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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

AGS    Astronomicko-geodetická síť 

ČSTS    Česká státní trigonometrická síť 

ČÚZK    Český úřad zeměměřický a katastrální 

DOP (PDOP, HDOP,…)      Faktory snížení přesnosti (charakteristiky kvality konfigurace                     

    družic)           

ETRS-89                                Evropský terestrický referenční systém                             

GNSS    Global Navigation Satellite System – globální družicový 

     polohový systém 

ISKN    Informační systém katastru nemovitostí 

JTSK    Jednotná trigonometrická síť katastrální 

KPÚ    Komplexní pozemková úprava 

PBPP                                      Pevný bod podrobného polohového bodového pole 

PPBP    Podrobné polohové bodové pole 

ppm    Par pér milion, milióntina 

WGS84                                  Světový geodetický referenční systém 1984 

ZhB                                        Zhušťovací bod 

ZKI    Zeměměřický a katastrální inspektorát 

ZPBP                                      Základní polohové bodové pole 
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1 ÚVOD 

 

Cílem této bakalářské práce je revize a doplnění bodů podrobného polohového 

bodového pole v katastrálním území Boškůvky. Provádí se revize stávajícího bodového 

pole v extravilánu, vybudovaného při obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků 

pozemkových úprav, které proběhly v minulých letech. Podrobné polohové bodové pole 

bude doplněno především uvnitř zastavěné části obce. Pro určení polohy nově 

vybudovaných bodů bude pravděpodobně výhodné kombinovat technologii GNSS                

a geodetické metody.  

Pro zpracování dat a vyhotovení grafických výstupů budou využity geodetické 

programy mj. Ashtech Solutions, Křovák32, VKM, Microstation V8. Výsledkem mé práce 

bude elaborát revize a doplnění podrobného polohového bodového pole ve struktuře, která 

je definovaná Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod. Výsledný elaborát 

bude předán Katastrálnímu úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálnímu pracovišti Vyškov. 

Celá práce je rozdělena pro přehlednost do několika kapitol. První část řeší 

teoreticky budování, revizi a doplnění bodových polí. Další část se zabývá praktickým 

zpracováním problematiky – zejména přípravnými, měřickými a výpočetními pracemi. 

Doplněné podrobné polohové bodové pole v katastrálním území Boškůvky bude 

sloužit zejména pro kvalitní a rychlejší měřické práce pro účely správy katastru 

nemovitostí. 
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2 CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Obec Boškůvky se nachází v Jihomoravském kraji přibližně 8,5 kilometrů od 

okresního města Vyškov. Nadmořská výška se pohybuje okolo 260-280 m nad mořem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Poloha Boškůvek na okrese Vyškov [5] 

 

První písemná zmínka se datuje k roku 1373. Boškůvky jsou malá osada, dříve 

nazývaná Buzkovice či Buškovice. Název Boškůvky je používán až od roku 1465. 

Boškůvky jsou od roku 1964 součástí obce Moravské Prusy a vystupují pod společným 

názvem Obec Prusy-Boškůvky.   

Svojí rozlohou 84 hektarů patří katastrální území Boškůvky mezi nejmenší na 

okrese Vyškov. Nachází se zde 47 domů, z toho je 31 trvale obydlených. V obci žije 57 

obyvatel, z toho 31 žen. Tento stav je uveden k 1.1.2005. [1] 

Mezi dominanty v obci patří zvonice pocházející z konce první poloviny             

18. století (viz Foto 1) a dále areál bývalého zemědělského družstva, který v současné době 

prochází značnou rekonstrukcí a přeměňuje se na ranč. 
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3 BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLN ĚNÍ PPBP 

Budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového pole se 

provádí pro potřeby podrobného měření při obnově katastrálního operátu novým 

mapováním, přepracováním nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav. Při určování 

bodů PPBP se vychází z bodů ZPBP, ZhB, PPBP a bodů referenční sítě permanentních 

stanic. Při podrobném měření se z těchto bodů dále určují pomocné měřické body. Postup 

při budování nebo revizi a doplnění PPBP řeší Návod pro obnovu katastrálního operátu     

a převod [4]. O podrobném polohovém bodovém poli dále pojednává §14 vyhlášky a bod 

12 přílohy k vyhlášce [3]. 

3.1 Polohové geodetické sít ě 

Bodová pole jsou soubory bodů. Podle účelu se dělí na polohové, výškové            

a tíhové bodové pole. Bod daného bodového pole může být současně i bodem jiného 

bodového pole. 

Polohové bodové pole se dle bodu 1.2 přílohy vyhlášky [2] dělí na: 

� základní polohové bodové pole (ZPBP) 

� body referenční sítě nultého řádu 

� body Astronomicko-geodetické sítě (AGS) 

� body České státní trigonometrické sítě (ČSTS) 

� body geodynamické sítě 

� zhušťovací body 

� podrobné polohové bodové pole (PPBP) 

3.2 Číslování bod ů polohových bodových polí 

Body ZPBP, PPBP a zhušťovací body mají v úplném tvaru dvanáctimístné 

číslování. Jednotkou pro číslování bodů ZPBP a zhušťovacích bodů je triangulační list. 

Jednotkou pro číslování bodů PPBP je katastrální území. 

Pro zhušťovací body a body ZPBP má číslo úplný tvar 0009EEEECCC0. Pozice 

EEEE vyjadřuje číslo triangulačního listu a CCC je konkrétní pořadové číslo bodu. Čísla 

bodů ZPBP se pohybují v rozmezí od 1 do 199, u zhušťovacích bodů v rozmezí od 201 do 
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499. Přitom pořadové číslo bodu přidruženého se uvádí na konci úplného čísla bodu 

namísto 0. 

Pro body PPBP má číslo úplný tvar  PPP00000CCCC. Pozice PPP je pořadové 

číslo katastrálního území v rámci územního obvodu působnosti daného katastrálního 

pracoviště. CCCC je pořadové číslo bodu v rozmezí od 0501 do 3999. Body dočasně 

stabilizované se číslují jako pomocné body, přičemž poslední čtyři číslice jsou vlastním 

číslem bodu od 4001 včetně.  

Body PPBP jsou číslovány v rámci katastrálního území. Je-li bod PPBP přímo 

lomovým bodem katastrální hranice nebo se výjimečně nachází za hranicí katastrálního 

území, uvede se přehledném náčrtu PPBP k číslu bodu i zkratka daného katastrálního 

území. 

V případě, že dosavadní číslo  bodu PPBP nevyhovuje platným předpisům nebo 

se vyskytuje v rámci katastrálního území více bodů se stejným číslem, pak se bod PPBP 

přečísluje. Čísla zrušených bodů se nesmí opakovaně použít. Pokud se nezmění stabilizace 

bodů, ale dojde ke změně souřadnic bodů případně ke změně geodetických údajů pak se 

bod nepřečíslovává, nýbrž se mění verze bodu. Verze bodu se uvádí v geodetických 

údajích. ISKN umožnuje zachytit časovou posloupnost jednotlivých změn ve verzích.  

3.3 Přípravné práce 

Při budování nebo revizi a doplnění PPBP se nejprve provádějí přípravné práce. 

Při těchto pracech se v počátku získají veškeré možné podklady k bodům bodových polí. 

Tyto podklady slouží k vyhotovení přehledného náčrtu v měřítku 1:5000 nebo 1:10000. 

Jako podklad lze pro přehledný náčrt využít digitální grafické mapové podklady 

(orientační mapa parcel, SM5, ZABAGED, ortofoto). Do náčrtu se zakreslí všechny body 

bodových polí včetně bodů, jejichž souřadnice nejsou určeny v S-JTSK. Dále se pořídí 

kopie geodetických údajů těch bodů, které jsou zakresleny v přehledném náčrtu. 

3.3.1 Rekognoskace  

Úkolem rekognoskace je především vyhledání bodů PPBP v terénu. Poloha bodů 

PPBP se ověří na podkladě geodetických údajů. Při pochybnosti o totožnosti těchto bodů 

se jejich poloha ověří kontrolním měřením a následným výpočtem. V případě, že se 
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obnova katastrálního operátu provádí pouze na části katastrálního území, rozsah budování 

nebo revize a doplnění PPBP se omezí pouze na tuto část. 

Rekognoskace na bodech ZPBP a zhušťovacích bodech se provádí v rozsahu 

potřebném pro rozvržení a zaměření nových bodů PPBP. V nezbytně nutném rozsahu se 

taktéž provádí údržba. Údržba obnáší opravu ochranných znaků, ale také i opravu 

geodetických údajů, např. z důvodu změny situace v terénu. 

Podle výsledků rekognoskace se vyhotoví oznámení změn a závad na bodech 

ZPBP. Oznámení se provede buď písemně na formuláři dle přílohy č.11 návodu [4], nebo 

elektronicky prostřednictvím webových stránek ČÚZK. Oznámení změn a závad                

u zhušťovacích bodů se předává písemně příslušnému katastrálnímu úřadu. Oznámení 

závad a změn na bodech PPBP se předává písemně příslušnému katastrálnímu pracovišti 

na formuláři dle přílohy č.10 návodu [4]. 

Na základě výsledku rekognoskace se navrhnou ke zrušení přednostně ty body, 

jejichž stabilizace nesplňuje technické požadavky dle bodů 12.4 a 12.5 přílohy katastrální 

vyhlášky [3]. Dále se ke zrušení navrhnou takové body, u kterých by bylo kontrolní 

zaměření, případně přeurčení, nehospodárné a to za předpokladu, že i po jejich zrušení 

zůstane hustota bodů vyhovující technickým možnostem měření pro účely správy katastru. 

U bodů PPBP, které budou ponechány, se ověří a podle potřeby opraví nebo doplní 

geodetické údaje, případně se vyhotoví zcela nové. Provedená rekognoskace se                  

u nalezených a nerušených bodů zaznamená do poznámky v geodetických údajích těchto 

bodů.  

3.3.2 Volba nových bod ů 

Pokud je hustota bodů PPBP nedostatečná provede se doplnění bodového pole     

o nové body. Tuto problematiku řeší bod 12 přílohy vyhlášky [3]. Poloha bodů PPBP se 

volí tak, aby body nebyly ohroženy, jejich signalizace byla jednoduchá a aby body byly 

využitelné pro připojení podrobného měření. Body PPBP se volí především na místech 

trvalého charakteru, zejména na rozích budov nebo objektech se stávající stabilizační 

značkou, neboť zároveň poskytují trvalou signalizaci. Dále se body zřizují na hranici 

pozemku se znakem, který svojí stabilizací vyhovuje technickým požadavkům. Pokud 

nejsou pro umístění PPBP vhodné objekty, pak se body výjimečně stabilizují kamennými 
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hranoly o celkové délce nejméně 500 mm s opracovanou hlavou o rozměrech nejméně 120 

mm x 120 mm x 70 mm. Pokud se v místě nachází již pevně osazen k jinému účelu 

opracovaný kámen o stejných rozměrech, je možné ho po vysekání křížku či důlku použít. 

Body PPBP je dále možno stabilizovat následujícími způsoby: 

� vysekáním křížku na opracované ploše skály 

� hřebovými značkami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, 

čepovými značkami apod., pevně osazenými na budovách 

� železnými trubkami nebo čepy apod. v betonových blocích o velikosti nejméně 

200 mm x 200 mm x 700 mm 

� železnými trubkami o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny nejméně          

3 mm, délky nejméně 600 mm (nebo nejméně 500 mm, je-li trubka opatřena 

závitem proti vytažení znaku) a pevně připojenou hlavou z plastu velikosti 

nejméně 120 mm x 120 mm x 120 mm 

� kovovými značkami o průměru nejméně 8 mm s plochou hlavou o průměru 

nejméně 25 mm a délce nejméně 100 mm (v případě zatlučení do zpevněného 

povrchu) a délce 40 mm  s hmoždinkou,  zapuštěnými do pevných konstrukcí 

[3] 

Bod stabilizovaný kovovou značku se zřizuje zpravidla spolu s dalším bodem na 

blízkém technickém objektu. 

Body PPBP se volí  v takové hustotě, aby byly co nejlépe využitelné vzhledem 

k technickým možnostem měření pro účely správy katastru. 

3.3.3 Zřízení a ochrana m ěřické zna čky  

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

se značka zřizuje. Projednání se provede formou ústní nebo písemnou. Oznámení o zřízení 

značky se provede na formuláři dle přílohy č.12 návodu [4] a zašle se vlastníkovi 

nemovitosti. Neoznamuje se zřízení značek na rozích domů, technických objektech, na 

objektech se stabilizační značkou, v případě znaků na hranicích pozemků a obcí. 

Je-li svou polohou umístění měřické značky ohroženo, případně vyhledání bodů 

obtížné, je vhodné k takovým bodům umístit i ochrannou značku. Ochrannou značkou 



Jiří Krampl : Revize a doplnění PPBP v k.ú. Boškůvky 

2009                                                              16 

může být signalizační tyč s betonovou patkou od bodu vzdálena asi 0,75 m s nápisem 

“měřický bod poškození se trestá”. 

3.4 Zaměření bod ů 

3.4.1 Geodetické metody 

Body PPBP je možné zaměřovat: 

� plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a délkami 

� polygonovými pořady oboustranně připojenými a oboustranně orientovanými, 

polygonové pořady kratší než 1,5 km mohou být jednostranně orientované, 

popř. neorientované (neorientované pořady mohou mít nejvýše 4 strany) 

� protínáním vpřed z úhlů nebo protínáním z délek nebo kombinovaným 

protínáním nejméně ze tří bodů ZPBP, zhušťovacích bodů nebo z jiných bodů 

odpovídající přesnosti 

� rajónem do délky 1500 m s orientací na daném bodě na dva body ZPBP, ZhB 

nebo jiné body s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou do 0,04 m nebo 

s orientací na daném i určovaném bodě, vychází-li rajón z bodu se střední 

souřadnicovou chybou mezi 0,04 až 0,06 nesmí být delší než 300m 

� rajónem do délky 1500 m s orientací na určovaném bodě na nejméně tři body 

ZPBP, ZhB nebo jiné body s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou do 

0,04 m [4] 

V návodu jsou dále specifikovány kriteria přesnosti a geometrické parametry 

polygonových pořadů, metody protínání vpřed a rajónu.  

Vodorovné úhly se měří ve skupinách (minimálně v jedné) teodolitem, který 

zajišťuje přesnost měřených směrů 0,6 mgon. V případě délek do 500 m je možné použít 

pro měření směrů teodolit s přesností 2 mgon. Mezní odchylka v uzávěru skupiny 

(opakovaný směr) a mezi skupinami je 3 mgon. 

Délky se měří dálkoměrem s přesností na 0,01 m dvakrát, obousměrně a vždy          

s využitím optických odrazných hranolů na koncových bodech. Výjimečně lze krátké 

vzdálenosti, zpravidla na 1 klad pásma, měřit kalibrovaným pásmem. Naměřené hodnoty 

podléhají opravám o fyzické redukce (z teploty a tlaku vzduchu), matematické redukce 
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(redukce do vodorovné roviny a z nadmořské výšky) a o redukce do zobrazovací roviny     

S-JTSK. Mezní rozdíl dvojice měřených délek je: 

� 0,02 m u délek do 500 m  

� 0,04 m u délek nad 500 m 

3.4.2 Fotogrammetrické metody 

Body PPBP a případně současně vlícovací body se určují analytickou nebo 

digitální analytickou aerotriangulací. Při pořízení leteckými komorami se využijí letecké 

měřické snímky o rozměru 23 cm x 23 cm s podélným překrytem 60 % a příčným 

překrytem 30 %. Nejmenší použitelné měřítko snímku je  1:6000. Výchozí body musejí být 

na snímcích jednoznačně identifikovatelné a dále musejí být rovnoměrně rozloženy tak, 

aby bylo dosaženo výsledné hustoty 0,4 bodu na jednu snímkovou dvojici. Signalizace 

výchozích bodů bývá čtvercovými znaky o rozměrech 0,20 m x 0,20 m. Znaky se doplňují 

třemi rameny (o rozměru 0,10 m x 0,60 m), svírajícími vzájemně úhel 133 gon. Určované 

body PPBP a body vlícovací se signalizují zpravidla stejně jako body výchozí, ale doplňují 

se dvěma rameny svírající úhel 100 gon. Fotogrammetrickými metodami určení PPBP se 

podrobněji zabývá návod pro obnovu katastrálního operátu a převod [4]. 

3.4.3 Technologie GNSS 

Při určování souřadnic bodů PPBP pomocí jednotlivých metod GNSS se 

postupuje přiměřeně podle bodu 9 přílohy vyhlášky [2]. Při měření je nutné využít 

takových přijímačů GNSS, které jsou nám schopny zaručit požadovanou přesnost a 

kvalitu. Stejně tak i pro další zpracování surových dat využíváme výhradně výpočetních 

programů buď od výrobců aparatur, nebo přímo schválených ČÚZK. Při sběru dat, ale i při 

zpracování je nutné dodržovat zásady stanovené vždy ve firemním návodu pro danou 

aparaturu.  

Poloha bodů se určuje buď 2 krát technologií GNSS nebo kombinací jednoho 

měření technologií GNSS a jednoho měření klasickou metodou. Souřadnice bodů musí 

vyhovět charakteristikám přesnosti daným zvláštním předpisem pro PPBP. Dále je možné 

obě měření provádět technologií GNSS, ale s odlišnou konstelací družic nejméně 1 hodiny 

podle vzorce <-1+n.k; n.k+1>. Současné technické požadavky umožňují, že opakované 



Jiří Krampl : Revize a doplnění PPBP v k.ú. Boškůvky 

2009                                                              18 

měření GNSS může být nahrazeno ověřením vzájemné polohy určovaných bodů vůči bodu 

stávajícímu. Určení polohy pouze z jednoho měření (observace) je nepřípustné.  

Při transformaci do S-JTSK se pro určení transformačního klíče se volí vhodný 

počet identických bodů z blízkého okolí (minimálně 4). Připojení do ETRS-89 je možné 

pomocí jednoho bodu pouze v případě, kdy je bodem permanentní stanice nebo virtuální 

referenční stanice poskytnutá sítí ověřených permanentních stanic. 

3.5 Výpo čet sou řadnic bod ů  

Vyrovnání metodou nejmenších čtverců se využívá při určení bodů PPBP 

plošnými sítěmi, analytickou aerotriangulací a technologií GNSS. V případě polární 

metody (úhel,délka) se při dvojím měření vypočtou souřadnice jako aritmetický průměr. 

Kritéria přesnosti se dodržují dle bodů 12.11 a 12.12 přílohy katastrální vyhlášky [3].  

V ostatních případech se souřadnice bodů určené geodetickými metodami určí 

přibližným vyrovnáním aritmetickým průměrem z jednotlivých kombinací určovacích 

prvků. U polygonového pořadu se úhlové odchylky rozdělují rovnoměrně na jednotlivé 

vrcholy pořadu a odchylky v souřadnicích úměrně absolutním hodnotám souřadnicových 

rozdílů. 

Průběh automatizovaného výpočtu se zaznamenává do protokolu, který se 

vytiskne. Protokol musí obsahovat nejméně údaje o lokalitě, vstupní údaje, údaje               

o dosažených odchylkách. Pří vícenásobném určení souřadnic bodů se uvádí údaje             

o porovnání dosažených a mezních odchylek. Výsledné souřadnice se udávají v metrech na 

dvě desetinná místa dle §77 odst.1 katastrální vyhlášky [3]. 

3.6 Elaborát budování nebo revize a dopln ění PPBP 

Elaborát budování nebo revize a doplnění PPBP je tvořen dle rozsahu 

prováděných prací a obsahuje zejména: 

� projekt (je-li zpracován samostatně) 

� oznámení závad a změn na bodech ZPBP, ZhB a bodech PPBP 

� seznam souřadnic 

� přehledný náčrt 

� zápisníky měření 
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� protokol o výpočtech při geodetickém určení a při použití analytické 

aerotriangulace 

� protokol o výpočtech vektorů, vyrovnání sítě nebo určení bodů metodou RTK   

a transformaci souřadnic do S-JTSK při užití GNSS 

� geodetické údaje 

� vrácená potvrzená oznámení o zřízení měřických značek, popř. doručenky       

a kopie odeslaných oznámení 

� technickou zprávu 

� kontrolní záznamy z průběžných kontrol a závěrečné kontroly 

� záznamové médium se všemi ostatními částmi elaborátu se stavem po 

provedení případných oprav na základě závěrečné kontroly [4] 

3.6.1 Geodetické údaje 

Geodetické údaje se předávají na tiskopisech podle vzorového formuláře v příloze 

č.13 návodu [4]. Obsah geodetických údajů je stanoven v bodě 12.15 přílohy vyhlášky [3] 

Jedná se zejména o identifikaci katastrálního území, obec, označení čísla bodu, příp. verze 

bodu, popis, způsob stabilizace a určení bodu, dále kdo a kdy jej zřídil, souřadnice             

v S-JTSK, nadmořskou výšku v Bpv, místopisný náčrt, příp. nárys nebo detail. 

Vyhledávací míry pro vyhotovení místopisného náčrtu se volí vhodně k blízkým 

trvalým předmětům a měří se na centimetry. Pokud je nutné zvolit vyhledávací míru k 

jednoznačně neidentifikovatelnému předmětu, pak se tyto měří na decimetry. Jednotlivé 

míry nesmí ovlivňovat přehlednost kresby místopisného náčrtu. Je-li bodem roh domu 

nebo technické budovy, kreslí se zpravidla i nárys (detail). Objekt se zvýrazní šrafováním. 

3.6.2 Přehledný ná črt PPBP 

Přehledný náčrt se vyhotovuje nejčastěji na podkladě katastrální mapy, orientační 

mapy parcel či SM5. Bývá zpravidla veden v měřítku 1:5000 nebo jiném vhodném. 

Obsahem přehledného náčrtu je nadpis “Přehledný náčrt podrobného polohového 

bodového pole”, zákres správních hranic s názvy dotčených a sousedních katastrálních 

území, klad SM5, legenda s vysvětlivkami, zákres bodů polohových bodových polí 

(černě), vyznačení jejich případného zrušení (červeně), zákres nových ZhB a bodů PPBP, 

včetně jejich čísel (červeně), vyznačení polygonových pořadů s určením jejich počátku      
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a konce značkami (červeně), dále měřítko, datum vyhotovení a jméno a podpis 

zpracovatele. V přehledném náčrtu mohou být i prvky nad rámec stanoveného obsahu. 

Vzor náčrtu je v příloze č.9 návodu [4].  

3.6.3 Technická zpráva 

Technická zpráva se vyhotoví až po skončení všech měřických a výpočetních 

prací, které se týkají revize a doplnění PPBP. Jejím obsahem jsou: 

� údaje o zachovalosti stávajících bodů PPBP, jejich případném přečíslování, 

ověření přesnosti, zrušení, změnách verzí 

� údaje o nově zřízených (doplněných) bodech PPBP (počet a hustota bodů, 

použitá stabilizace a signalizace, dosažená přesnost) 

� údaje o dodržení technických předpisů, zdůvodnění případných odchylek od 

jejich ustanovení 

� údaje o použitých přístrojích a pomůckách, o měřických metodách a metodách 

výpočtu souřadnic 

� seznam částí elaborátu, jméno vyhotovitele a datum vyhotovení [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiří Krampl : Revize a doplnění PPBP v k.ú. Boškůvky 

2009                                                              21 

4 REVIZE A DOPLNĚNÍ PPBP V K.Ú. BOŠK ŮVKY 

4.1 Přípravné práce 

Získání podkladů 

V katastrálním území Boškůvky se dle internetové databáze bodových polí ČÚZK 

nachází 5 bodů stávajícího PPBP a žádný bod ZPBP. Katastrální úřad pro Jihomoravský 

kraj (Katastrální pracoviště Vyškov) mi ze své databáze poskytl geodetické údaje               

o stávajících bodech PPBP. Z těchto údajů jsem zjistil, že body PPBP byly vybudovány 

firmou GEO-TOP v roce 1997 jako první etapa projektu Komplexních pozemkových úprav 

(dále KPÚ). Body PPBP 501-505 se nacházejí pouze v nezastavěné části katastrálního 

území (extravilánu). Z výše uvedeného vyplývá, že bude nutné provést nejprve revizi 

stávajících bodů PPBP a poté se doplní podrobné polohové bodové pole o nové body 

v zastavěné části obce. Doplněné bodové pole bude možné využít mimo jiné jako podklad 

pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. 

Rekognoskace a revize PPBP 

Při rekognoskaci v terénu jsem body PPBP vyhledával pomocí měr                        

z místopisných náčrtů geodetických údajů. V případě, že by místopisné náčrty chyběly, 

bylo by nutné tyto body vytyčit ze souřadnic. Dle vyhledávacích měr se mi podařilo nalézt 

body 501, 502, 503 a 505. Bod 504 jsem přes usilovnou snahu nenašel. Po vykonstruování 

měr v dané lokalitě vycházela poloha bodu 504 do zemědělsky obhospodařovaného 

půdního celku. Tento bod byl tedy s největší pravděpodobností zničen při orbě. Při 

podrobnějším zkoumání, proč byl bod navržen zrovna do těchto míst, jsem zjistil, že na 

okraji pole byla při KPÚ navržena polní cesta. Ta měla zajišťovat zachování 

vybudovaného bodu 504. V důsledku toho, že nebyla polní cesta po ukončení KPÚ 

realizována, došlo při následném zemědělském obhospodařování ke zničení bodu 504. 

Body 502 a 503 byly nalezeny při pouhém ohledání dané lokality. Jejich polohu jsem 

ověřil podle vyhledávacích měr a o jejich totožnosti není pochyb, neboť vyhledávací míry 

v místopisném náčrtu byly vhodně zvoleny k blízkým, jednoznačně identifikovatelným 

předmětům. Body 501 a 505 bylo obtížnější nalézt, protože se nacházely asi 15-20 cm pod 

úrovní terénu, a proto bylo nutné odkrýt zeminu. Poloha všech 4 nalezených bodů byla 

ověřena jedním kontrolním měřením a výpočtem technologií GNSS. V případě bodu 505 
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se změnila situace v nejbližším okolí bodu. Dále jsem zjistil, že bod 505 se svojí polohou 

nachází v katastrálním území Moravské Prusy. Proto bylo nutné pro tento bod vyhotovit 

nové geodetické údaje o bodech PPBP a provést překatastrování. Všechny nalezené body 

stávajícího podrobného polohového bodového pole jsou stabilizovány znakem z plastu 

s hlavou o rozměrech 8 cm x 8 cm a všechny body byly určeny metodou GPS. Tato 

stabilizace je podle současně platných technických požadavků na body PPBP 

nevyhovující. Tuto skutečnost jsem osobně konzultoval s Ing. Káčerkem (ZKI Brno) a Ing. 

Kmínkem (ČÚZK). Oba se shodli, že bodové pole v katastrálním území, které bylo 

budováno podle minulých předpisů, nemusí být plošně zrušeno jen z toho důvodu, že 

nesplňuje podmínky stabilizace dle bodu 12 přílohy katastrální vyhlášky. Informace           

o stavu bodů PPBP jsem popsal do formuláře “Oznámení závad a změn na ZhB a bodech 

PPBP” (viz Příloha č. 1). 

4.2 Dopln ění PPBP 

Volba nových bodů PPBP 

Po provedení rekognoskace jsem stávající síť bodů PPBP zakreslil do přehledného 

náčrtu. Vzhledem k absenci bodů v zastavěné části obce bylo nutné, abych zřídil nové 

body v intravilánu obce. Pro optimální hustotu bodového pole jsem navrhl 6 bodů (viz    

Obr. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 : Návrh na doplnění PPBP 
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Způsob stabilizace 

Vzhledem k tomu, že v obci v nedávné době proběhla rekonstrukce kanalizace      

a následně i oprava asfaltového povrchu komunikace, zvolil jsem stabilizaci kovovými 

značkami do zpevněného asfaltového povrchu komunikace. V jednom případě jsem umístil 

nový bod, stabilizovaný znakem z plastu, do travnatého pásu podél komunikace. V obou 

případech by měly zvolené způsoby stabilizace zaručit trvanlivost nově vybudovaných 

bodů. Na Katastrálním pracovišti ve Vyškově jsem si zarezervoval 18 čísel pro nově 

budované body (PBPP 506 – 523). 

Nové body PPBP jsem stabilizoval následujícím způsobem: 

� znak z plastu 16 x 16 x 12 cm (viz Foto 2) - 1 bod (506) 

� kovová značka (měřický hřeb 0,01/0,10 m) – 5 bodů (509, 512, 515, 518, 521) 

� rohy technických budov (viz Foto 3) – 12 bodů (507, 508, 510, 511, 513, 514, 

516, 517, 519, 520, 522, 523) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        506    

 

                Foto 2: Znak z plastu PBPP 506                                          Foto 3: Roh domu PBPP 511 
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Ke každému bodu, stabilizovanému kovovou značkou, jsem zřídil ještě alespoň 

jeden bod na blízkém technickém objektu. Při výběru vhodných rohů či rozhraní 

technických budov jsem se snažil volit takové objekty, u kterých buď již proběhlo 

zateplení fasády nebo u kterých byla kvalita fasády v dobrém stavu.  

Zřízení, popř. ochrana měřické značky 

Zřízení bodů PPBP jsem projednal s vlastníky nemovitostí, na kterých se body 

nacházejí. V případě bodů 506, 509, 512, 515 a 518 je vlastníkem nemovitostí Obec Prusy-

Boškůvky a u bodu 521 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Vyškov. 

Vyplněné formuláře „Oznámení o zřízení měřické značky“ budou doručeny na adresy 

vlastníků nemovitostí. Toto oznámení se netýká značek zřízených na objektech, tedy 

v případě bodů 507, 508, 510, 511, 513, 514, 516, 517, 519, 520, 522, 523. 

4.4 Zaměření bod ů technologií GNSS  

4.4.1 Obecně o technologii GNSS 

GNSS (Global navigation satellite system) globální družicový polohový systém 

(GPS, Glonass, Galileo,...). Jedná se o navigační systém, který dokáže určit polohu v 

reálném čase. Doposud jsme byli zvyklí určovat polohu pouze relativně, vztaženou vůči 

nějakým objektům. Od počátku roku 1970 se začal budovat nový projekt systém GPS, 

který sloužil a byl od počátku vyvinut pro potřeby americké armády. Teprve v pozdějších 

letech proniknul do civilního sektoru a ukázalo se, že pro geodetické určení polohy bodů je 

v případě dodržení přesnosti velice úsporný a efektivní. Výhody technologie GNSS 

spočívají v tom, že: 

� není nutná viditelnost mezi body 

� lze ji použít v jakoukoliv denní dobu a při jakémkoliv počasí 

� naměřené výsledky mají velmi vysokou geodetickou přesnost 

� většina prací může být provedena v kratším čase a s méně lidmi 

4.4.2 Použité p řístroje 

GPS system ASHTECH ProMark2 
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Jedná se o jednofrekvenční aparaturu. Systém se skládá z GPS přijímače 

ProMark2 (firma Magellan) a z externí GPS antény od firmy Ashtech. GPS anténa je 

fyzickým bodem, k němuž se vztahují veškerá naměřená data, která ukládá přijímač do 

svého záznamového zařízení. Externí anténu je možné připevnit buď na výtyčku, usazenou 

ve stojanu, nebo přímo na stativ pomocí třínožky a nástavce. 

 

 

Technické údaje (od výrobce) 

Ashtech ProMark 2 

Mód měření Statický,kinematický,Stop&Go 

STATICKÁ METODA 

Přesnost měření horizontální 0,005 m + 1 ppm 

Statická metoda vertikální 0,010 m + 2 ppm 

Doba observace 20 – 60 minut 

Počet kanálů 10 

Interval záznamu 1 - 999 

Odlehlost bodů Až do 20 km 

Elevační maska 10° 

 

    Tab. 1: Technické údaje (Ashtech ProMark2) 

 

      

                   Foto 4: GPS Ashtech ProMark2 

4.4.3 Plánování m ěření 

Před samotným měřením v terénu je možné pomocí firemního softwaru provést 

simulaci měření, a tak si naplánovat průběh observací během dne tak, aby bylo měření co 

nejefektivnější. Kvalitní a rychlé měření vyžaduje dostatečný počet dostupných satelitů     

a jejich dobrou konfiguraci. Během dne se vyskytují časové úseky, kdy je z daného 

stanoviska dostupný malý počet satelitů nebo jsou satelity špatně rozloženy. V takovém 
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případě jsou nutné delší doby observací pro dosažení kvalitních výsledků. Výjimečně se 

může stát, že v nějakém časovém úseku je lepší neměřit vůbec. Vzhledem k tomu, že jsem 

měl na vlastní měření zapůjčeny 4 jednofrekvenční aparatury a potřeboval jsem provést 

dvojí nezávislé měření s minimálně tříhodinovým časovým rozestupem během jednoho 

dne, považoval jsem přibližné časové rozplánování měření za velice důležité.  

Aplikace „Plánování měření“ je součást programu Ashtech Solutions, což je 

výpočetní a zpracovatelský software pro následné vyhodnocování dat (tzv. 

postprocessing). Pro správné a kvalitní naplánování je nutné mít aktuální almanach, zadat 

polohu zájmové lokality v souřadnicích (WGS-84) a časový úsek. Dále je možné upravit 

hodnoty pro elevační masku a mód zobrazení. Podle výstupních grafů je možné si měření 

naplánovat, a tak optimalizovat kvalitu a rychlost sběru družicových dat. 

Výsledkem plánování jsou tyto výstupy: 

� graf Sky Plot (pohled na oblohu viz obr. 3) 

� graf Satellite Visibility (graf viditelnosti satelitů viz obr. 4) 

� graf DOP Plot (graf parametrů DOP viz obr. 5) 
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Obr. 3: Pohled na oblohu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Graf viditelnosti satelitů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Graf parametrů DOP 

4.4.4 Vlastní sb ěr družicových dat 

Před zahájením měření na jednotlivých bodech je nutné nastavit některé údaje       

v přijímači. V přijímači se vybere mód měření a interval záznamu dat. Tyto hodnoty 

zůstanou po celou dobu měření uloženy a dále se na každém bodě zadává číslo měřeného 

bodu a výška antény v metrech na 3 desetinná místa. Z nově navržených 18 bodů PPBP 
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bylo 6 bodů vhodných pro zaměření metodou GNSS. Jedná se o body 506, 509, 512, 515, 

518 a 521. Jako metodu jsem volil standardní statickou metodu. Na každém bodě probíhal 

sběr družicových dat minimálně 30 minut. Vzhledem k tomu, že při prvním zaměření nově 

navržených bodů byla hodnota PDOP pod hodnotou 4, provedl jsem i druhé zaměření bodů 

metodou GNSS. Časový interval mezi prvním a druhým měřením na týchž bodech byl více 

než 3 hodiny (průměrně 6,5 hodiny). Tím byla dodržena podmínka pro odlišnou konstelaci 

družic při druhém zaměření.  

V každé sérii měření byly měřeny i 2 trigonometrické body, u kterých jsou známy 

obojí souřadnice (S-JTSK i  ETRS). Nadmořská výška jednoho z nich je navíc určena 

nivelací. Tyto body byly využity jako připojovací body pro pozdější transformaci bodů do 

S-JTSK. V rámci první série měření byla kontrolně ověřena poloha bodů stávajícího PPBP. 

V průběhu měření je možné na displeji přijímače sledovat různé hodnoty např. informaci   

o počtu satelitů, dobu observace, hodnotu faktoru PDOP, dále množství nasbíraných dat, 

výdrž baterie a kapacitu interní paměti. 

4.5 Geodetická metoda 

Pro určení polohy nově zřízených bodů bylo nutné kombinovat metodu GNSS 

s geodetickou metodou. Metodou GNSS se mi podařilo určit polohu bodů stabilizovaných 

znakem z plastu (506) a kovovými značkami (509, 512, 515, 518, 521). Pro určení bodů 

stabilizovaných přirozeným způsobem – rohy domů (507, 508, 510, 511, 513, 514, 516, 

517, 519, 520) bylo nutné použít jinou metodu. Zvolil jsem geodetickou metodu – určení 

rajónem. Při této metodě je závazným údajem měřený vodorovný úhel a délky. Vodorovné 

úhly se měří ve skupinách (vždy nejméně v jedné) pomocí teodolitu nebo totální stanice, 

zajišťující úhlovou přesnost 0,0006 gon. Při délkách do 500 m je možné použít přístroj 

s úhlovou přesností 0,0020 gon. Délky se měří dálkoměrem dvakrát, obousměrně               

a s přesností na 0,01 m. Výjimečně je možné využít i pásmo. 

Pro samotné měření jsem měl k dispozici totální stanici Topcon GPT-7003 (viz 

Foto 5). Ve všech případech určování bodů se jednalo o rajón do délky 800 m s orientací 

na daném bodě na 2 body PPBP. Na každém stanovisku jsem měřil osnovu směrů. 

V mnoha případech se mi podařilo zaměřit body PPBP (rohy domů) ze 2 sousedních 

stanovisek, v ostatních případech jsem provedl druhé měření osnovy při jiném postavení 
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stroje. Tím se mi podařilo dvakrát nezávisle určit jejich polohu. Při výpočtech souřadnic 

bodů PPBP jsem vzal v úvahu aritmetický průměr z obou kombinací. 

Do registračního zařízení, kterým je v tomto případě paměťová karta, jsem na 

všech stanoviscích ukládal číslo bodu, výšku přístroje, výšky a kódy cílů. Šikmou 

vzdálenost, horizontální a zenitový úhel si ukládal přístroj sám při potvrzení měřeného cíle. 

 

 

 

Technické údaje (od výrobce) 

Topcon GPT-7003 (v.č. 390119) 

Dalekohled 

Zvětšení 30 x 

min. zaostření 1,3 m 

zorné pole 1°30  ́

Měření délek 

Přesnost ± (3 mm + 2 ppm) 

1 hranol 3000 m 

Měření úhlů 

Přesnost 10 cc 

min. čtení 1 cc 
 

   Tab. 2: Technické údaje (Topcon GPT-7003) 

 

         Foto 5: Topcon GPT – 7003 

4.6 Výpo čet sou řadnic bod ů 

4.6.1 Zpracování družicových dat  

Virtuální Rinexová data z více stanic 

Po dokončení měření jsem přenesl nasbíraná data ze všech 4 přijímačů pomocí 

datového rozhraní do počítače k dalšímu zpracování. Jelikož jsem používal všechny 
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aparatury pro měření polohy na určovaných bodech a žádná z aparatur nebyla umístěna po 

celou dobu měření na známém bodě jak referenční stanice, využil jsem služby CZEPOS -

virtuální data ve formátu RINEX ze sítě permanentních stanic (viz Obr.6). Tato virtuální 

data jsou poskytována pouze registrovaným uživatelům za úplatu přes aplikaci GNWEB    

a slouží k vypočtení pozic až po skončení měření (postprocessing). Vzhledem ke 

skutečnosti, že i nejbližší permanentní stanice Kroměříž je vzdálená cca 25 km, využil 

jsem virtuální RINEX, který systém CZEPOS vygeneruje na základě síťového řešení ze 

všech stanic CZEPOS. Pro stažení dat jsem zadal požadovanou virtuální pozici, interval 

záznamu a časový úsek sběru dat. Dále jsem vybral formát dat a typ komprese. 

V posledním kroku je nutné zadat název projektu, přístupové jméno a heslo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: CZEPOS – mapa [6] 

Zpracování vektorů 

Pro zpracování vektorů a vyrovnání sítě jsem použil program Ashtech Solutions. 

Nejprve jsem založil nový projekt. Do něho jsem importoval naměřená data z GPS 

přijímačů a stažená virtuální data. 
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Před zpracováním je nutné ověřit a popřípadě opravit údaje o stanoviscích (např. 

parametry výšky antény, čísla stanovisek). V další fázi se zadávají souřadnice kontrolních 

stanovisek.  

Program zpracovává GNSS vektory automaticky. V některých případech lze 

eliminovat problematická surová data a provést výpočet znovu s cílem získat kvalitnější 

řešení. Program umožňuje „oříznout“ - vynechat problematická data z některých satelitů 

nebo úplně vyloučit některý satelit. 

Vyrovnání sítě 

Vyrovnání sítě jsem použil, protože jsem měl soubor s nadbytečným počtem 

veličin. Měřil jsem totiž simultánně s více aparaturami. Výsledkem vyrovnání jsou 

informace o relativní přesnosti sítě a výsledné vyrovnané souřadnic všech bodů sítě 

v systému WGS84.  

Transformace souřadnic 

Pro převod souřadnic bodů v systému WGS84 do S-JTSK jsem použil program 

Křovák 32. Tento transformační program byl schválen Českým úřadem zeměměřickým     

a katastrálním pro transformace bodů při použití technologie GNSS. Tento program 

používá pro výpočet transformačního klíče prostorovou podobnostní transformaci (7 

parametrů). Je možné vybrat transformaci s dorovnáním (Jungova transformace). 

K převodu souřadnic mezi systémem WGS84 (ETRS-89) a JTSK je třeba mít 

k dispozici souřadnice identických bodů v obou soustavách. Jedná se o tzv. připojovací 

body. Pro výpočet transformačního klíče jsem použil 5 připojovacích bodů –viz níže. 

 

000944060060    49 18 20,8408   17 03 13,6532   317,37   564600,46   1151905,84   273,48     ;Pustiměř, Zadní čtvrtě 

000944060170    49 16 28,6574   17 03 01,1278   301,15   565204,54   1155327,57   257,30     ;Topolany, Nad žlebem 

000944060360   49 14 23,3749   17 06 21,5155   456,15   561565,89   1159588,18   412,44     ;Orlovice,Nad Štumperkem 

000944010170    49 17 04,5322   17 07 54,4471   308,84   559194,98   1154824,67   265,14     ;Švábenice, Padělky 

000944060270    49 15 10.8442   17 00 56.9624   399.45   567946.52   1157462.93   355.56     ;Zouvalka 

 

 Jedná se o trigonometrické body, které mají i geocentrické souřadnice ETRS-89. 

Připojovací body jsem zvolil tak, aby byly rovnoměrně rozložené a všechny určované body 
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ležely uvnitř polygonu, tvořeného vnějšími připojovacími body (viz Obr. 7). Průměrná 

vzdálenost sousedních připojovacích bodů nepřesahuje 8 km a jejich rozložení je 

vyhovující. 

Po vypočtení transformačního klíče probíhá vlastní transformace všech bodů. 

Výsledkem transformace jsou výsledné souřadnice bodů v S –JTSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Rozmístění identických a transformovaných bodů 

 

Závěrečné práce 

Program Ashtech Solutions i Křovák 32 umožňují vyhotovit přehledné výstupní 

protokoly o průběhu zpracování vektorů i následné transformaci souřadnic. Tyto výstupní 

zprávy se doplňují jako přílohy do „Protokolu určení bodů PPBP technologií GNSS“, který 

je součástí výsledného elaborátu doplnění a revize PPBP.    

Při určování bodů technologií GNSS byly dodrženy předpisy – zejména technické 

požadavky na zaměření a výpočty bodů určovaných technologií GNSS dané bodem 9 

přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb. v platném znění. Rozdíly dvojího nezávislého určení 

výsledných souřadnic bodů vyhovují kritériím přesnosti bodů PPBP v bodě 12 přílohy 
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katastrální vyhlášky [3]. Kompletní dokumentace, týkající se výpočtu souřadnic bodů 

technologií GNSS, je uvedena v příloze č.5. 

4.6.2 Určení bod ů PPBP metodou rajónu 

Naměřená data jsem převedl z totální stanice. Registrované údaje jsou v přístroji 

ukládány do textového souboru s příponou *.gts7. Pro další zpracování jsem tento zápisník 

„gts7“ převedl do formátu *.zap, který podporují výpočetní geodetické aplikace, např. 

GROMA, GEUS  či VKM. Pro určení souřadnic bodů zaměřených rajónem jsem použil 

program VKM, ve kterém probíhá výpočet zápisníku polární metodou automatizovaně. 

Program při výpočtu zavádí matematické redukce a redukce do zobrazovací roviny           

S-JTSK.  

V případech, kdy byly zaměřeny body PPBP (rohy domů) ze 2 sousedních 

stanovisek nebo jiného postavení stroje, jsem určil výsledné souřadnice bodů PPBP jako 

aritmetický průměr z obou nezávislých měření. 

Při měření mezi body polohových bodových polí nesmějí rozdíly mezi změřenými 

a ze souřadnic vypočtenými (nebo původně určenými) hodnotami vodorovných úhlů          

a délek překročit mezní odchylky dané návodem [4]. Mezní odchylka v délce mezi body 

PPBP činí 0,15 m, mezi body PPBP na technických objektech přidružených k témuž 

určujícímu bodu do vzdálenosti 50 m od něj činí  0,04 m.  

Kompletní protokol o výpočtech rajónů polární metodou je v příloze č.5. 

4.7 Výsledný elaborát 

Výsledný elaborát revize a doplnění PPBP (viz přílohy bakalářské práce) tvoří: 

• Oznámení závad a změn 

• Seznam souřadnic 

• Přehledný náčrt 

• Zápisník měření 

• Protokol o výpočtech 

• Geodetické údaje o bodech PPBP 
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• Oznámení o zřízení měřických značek 

• Technická zpráva 

Po skončení všech měřických a výpočetních prací jsem vypracoval technickou 

zprávu, která je v příloze č. 8. Přehledný náčrt jsem vyhotovil v měřítku 1:5000. Pro 

všechny nové body PPBP a překatastrovaný bod 552 (dříve Bo 505) jsem vyhotovil 

geodetické údaje o bodech PPBP podle vzoru přílohy č.13 návodu [4]. 

Geodetické údaje nově vybudovaných bodů PPBP je nutné předat ve struktuře dat 

ISKN a formátu CSV katastrálnímu pracovišti k provedení aktualizace informací                

o bodových polích. Formát *.csv je ve své podstatě textový soubor, ve kterém jsou 

uvedeny všechny údaje jako v papírové formě geodetických údajů (viz ukázka formátu 

*.csv pro bod 506). Místopisný náčrt je předáván formou grafického obrázku s příponou 

*.jpg nebo *.gif (viz obr. 8). 

B506;734004;1;1.5.2009;563679.35;1157401.33;3;261.9 6;;"na ve řejném 

prostranství mezi komunikací a drát ěným oplocením poblíž domu č.p. 

21";"znak z plastu 160x160x120mm";"GNSS";;;;; 

M506;734004;1;M;c:\Mistopisy\506.jpg; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  Ukázka místopisného náčrtu ve formátu *.jpg pro PBPP 506 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla revize a doplnění podrobného polohového 

bodového pole v katastrálním území Boškůvky.  

V první fázi bylo potřeba provést revizi stávajících bodů PPBP, které se nacházejí 

v extravilánu obce. Pro optimální hustotu bodového pole bylo třeba zřídit nové body 

zejména v intravilánu obce. Celkem jsem zřídil 18 nových bodů PPBP. Původní bod 505 

byl polohově přeurčen a překatastrován do sousedního k.ú. Moravské Prusy. Při zaměření 

jsem kombinoval jak klasické geodetické metody (metoda rajónu), tak družicového metody 

(technologie GNSS). V současné době se pro zhušťování bodových polí používá výhradně 

technologie GNSS. Výsledné souřadnice bodů PPBP jsou určeny jako aritmetický průměr 

ze 2 nezávislých měření metodou GNSS, popř. rajónem.  

Při doplnění PPBP jsem prováděl veškeré práce, tj. přípravné, měřické i výpočetní, 

včetně zpracování družicových dat. Po skončení všech prací jsem vyhotovil kompletní 

elaborát revize a doplnění PPBP, který byl předán na Katastrální pracoviště Vyškov. 

Jednotlivé části elaborátu jsou dány Návodem pro obnovu katastrální operátu a převod       

a jedná se zejména o přehledný náčrt PPBP, geodetické údaje o bodech PPBP a seznam 

souřadnic a výšek bodů.    

Doplněné podrobné polohové bodové pole bude sloužit v dané lokalitě pro kvalitnější 

a rychlejší měřické práce pro účely správy katastru.    
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