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Anotace 

V předložené práci byly popsány některé činnosti týkající se obnovy katastrálního 

operátu přepracováním, a to výběr a příprava využitelných podkladů a vyhledání a 

zaměření identických bodů pro zpřesňující transformaci souvislého rastru při obnově 

katastrálního operátu v katastrálním území Stará Rudná. V první části byly popsány 

způsoby obnovy katastrálního operátu a vysvětleny pojmy „identický bod“ a „využitelné 

podklady“.  Dále bylo popsáno vybudování měřické sítě a vlastní měření podrobných 

bodů, které byly následně použity pro zpřesňující transformaci souvislého rastru při 

obnově katastrálního operátu. V další části byl proveden výpočet souřadnic všech 

zaměřených bodů a jejich grafické zpracování. 

 

Klíčová slova: KMD, SGI, katastr nemovitostí, identický bod, ZPMZ, S-JTSK 

 

Summary 

This thesis describes several activities relating to the recovery of the cadastral 

documentation by its reprocessing, such as selection and adjustment of available data, 

detection of identical points for more precise transformation of connected raster  by the 

recovery of the cadastral documentation in the cadastre area of Stara Rudna. The first part 

deals with the ways of recovery of the cadastral documentation and explains terms 

"identical points" and "available data".  Furthermore the thesis depicts the creation of 

georeferencing network and own georeferencing of detailed points which were used for 

precise transformation of connected raster by the recovery of the cadastral documentation. 

The calculation of coordinates of all georeferenced points and their graphics processing is 

accomplished in the following chapter. 
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Seznam použitých zkratek 

DKM – digitální katastrální mapa 

ISKN – informační systém katastru nemovitostí 

KMD – katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému JTSK 

KN – katastr nemovitostí 

PPBP – podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK – souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI – soubor geodetických informací (katastru nemovitostí) 

SPI – soubor popisných informací (katastru nemovitostí) 

ZhB – zhušťovací bod 

ZPBP – základní polohové bodové pole 

ZE – zjednodušená evidence 
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1. Úvod 

Téma mé bakalářské práce zní: Zaměření identických bodů pro zpřesňující 

transformaci souvislého rastru při obnově katastrálního operátu v katastrálním území Stará 

Rudná. 

Úkolem této bakalářské práce bylo vyhledat a zaměřit identické body, které budou 

dále použity pro zpřesňující transformaci souvislého rastru při obnově katastrálního 

operátu. 

V katastrálním území Stará Rudná vykonává státní správu katastru nemovitostí 

České republiky Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál. 

V katastrálním území Stará Rudná tvoří soubor geodetických informací analogová 

mapa (mapa na plastové fólii) měřítka 1 : 2880. V tomto katastrálním území jsou pozemky 

evidovány ve formě pozemkových a stavebních parcel, a  jsou vedeny ve dvou číselných 

řadách.  

Oblast, kde byly vyhledány a poté zaměřeny identické body, je zobrazena na 

mapovém listu V.S.  X-7-7. Obr. 1 zobrazuje zájmový prostor, ve kterém probíhalo 

vyhledání a změření identických bodů. 
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Obr. 1  Zájmový prostor 

2. Soubor geodetických informací 

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje 

body polohového bodového pole, polohopis a popis a má dle § 16 [1] tyto formy: 

a) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu 

novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním 

souboru geodetických informací nebo převedením jejího číselného vyjádření 

do digitální formy (digitální mapa), 

b) katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 

stanovenými v době jejího vzniku (analogová mapa), 

c) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy 

v souřadnicovém systému gustenbergském nebo svatoštěpánském 

(digitalizovaná mapa). 

Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic 

územních správních jednotek, státních hranic, hranic chráněných území a ochranných 

pásem, hranic nemovitostí a další prvky polohopisu. Zvláštním prvkem polohopisu 
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digitální mapy a digitalizované mapy v S-JTSK jsou hranice rozsahu věcného břemene 

k části pozemku. Další prvky polohopisu jsou: 

a) osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody, 

b) hrana koruny a střední dělicí pás silnice nebo dálnice, 

c) most, 

d) osa koryta vodního toku s šířkou koryta menší než 2 m, 

e) propustek a tunel v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází               

vodní tok nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela, 

f) nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů, 

g) zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka, 

h) budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže 

parcele nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru, 

s výjimkou drobných staveb. 

Předměty obsahu katastrální mapy v S-JTSK nebo digitalizované mapy se 

vyznačují standardizovanými mapovými značkami podle přílohy č. 10.1 a 10.2 [1]. 

Popis katastrální mapy dle §16  [1] tvoří: 

a) uvnitř mapového rámu čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních 

znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a označení parcel 

parcelními čísly a mapovými značkami, 

b) vně mapového rámu mimorámové údaje, kterými u analogové mapy jsou název 

„Katastrální mapa“, označení mapového listu a údaje o jeho poloze ve 

správním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení 

sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a 

okrajové náčrtky; u digitální mapy a digitalizované mapy jsou tyto údaje 

obsaženy v jejich metadatech. 
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3. Obnova katastrálního operátu 

Obnova katastrálního operátu dle § 13 odst. 1 [2] je vyhotovení nového souboru 

geodetických informací ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru 

popisných informací katastrálního operátu. 

Obnovu katastrálního operátu dle § 13 odst. 1 [2] lze provést:  

a) novým mapováním, 

b) přepracováním souboru geodetických informací, nebo 

c) na podkladě výsledků pozemkových úprav. 

Katastrální mapa v katastrálním území Stará Rudná je vedena na plastové fólii 

s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku, z toho důvodu byla  

v tomto katastrálním území obnova operátu provedena přepracováním.  

Podle odst. 1.3.2 [3] se obnova operátu přepracováním provádí v území 

s katastrální mapou na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými 

v době jejího vzniku podle § 16 odst. 1 písm. b) katastrální vyhlášky. Je-li analogová mapa 

v S-JTSK, vznikne DKM, je-li analogová mapa v jiném souřadnicovém systému, vznikne 

katastrální mapa digitalizovaná ( „KMD“). 

Výsledkem obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Stará Rudná bude 

katastrální mapa digitalizovaná („KMD“). 

3.1. Etapy obnovy přepracováním 

 Obnova katastrálního operátu přepracováním má dle [3] tyto etapy:  

a) zahájení obnovy a přípravné práce, 

b) budování nebo revize a doplnění PPBP a související rekognoskace na bodech 

ZPBP a ZhB a údržba ZhB, prováděná jen v nezbytném rozsahu v případě její 

potřeby pro doplnění bodů PPBP, 

c) částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů podle § 63 odst. 3 [1], 

d) výběr a příprava využitelných podkladů, 

e) vyhledání a zaměření identických bodů, 
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f) obnovení SGI, včetně pozemků ZE, 

g) obnovení SPI, 

h) námitky podle § 16 [2], 

i) vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 [1], 

j) nový výpočet výměr dílů BPEJ. 

Předmětem této bakalářské práce budou pouze činnosti uvedené pod bodem d) 

výběr a příprava využitelných podkladů a bod e) vyhledání a zaměření identických bodů. 

3.2.  Využitelné podklady 

Podle odst. 3.1. [3] se za využitelné podklady se považují: 

a) data platného stavu SGI a SPI z Informačního systému katastru nemovitostí 

(dále jen ISKN), 

b) výsledky zeměměřických činností založené v měřické dokumentaci 

katastrálního pracoviště, 

c) operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků dosud 

evidovaných zjednodušeným způsobem SGI. 

3.2.1.  Přehled ZPMZ 

V katastrálním území Stará Rudná jsou v měřické dokumentaci Katastrálního 

pracoviště Bruntál uloženy záznamy podrobného měření změn (dále jen ZPMZ) v rozsahu 

od 1 do 247. Dále jsou v měřické dokumentaci uloženy ZPMZ, které nejsou očíslovány 

v aktuální  číselné řadě a ty byly očíslovány zápornými číslicemi (od čísla „-1“  

chronologicky od nejnovějšího) a to v rozsahu od -1 do -26.  Na základě těchto nalezených 

podkladů byl vyhotoven tzv. přehled ZPMZ, který slouží k orientaci ve stávajících 

podkladech a k využití při zjišťování hranic a tvorbě obnoveného operátu. Přehled ZPMZ 

se vyhotoví jako grafický soubor na podkladě rastrového obrazu katastrální mapy. Tento 

grafický soubor obsahuje čísla ZPMZ. Číslo ZPMZ je vždy umístěno v prostoru změny a 

může být uvedeno vícekrát. Přehled ZPMZ byl vytvořen pomocí MicroGEOS Nautil. 

Ukázka tvorby přehledu ZPMZ je zobrazena na obr. 2. 



Dagmar Holanová: Zaměření identických bodů při obnově katastrálního operátu  

 

2010                                                                                                                                         6 

 

 

 

Obr. 2   Tvorba přehledu  ZPMZ 

 

MicroGEOS Nautil je systém určený pro obnovu katastrálního operátu. Program 

se skládá ze dvou neoddělitelných částí, a to z části databázové, určené pro zpracování 

souboru popisných informací katastru nemovitostí, správu projektů a správu uživatelských 

účtů. Hlavními funkcemi databázové části programu jsou: 

a) administrace uživatelů a projektů, 

b) založení databáze a projektu, 

c) import výměnného formátu, 

d) práce s databází bodů, 

e) srovnávací sestavení parcel, 

f) vytvoření obnoveného operátu, 

g) import pozemkové úpravy, 
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h) export výměnného formátu. 

 Část grafická je určena pro práci se souborem grafických informací katastru 

nemovitostí a jejími hlavními funkcemi jsou: 

a) import / export dat, 

b) transformace rastrů, 

c) kreslící funkce, 

d) zvýraznění parcel, 

e) digitální náčrty, 

f) vytvoření přehledu čísel bodů, 

g) kontroly, 

h) final, 

i) přečíslování parcel, 

j) kopie katastrální mapy, 

k) tisk mapových listů, 

l) bonitář. 

3.2.2. Přehled identických bodů 

Z výše uvedených podkladů byly vyhledány identické body pro zpřesňující 

transformaci souvislého rastru. Podle odst. 3.5.1 [3] jsou identické body v terénu 

jednoznačně identifikovatelné a v transformovaném podkladu zobrazené body. Těmito 

body jsou zejména trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích 

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

takových hranic). Identickými body mohou být také  lomové body na obvodu budov, 

popřípadě body na jiných trvalých předmětech obsahu katastrální mapy, za předpokladu, 

že se jejich původní poloha nezměnila. Identickými body mohou být také body vytyčené, 

kterými jsou například navazující body změny na neznatelné hranici, body vytyčené a 

zaměřené v rámci určení obvodu pozemkové úpravy či body tvořící zpřesněné geometrické 

a polohové určení. 
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Současně s vyhotovením přehledu ZPMZ se založí přehled identických bodů pro 

zpřesňující transformaci souvislého rastru. Tento přehled se vyhotoví jako grafický soubor 

na podkladě rastrového obrazu katastrální mapy a mapy dřívější pozemkové evidence. 

Identické body již určené v S-JTSK se vyznačí zeleně svým číslem a značkou  podle bodu 

10.2 přílohy [1] (zelený čtvereček). Dále se do přehledu identických bodů vyznačí červeně 

značkou podle přílohy katastrální vyhlášky (červený čtvereček) body, které je třeba 

zaměřit. Ukázka přehledu identických bodů je na obr.3. 

 

 

 

Obr. 3  Ukázka přehledu identických bodů 
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4. Bodová pole  

Soubory bodů vytvářejí bodová pole, která se dělí podle účelu na polohové, 

výškové a tíhové bodové pole [4]. 

Polohové bodové pole obsahuje: 

a) základní polohové bodové pole, které tvoří: 

1) body referenční sítě nultého řádu, 

2) body Astronomicko-geodetické sítě, 

3) body České státní trigonometrické sítě, 

4) body geodynamické sítě, 

b) zhušťovací body, 

c) podrobné polohové bodové pole. 

 

Výškové bodové pole obsahuje: 

a) základní výškové bodové pole, které tvoří: 

1)  základní nivelační body, 

2)  body České státní nivelační sítě I. až III. řádu, 

b) podrobné výškové bodové pole, které tvoří: 

1)  nivelační sítě IV. řádu, 

2)  plošné nivelační sítě, 

3)  stabilizované body technických nivelací. 

 

Tíhové bodové pole obsahuje: 

a) základní tíhové bodové pole, které tvoří: 

1)  absolutní tíhové body, 

2)  body České gravimetrické sítě nultého a I. a II. řádu,  
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3)  body hlavní gravimetrické základny, 

b) podrobné tíhové bodové pole, které tvoří: 

1)  body gravimetrického mapování, 

2)  body účelových sítí. 

4.1.  Základní polohové bodové pole 

Základní bodová pole pokrývají celé území České republiky ve formě plošných 

sítí a jsou základem všech na ně navazujících prací. 

Body základního polohového bodového pole se v terénu fyzicky stabilizují. 

Způsob stabilizace závisí na únosnosti půdy, hloubky promrznutí a stabilizačním materiálu. 

Podle [4] je trigonometrický bod stabilizován značkami jedním z následujících způsobů: 

a) povrchovou a dvěma podzemními značkami (obr.4). Povrchovou značkou je 

kamenný hranol (obvykle žulový) s opracovanou hlavou a vytesaným křížkem 

ve směru úhlopříček na vrchní ploše hlavy hranolu. Vrchní podzemní značkou 

je kamenná deska a spodní podzemní značkou je skleněná nebo kamenná 

deska, které mají křížky jako povrchová značka. Středy křížků všech značek, 

ke kterým se vztahují souřadnice, musí být umístěny ve svislici s mezní 

odchylkou 3 mm, 

b) povrchovou značkou podle písmena a) a podzemní značkou, kterou je kamenná 

deska s křížkem jako u povrchové značky, zabetonovanou ve skále,  

c) povrchovou značkou podle písmene a) nebo čepovou nivelační značkou 

s křížkem, popřípadě otvorem, které jsou zabetonovány ve skále (skalní 

stabilizace). V obou případech je značka trigonometrického bodu zajištěna 

čtyřmi zabetonovanými nivelačními značkami s křížkem nebo dvěma 

zajišťovacími body, 

d) kovovým čepem s křížkem osazeným do ploché střechy stavby (střešní 

stabilizace), přičemž tato značka je zajištěna dvěma zajiš’tovacími body mimo 

stavbu, 
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e) dvěma konzolovými značkami zapuštěnými do svislé plochy staveb ( boční 

stabilizace). Souřadnice bodu jsou vztaženy k vrcholu pomyslného 

rovnoramenného trojúhelníku (délka ramen je 1,390 m), jehož základnu 

vymezují konzolové značky.  Trigonometrický bod je zajištěn dvěma 

zajišťovacími body. 

 

 

Obr. 4  Stabilizace povrchovou a dvěma podzemními značkami dle [4] 

 

Ochranná a signalizační zařízení trigonometrického, zajišťovacího a orientačního 

bodu jsou zřízena podle potřeby a tvoří je jedno nebo více z těchto zařízení: 

a) červenobílá nebo černobílá ochranná tyč nebo tyče zpravidla umístěné 0,75 m 

od centra bodu (obr. 5), 

b) výstražná tabulka s nápisem "STÁTNÍ TRIANGULACE. POŠKOZENÍ SE 

TRESTÁ", 

c) betonová skruž nebo sloupek, 

d) ochranný (vyhledávací) kopec, 

e) tříboká pyramida. 
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Na trigonometrickém bodu může být zřízeno signalizační zařízení (zvýšené 

měřické postavení, signál nebo měřická věž). 

 

 

Obr. 5  Ochranná tyč dle [4] 

 

Body základního polohového bodového pole se číslují 12 místným  číslem ve 

tvaru: 

0009 TTTT CCC0 

kde:  

TTTT je číslo triangulačního listu (ZTL a TL),  

CCC je vlastní pořadové číslo bodu. 

Pořadové číslo základního polohového bodu musí být  v rozmezí od 1 do 199 a 

číslo zhušťovacího bodu v rozmezí od 201 do 499. Body ZPBP se číslují v rámci jednoho 

triangulačního listu, který tvoří evidenční jednotku. 
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Přidružené body bodů ZPBP a zhušťovací body mají číslo doplněné desetinnou 

tečkou a pořadovým číslem přidruženého bodu. V úplném čísle se pořadové číslo v rámci 

čísla bodu uvádí na posledním místě namísto nuly. 

Údaje o trigonometrických bodech podle [4] obsahují: 

a) číslo a název trigonometrického bodu, 

b) lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci, katastrálním území), 

označení listu Státní mapy 1:5 000 – odvozené, označení Základní mapy ČR 

1:50 000, označení triangulačního listu, číslo parcely nebo číslo popisné 

stavby, na níž je bod umístěn, 

c) souřadnice trigonometrického bodu, jeho nadmořskou výšku s uvedením místa, 

ke kterému se vztahuje a údaje o orientaci, 

d) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis, 

e) údaje o stabilizaci, ochraně a signalizaci trigonometrického bodu, údaje o 

vlastníku pozemku nebo stavby, na kterém je trigonometrický bod umístěn, 

f) údaje o zřízení trigonometrického bodu. 

Je-li k trigonometrickému bodu zřízen zajišťovací nebo orientační bod, jsou jejich 

údaje uvedeny v údajích daného trigonometrického bodu. 

4.2.  Podrobné polohové bodové pole 

Stabilizace bodů podrobného polohového pole probíhá dvojím způsobem, a to 

buď trvale nebo dočasně.  

Pevné body 1. třídy přesnosti se stabilizují jednou povrchovou značkou, kterou 

tvoří kamenný hranol o velikosti 16x16x75 cm opatřený vytesaným křížkem a jednou 

podzemní značkou, kterou je kamenná deska 30x30x10 cm s křížkem. Stabilizační značky 

musí být umístěny ve svislici s odchylkou maximálně 5 mm. Nelze-li stabilizovat 

podzemní značku, zřídí se jeden zajišťovací bod, který je stabilizován žulovým hranolem o 

velikosti 16x16x75 cm, nebo kovovou značkou osazenou do objektu.  

Pevné body 2. - 5. třídy přesnosti se stabilizují opracovanými kameny 16x16x75 

cm nebo plastovými znaky (obr. 6). 
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Podrobné body se obvykle zřizují na technických objektech, které poskytují 

trvalou signalizaci a stabilizaci (rohy budov, hřebové nebo čepové značky).  

Jako dočasná stabilizace se nejčastěji používají železné trubky o délce minimálně 

50 cm, průměru 3 cm a síle stěn 3 mm, dále potom dřevěné kolíky o délce přibližně 40 cm 

a průměru 5 cm. 

 

 

Obr. 6   Plastový mezník 

5.  Metody polohopisného měření 

Podrobné body polohopisu se obvykle zaměřují polární metodou, jako doplňující 

se používá metoda ortogonální, metoda konstrukčních oměrných a metoda protínání ze 

směrů či z délek. 

5.1.   Polární metoda 

Při polární metodě určujeme polohu bodu pomocí polárních souřadnic – 

vodorovného úhlu (mezi orientačním směrem a určovaným bodem) a délky (od stanoviska 

k určovanému bodu) (obr. 7). 

U polární metody se můžeme setkat s pojmy polární doměrek a polární kolmice.  

Polární doměrek se měří v případě, kdy je vnitřní roh budovy nepřístupný a my 
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potřebujeme zaměřit délku.  Podrobné body,  na které  není  ze  stanoviska vidět přímo, lze 

zaměřit s použitím  polárních  kolmic.  Polární  kolmice  nesmí být delší než 1/2   délky  od 

stanoviska k patě kolmice. Kolmice se vytyčuje hranolem. Její   největší  přípustná  délka 

při určování podrobného bodu je 30 m. 

 

 

Obr. 7   Polární metoda 

 

5.2.  Ortogonální metoda 

Při této metodě se podrobné body zaměřují pravoúhlými souřadnicemi 

(staničením a kolmicí) k měřické přímce. Staničení je délka měřená od počátku po měřické 

přímce, kolmice je délka kolmá k měřické přímce měřená mezi měřickou přímkou a 

určovaným bodem (obr. 8). K zaměření je možné použít pevnou (je připojena na body 

ležící na této měřické přímce) nebo volnou měřickou přímku (je připojena na body ležící 

mimo tuto měřickou přímku). 
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Obr. 8  Ortogonální metoda 

6. Polygonové pořady 

Podle tvaru rozdělujeme polygonové pořady na otevřené a uzavřené. Podle 

způsobu připojení ke stávajícím bodům rozlišujeme tyto typy [6]: 

a) oboustranně připojený a orientovaný (vetknutý), 

b) oboustranně připojený a jednostranně orientovaný (vetknutý), 

c)  jednostranně připojený a orientovaný (volný, otevřený), 

d) oboustranně připojený a neorientovaný (vsunutý), 

e) uzavřený. 

Podle typu připojovacích bodů dělíme polygonové pořady na: 

a) hlavní – připojený na body ZPBP a PPBP vyšší přesnosti, 

b) vedlejší – body hlavních polygonových pořadů. 

7. Přípravné práce pro zaměření identických bodů 

Lokalita,  která byla určena pro vyhledání a zaměření identických bodů se nachází 

v obci Rudná pod Pradědem, v katastrálním území Stará Rudná a jedná se o  areál 

zemědělské firmy. V prostoru tohoto katastrálního území je platnou katastrální mapou 

analogová mapa v měřítku 1 : 2880. Na Katastrálním pracovišti v Bruntále mi byla 

poskytnuta kopie této mapy spolu s kopií přehledu identických bodů, dále pak nově 
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přidělené číslo záznamu podrobného měření změn (ZPMZ 255). Geodetické údaje bodů 

ZPBP byly získány z http://bodovapole.cuzk.cz/. Geodetické údaje, které byly využity, 

tvoří přílohu č. 1 této práce. 

8. Zeměměřické činnosti v terénu 

V lokalitě zaměřovaných identických bodů bylo třeba nejprve provést 

rekognoskaci terénu, z důvodu připojení měření do souřadnicového systému S-JTSK.  Při 

pochůzce v terénu byla posuzována hlavně členitost jednotlivých budov, které tvoří již 

zmíněný zemědělský areál, na  hustotu zeleně kolem budov a revizi bodového pole,  tak 

aby bylo možné následně provést co nejvhodnější připojení nově zaměřovaných bodů do 

platného geodetického referenčního systému. 

8.1. Popis měřické sítě pro polohopisné měření 

V průběhu rekognoskace bylo zjištěno, že se v blízkosti zaměřovaného areálu 

nenachází žádné body ZPBP, které by mohly být využity pro připojení do platného 

geodetického referenčního systému. Z toho důvodu byl použit pro připojení polohopisného 

měření do platného souřadnicového systému S-JTSK  oboustranně připojený a oboustranně 

orientovaný polygonový pořad s počátkem na trigonometrickém bodě 000926180017 a 

s koncovým bodem na trigonometrickém bodě 000926180021. Geodetické údaje o těchto 

trigonometrických bodech tvoří přílohu č. 1 této bakalářské práce.  

Vrcholy polygonového pořadu byly tvořeny pomocnými měřickými body 4001, 

4002, 4003, 4006 a 4008.  Poloha těchto vrcholů polygonového pořadu byla volena tak, 

aby byl co nejlépe zajištěn správný tvar pořadu, dále byl brán ohled na členitost terénu 

v této lokalitě.  Terén je zde značně kopcovitý a hustě porostlý vegetací. 

S ohledem na rozlehlost zemědělského areálu nebylo možné z původně 

plánovaných pomocných měřických bodů (vrcholů polygonového pořadu) zaměřit všechny 

potřebné podrobné body (identické body), z toho důvodu bylo přistoupeno ke stabilizaci 

dalších  čtyř pomocných měřických bodů, a to 4004, 4005 a 4009. Pomocné měřické body  

4004 a 4005 byly změřeny z pomocného měřického bodu 4002 rajonem. Dále potom 

pomocný měřický bod 4009 z pomocného měřického bodu 4004 taktéž rajonem. Schéma 

měřické sítě je znázorněno na obr. 9. 

http://bodovapole.cuzk.cz/
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Obr. 9 Schéma měřické sítě 
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Lomové body na budovách zemědělského areálu, které nebylo možno zaměřit 

z žádného výše uvedeného pomocného měřického bodu, byly doměřeny pomocí polární 

kolmice. 

Všechny pomocné měřické body, jak vrcholy polygonového pořadu, tak rajony, 

byly dočasně stabilizovány kovovými trubkami o délce 50 cm a o průměru 3 cm.  

Signalizaci byla provedena nástřikem barvy na vrchol kovové trubky. 

8.2. Měřické práce 

Zaměření polygonového pořadu i rajonů a následného podrobného měření bylo 

provedeno totální stanicí firmy ZEISS, TRIMBLE 3305 DR (obr. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10   ZEISS TRIMBLE 3305 DR 
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Tato totální stanice je vybavena dálkoměrem umožňujícím měřit s pasivním 

odrazem až do 100 m s přesností 3 mm nebo využít měření na hranol vzdálený až 5 000 m 

s přesností 2 mm + 2 ppm.   

Pro všechna měření polární metodou, jak měření polygonového pořadu, tak 

zaměřený podrobných bodů, byl použit dřevěný stativ a výtyčka s odrazným hranolem. 

Kontrolní oměrné míry byly měřeny komparovaným ocelovým pásmem na vidlici o délce 

30 m. 

8.3. Vlastní měření  

Zaměřovaný polygonový pořad měl pět vrcholů a byl měřen mezi 

trigonometrickými body  000926180017 a 000926180021. Měření probíhalo v jedné řadě. 

Tato metoda spočívá v postupném a souvislém zaměření osnovy směrů v jedné poloze 

dalekohledu. Pro kontrolu, zda nedošlo během měření ke změně orientace vodorovného 

kruhu přístroje, byla na každém stanovisku před měřením nastavena 0 na určitý směr a 

měření na daném směru i končilo. Měření začínalo na trigonometrickém bodě 

000926180017 s orientací na body 000926170225 ( kostel na Annenském vrchu) a 

000926220209 (vysílač na Pradědu).  Zde byl změřen vodorovný úhel na pomocný 

měřický bod 4001 a délka mezi bodem 000926180017 a pomocným měřickým bode 4001. 

Dále byl přístroj přenesen na pomocný měřický bod 4001 a odtud byl změřen vodorovný 

úhel mezi  trigonometrickým bodem 000926180017 a dalším pomocným měřickým bodem 

a tím byl pomocný měřický bod 4002. Tímto způsobem bylo postupováno až do 

koncového bodu, kterým byl trigonometrický bod 000926180021 s orientací na body 

000926180233 (kostel Stará Rudná), 000926220209 (vysílač na Pradědu), 000926170225 

(kostel na Annenském vrchu), 000926180204 (kostel Andělská Hora) a 000926180220 

(kostel Světlá Hora). Současně s měřením polygonového pořadu probíhalo i podrobné 

měření z již dříve stabilizovaných pomocných bodů (vrcholů polygonového pořadu). 

Schéma měřické sítě je znázorněno na obr. 9. 
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9. Záznam podrobného měření změn 

Podle odst. 3.5.5. [3] je nutné pro zaměření identických bodů vyhotovit ZPMZ, 

který má náležitosti podle bodu 16.1 písm. a) až d)  přílohy [1]: 

a) popisové pole, 

b) náčrt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpočtech. 

9.1.  Popisové pole 

Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Úřadu 

pod názvem „ Záznam podrobného měření změn“ [1] ( obr. 11). 

 

 

Obr. 11   Popisové pole ZPMZ 
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9.2. Náčrt 

Náčrt pro zaměření identických bodů obsahuje zobrazení bodů geometrického 

základu, měřické sítě, čísla bodů, parcelní čísla, značky druhu pozemků, značky budov a 

oměrné míry. 

Náčrt se vyhotovuje v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při jeho 

případné reprodukci. 

Náčrt má formát A4, v případě většího formátu se skládá do tohoto formátu, tak 

aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti k záznamu podrobného měření změn. 

Náčrt pro zaměření identických bodů v katastrálním území Stará Rudná byl 

vyhotoven v programu MicroGEOS Nautil pomocí záložky Náčrt (obr. 12). 

 

 

Obr. 12  Vyhotovení náčrtu pomocí MicroGeos Nautil 
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Náčrt pro zaměření identických bodů je součástí této bakalářské práce jako 

příloha č. 2.  Byl vytištěn barevně na bílém papíře formátu A2, měřítko výkresu  1:1000. 

Měřická síť byla zobrazena samostatně a tisk byl proveden ve formátu A4, měřítko 

výkresu 1:5000. Výkres měřické sítě tvoří přílohu bakalářské práce č. 3. 

9.3. Zápisník 

Podle bodu 16.17 přílohy [1]  zápisník obsahuje: 

a)  čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a nových 

bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

b)  změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických 

bodů,  

c) další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů. 

 

 Zápisník je součástí bakalářské práce pod číslem přílohy č. 4. 

10. Tvorba protokolu o výpočtech 

Protokol o výpočtech dle  [1] obsahuje: 

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočetní práce, 

b) údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených 

výsledků s mezními hodnotami, 

c) seznam souřadnic nově určených bodů, který obsahuje úplné číslo bodu, 

souřadnice v pořadí Y, X  a  kód kvality, 

d) datum, jméno, příjmení a podpis vyhotovitele. 

 

Všechny výpočty souřadnic bodů pomocných měřický stanovisek i podrobných 

bodů byly provedeny pomocí  programu GROMA, verze 8.0.  GROMA je geodetický 

systém pracující v prostředí MS Windows. Systém je určen k celkovému zpracování 
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geodetických dat od měřených údajů přenesených z totální stanice až po výsledné seznamy 

souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu. Veškeré výpočty jsou dokumentovány 

výpočetním protokolem s možností kontroly mezními odchylkami. Všechny výpočty jsou 

součástí přílohy č. 5. 

10.1. Založení protokolu o výpočtech 

Před samotným výpočtem bylo nutné založit protokol o výpočtu. V menu „Soubor“ 

vybereme položku „Nový“, potom se zobrazí tabulka „Založení nového souboru“, kde 

vybereme položku „Protokol“ (obr. 13). 

 

 

Obr. 13  Založení nového souboru v prostředí programu GROMA 8.0 
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Takto vytvořený protokol je označený jako „Neuložený“, proto je nutné si jej uložit 

pod jednoduchým názvem. V tomto případě byl zvolen název „Pr_255_měření“. Soubor se 

uloží s příponou „pro“ (obr. 14). 

 

 

Obr. 14  Ukázka protokolu o výpočtu v prostředí programu GROMA 8.0 

 

10.2. Založení seznamu souřadnic 

Dalším nezbytným krokem je založení seznamu souřadnic, do kterého jsou 

průběžně ukládány souřadnice vypočtených bodů. Postup je obdobný jako u založení 

protokolu, jen s tím rozdílem, že po zobrazení tabulky „Založení nového souboru“ byla 

vybrána položka „Seznam souřadnic“. Tento soubor byl uložen s příponou „crd“. Seznam 

souřadnic byl opět pojmenován. V seznamu souřadnic jsou mimo průběžně vypočtené 
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body ještě uloženy souřadnice bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočetní práce, označované také jako „vstupní body“. U 

všech bodů seznamu souřadnic je zde dále evidovaná kvalita bodu (obr. 15). 

 

 

Obr. 15  Ukázka seznamu souřadnic v prostředí programu GROMA 8.0 

 

10.3. Výpočetní úlohy  

Dále již můžeme přistoupit k jednotlivým výpočetním úlohám. 

10.3.1. Polygonový pořad 

Jako první proběhl výpočet polygonového pořadu k určení souřadnic pomocných 

měřických bodů 4001, 4002, 4003, 4006 a 4008.  
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V menu „Výpočty“ vybereme položku „Polygonový pořad“, potom se zobrazí 

dialogové okno, pomocí kterého probíhá výpočet (obr. 16). 

 

 

Obr. 16   Výběr výpočetní úlohy – polygonový pořad v prostředí programu GROMA 8.0 

 

Toto dialogové okno se skládá z pěti záložek (obr. 17).  První záložka má název 

„Počáteční  bod“, druhá záložka se jmenuje „Koncový bod“  a obě obsahují souřadnice 

připojovacích bodů a měřené osnovy směrů na nich. Třetí záložka se jmenuje „Měřená 

data“  a obsahuje měřené hodnoty na jednotlivých bodech, jako jsou měřené směry a 

měřené délky.  Čtvrtá záložka je označena názvem „Výsledky“ a  jsou zde po výpočtu 

pořadu zobrazeny výsledné hodnoty. Je tady zobrazen seznam souřadnic výsledných bodů 

a informace o odchylkách,  kterých  bylo při výpočtu dosaženo. Poslední záložka 

dialogového okna je označena jako „Vstupy/výstupy“ a obsahuje vstupní řádek pro název 
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pořadu, seznam typů pořadů pro výpočet mezní odchylky a tlačítka pro načtení a uložení 

pořadu. 

 

 

Obr. 17  Dialogové okno pro výpočet polygonového pořadu v prostředí programu GROMA 8.0 

 

Výpočtem bylo zjištěno, že polohová odchylka počátečního a koncového bodu činí 

0,04 m a úhlová odchylka je  0,0062 
gon

, čímž bylo vyhověno požadované přesnosti. 

10.3.2. Polární metoda  

Další výpočetní metodou, která byla pro výpočet použita, byla polární metoda. 

Cesta k dialogovému oknu pro výpočet polární metody je obdobná jako u výpočtu 

polygonového pořadu, tzn.  v menu „Výpočty“ zvolíme položku „Polární metoda“. Tato 

metoda byla použita pro výpočet souřadnic pomocných měřických bodů 4004, 4005 a 

4009, dále potom pro výpočet souřadnic všech podrobných bodů.  
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 Dialogové okno „Polární metoda“ se skládá ze dvou záložek.  První záložka 

má název „Stanovisko“, kde se souřadnice stanoviska vyplní ručně nebo přetáhnou ze 

seznamu souřadnic pomocí myši. Dále je nutné v této záložce provést orientaci osnovy 

vodorovných směrů. Buď můžeme orientace vyplnit jednotlivě, nebo můžeme nechat 

program zorientovat osnovu automaticky. Pro tento výpočet byla zvolena první možnost, a 

to ruční orientace osnovy. Nejprve musíme do oblasti pro zadání stanoviska zadat pomocí 

čísla bodu nebo přetažením myší souřadnice stanoviska. Do oblasti pro orientaci osnov 

vyplníme nezbytné údaje příslušného orientačního směru, čímž je vodorovný úhel (měřená 

délka není nutná, je použita pouze pro kontrolu), a stiskneme tlačítko (Přidat). Orientace 

bude přidána do seznamu, program přepočítá celou orientaci osnovy směrů, a bude-li v 

seznamu více orientací, než jedna, program zobrazí opravy na jednotlivých orientačních 

směrech. Tímto postupem vyplníme všechny orientace, které chceme použít. Druhá 

záložka se nazývá  „Určovaný bod“, ve které lze počítat souřadnice zaměřených  bodů.  

Naměřené údaje můžeme do editačních oken vyplňovat ručně, nebo přetahovat ze seznamu 

pomocí myši. Je-li zvolen aktivní seznam souřadnic, jsou do něj souřadnice vypočtených 

bodů automaticky ukládány (obr. 18). 
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Obr. 18   Dialogové okno pro výpočet souřadnic bodů polární metodou v prostředí programu GROMA 8.0 

 

10.3.3. Kontrolní oměrné  

 Po výpočtu souřadnic všech podrobných bodů bylo přistoupeno k výpočtu 

„kontrolních oměrných“. Tato výpočetní úloha se opět nachází v menu „Výpočty“.  

Dialogové okno výpočetní úlohy „Kontrolní oměrné“ slouží k výpočtu kontrolních 

oměrných ze souřadnic a k porovnání s měřenými hodnotami (obr. 19). Postupně se zde 

zadávají souřadnice bodů a vzdálenosti od předchozího bodu.  Program zobrazí a uloží do 

protokolu seznam bodů, měřené vzdálenosti a vzdálenosti vypočtené ze souřadnic a jejich 

rozdíly. 



Dagmar Holanová: Zaměření identických bodů při obnově katastrálního operátu  

 

2010                                                                                                                                        31 

 

 

Obr. 19   Dialogové okno pro výpočet kontrolních oměrných v prostředí programu GROMA 8.0 

 

10.4. Seznam souřadnic v protokolu o výpočtech 

Dále je nezbytné do protokolu o výpočtu uložit seznam souřadnic nově určených 

bodů. Toto se provede tak, že si  v seznamu souřadnic označíme všechny nově určené body 

a pomocí tlačítka „Do protokolu“, které najdeme v menu „Souřadnice“ zapíšeme všechny 

takto označené body do protokolu (obr. 20). 
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Obr. 20  Zápis seznamu souřadnic do protokolu v prostředí programu GROMA 8.0 

 

10.5. Závěr protokolu o výpočtech 

Na závěr do protokolu o výpočtu uvedeme datum, jméno, příjmení a podpis 

vyhotovitele. 

 

11. Závěr   

Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat a zaměřit identické body pro zpřesňující 

transformaci souvislého rastru při obnově katastrálního operátu.  Dalším úkolem bylo 

provést početní a grafické vyhodnocení naměřených dat. 
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Zadané úkoly byly plněny v následujícím pořadí. Z využitelných podkladů byly 

vyhledány identické body, které bylo nutné zaměřit. Následovala rekognoskace terénu a 

vybudování pomocné měřické sítě. Tato byla dočasně stabilizována a do S-JTSK připojena 

pomocí polygonového pořadu. Podrobné měření bylo provedeno polární metodou 

s přesností kvality 3 dle [1].  Kontrola měření byla zajištěna kontrolními oměrnými.  

Následovalo vyhotovení ZPMZ zaměření identických bodů, který obsahuje mimo jiné 

výpočetní protokol a náčrt identických bodů. 

Tyto měřené podrobné body byly použity jako identické body pro zpřesňující 

transformaci souvislého rastru při obnově katastrálního operátu. Takto zpřesněný rastr byl 

použit k vektorizaci kresby katastrální mapy, která je součástí tvorby obnoveného 

katastrálního operátu. 

Platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Stará Rudná bude 

vyhlášena dne 21. května 2010. 
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