCC je pořadové číslo pomocného bodu od 4001 včetně 
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7.3 Budování nebo revize a doplnění bodového pole 

Při obnově katastrálního operátu se doplňuje pouze podrobné polohové bodové 

pole. Práce v bodovém poli se skládá ze dvou základních činností. Těmi jsou revize a 

případné doplnění bodového pole. Při revizi se v terénu vyhledají body všech bodových 

polí a zjišťuje se jejich stav. Tím je myšleno, je-li bod nalezen nebo zničen. U bodu 

nalezeného se, v případě pochybností, ověří poloha kontrolními mírami. Pokud body 

nesplňují technické poţadavky na stabilizaci, navrhnou se ke zrušení. Podle potřeby se 

opraví geodetické údaje, popřípadě se vyhotoví nové. Po návratu z lokality se závady a 

změny na bodech ZPBP a ZhB zašlou elektronicky prostřednictvím webových stránek 

Zeměměřického úřadu. „Oznámení závad a změn na bodech“ v písemné podobě se 

vyhotoví a zašle příslušným správcům. Pokud je bod zrušen, správce je vyřadí z evidence. 

Jeho číslo se jiţ dále nesmí znovu pouţít. 

Před vlastní revizí v terénu bylo nutné provést přípravu v kanceláři. Tou bylo 

získání informací o evidovaném stavu bodových polí v k.ú. Vápno u Přelouče. Podklady 

tvoří přehledný náčrt v měřítku 1:5000, orientační mapa parcel, SMO - 5, ZABAGED, 

ortofoto mapa. Do přehledky  se zakreslí body. Dalšími podklady jsou geodetické a 

nivelační údaje.  

V k.ú. Vápno u Přelouče byla prováděna revize v červnu 2009.  

 

7.3.1 Výsledek revize 

 

Druh bodu Počet bodů Stav 

TB – (2306) 2 1 ano, bez závad 

ZhB – (2306) 204, 205 2 ano, bez závad 

PPBP – 501, 502, 503 3 ano, bez závad 

ZVBP 0 - - -  

PVBP 0 - - - 

Tabulka č. 1: Stav bodového pole  
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Na základě výsledků revize bylo rozhodnuto, ţe je třeba, v k.ú. Vápno u Přelouče, doplnit 

PPBP. 

 

7.3.2 Doplnění bodového pole 

Podrobné polohové bodové pole (PPBP) bylo budováno v letech 1961 aţ 1976. Po 

zhodnocení stavu bodového pole byl schledán počet bodů PPBP jako nedostačující, tudíţ 

bylo nutné provést doplnění bodového pole novými body. Doplnění bodů prováděla 

katastrem pověřená firma GEOVAP.  

PPBP bylo v k.ú. Vápno u Přelouče doplněno o 10 bodů. Čísla bodů byla přiděla na 

Katastrálním pracovištěm Pardubice v řízení PM - 1550/2009. Způsob stabilizace, 

signalizace nových bodů je uveden v tabulce č. 2. 

 

Způsob stabilizace nově zřizovaných bodů Počet bodů 

ocelový hřeb 3 

roh budovy 6 

střed makovice věţe kostela 1 

celkem 10 

Tabulka č. 2: Použitá stabilizace nově zřizovaných bodů 

 

Souřadnice nových bodů byly určeny geodeticky – polární metoda, trigonometrické 

určení, a technologií GNSS s transformací do S-JTSK. Body musí být určeny z bodů stejné 

nebo vyšší kvality. 

 

Pouţité přístroje:  Geodetická metoda - totální stanice TOPCON GTS-6000 

   Technologie GNSS – dvoufrekvenční přijímač Trimple R8 

 

Souřadnice bodů 504, 507 a 510 byly určeny dvojím nezávislým měřením 

technologií GNSS, byla pouţita metoda RTK s virtuální základnou. Transformační klíč 

mezi systémem WGS84 a S-JTSK byl vytvořen z bodů (1510) 32, 34, 35, (2306) 8, 11, 33, 

37, (2311) 5. Geodetickou metodou byly ověřeny některé body určeny technologií GNSS a 
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také stávající body podrobného polohového pole. Dále byly určeny nové body 505, 506, 

508, 509, 511, 512 a 513. Tyto body byly vyrovnány metodou nejmenších čtverců 

v programu GV. 

Střední souřadnicová chyba transformovaných bodů je mXY = 0,01 m 

Střední souřadnicová chyba bodů určených geodeticky je mXY < 0,02 m.  

Zřízení nové měřické značky projedná zřizovatel s vlastníkem nemovitosti, na které 

se značka zřizuje. Správce značky zašle vlastníku nemovitosti „Oznámení o zřízení 

měřické značky“. 

Současně s vybudováním bodů podrobného polohového pole bylo smluvně 

domluveno i zaměření identických bodů, dle poţadavků katastrálního pracoviště.  

 

Zaměření identických bodů: 

Podkladem je přehled identických bodů. Geodet tyto body v terénu vyhledá a 

zaměří. V případě, ţe některý bod nejde z důvodu špatné viditelnosti nebo nepřístupnosti 

zaměřit vybere se, po konzultaci s pracovníkem katastrálního pracoviště vybírajícím 

identické body, jiný vhodný bod. 

Zaměření vybraných identických bodů v k.ú. Vápno u Přelouče probíhalo v srpnu 

2009, geodetickou metodou - rajóny z pomocných bodů 4001- 4033, přístrojem Topcon 

GTS 6000. Identických bodů bylo celkem zaměřeno 122. Určené body byly kontrolně 

zaměřeny kontrolními oměrnými mírami. 

  Body byly číslovány v rámci nově zaloţeného ZPMZ č. 67. Tato příloha je unoţena 

na CD – Priloha_07_ZPMZ / 67_Domereni. 

 

Elaborát doplněni bodů PPBP a zaměření identických bodů obsahuje: 

 Předávací zápis, 

 Technická zpráva, 

 Vyjádření o stavu stroje,  

 Seznam souřadnic bodů PPBP 

 Přehledný náčrt PPBP, 
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 Protokoly o výpočtech, 

 Geodetické údaje, 

 Výpočetní protokoly,  

 Kontrolní záznam č. 22/2006, 

 CD s výsledky.  

 

Celkovou správnost ověřil úředně oprávněný zeměměřický inţenýr Ing. Jiří Fencl, 

dne 7. 8. 2009 pod číslem ověření 126/2009. Uloţeno na CD, Priloha_06_Bodove_pole. 

Za katastrální pracoviště elaborát převzala Ing. Alena Chmeléková, která 

zkontrolovala jeho kompletnost a technické náleţitosti dle bodu 14.6, Návodu pro správu a 

vedení katastru nemovitostí. [18] 
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8 Výběr a příprava podkladů 

Jedná se o shromáţdění všech dostupných podkladů vyuţitelných při tvorbě KMD, 

jimiţ jsou: 

 Data platného stavu SGI a SPI z ISKN 

 Výsledky zeměměřických činností zaloţené v měřické dokumentaci 

katastrálního pracoviště (v našem případě se jedná o body uličních čar, coţ 

jsou podrobné body polohopisu, které firma GEOVAP spol. s r.o. zaměřila 

pro účely mapových podkladů k inţenýrským sítím.) 

 Operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků doposud 

evidovaných zjednodušeným způsobem 

 

V roce 2004 byly, dle pokynu č. 32 ČÚZK, ze dne 28. dubna 2004, č.j. 1014/2004-

22, katastrální mapy i mapy pozemkového katastru neskenovány. Tyto rastry slouţí pouze 

pro orientaci. Nelze z nich provádět vektorizaci. 

Pro k. ú. Vápno u Přelouče byly Katastrálním pracovištěm Pardubice vyuţity jako 

podklad obnovy SGI v prvé řadě zaznamy podrobného měření změn (ZPMZ), proto se jim 

budeme věnovat samostatně. Dalšími podklady byly Císařské otisky, Indikační mapa, 

elaborát zaknihovaných přídělů aţ po pracovní mapy jednotné evidence půdy (JEP), které 

byly vyuţívány pouze pro odhalování chyb vzniklých nepřesným překreslováním hranic 

uţívání. 

 

8.1 Využitelné podklady 

 

Stabilní katastr ( 2. polovina 19. století) 

Kořeny stabilního katastru sahají do dávné minulosti, ale hlavním ovlivňujícím 

faktorem urychlující jeho vznik byl hospodářský úpadek rakouské říše, končící v roce 1811 

státním bankrotem.  

Patentem císaře Františka I. ze dne 21. srpna 1810 byla zaloţena „Dvorská komise 

pro úpravu daně pozemkové“. Komise prověřila všechny informace, do té doby 
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prováděných měření a činností souvisejících s předchozími katastry. Výsledkem jejich 

analýz byl patent Františka I. ze dne 23. prosince 1817, který je povaţován za právní 

základ stabilního katastru. 

 

Katastrální operát stabilního katastru se dělí: 

Měřický operát – geometrické zaměření a zobrazení všech hospodářky 

obdělávaných pozemků. 

Písemný operát – soupis pozemků a jejich drţitelů 

Oceňovací operát – rozdělení pozemků podle druhů a jejich zařazení do tříd podle 

čistého výnosu. 

Jedním z otisků měřického operátu stabilního katastru jsou „Císařské otisky“. Ukázkou je 

obrázek č. 2. 

 

 

Obrázek č. 2:Císařský otisk 

 

Císařské otisky: 

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru poskytuje prostřednictvím webových 

stránek ČÚZK moţnost bezplatného prohlíţení archiválií. Jimi jsou i skenované císařské 

povinné otisky  stabilního katastru Čech, Moravy a Slezsky v měřítku 1:2880 z let 1824 – 

1843. Jde o kolorovaný, parcelními čísly opatřený otisk, původně určený k archivaci 
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v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni. Jedná se celkem o 11 732 

katastrálních map, zobrazených na 46 732 mapových listech různých rozměrů.  

Katastrální území Vápno u Přelouče (původně Wapno), bylo mapováno v roce 1841 

a dochovalo se v úplné i s výkazem ploch. 

 

Indikační skica: 

Indikační skicy jsou pracovní mapy z roku 1875. Určené pro reambulanci stabilního 

katastru. Jedná se o otisk mapy stabilního katastru na tvrdý karton, rozřezány a znovu 

spojený tkaninovou lepící páskou. Tato úprava byla zvlášť výhodná pro práci v terénu. 

Pracovník do nich ručně, přímo v terénu zakresloval změny, viz obrázek č. 3. Později se 

indikační skice říkalo příruční mapa. 

 

 

Obrázek č.3: Indikační skica 

 

Pozemkový katastr (1918 - 1954) 

Jedná se o nástupce stabilního katastru. Ze stabilního katastru převzal dosavadní 

výsledky evidovaného katastru včetně všech platných měřických, písemných vceňovacích 

a utřiďovacích operátů.  
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Katastrální operát pozemkového katastru obsahoval: 

 Měřický operát – katastrální a příruční mapa 

Písemný operát – rejstřík parcel, parcelní protokol, pozemnostní archy, seznam 

pozemnostních archů, rejstřík drţitelů, záznam změn 

Sbírku listin 

Úhrnné výkazy 

 

Ukázka mapy pozemkového katastru je na obrázku č. 4. 

 

 

Obrázek č. 4: Mapa pozemkového katastru 

 

Po roce 1993 byly Pozemkové knihy a soudní mapy, do té doby uloţené na Státním 

notářství, přesunuty na katastrální úřady. 

Pro obnovu SGI byl vyuţit měřický operát, konkrétně katastrální mapa v rastrové 

podobě, která slouţí jako podklad vektorizace parcel vedených ve zjednodušené evidenci. 

Pro vyhledání chyb v kresbě se dají vyuţít soudní a příruční mapy. Pro vyloučení chyb 

v SPI, konkrétně ve výměrách vzniklých přepisem jsme porovnávali parcelní protokol 

s pozemnostními archy. 
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Druhá pozemková reforma (1945 - 1954) 

Vznikla v období po druhé světové válce z potřeby nové organizace zemědělského 

půdního fondu a lesní půdy. Jejím důsledkem bylo „Přídělové řízení“.  

 

Operát přídělového řízení měl část: Grafickou – Grafický přídělový plán (obrázek č. 5), 

polohopisný nástin 

Písemnou – Rozhodnutí o přídělu (přídělové listiny), 

protokol sepsaný u fondu, srovnávací 

sestavení 

 

 

Obrázek č. 5: Grafický přídělový plán 

 

V katastrální mapě a v mapě veřejných knih se změny vyznačily tuţkou. V příruční 

mapě pak předepsaným způsobem. 

Vzhledem k tomu, ţe byl operát přídělového řízení kompletní, došlo při obnově 

SGI k jeho úplné rekonstrukci, viz kapitola č 10.4. Tudíţ se v budoucnu 

nepředpokládá jeho upřesněním geometrickým plánem popřípadě pozemkovou úpravou. 

 

Jednotná evidence půdy (1954 - 1964): 

Vzhledem k tomu, ţe v této evidenci se fakticky zaznamenávali pouze uţívací 

vztahy k pozemkům, coţ se projevuje nemoţností prokázat vlastnické nebo právní vztahy 
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k nemovitostem, jsou pro obnovu operátu vyuţívány pouze měřické náčrty. Ale i ty jsou 

zatíţeny chybami, způsobené neplatností povolených odchylek podle Instrukce B. Na 

obrázku č. 6 je pracovní mapa jednotné evidence půdy. 

 

 

Obrázek č. 6: Mapa jednotné evidence půdy 

 

Evidence nemovitostí (1964 - 1993): 

Zřízením evidence nemovitostí došlo k opětovnému zavedení evidence 

vlastnických a jiných práv k nemovitostem. 

 

Operát evidence nemovitostí obsahuje: Měřický operát 

      Písemný operát – rozšířeno o listy vlastnictví 

      Úhrnné a sumarizační výkazy 

      Sbírka listin 

Pomocné části operátu: Záznamy změn 

    Záznamy pro další řízení EN 

    Seznam povolených změn kultur 

 

Na obrázku č. 7 je uvedena ukázka mapy evidence nemovitostí. 

 



Bc. Markéta Kopecká : Obnova katastrálního operátu přepracováním 

30 

2010 

 

Obrázek č. 7: Mapa evidence nemovitostí 

 

Nejvyuţívanější částí evidence nemovitostí slouţící obnově SGI jsou měřické náčrty. 

 

Katastr nemovitostí (od roku 1993): 

Mapa katastru nemovitostí je na obrázku č. 8. Více viz kapitola č. 2.  

 

 

Obrázek č. 8: Mapa katastru nemovitostí 

 

ZPMZ: 

Je grafická a číselná dokumentace zaměřené změny. Ukázkami ZPMZ jsou obrázky 

č. 9 - 14. V k.ú. Vápno u Přelouče bylo dokumentováno celkem 129 takovýchto změn. Lze 
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je rozdělit do určitých časových období odpovídajícím druhům pozemkové evidence. 

V těchto obdobích se lišily nejenom číslováním plánů, ale hlavně metodou a přesností 

zaměření dané změny.  

Rok Číslo geometrického plánu 

1951 08 – 83T/N 51 

1956 00 – 8 – 56 – 920/23 

1957 57 – 920/17 - 3 

1958 8 – 920 – 295/422 

1960 0 – 920 – 296/206 

1968 920 - 288 – 8 - 506 

1969 761 – 120 – 9 -506 

Tabulka č. 3: Číslování geom. plánů od roku 1951 – 1977 

 

 

Obrázek č. 9: z roku 1895 
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Obrázek č. 10: z roku 1911 

 

 

Obrázek č. 11: z roku 1941 
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Obrázek č.12: z roku 1966 

 

 

Obrázek č. 13: z roku 1980 
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Obrázek č. 14: z roku 2008 

 

Od roku 2004 jsou změny povinně zaměřovány v souřadnicovém systému S-JTSK. 

 

8.2 Příprava podkladů 

V této etapě obnovy se provádí dvě základní činnosti:  

 Zaloţení a naplnění ZPMZ 

 Vyhledání a zaměření identických bodů 

 

Zaloţení a naplnění ZPMZ: 

Nejdříve se prohlédnou všechny vyuţitelné podklady. Pro lepší orientaci se ve 

stávajících podkladech vyhotoví přehled všech výsledků zeměměřických činností 

zachycených v ZPMZ (Přehled ZPMZ), uloţených v měřické dokumentaci katastrálního 

pracoviště. ZPMZ, které nejsou očíslovány dle bodu 16.9 přílohy katastrální vyhlášky, se 

nově očíslují. Číslují se v záporné číselné řadě od -1 chronologicky od nejnovějšího po 

nejstarší. Nově přiřazená čísla ZPMZ se vyznačí červeně v pravém horním rohu, viz. 

obrázek č. 15. V k.ú. Vápno u Přelouče bylo takto označeno 59 náčrtů. 
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Obrázek č. 15: Ukázka záporně číslovaného ZPMZ 

 

Přehled ZPMZ se vyhotovuje jako grafický soubor. Podkladem je rastr katastrální 

mapy, ten a obsahuje čísla ZPMZ, která jsou umístěna v prostoru změny. Ukázka přehledu 

ZPMZ je na obrázku č. 16. 

 

 

 

Růţová značí ZPMZ 

v S–JTSK,  

modrá v místním 

systému  

a zelená ZPMZ před 

rokem 1972. 

 

 

   Obrázek č. 16: Přehled ZPMZ 
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9 Vyhledání a zaměření identických bodů 

Identický bod je bod jednoznačně identifikovatelný v terénu i na mapě. Můţou jimi 

být mezníky označující lomové body vlastnické, katastrální, obecní, okresní, krajské 

hranice, rohy budov, sloupky plotů, atd. Při výběru je nutné zváţit moţnosti přístupu a 

zaměření bodů. Dobrou pomůckou k tomuto určení je ortofoto mapa. Zde lze také vidět, 

změny nezapsané v katastru. Jedná se především o nové přístavby budov nebo změny 

oplocení pozemků. Tyto body nejsou předmětem obnovy katastrálního operátu 

přepracováním, tudíţ se nezaměřují. Dále se nevolí identické body v místech, kde jsou 

změny zaměřeny v systému S–JTSK. 

Přesto je nutné najít dostatek identických bodů ve vhodném, rovnoměrném 

rozloţení. Body budou slouţit k ověření homogenity bodů převzatých z výsledků 

zeměměřických činností, ke kontrole bodů zaměřených v systému S–JTSK, k transformaci 

nebo dopočtu bodů uřčených v místních souřadnicích ve vyuţitelných podkladech a pro 

zpřesňující transformaci souvislého rastru. 

Vybrané body se zakreslují do přehledu identických bodů. Jedná se o grafický 

soubor, jehoţ podkladem je rastr katastrální mapy a slouţí jako náčrt při měření v terénu. 

V katastrálním území Vápno u Přelouče je samotné zaměření identických bodů je 

provedeno v ZPMZ 67. Uvedený důvod změny je: „Zaměření identockých bodů v rámci 

obnovy kat. operátu přepracováním“. 

U ZPMZ 67, v katastrálním území Vápno u Přelouče, byla provedena kontrola 

kompletnosti a technických náleţitostí, dle bodu 16.1 písm. a) aţ d) přílohy katastrální 

vyhlášky a dle návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod (dále jen „Návod“). 

Kontrolu prováděl Ing. Petr Jára. 

ZPMZ je uloţen v digitální podobě na CD, Priloha_07_ZPMZ / 67_Domereni. 

 

Zaměření identických bodů je popsáno v kapitole č. 7. 
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10 Obnovení SGI 

V této kapitole bude popsán postup vytváření nové katastrální mapy digitalizované 

v katastrálním území Vápno u Přelouče.  

Nejprve se v PM – 1550/2009 přidělí čtyři nová ZPMZ. A to ZPMZ 67 - pro 

doměření identických bodů, 71 - pro body uličních čar, 72 - pro výpočet podrobných bodů, 

73 - pro vektorizaci. 

 

10.1 Ověření výsledků zeměměřických činností 

Jak jiţ bylo dříve uvedeno firma GEOVAP spol. s r.o., poskytla body uličních čar, 

kontrolní body a body PPBP. K tomu, aby byly tyto body vyuţitelné se nejdříve musí 

ověřit jejich přesnost. Ta spočívá v ověření kvality nového SGI a homogenity s PPBP. 

Prakticky se z daného souboru vybere dostatečný počet bodů, které jsou 

rovnoměrně rozmístěny po celém katastrálním území. Testují se souřadnice kontrolních 

bodů se souřadnicemi např. bodů převzatých z RES. Rozdíly mezi souřadnicemi se 

zaprotokolují v ZPMZ 71. 

Aby bylo moţno výsledky těchto zeměměřických činností vyuţít k obnově, musí 

být v testovaném souboru nejméně 40 % výběrových středních souřadnicových chyb 

menších neţ je hodnota základní střední souřadnicové chyby, tj. mxy = 0,14 m. 

V k. ú. Vápno u Přelouče bylo testováno celkem 31 bodů. Všechny souřadnicové 

rozdíly splnily testovací podmínku. Tudíţ výsledky zeměměřických činností lze pouţít pro 

obnovu katastrálního operátu. 

Celý ZPMZ 71 je v příloze č. 7.1. 

 

10.2 Výpočet souřadnic podrobných bodů 

Základ tvoří identické body. Těmi jsou nově zaměřené body v ZPMZ 67, body 

z RES a body uličních čar.  Prochází se jednotlivé ZPMZ v systému S-JTSK, ZPMZ 

v místním systému, měřické náčrty a s vyuţitím stávajících identických bodů se 
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vypočítávají další podrobné body. Výpočty byly prováděny v ZPMZ 72, který má 

náleţitosti podle bodu 16.1 písm. a) aţ d) přílohy katastrální vyhlášky.  

Vzhledem k obsáhlosti ZPMZ 72 je tato příloha uloţena na CD, Priloha_07_ZPMZ / 

72_Vypocty. 

  

Při výpočtu je potřeba si jako první zvolit jednotný systém. Je moţné začít od 

nějakého kraje katastrálního území a systematicky postupovat dál. Druhou variantou můţe 

být, vzít si všechny ZPMZ a měřické náčrty a postupně je přepočítávat od nejnovějšího 

k nejstaršímu. V obou případech je výtečnou pomůckou přehled ZPMZ.  

Při postupování z jednoho místa dál se na přehledu ZPMZ vyhledají všechny 

ZPMZ, které v daném místě řeší nějakou změnu. Zhodnotí se jaké podrobné body, z jakých 

ZPMZ se dají k výpočtu pouţít. Je moţné kombinovat i výpočet více ZPMZ najednou. Při 

výběru ZPMZ se musí vzít v úvahu aktuálnost změny. 

V případě postupování od nejmladšího po nejstarší je postup zřejmý z názvu. 

Nicméně je vhodné tento postup opakovat vícekrát. 

Ať se pouţije první či druhý systém výpočtu, ke kaţdému přepočítávanému ZPMZ 

se vyhotoví jeho kopie náčtu. Značkou č. 1.10 (přílohy č. 10, katastrální vyhlášky) a číslem 

se označí identické body a pouze číslem počítané body. Zatímco u identických bodů se 

musí psát číslo úplné nebo zkrácené, u vypočítaných stačí jen číslo bodu. Ke kaţdému 

přepočítanému ZPMZ se vede protokol o výpočtu. Ten obsahuje pouţitou metodu výpočtu 

a kontrolní oměrné. Dále se vede seznam souřadnic všech vypočítaných bodů, kde se uvádí 

úplné číslo bodu, souřadnice Y, X v S-JTSK, kód kvality a v poznámce se uvede číslo 

původního ZPMZ. 

Metody výpočtu jsou dány dle 4.3.2.3 Návodu. Nejčastěji se uţívají - ortogonální 

metoda, transformace, metoda konstrukčních oměrných a polární metoda. 

Vypočtené body dostávají kódy kvality v závislosti na přesnosti určení výchozích 

identických bodů, na geometrických parametrech a na povolených odchylkách.  

Při tvorbě KMD se v seznamu souřadnic uvádí kód kvality. Určuje se podle 

technické a právní přesnosti. 
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Kód technické přesnosti se bodu přiděluje podle nejhoršího kódu kvality pouţitého 

identického bodu a podle směrodatných odchylek dané výpočetní metody. Vypočítané 

body mohou mít kód kvality 3, odpovídá základní střední souřadnicové chybě mXY = 0,14 

m nebo 4, ten odpovídá mXY = 0,26 m.  

Postup při určování technického kódu kvality je znázorněn na obrázku č. 17. 

 

 

Obrázek č. 17: Postupu určování technického kódu kvality 

 

Kritéria přesnosti pro kód kvality 3 jsou dána bodem 4.3.5.1.2 Návodu. 

 

Geodetické metody používané při přepočtu 

Ortogonální metoda: 

Pro výpočet potřebujeme nejméně dva identické body na měřické přímce. Identické 

body musíme zkontrolovat kontrolními mírami. Přesnost je charakterizována mezní 

odchylkou mezi délkou měřické přímky měřenou a vypočtenou ze souřadnic ud = 

1,0012,0 d [m]. Při výpočtu se musí dodrţovat další tzv. geometrické parametry. Platí, 

ţe délka kolmice nesmí být větší neţ ¾ délky měřické přímky. Prodlouţit přímku lze 
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maximálně o 1/3 délky přímky. Nejdelší povolená kolmice je 30 m. Tyto parametry jsou na 

obrázku č. 18, i s příslušnými technickými kódy kvality. 

 

 

Obrázek č. 18: Ortogonální metoda – určování technického kódu kvality 

 

Transformace místního souřadnicového systému do S-JTSK 

Ideální pro přepočet ZPMZ v místním systému do S-JTSK je metoda transformace. 

Poředavek je najít nejméňe tři identické body, které mají dané souřadnice v obou těchto 

systémech. Na vhodné volbě těchto bodů velmi záleţí. Slouţí nám k určení tansformačního 

klíče. Jeho přesnost posuzujeme podle střední souřadnicové chyby mXY.  Pro kód kvality 3 

je mXY = 0,14 m, pro 4 je mXY = 0,26 m. 

Pokud mají určované body splňovat kód kvality 3, musí leţet uvnitř kruţnice se 

středem v polovině spojnice dvou nejvzdálenějších identických bodů a poloměrem rovným 

¾ délky této spojnice. Pro body kódu kvality 4 je poloměr roven délce této spojnice. 

Všechny ostatní body, léţící vně této kruţnice, budou mít kód kvality 8. Určení 

technického kódu kvality viz obrázek č. 19. 
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Obrázek č. 19: Transformace – určování technického kódu kvality 

Konstrukční oměrné 

Pouţívá se jako metoda doplňková k ortogonální metodě. Je vhodné ji pouţít u 

výpočtu bodů na malých výstupcích budov, jejichţ obvodové zdi svírají pravé úhly. 

V takovém případě se chyba rozdělí rovnoměrně na jednotlivé úseky, avšak pravoúhlost se 

zachová. Ovšem musí být splněno pravidlo, ţe velikost výstupku by měla být menší neţ 5 

m. Ukázka, obrázek č. 20. 

 

Obrázek č. 20: Konstrukční oměrné 

Polární metoda 

Princip metody spočívá v polohopisném měření polárních prvku, tj. úhlů a délek. 

Tato metoda je při přepočtu pouţívána velmi málo. Vyskytuje se spíš jako metoda vhodná 

pro zaměření ZPMZ. Princip je ukázán na obrázku č. 21. 
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Obrázek č. 21: Polární metoda 

 

Nezapsané ZPMZ 

V katastrální mapě jsou zakreslany pouze geometrické plány, které byly přílohou 

smlouvy zapsané v KN. ZPMZ ke kterým nebyla dodána smlouva, nemají právní platnost. 

Nicméně, aby při případném dodatečném zapsání těchto ZPMZ nedocházelo k opravám 

KO, je nutné zapracovat je do mapy, a to tak, aby byly zapsatelné. 

Body napojení změn se přečíslují do ZPMZ výpočtů. Vyhotoví se stejný protokol 

jako u ZPMZ zapsaného, jen na kopii náčrtu se připíše poznámka „Nezapsaný GP – 

přečíslování.“ 

 

Doplnění hranic věcných břemen 

ZPMZ pro vymezení věcného břemene k části pozemku se taktéţ zapracovávají do 

kresby, pokud to údaje umoţňují. Doplňují se jako zvláštní prvek polohopisu. Vyznačují se 

mapovou značkou č. 2.28, dle přílohy 10, katastrální vyhlášky. V případě kříţení hranice 

věcného břemene s vlastnickou hranicí parcely PK nebo KN, se pomocí grafických funkcí 

programu vytvoří průsečík. Tento průsečík je pouze dalším bodem na hranici věcného 

břemene, nikoli bodem vlastnické hranice parcely. 

 

Právní přesnost 

Platí od účinnosti vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška) Všechny 

vypočítané body obnoveného oprátu musí splňovat kritéria přesnosti pro technický kód 
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kvality 3 nebo 4, viz. příloha č.1 Návodu. Ovšem kódy charakterizující právní přesnost 

mohou být 3, 4, 8.  

3, 4 – Značí bod zpřesněného průběhu hranice, ke kterému je lze doloţit listinu prokazující 

shodu vlastníků. Dále body budovy, kde je vlastík budovy shodný s vlastníkem 

okolního pozemku. U pouţitých bodů uličních čar, kontrolních a identických, byly-li 

ověřeny oměrkou uvedenou na GP na vznik hranice.  

8 – pokud není splněno viz výše. 

Přiřazení právních kódů kvality bodům na vlastnické hranici si ukáţeme na příkladu.  

 

 

Obrázek č. 22: Princip určování právního kódu kvality 

 

Na obrázku č. 22 je zobrazem příklad ZPMZ v místním systému. Transformací byl 

přepočítán do S-JTSK. Transformační klíč tvoří body 7 - 12, které jsou v ZPMZ zaměřeny 

jako kontrolní a identické body. Výpočet splňuje kritéria přesnosti pro kód kvality 3.  

V KMD potom budou mít body 1 - 5 a 13, 14 kód charakteristiky právní přesnosti 

3. Bod 6 bude mít kód 8. Body 7 – 12 budou mít kód 8, pokud nebyly ověřeny oměrkami 

ze ZPMZ na vznik parcel. V takovém případě by měli kód kvality 3. 

Pokud by byl tento GP vyhotoven podle platné katastrélní vyhlášky č. 26/2007 Sb., 

v S-JTSK, budou mít kód kvality 3 pouze body 2 – 5. Ostatní budou mít kód 8, pokud 

nebudou ověřeny GP na vznik hranic parcel. 
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10.3 Tvorba rastrů 

Nejprve je potřeba převést analogově vedené mapy PK a KN do podoby digitální. 

Tento převod se provádí naskenováním a vznikají rastry. Tyto rastry jsou ale zatíţeny 

různými vadami, které je třeba eliminovat. Nejzávaţnější je nerovnoměrná sráţka 

výchozího podkladu. Odstraňuje se pomocí projektivní transformace (plátování rastrů). 

Tímto vzniká tzv. rekonstruovaný rastr. Spojením rekonstruovaných rastrů vzniká celkový 

rastr v S-SK. Na tomto rastru se volí jednoznačné body, ze kterých se sestavuje vektorový 

hraniční polygon zpracovávaného území. Jednoznačné body volíme i na úsecích katastrální 

hranice území, sousedících s námi zpracovávaným. Potom se z jednotlivých hraničních 

polygonů, aritmetickým průměrem, vypočítávají souřadnice, které nám tvoří vyrovnanou 

hranici. Natransformováním celkového rastru na tyto body vznikne souvislý rastr v S-SK. 

Další transformací pomocí globálního transformačního klíče se převede souvislý rastr v S-

SK do S-JTSK. Vychází se z mnoţiny identických bodů, jejichţ poloha je známá v obou 

souřadnickových systémech. Tento rastr bude slouţit jako podklad k vyhotovrní 

zpřesňujícího rastru.  

Postup transformace souvislých rastrů na zpřesněné:  

 doplnění hraničního polygonu, 

 vyrovnávací transformace, 

 zpřesňující transformace, 

 transformace rastrů KN na PK. 

 

10.3.1 Doplnění hraničního polygonu 

Vychází se ze souvislých rastrů, ve kterých není doplněn hraniční polygon 

digitalizovaného katastrálního území. Hraniční polygon v k.ú., Vápno u Přelouče je 

rozdělen na pět úseků. Jde o společné úseky katastrální hranice mezi dvěmi katastrálními 

územími. K.ú. Vápno u Přelouče sousedí, dle obrázku č. 23, s Malými Výkleky, 

Ţáravicemi, Sopřečí, Strašovem a Přepychy.  
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Obrázek č. 23:  Hraniční polygon a sousedící kytastrální území 

 

Vzhledem k tomu, ţe v ţádném ze sousedících katastrálních územích není DKM 

nebo KMD, povaţuje se hraniční polygon za zcela nedoplněný. Tudíţ je potřeba projít celý 

hraniční polygon a doplnit na jeho obvodu významné body, které nám budou vystihovat 

průběh katastrální hranice. Pomáhají nám k tomu výsledky šetření katastrální hranice a 

ZPMZ měřená v blízkosti katastrální hranice. A to jak v obnovovaném, tak v sousedních 

katastrálních územích. Doplnění se musí udělat správně a zodpovědně. V budoucnu se, při 

obnově katastrálních operátů sousedních katastrálních území, budou společné úseky 

katastrální hranice jiţ jen přebírat. 

Hraniční polygon se doplní o další lomové body. Postupuje se ve směru chodu 

hodinových ručiček. Daný úsek hraničního polygonu je společný pro dvě katastrální 

území, proto se v podstatě jedná o 2 hraniční polygony. Nejprve se edituje polygon k.ú. 

Vápno u Přelouče a sousedící polygony se na něho upraví. Poloha lomových bodů 

polygonu se volí v polovině vzdálenosti lomového bodu polygonu k.ú. Vápno u Přelouče a 

k němu příslušícímu lomovému bodu polygonu sousedního katastrálního území. 

Vzhledem k tomu, ţe jako podklad slouţí souvislé rastry PK, existuje nebezpečí 

výskytu falešných lomů. Ty mohou vznikat při Jungově dotransformaci. K jejich objevení 
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je třeba  nahlíţet do analogově vedené mapy PK a průběh hranice porovnávat s průběhem 

na rastru. 

Výsledný, doplněný hraniční polygon se exportuje ve formátu *.dgn.  

 V případě, ţe by byl určitý úsek katastrální hranice, zároveň i hranicí okresní nebo 

krajskou, je nutná spolupráce se sousedním KP. 

 

10.3.2 Vyrovávací transformace 

 Úkolem vyrovnávací transformace je ztotoţnění zákresu katastrální hranice na 

rastru a doplněného hraničního polygonu. Podladem jsou souvislý rastr a doplněný 

hraniční polygon, jako transformační klíč. Body transformační klíče se znovu bod po bodu 

projdou. Zkontroluje se poloha výchozího a cílového bodu, popř. se upraví. Výchozím 

bodem je bod na rastru. Cílovým, jemu odpovídajicí bod na hraničním polygonu. 

Velké odchylky mohou vznikat v místech, kde se provádí velký posun, tj. bod se 

vychýlí o velkou výchylku, která se promítne i do okolí bodu a rastr se nám tímto velmi 

deformuje. Deformace je dobře viditelná na rovných úsecích vlastnické hranice, ta se 

potom jeví jako zakřivená. Tento jev se nepříznivě projevuje při vektorizaci, konkrétně při 

kontrolním určení výměry parcely. Proto je vhodnější body vychýlit co nejméně a 

postupně tak, aby byla výsledná změna co nejplynulejší. 

Pokud splníme všechny výše uvedené poţadavky, můţeme tento klíč pouţít pro 

podobnostní transformaci s Jungovu dotransformaci. Ta se pouţívá pro její příznivý vliv na 

rozloţení odchylek na bodech. Při malém počtu bodů vyrovnává místní odchylky. Při 

velkém počtu bodům se opravy projeví v nejbliţším okolí bodu. 

Výsledkem procesu transformece a dotransformace je vyrovnaný rastr PK. Dále se 

eviduje transformační klíč, protokl o transformaci a přehledka pouţitých bodů. 

 

10.3.3 Zpřesňující transformace 

 Podkladem jsou body - RES, z doměření, z výpočtů a z výsledků dřívějších 

zeměměřických činností. Pro lepší orientaci a identifikaci bodů se pouţije mapa PK, 

popřípadě ortofoto mapa. Cílem je, aby se PK rastr co nejvíce přimykal vybraným bodům 

ze souboru, které slouţí jako podklad transformace.  
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 Prioritním poţadavkem je, aby byl vybrán vhodný počet a rozmístění 

„podkladových“ bodů, které budou tvořit transformační klíč. Tyto body mají celé 

tranformované území uzavírat po obvodu. Vhodnost a pouţití  bodu do klíče se posuzuje 

podle velikosti opravy. Testování se provádí na podrobných bodech. Kritériem testování je 

mezní odchylka oměrné délky a dále porovnání vlivu odchylky na výměry parcel. Mezní 

odchylka oměrné délky je md = k
20

12

d

d
, kde d je delší z pozorovaných délek, k je rovno 

2 mXY , příslušného kódu kvality testovaného bodu. Kontorola výměr oproti SPI se 

provádí z důvodu zjištění velikosti změny a jejího následného vlivu na výměru parcel 

nacházejících se v blízkosti testovaných bodů. Z velikosti oprav vyplývají souřadnicové 

odchylky bodů, které se porovnávají se střední souřadnicovou chybou transformačního 

klíče. Platí, čím větší hodnota opravy, tím menší je pravděpodobnost, ţe se jedná o 

identický bod. 

 Výsledkem podobnostní transformace s Jungovou dotransformací je zpřesňující 

rastr PK. Do elaborátu se dokládá protokol transformace a přehledka. Na závěr je nutné 

provést ještě pohledovou kontrolu. 

 Na obrázcích č. 24 a č. 25 jsou pro porovnání ukázány směry posunu rastrů na 

bodech hraničního polygonu vzniklé při vyrovnávací transformaci a jejich změna vzniklá 

při procesu zpřesňující transformace. Šipka nám ukazuje směr mezi  výchozím a cílovým 

bodem. 
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Obrázek č. 24: Posun na hraničních bodech – vyrovnávací tranformace 

 

 

Obrázek č 25: Posun na hraničních bodech – zpřesňující tranformace 
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10.3.4 Transformace KN rastru na PK 

 V tuto chvíli jiţ máme PK rastr natransformovaný a povaţujeme ho za geometricky 

správný. Potřebujeme ještě natransformovat souvislý rastr KN. Podkladem je vyrovnaný 

rastr PK. Kaţdý mapový list KN se transformuje zvlášť. Pouţívá se afinní transformace s 

Jungovou dotransformací. Body, které budou tvořit transformační klíč, se volí rovnoměrně 

rozmístěné po celé ploše mapového listu tak, aby byly identifikovatelné jak na 

vyrovnaném rastru PK, tak na souvislém rastru KN. Takto natransformované mapové listy 

se k sobě spojují pomocí programových funkcí a vzniká vyrovnaný rastr KN. Dále je nutné 

převést vyrovnaný rastr KN na zpřesněný. Vyuţívá se podobnostní transformace 

s Jungovou dotransformací a transformačního klíče pro zpřesňující transformaci PK rastru. 

 Ze spřesněných PK a KN rastrů se jiţ dále dá provádět samotná vektorizace parcel 

katastrální mapy. 

Všechny pouţité rastry jsou uloţeny na CD, Priloha_05_Rastry /RASTRY_KN/…, 

  /RASTRY_ORTOFOTO/…, 

 /RASTRY_PK/… 

 

10.4 Vektorizace parcel KN a doplnění parcel ZE 

Výkres KMD se provádí v určeným programovým prostředkem tak, aby výsledný 

SGI  svým obsahem odpovídal § 16 katastrální vyhlášky. 

Nejprve se spojí body RES, body dopočtené ze ZPMZ, ověřené body uličních čar, 

identické a kontrolní. Ostatní kresba se vektorizuje. Postupně se projdou všechny ZPMZ a 

pomocí kreslících funkcí programu Nautil (kresba délky úsečky, kolmice z bodu, kolmice 

do bodu, atd.) se graficky zkonstruují lomové body pacel. V případě, kdy na danou parcelu 

neexistuje pouţitelný ZPMZ, se k vektorizaci vyuţije zpřesněný rastr KN nebo PK.  

V souvislosti se vznikem map KN má, při vektorizaci, větší přednost rastr PK. 

Proto je vhodnější nejprve doplnit parcely vedené ve ZE a teprve potom vektorizovat stav 

KN. Parcely ZE jsou především v extravilánu obce. Na mapě KN  jsou tyto parcely sceleny 

do větších půdních celků, označeny jsou jedním parcelním číslem a nejsou zapsány na LV.  
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Body určené vektorizací rastrového obrazu se číslují v nově přiděleném ZPMZ 

automaticky, funkcí Final. V našem případě jde o ZPMZ č.73. V rámci jednoho ZPMZ lze 

přidělit maximálně 3999 bodů. Pokud je počet bodů větší, musíme přidělit více ZPMZ.  

Takto určeným podrobným bodům se přiřadí kód kvality v závislosti na způsobu 

získání souřadnic. Ten závisí na přesnosti vyuţitých podkladů. Při kresbě je nutné pouţívat 

i originál mapy. Důvodem je vyloučení nechtěných lomů viditelných na rastru, které 

vznikají deformací rastru při transformaci. Uvnitř parcely musí být umístěno parcelní číslo. 

Jeho vztaţný bod představuje definiční bod parcely. Mapová značka druhu se umístí uvnitř 

parcely, nad parcelní číslo. Dalším, co se do mapy zakresluje jsou hraniční znaky. Na 

lomových bodech hranic parcel podle ZPMZ. Na hranici k.ú. jen ty, které byly nalezeny při 

revizi. 

 Na obrázeku č. 26 je ukázáno 

příklad srovnávacího grafického 

souboru (SGS). Z tohoto je vidět, ţe 

pozemková parcela 9/1 (KN) není 

zapsána na LV. Porovnání s mapou PK 

je patrné, ţe daná parcela vznikla 

z pozemkové parcely 9/1 (PK). Na 

základě takovýchto srovnání se potom 

vyhotovuje koncept KMD. Proto je 

nutné do výkresu, k příslušné parcele, 

umístit obě parcelní čísla. 

Obrázek č. 26: Výkres SGS – srovnávací grafický soubor 

 

Při vektorizaci parcel a doplněním parcel ZE, se zároveň provádí i kontrola jejich 

výměr. Rozdíl mezi výměrou vedenou v SPI – dosavadní stav a výměrou SGI – nový stav 

musí splňovat mezní odchylku, viz, tabulky č. 4.   
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Tabulka č. 4: Mezní odchlyky mezi výměrou SGI a SPI 

 

Body polohových polí se do výkresu KMD nevyznačují. (V ISKN jsou vedeny v 

samostatné vrstvě a ke kresbě se přípínají jako referenční výkres.) Pokud je bod PPP 

totoţný s lomovým bodem polohopisu, bude v kresbě uveden podrobný bod se shodnými 

souřadnicemi. 

Hranice katastrálního území se převezme, buď ze společného úseku se sousedním 

katastrálním územím, kde jiţ byla obnova provedena nebo z doplněného vektorového 

hraničního polygonu. 

Při vektorizaci se nejčastěji odstraňují nesoulady v návaznosti kresby na stycích 

mapových listů. Popřípadě drobné nesoulady v zobrazení hranice vzniklé spojením 

katastrálních území, která se při překatastrování změnila na hranici parcel. U budov to 

můţe být i neodečtení střešního pláště. Dále hrubé chyby v zákresu do KM. Je-li jako druh 

pozemku uvedeno zastavěná plocha a nádvoří, způsob vyuţití společný dvůr, a bylo-li tak 

rozhodnuto při ZDŘ, bude parcela nově očíslována jako pozemková parcela a způsob 

vyuţití bude ostatní plocha. 

 

Příděly 

 „Grafický přídělový plán“ je vyhotoven ve stejném měřítku jako mapa PK. Nejprve 

je potřeba převést analogově vedený grafický přídělový plán do digitální podoby. To se 

provede naskenováním. Výsledkem bude obrázek ve formátu *.jpg. Protoţe  *.jpg nelze 

otevřít v programu Nautil, musíme skeny převést na *.cit. Čímţ nám vznikne rastr přídělu. 

Převod spolu s transfornací na výchozí rastr PK se provádí v pogramu Kokeš. Jedná se o 

Kód kvality u nejméně 

přesně určeného lomového 

bodu na hranici parcely Mezní odchylka v m
2 

3 2 

4 44,0 P  

8 200,2 P  
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tzv. blokovou transformaci. Princip spočívá v následujícím. V jednom okně si otevřeme 

sken grafického přídělového plánu a  v druhém rastr PK. Postupně vybíráme nejprve bod 

na skenu a jemu odpovídající bod na rastru. Pomocí transformace identických bodů si 

rastrový příděl připojíme do S-JTSK v potřebném formátu. Viz obr. č. 27. 

 

 

Obrázek č. 27: Transformace přídělu 

 

Toto uţ je moţné pouţít jako podklad k doplnění parcel vzniklých přídělovým řízením. 

Dále postupujeme jako u doplnění parcel ZE. Nejprve se pokusíme zkonstruovat hranice 

parcel podle měr uvedených na plánu. V místech, kde není moţné pouţít míry, se provádí 

vektorizace rastru přídělu. Na obrázku č. 28 jde o červené hranice, bílé jsou hranice ZE na 

rastru PK. 
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Obrázek č. 28: Podklad pro doplnění přídělu 

 

10.5 Kontrola kresby 

 Po dokončení vektorizace je nutné provést předepsané kontroly. Zejména kresby, 

ploch, porovnání výkresu s SPI, rozpoznatelnost elementů, kontrola celého k.ú., oblouků a 

kruţnic a porovnání bodů v KMD s databází bodů. Viz obrázky č. 29 – 35. 

Kontrola kresby:  

 

Obrázek č. 29: Kontrola kresby 
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Kontrola ploch: 

 

Obrázek č. 30: Kontrola ploch 

 

Porovnání výkresu s SPI: 

 

Obrázek č. 31: Kontrola DKM-SPI 
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Rozpoznatelnost elementů: 

 

Obrázek č. 32: Kontrola rozpoznatelnosti elementů 

 

Kontrola celého k.ú.: 

 

Obrázek č. 33: Kontrola katastrálního území 
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Oblouků a kruţnic: 

 

Obrázek č. 34: Kontrola oblouků a kruţnic 

 
Porovnání bodů v KMD s databází bodů: 

 

Obrázek č. 35: Kontrola DKM-DB 

 
Při tomto procesu se nejprve provádí kontrola bodů ve výkresu. Kdyţ je počet chyb 

při kontrole rovený nule, přistoupí se k automatickému dočíslování bodů v rámci ZPMZ 

vektorizace. Dočíslovávají se body, které existují ve výkresu, ale nejsou v databázi. To 
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jsou body získané vektorizací parcel KN a lomové body parcel doplněných ze ZE. Body 

vektorizace jsou následně nahrány do databáze a všechny výše uvedené kontroly ještě 

jednou opakovány. 
 
V k.ú. Vápno u Přelouče bylo těchto bodů 2127. Očíslovány jsou v rámci ZPMZ 73. 

Seznam souřadnic bodu vektorizace je uveden v příloze 7.2. 

 

10.6 Vytvoření konečného grafického  souboru 

 V programu Nautil se funkcí Final automatizovaně přečíslují parcely. Parcelní čísla 

v KN zůstanou stejná. Pro parcely ZE platí, parcelní číslo se ponechá  pouze v případě, 

pokud jiţ není obsaţeno v KN. Pokud v KN jiţ je obsaţeno, dostane parcela ZE nové číslo 

pozemkové parcely aritmeticky následující v číselné řadě evidované v KN. Parcely v KN 

bez LV zanikají. Sousedící parcely téhoţ vlastníka se neslučují. 

 Z výkresu KMD se vyhotoví koncept KMD (obrázek č. 36). V konceptu jsou do 

stavu KN doplněny hranice pozemku, doposud vedené ve zjednodušené evidenci. Parcely 

jsou očíslovány původními čísly a k nim jsou jiţ také přiřazena čísla nová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 36: Výkres KON – koncept 
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 V posledním kroku, se na základě konceptu KMD, vytvoří konečný grafický soubor 

(KGS), viz obrázek č. 37. Jde o návrh nového SGI celého katastrálního území. Zde jsou jiţ 

hranice parcel ZE změněny na vlastnické hranice parcel KN. Parcely KN bez LV se zruší a 

parcelní čísla ZE jsou nazhazena čísly KN. Vzniká konečný grafický soubor. Na závěr se 

vyexportuje výměný formát katastru nemovitostí a nahraje se do ISKN. V SPI jiţ jebudou 

evidovány ţádné parcely bez LV. 

 

 

Obrázek č. 37: Výkres KGS – konečný grafický soubor 

 

Do elaborátu obnovy jsou výkresy KMD, dle Návodu, dokládány pouze v digitální 

podobě.  

Všechny výkresy KMD – SGS, KON, KGS, jsou uloţeny na CD, Priloha_08_Mapy/KGS, 

        /KONCEPT, 

 /SGS. 
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11 Obnova SPI 

Viz kapitola č. 2.2. 

11.1 Výpočet výměr 

 V tuto chvíli jiţ mají všechy lomové body hranic parcel souřadnice v S-JTSK. Ze 

souřadnic se vypočnou výměry parcel, zaokrouhlí se na metry čtvereční a označí kódem 

způsobu určení výměry. Kódy mohou být 2, 1, 0. 

2 – Jsou-li výměry vypočteny ze souřadnic lomových bodu v S-JTSK s kódem kvality 3, 4 

nebo z lomových bodů vloţených na  přímé hranici, bez ohledu na kód kvality. 

1 – Jsou-li vypočteny jiným číselným způsobem. 

0 – Jsou-li vypočteny ze souřadnic lomových bodů, z nichţ nejméně jeden má kód kvality 

5 aţ 8 a nejedná se o bod vloţený do přímé hranice. 

 Návrh nového SGI nesmí obsahovat parcelu s výměrou menší neţ 0,5 m
2
. Pokud je 

při přepracování parcela určena se stejným kódem způsobu určení výměry, ponechává se jí 

výměra původní, ovšem za předpokladu, ţe nebyly překročeny mezní odchylky. Je-li 

mezní odchylka překročena, provede se kontrola vektorizace a v případě, ţe není chyba 

objevena, převezme se výměra z SGI. 

11.2 Srovnávací sestavení parcel 

 Srovnávací sestavení parcel je porovnání parcel vedených v KN a ZE před obnovou 

katastrálního operátu s parcelami KN po obnově. Porovnávají se parcely téhoţ vlastníka 

v rámci jednoho LV. 

 Srovnávací sestavení parcel se dělí na tři části. V levé části je uveden dosavadní 

stav podle KN a ZE. Ve střední části je  uveden nový stav po obnově katastrálního oprátu – 

stav KN. V pravé části jsou doplňové údaje – odchylka, kvalita bodu, mezní odchlka a 

překročení odchylky. U parcel ve střední části – nový stav - musí být patrno, ze kterých 

parcel v původního stavu vznikly (obrázek č. 38). 
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Obrázek č. 38: Srovnávací sestavení parcel 

 

Pro lepší orientaci při kontrole správnosti a úplnosti nového katastrálního operátu je 

srovnávací sestavení parcel je řazeno aritmeticky podle čísel LV. 

Současně se zhotovují dva rejstříky parcel setříděných podle parcelních čísel 

s odkazem na LV (obrázek č. 39 a 40). Prvním je rejstřík parcel KN a ZE před obnovou ve 

vztahu k parcelám obnoveného katastrálního operátu (stará - nová). Druhým je rejstřík 

parcel v obnoveném katastrálním operátuve vztahu k původním parcelám KN a ZE (nová - 

stará).  

 

 

Obrázek č. 39: Rejstřík parcel stará – nová 

 

 

Obrázek č. 40: Rejstřík parcel nová – stará 
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Srovnávací sestavení parcel, rejstřík parcel (stará – nová) a rejstřík parcel (nová – 

stará) jsou pro svou obsáhlost uloţeny na CD. 

 Priloha_10_Srovnavaci_sestaveni/Rejstrik_nova_stara, 

 /Rejstrik_stara_nova, 
 

 /SS_parcel. 

11.3 Návrh nového SPI a SGI: 

Pro aktualizaci SPI se vyhotovují tiskové výstupy - seznamů vlastníků a jiných 

oprávněných, rejstřík vlastníků a jiných oprávněných a srovnávací sestavení parcel. Před 

zplatněním obnoveného katastrálního operátu se všechna ukončená řízení o námitce 

zpracují do nového návrho SGI a SPI.  

Aby bylo moţno vytvořit soubor obnoveného SGI a SPI, je nutné na co nejkratší 

dobu pozastavit poslední aktualizaci dat ISKN. Zejména zápisy do KN, rezervace ZPMZ a 

nových parcelních čísel, a to do doby zplatnění obnoveného katastrálního operátu v ISKN. 

 

11.4 Kontroly a technická zpráva 

 Kontroly se provádí po ucelených etapách obnovy katastrálního operátu, dokládají 

se písemným záznamem a poznámkou v průvodním záznamu. Klade se důraz na úplnost, 

návaznost a soulad dílčích operátů, dodrţení charakteristik a kritérií přesnosti, platných 

předpisů a projektu. 

 

Zpracuje se závěrečná technická zpráva, která obsahuje:  

 údaje o vyuţitých podkladech, 

 časový sled pracovních etap a jejich zpracovatele, 

 údaje o dodrţení projektu, 

 údaje o pouţitých metodách a technologiích, 

 zhodnocení výsledků kontrol, 

 seznam elaborátů. 
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12 Námitky 

 V rámci dokončení obnovy katastrálního operátu přepracováním SGI do digitální 

podoby mají vlastníci moţnost podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního 

operátu, dle § 16 odst. 3 katastrálního zákona. 

 

12.1 Vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlídnutí 

 Katastrastrální úřad nejprve oznámí obci, s dostatečným předstihem, termín 

dokončení obnovy katastrálního operátu. Obec se termín vyloţení obnoveného 

katastrálního operátu dozvídá s předstihem alespoň 30 dní před jeho vyloţením. Zveřejňuje 

termín a dobu vyloţení obnoveného operátu k moţnosti veřejného nahlídnutí, na místě v 

obci obvyklém. Oznámení obsahuje data a časový rozsah, kdy budou na obci přítomni 

pracovníci, zástupci katastrálního úřadu. Nejméně 15 kalendářních dní před vyloţením 

obnoveného katastrálního operátu, informuje katastrální úřad i územně příslušný ZKI. 

 Nový SGI a SPI je na obci vyloţen nejméně 10 pracovních dní. Všem vlastníkům, 

kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo mimo obec, zašle katastrální úřad oznámení o moţnosti 

nahlédnutí do obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před vyloţením 

obnoveného operátu na adresu zapsanou v KN. 

 Pro účel nahlédnutí, poskytuje katastrální úřad obci nezbytnou výpočetní techniku. 

Pokud má vlastník zájem, je moţné mu vyhotovit výpis z LV (před a po obnově), 

srovnávací sestavení parcel a snímek budoucího stavu. 

 V době uvedené na oznámení o vyloţení obnoveného operátu, jsou na obci 

přítomni zástupci katastrálního úřadu. Podávají informace vlastníkům a jiným oprávněným 

potřebné informace. Většinou osvětlují proč došlo k případné změně, nejčastěji se jedná o 

změnu výměry. Dále instruují jak postupovat při podání námitky proti OKO. 

 

12.2 Řízení o námitkách 

 Vlastníci mohou podat námitku proti obsahu obnoveného operátu během jeho 

vyloţení nebo ještě 15 dnů po skončení vyloţení. Po podání námitky, zahájí příslušný 

katastrální úřad správní řízení o námitce, dle § 44 odst. 1 správního řádu [19]. Katastrální 
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úřas posuzuje, zda nedošlo ke zřejmému omylu při obnově katastrálního operátu. Je-li 

námitka oprávněná uvede se opravený chybný údaj do souladu s výsledky obnovy. O 

výsledcích námitkového řízení se sepíše protokol. 

 Proti rozhodnutí katastrálního úřadu se můţe, do 15 dnů od jeho doručení, vlastník 

a jiný oprávněný odvolat k příslušnému ZKI. 

 

12.3  Vyhlášení platnosti obnoveného operátu 

 Platnost obnoveného katastrální operátu můţe být vyhlášena teprve po proběhnutí 

řízení o námitkách. Fakticky je však vyhlášena ke dni, kdy byl dosavadní operát nahrazen 

obnoveným v ISKN. Katastrální úřad zašle obci sdělení o vyhlášení platnosti. Zveřejnění 

probíhá na úřední desce obce, příslušného katastrálního pracoviště a rovněţ způsobem 

umoţňujícím dálkový přístup. 

 

12.4 Změny údajů o BPEJ 

 Parcelám obnoveného katastrálního operátu se přiřadí údaje o bonitně půdně 

ekologických jednotkách (BPEJ). Po zplatnění katastrálního operátu se poţádá, Výzkumný 

úřad meliorací a ochrany půdy, o zaslání grafického podkladu tématického obsahu BPEJ. 

Průnik křivek BPEJ a nového SGI nám k parcelám přiřadí nové údaje o BPEJ. Nové údaje 

o BPEJ se do katastru zavedou s novým oprátem. 
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13 Použité programy 

 

13.1 Groma 

Geodetické výpočty při obnově katastrálního operátu přepracováním byly 

prováděny v programu GROMA verze 8.0. Jedná se o výpočetní  program pracující 

v prostřdí MS Windows. Je schopný komplexně zpracovávat veškerá geodetická data. Od 

přenesení naměřených dat z totální stanice, aţ po výsledný seznam souřadnic.  

V našem případě byly vyuţity hlavně výpočetní úlohy a posouzení jejich přesnosti 

podle odchylek povolených pro práci v katastru nemovitostí. Další výhodou je export a 

komunikace s programy KOKEŠ a MicroGEUS Nautil. 

 

13.2 KOKEŠ 

Program KOKEŠ verze 8.73 byl vyuţíván především pro práci s rastry. Do 

programu lze lehce načíst rastry formátů *.bmp, *.jpg, *.tif, *.gif, *.ras, *.cit, *.rle, *.rlc a 

*.pcx.  

My jsme v něm prováděli transformace rastrů PK a KN. Později byl vyuţit pro 

transformaci grafických přídělových plánů. 

 

13.3 MicroGEUS Nautil 

MicroGEUS Nautil je nadstavbou systému MicroStation SE. Program určený pro 

tvorbu digitálních map a dále pro vektorizaci map v sáhových měřítcích. Disponuje 

nástroji potřebnými k načtení dat výměnného formátu katastru nemovitostí (*.vfk), 

zpracování grafických dat, vytvoření obnoveného operátu a exportu obnoveného 

katastrálního operátu do *.vfk. Uloţení zpracovávaných dat je organizováno v tzv. 

projektech. V projektu se pracuje s manaţerem výkresů. Ke kaţdému výkresu se dá 

referenčně připojit rastr nebo další výkres, pokud má formát *. cit, *.tif, *.rdl, *.dgn. 
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V našem případě byl MicroGEUS Nautil vyuţit pro tvorbu přehledu identických 

bodů a pro vyhotovení výsledného výkresu KMD. Pro námitkové řízení v něm byly 

vygenerovány výpisy z LV, seznamy parcel a srovnávací sestavení parcel. 
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14 Závěr 

Tato diplomová práce byla vypracována jako ukázka postupu obnovy operátu 

přepracováním souboru geodetických informací, jejímţ výsledkem bude katastrální mapa 

digitalizovaná (KMD) v S-JTSK Práce se zabývá jednotlivými etapami Obnovy a s nini 

souvisejícími činnostmi. Postup byl demonstrován na vybraném katastrálním území, jímţ 

bylo Vápno u Přelouče. 

 Obnovený operát je připraven pro export do informačního systému katastru 

nemovitostí a pro „Námitkové řízení“, příloha č. 12. 

 V k. ú. Vápno u Přelouče bylo postupováno v souladu se všemi platnámi zákony, 

vyhláškami, návody a interními předpisy. U jednotlivých etap  Obnovy byla ověřena 

správnost a úplnost příslušnámi kontrolními orgány. Oddělení metodiky a kontroly 

(OMAK) – Ing. Marta Fenclová – kontrola transformace rastrů, Zeměměřický a katastrální 

inspektorát (ZKI) – Ing. Jitka Kovandová – kontrola výpočtů a ověření homogenity, 

Katastrální pracoviště Pardubice (KP) – Ing. Petr Jára – kontrola vektorizace parcel KN,  

doplnění parcel ZE a celková kontrola správnosti a úplnosti KMD. Jednotlivé kontroly 

dokládají „Kontrolní zápisy“, příloha č. 11. Všechny závady byly bezodkladně odstraněny 

na podkladě kontrolních zápisů. 

 Chybí kontrolní zápis Ing. Petra Járy. Ten bude doloţen dodatečně, do elaborátu 

Obnovy, po jeho vyhotovení a bude uloţen v dokumentaci KP Pardubice. Zjištěné závady 

byly odstraněny jiţ v průběhu kontroly. 

 Dále chybí „Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informací do digitální podoby“ a „Oznámení o vyhnášení částečné revize 

katastru nemovitostí“, s daty vyvěšení a sejmutí z úřední desky, podpisem pověřené osoby 

obce a razítkem obcního úřadu. Tímto obec porušila § 11, odst. 1, písm. a) a c) 

katastrálního zákona, čím porušila zákonnou povinnost součinnoti s katastrálním úřadem. 

Všechny chybějící části elaborátu, dle Návodu, budou doplněny nejpozději do 

28.6.2010, kdy bude vyhlášena platnost nového operátu, čímţ dosavadní operát pozbývá 

platnosti.  

Pro úplnost práce přikládáme i seznam souřadnic všech bodů KMD, příloha č. 9. 
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Dále na CD - Příloha_13_IN/Import_ISKN_20100421.vfk (Původní stav KO) a 

 Příloha_14_OUT/Bodove_pole /Export_Vapno_20100421.vfk (Budoucí stav 

KO). 

Vyhotovení KMD je, dle mého názoru, technicky i časově velmi náročný (nutná je 

odborná zeměměřická praxe). Vyţaduje se splnění poţadavků na vyuţití dostupných 

zeměměřických činností a rychlost zpracování. Výsledek takto provedených prací je 

závislý na přesnosti a pouţití podkladů. 



Bc. Markéta Kopecká : Obnova katastrálního operátu přepracováním 

68 

2010 

Seznam použité literatury 

[1] Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

[2] Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon  č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů. 

[3] Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).  

[4] Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod. ČUZK č. j. 6530/2007-22, 

Praha, dne 20. prosince 2007, ČÚZK č. j. 338/2008-22 ve znění dodatku č. 1, 

ČÚZK č. j. 2390/2009-22 ve znění dodatku č. 2. 

[5] http://www.vugtk.cz/gis/info/digitalizace.html 

[6] http://www.zememeric.cz/4-99/knint.html 

[7] http://www.zememeric.cz/iskn/VJACKA.html 

[8] http://www.vugtk.cz/slovnik/ 

[9] http://archivnimapy.cuzk.cz/ 

[10] pokyn č. 32 ČÚZK, ze dne 28. dubna 2004, č.j. 1014/2004-22, pro skenování 

katastrálních map a grafických operátů dřívějších pozemkových evidencí. 

[11] Návod na převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení  

v S-JTSK. ČUZK č. j. 1015/2004-22, Praha 2004. 

[12] BUMBA, Jan, ČESKÉ KATASTRY OD 11. DO 21. STOLETÍ,Vydala Grada 

Publishing, a.s., Praha 2007 

[13] VESELÝ, Vilém, JUDr., KNIHOVÁNÍ PŘÍDĚLŮ (ZÁKON ZE DNE 8. 

KVĚTNA 1947, ČÍSLO 90 SB. S PROVÁDĚCÍMI A SOUVISÍCÍMI 

PŘEDPISY), Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart – Praha II. 

http://www.vugtk.cz/gis/info/digitalizace.html
http://www.zememeric.cz/4-99/knint.html
http://www.zememeric.cz/iskn/VJACKA.html
http://www.vugtk.cz/slovnik/
http://archivnimapy.cuzk.cz/


Bc. Markéta Kopecká : Obnova katastrálního operátu přepracováním 

69 

2010 

[14] UDRŢAL, Jiří. Zápis: Obnova KO formou přepracováním na KMD. Zápis z 

jednání: ZKI v Pardubicích a Oddělení MaK pro Pardubický kraj dne 24. 2. 2009: 2009, 

č. 2, s. 3. 

[15] http://www.groma.cz/cz/ 

[16] http://www.geoline.cz%20www.groma.cz/cz/users/changes-8 

[17] http://www.gepro.cz/geodezie-a-projektovani/tipy-a-triky/rastry/rastry-v-programu-

kokes/ 

[18] Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, ČUZK č. j. 4571/2001/-23. 

[19] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

http://www.groma.cz/cz/
http://www.gepro.cz/geodezie-a-projektovani/tipy-a-triky/rastry/rastry-v-programu-kokes/
http://www.gepro.cz/geodezie-a-projektovani/tipy-a-triky/rastry/rastry-v-programu-kokes/


Bc. Markéta Kopecká : Obnova katastrálního operátu přepracováním 

70 

2010 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Stav bodového pole  

Tabulka č. 2: Pouţitá stabilizace nově zřizovaných bodů 

Tabulka č. 3: Číslování geom. plánů od roku 1951 – 1977 

Tabulka č. 4: Mezní odchylky mezi výměrou SGI a SPI 



Bc. Markéta Kopecká : Obnova katastrálního operátu přepracováním 

71 

2010 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Obec Vápno 

Obrázek č. 2: Císařský otisk 

Obrázek č. 3: Indikační skica 

Obrázek č. 4: Mapa pozemkového katastru 

Obrázek č. 5:  Grafický přídělový plán 

Obrázek č. 6: Mapa jednotné evidence půdy 

Obrázek č. 7: Mapa evidence nemovitostí 

Obrázek č. 8: Mapa katastru nemovitostí 

Obrázek č. 9: GP z roku 1895 

Obrázek č. 10: GP z roku 1911 

Obrázek č. 11: GP z roku 1941 

Obrázek č. 12: GP z roku 1966 

Obrázek č. 13: GP z roku 1980 

Obrázek č. 14: GP z roku 2008 

Obrázek č. 15: Ukázka záporně číslovaného ZPMZ 

Obrázek č. 16: Přehled ZPMZ 

Obrázek č. 17: Postup určování technického kódu kvality 

Obrázek č. 18: Ortogonální metoda – určování technického kódu kvality 

Obrázek č. 19: Transformace – určování technického kódu kvality 

Obrázek č. 20: Konstrukční oměrné 

Obrázek č. 21: Polární metoda 

Obrázek č. 22: Princip určování právního kódu kvality 

Obrázek č. 23: Hraniční polygon a sousedící katastrální území 

Obrázek č. 24: Posun na hraničních bodech – vyrovnávací transformace 



Bc. Markéta Kopecká : Obnova katastrálního operátu přepracováním 

72 

2010 

Obrázek č. 25: Posun na hraničních bodech – zpřesňující transformace 

Obrázek č. 26:  Výkres SGS – srovnávací grafický soubor 

Obrázek č. 27: Transformace přídělu 

Obrázek č. 28: Podklad pro doplnění přídělu 

Obrázek č. 29: Kontrola kresby 

Obrázek č. 30: Kontrola ploch 

Obrázek č. 31: Kontrola DKM-SPI 

Obrázek č. 32: Kontrola rozpoznatelnosti elementů 

Obrázek č. 33: Kontrola kaastrálního území 

Obrázek č. 34: Kontrola oblouků a kruţnic 

Obrázek č. 35: Kontrola DKM-DB 

Obrázek č. 36:  Výkres KON – koncept 

Obrázek č. 37:  Výkres KGS – konečný grafický soubor 

Obrázek č. 38:  Srovnávací sestavení parcel 

Obrázek č. 39: Rejstřík parcel stará – nová 

Obrázek č. 40:  Rejstřík parcel nová - stará 

 

 

 

 

 



Bc. Markéta Kopecká : Obnova katastrálního operátu přepracováním 

73 

2010 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Projekt 

Příloha č. 2: Průvodní záznam 

Příloha č. 3: Oznameni obci o obnově katastrálního operátu 

Příloha č. 4: Revize 

Příloha č. 5: Rastry – na CD 

Příloha č. 6: Bodové pole – na CD 

Příloha č. 7: ZPMZ – ZPMZ 67 a 72 – na CD 

Příloha č. 8: Mapy – na CD 

Příloha č. 9: Seznam souřadnic 

Příloha č. 10: Srovnávací sestavení – na CD 

Příloha č. 11: Kontrolní zápisy 

Příloha č. 12: Námitkové řízení 

Příloha č. 13: IN – na CD 

Příloha č. 14: OUT – na CD 


