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Anotace 

V následující bakalářské práci je popsána jedna z etap obnovy katastrálního operátu 

přepracováním. Tento projekt obsahuje zaměření identických bodů, kam řadíme i hraniční 

kameny. V první části je čtenář seznámen se základními pojmy a možnostmi obnovy 

katastrálního operátu, v následující části je pak rozvinuta právě obnova přepracováním a 

identické body. V dalších částech je pak konkrétně popsáno katastrální území, ve kterém 

probíhala obnova, postup přípravných a měřických prací, následné zpracování získaných 

dat i s rozborem přesnosti. V poslední části je pak popsáno přístrojové a programové 

vybavení a použité souřadnicové systémy. 

 

Klí čová slova: obnova, katastrální operát, identické body, hraniční znaky  

 

 

Summary 

In the following thesis is described one of the phase of the renewal of the cadastre 

by transforming maps from graphic to Digital mode. This project include measuring of 

identical points with boundary points too. In the first part of this thesis is the reader be 

briefed by basics notions and option of the renewal, in the next part is given an account of 

transforming and identical points. As follows is concretely described the cadastral district 

where the renewal was doing, courses of advance and measuring working with the analysis 

of accuracy. In the last part are defined an instrumentation and software. 
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Kateřina Štěrbová: Zaměření identických bodů pro obnovu katastrálního operátu 

2010   

OBSAH 

SEZNAM ZKRATEK:....................................................................................................................... 6 

1. ÚVOD ........................................................................................................................................ 7 

2. SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU ................................................................................... 8 

2.1.  ZÁKLADNÍ POJMY ..................................................................................................................... 8 

2.2.  MOŽNOSTI OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU ..................................................................... 10 

2.3.  VYUŽÍVANÉ M ĚŘICKÉ METODY ............................................................................................... 11 

3. OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU P ŘEPRACOVÁNÍM .................................. 12 

3.1.  OBNOVA PŘEPRACOVÁNÍM ..................................................................................................... 12 

3.2.  ETAPY OBNOVY ...................................................................................................................... 13 

3.3.  IDENTICKÉ BODY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ ................................................................................. 14 

4. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BLAŽOV .......................... .......................................................... 16 

5. VYHLEDÁNÍ A ZAM ĚŘENÍ ZACHOVALÝCH HRANI ČNÍCH ZNAK Ů ................... 17 

5.1.  PŘÍPRAVA ............................................................................................................................... 17 

5.2.  MĚŘICKÉ PRÁCE ..................................................................................................................... 19 

5.3.  ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ ............................................................................................................. 21 

6. ZAM ĚŘENÍ IDENTICKÝCH BOD Ů V K.Ú. BLAŽOV ................................................... 22 

6.1.  PŘÍPRAVNÉ PRÁCE .................................................................................................................. 22 

6.2.  MĚŘICKÉ PRÁCE ..................................................................................................................... 23 

6.3.  ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ ............................................................................................................. 24 

7. ROZBOR PŘESNOSTI ......................................................................................................... 25 

7.1.  GNSS ..................................................................................................................................... 25 

7.2.  OBOUSTRANNĚ PŘIPOJENÝ A OBOUSTRANNĚ ORIENTOVANÝ PP ............................................. 27 

7.3.  RAJÓN ..................................................................................................................................... 27 

7.4.  DVOJRAJÓN ............................................................................................................................ 28 

8. POUŽITÉ SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY .......................................................................... 29 

6.1.  S-JTSK ................................................................................................................................... 29 

6.2.  ETRS-89 ................................................................................................................................ 29 

9. POUŽITÉ PŘÍSTROJOVÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ .......................................... 30 

9.1.  MĚŘICKÉ PŘÍSTROJE ............................................................................................................... 30 

9.2.  PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ....................................................................................................... 33 

10. ZÁVĚR ................................................................................................................................... 34 



Kateřina Štěrbová: Zaměření identických bodů pro obnovu katastrálního operátu 

2010   

POUŽITÁ LITERATURA A INTERNETOVÉ ZDROJE ........... ................................................ 35 

SEZNAM TABULEK ...................................................................................................................... 37 

SEZNAM OBRÁZK Ů ...................................................................................................................... 37 

SEZNAM PŘÍLOH .......................................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kateřina Štěrbová: Zaměření identických bodů pro obnovu katastrálního operátu 

2010   6 

SEZNAM ZKRATEK: 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČSTS Česká státní trigonometrická síť 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
DKM digitální katastrální mapa 
DOPNUL doplnění sítě nultého řádu 
ETRF European Terrestrial Reference Frame 
ETRS-89 European Terrestrial Reference System 89 
EUREF evropský referenční systém 
GDOP Geometric Dilution of Precision 
GNSS globální navigační souřadnicový systém 
JTSK (S-JTSK) systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
k.ú. katastrální území 
KMD, KM-D katastrální mapa digitalizovaná 
KN katastr nemovitostí 
NULRAD síť nultého řádu 
PBP polohové bodové pole 
PK pozemkový katastr 
PP polygonový pořad 
PPBP podrobné polohové bodové pole 
RTK Real Time Kinematics 
SGI soubor geodetických informací 
SK (S-SK) systém stabilního katastru 
SPI soubor popisných informací 
ZE zjednodušená evidence parcel 
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1. ÚVOD 

 V době, kdy vše kolem nás podléhá modernizaci a vše je víceméně závislé na 

informačních technologiích, je potřeba vnést systém do všech oblastí lidského bytí. 

Výjimkou nejsou ani geodeti, kteří využívají informací katastrálních úřadů pro své měření. 

Proto i informace a podklady na katastrálních úřadech je třeba obnovit. Stěžejním článkem 

pro správné podklady je katastrální operát, který je třeba aktualizovat. Aktualizace operátu 

spočívá v převedení analogových map do map v digitální formě. Digitální mapy mají totiž 

oproti mapám analogovým mnohé výhody. Mohou se opravovat s okamžitou platností,   

lze do nich zakreslit jakoukoli změnu a přitom není nutné překreslovat celou mapu. 

V neposlední řadě je to také úspora místa. Digitální formy map se uchovávají ve formě 

souborů nebo na multimediálních nosičích.  

V dnešní době probíhá na celém území České republiky obnova katastrálního 

operátu. V současnosti se jedná o stěžejní činnost katastrálních úřadů a jim podřízených 

katastrálních pracovišť. Jako podklady pro obnovu slouží geometrické plány, záznamy 

podrobného měření změn, měřické náčrty a také rastry analogových map daného 

katastrálního území. To vše spadá pod správu katastrálních úřadů. 
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2. SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU 

Následující kapitola seznámí čtenáře s pojmy ať již známými či novými,                  

s možnostmi obnovy, jejich obsahem a etapách. 

2.1.  Základní pojmy 

Protože se nejen v obnově katastrálního operátu, ale v celém systému katastru 

nemovitostí setkáváme s mnoha pojmy a výrazy, tato kapitola vyzvedává ty pojmy, které 

se vyskytují dále v textu práce nebo jsou spojeny s tématikou obnovy katastrálního 

operátu. 

DKM 

Digitální katastrální mapa. Jedná se o výsledek zpracování dat novým mapováním                        

po pozemkových úpravách, přepracováním dosavadních map katastru nemovitostí             

v měřítku 1:1000 a 1:2000, má vyšší kvalitu, danou daleko vyšší přesností (kvalitou) bodů 

nebo také převodem číselného vyjádření mapy do digitální formy. Mapa se vyhotovuje 

jako bezešvá a spojitá v souřadnicovém systému JTSK, má vyšší kvalitu, danou vyšší 

přesností bodů. 

KMD 

 Katastrální mapa digitalizovaná. Je vytvářena podle Návodu pro obnovu 

katastrálního operátu a převod. Vzniká na podkladě výsledků měřických prací, které 

zahrnují: zaměření identických bodů v JTSK, transformaci rastrů na identické body a 

zaměření skutečného stavu a vyrovnání katastrálních hranic. Vzniká od roku 2009 do roku 

2015 nad mapami v měřítku 1:2880. 

KM-D 

 Katastrální mapa digitalizovaná. Jedná se o výsledek přepracování analogové mapy 

v souřadnicovém systému Gusterberském nebo Svatoštěpánském do digitální formy. Také 

již digitální forma katastrální mapy, vyhotovené podle dřívějších předpisů. 
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  DKM a KM-D pokrývají asi 34% území ČR. Pro zbytek území ČR jsou přístupné 

pouze naskenované katastrální mapy. Následným zpracováním těchto naskenovaných map 

vznikne odpovídající rastrová bezešvá mapa katastru nemovitostí.  

Rastr 

 Naskenovaná analogová mapa, uchovávána ve formě souborů nebo na plastových 

fóliích. Rastrový soubor zobrazuje celé jedno katastrální území a vzniká spojením 

rekonstruovaných rastrů jednotlivých mapových listů. Využívají se jako podklad pro 

tvorbu zpřesněného rastru. 

Katastrální operát 

 Jedná se o obsah katastru podle katastrálních území. Je tvořen SGI a SPI, 

souhrnnými přehledy o půdním fondu z údajů katastru, dokumentací výsledků šetření pro 

vedení a obnovu SGI, a to včetně seznamu místních a pomístních názvosloví a sbírkou 

listin. Sbírka listin obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, jež byly 

podkladem pro zápis do KN. 

SGI 

 Soubor geodetických informací je zastoupen katastrální mapou a jejího číselného 

vyjádření. 

SPI 

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

o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných,             

o právních vztazích a právech týkající se předmětu katastru nemovitostí. 

Katastrální mapa 

 Je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, jež obsahuje body PBP, 

polohopis a popis [3]. Vyhotovuje se v těchto formách: DKM, KMD a KM-D (viz. výše).  
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2.2.  Možnosti obnovy katastrálního operátu  

Obnova katastrálního operátu je dlouhý a poměrně složitý proces. Záleží na 

rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu, resp. katastrálního pracoviště, kterou možnost 

obnovy zvolí. Při rozhodování je kladen důraz nejen na časovou a finanční náročnost, ale 

také na využitelnost podkladů a jejich kvalitu. Jakmile se katastrální úřad rozhodne, kterou 

možnost zvolí, zveřejní na úřední desce oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu 

novým mapováním nebo přepracováním.  

Obnova novým mapováním 

K této metodě se přistoupí, jestliže geometrické a polohové určení nemovitostí 

v důsledku značného počtu změn, nedostatečné přesnosti nebo použitého měřítka 

katastrální mapy, již nevyhovuje současnému vedení katastru nemovitostí nebo dojde-li ke 

ztrátě, zničení nebo takovému stupni poškození podkladů, že není možné je využít pro 

rekonstrukci katastrálního operátu, jak je uvedeno v [1]. 

Obnova novým mapováním je dlouhá, ale někdy nevyhnutelná. Mimo jisté 

nevýhody skýtá i mnoho výhod. Začíná se téměř od začátku, a tudíž není zapotřebí 

využívat tak velikého množství starších podkladů. 

Obnova na podkladě výsledků pozemkových úprav 

Jak již nadpis napovídá, využívá se výsledků komplexních pozemkových úprav.   

Za geometrické a polohové určení se považuje tvar a rozměr nemovitosti souřadnicemi 

bodů jejích hranic. Katastrální úřad se rozhodne, zda tyto výsledky použije pro obnovu a to 

v případě, je-li jednoduchou pozemkovou úpravou souvislá část katastrálního území a zda 

je považuje za vhodné jako podklad pro obnovu [1]. 

Obnova přepracováním SGI 

SGI se v tomto případě převede z grafické formy do formy digitální. Protože 

obnova přepracováním je předmětem této práce, bude více popsána v následujících 

kapitolách. 
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Převod  

Využívá se tehdy, je-li vyhotovena analogová mapa v číselném vyjádření bodů 

polohopisu souřadnicemi v S-JTSK a v zobrazovací soustavě v souladu s předpisy v době 

jejího vzniku [3]. Oproti předchozím se u převodu prakticky nechodí měřit do terénu, 

jelikož se plně využívá podkladů a jejich zpracování pomocí výpočetní techniky. 

2.3.  Využívané měřické metody 

Geodetické metody 

 Z geodetických metod se využívají plošné sítě, polygonové pořady, protínání vpřed 

z úhlů, protínání vpřed z délek nebo jejich kombinace a rajóny [2]. 

Polygonové pořady se využívají oboustranně připojené a oboustranně orientované. 

PP do 1,5 km mohou být jednostranně orientované a připojené, a pokud bychom použili PP 

neorientovaný, pak musí mít maximálně 4 strany.  

Při protínání vpřed z úhlů nebo délek musíme dodržet úhel protínání 30-170 gon 

a kratší vzdálenost nesmí být delší než 1500 m. Směry se měří ve dvou skupinách. 

U rajónů se dodržuje maximální délka 1500 m, přičemž celková délka rajónu 

nesmí překročit nejvzdálenější orientaci. Ta se provádí na daném bodě na 2 body nebo na 

určovaném bodě na nejméně 3 body. Je-li rajón delší jak 800 m, pak měříme                      

ve 2 skupinách. 

Fotogrammetrické metody 

Při použití fotogrammetrické metody se body PPBP a popř. i vlícovací body určují 

analytickou nebo digitální analytickou aerotriangulací (určí střed leteckého snímku). 

Letecké snímky se používají zpravidla o formátu 23×23 cm na rozměrově stálé podložce, 

které jsou pořizovány kalibrovanými leteckými komorami s 60 % podélným a 30 % 

příčným překryvem. Nejmenší měřítko snímku je 1:6000 [2]. 
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Technologie GNSS 

Využívají se takové přijímače, které zaručují požadovanou přesnost výsledků 

měření. Jinak tomu není ani u výpočetních programů. Při měření a následném zpracování 

je nutné dodržovat pokyny výrobce, resp. vydavatele a postupovat podle pokynů 

v dokumentaci přístroje resp. programu. Z hlediska přesnosti je nutné provádět dvě na sobě 

nezávislá měření. Lze využít kombinaci dvou měření GNSS nebo jednoho měření GNSS a 

druhé geodetickou metodou. Při kombinaci dvou měření GNSS musíme brát zřetel na 

požadavek jiného postavení družic. To znamená měřit druhou observaci nejméně 

s hodinovým posunem [6].  

3. OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU PŘEPRACOVÁNÍM 

3.1.  Obnova přepracováním 

Hlavním principem je přepracování katastrální mapy v analogové formě do formy 

digitální. Využívá se k tomu mnoha podkladů. Tyto podklady jsou různé z hlediska 

měřítek, kvality, přesnosti a také použitých souřadnicových systémů. Pokud je na jednom 

celém katastrálním území stejný mapový podklad pak se celá obnova poměrně zjednoduší.  

Za podklady využitelné pro přepracování se považují [2]: 

• výsledky dřívější obnovy mapováním 

• operáty dřívějších pozemkových evidencí 

• podklady z měřické dokumentace daného k.ú. 

• doplněný vektorový hraniční polygon 

• výsledky zeměměřických činností pro tvorbu jiných informačních systémů 

s ověřenou přesností  

Projekt obnovy, podle kterého probíhají měřické a výpočetní práce, sestaví osoba 

pověřená katastrálním úřadem. Tato osoba pak také zodpovídá za celý průběh obnovy. 

Založí se přehled ZPMZ a přehled identických bodů. Jako grafický podklad pro KMD 

slouží vyrovnaný nebo souvislý rastr, pro DKM je to katastrální mapa, není-li k dispozici 

přesnější podklad. Z těchto rastrů se vybírá pouze ten obsah, který není zobrazen v mapě 

pozemkového katastru.  
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3.2.  Etapy obnovy 

Jako všechny měřické geodetické práce i obnova přepracováním má své etapy. 

Etapy a jejich stručný popis jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1 – etapy obnovy katastrálního operátu přepracováním [2] 

 Činnost Popis činnosti 

 Zahájení obnovy a přípravné práce 

1. Oznámení o obnově přepracováním 
Příslušný katastrální úřad zveřejnění 2 měsíce 
před zahájením. 

2.  Projekt obnovy 
Rozsah prací, charakteristiku území, výčet 
významných podkladů, grafický přehled 
území. 

 Budování PPBP 

3. Vybudování, revize nebo doplnění PPBP  

 Částečná revize katastru 

4. Oznámení o částečné revizi Oznámení 2 měsíce předem. 

5. Částečná revize katastru 

Hranice kú, seznamy budov s čísly 
popisnými, evidenčními a bez těchto čísel, 
body PBP, místní a pomístní názvosloví a 
doplnění neúplných údajů. 

 Výběr a příprava podkladů 

6. Založení a naplnění ZPMZ  

7. Výběr využitelných podkladů  

 Vyhledání a zaměření identických bodů 

8. Přehled identických bodů  

9. Vyhledání a zaměření identických bodů  

 Obnovení SGI 

10. Transformace rastrů základních podkladů 
Afinní transformace jednotlivých mapových 
listů s následnou Jungovou dotransformací. 

11. 
Určení souřadnic podrobných bodů, vytvoření 
databáze bodů 

Převzetím, výpočtem nebo vektorizací. 
Automatizovaně ve shodě s výkresem DKM 
(KMD). 

12. Vektorizace, tvorba společného grafického souboru V souladu s § 16 katastrální vyhlášky 

13. 
Ověření kvality a zajištění homogenity s bodovým 
polem 

Zaměření rovnoměrně rozložených 
kontrolních bodů 

14. Doplnění hranic věcných břemen  

15. Doplnění parcel ZE  

16. Koncept DKM nebo KMD  

17. 
Kontrola kresby, přečíslování parcel a vytvoření 
konečného grafického souboru 
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 Obnovení SPI 

18. Výpočet výměr Zaokrouhluje se na celé metry nahoru 

19. Srovnávací sestavení parcel 
Porovnání parcel katastru a ZE s následným 
přečíslováním. Zpravidla v 1 číselné řadě. 

20. Návrh nového SPI a SGI  

21. Kontrola a technická zpráva  

 Námitky  

22. Oznámení o dokončení obnovy Zveřejnění 30 dnů před vyložením operátu. 

23. Vyložení operátu k veřejnému nahlédnutí  

24. Řízení o námitkách 
Jednání vlastníků parcel a odpovědných osob 
příslušného katastrálního úřadu. 

25. Vyhlášení platnosti obnoveného operátu  

26. Změny údajů BPEJ  

3.3.  Identické body a jejich zpracování 

Identické body jsou takové body, pro jejichž polohy jsou známé souřadnice jak v  

S-JTSK tak v původním souřadnicovém systému S-SK. Využívají se pro určení 

transformačního klíče, který je pro další zpracování tj. transformaci nezbytný. Přestože se 

nazývají identickými body, ne vždy identické jsou, jelikož nejsou v obou soustavách zcela 

ztotožněny.  

Identickými body mohou být: 

• trvalým způsobem označené původní lomové body na hranici k.ú. 

• trvalým způsobem označené původní lomové body na styku 3 nebo více 

hranic pozemků 

• trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích pozemků 

• lomové body na obvodu budov 

• body na jiných trvalých předmětech obsahu katastrálního operátu, dá-li se 

předpokládat neměnnost původní polohy 

• styk hranic 3 nebo více pozemků, jehož poloha je v terénu zřetelná a určitá 

• průsečík spojnic 2 identických bodů s hranicí pozemku, která je v terénu 

zřetelná a určitá (výjimečně) 
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Při obnově přepracováním se současně s vyhotovením přehledu ZPMZ, podle 

kterého vyhodnotíme, jaké identické body můžeme využít, vytvoříme i jejich přehled. 

Přehled identických bodů a linií, které můžeme využít pro transformaci souřadnic bodů 

z využitelných podkladů a pro zpřesňující transformaci souvislého rastru. Přehled lze 

vyhotovit samostatně pro každý z těchto účelů [2].  

Mezi identické body se vždy musí zahrnout i hraniční znaky, jež vyhledáme při 

rekognoskaci terénu. Přitom je třeba zvolit jako identické i takové body, které se nacházejí 

mimo zpracovávané katastrální území, a při vyhotovování zpřesněného rastru by mohly 

ovlivnit geometrické a polohové určení hranice katastrálního území, a to například 

prochází-li hranice okrajem intravilánu, nebo v blízkosti samoty.  

Nutné je také identické body ověřit. Ověřování se provádí změřením vzdáleností 

identických bodů, změřením vzdálenosti identického bodu od bodu PBP nebo novým 

polárním zaměřením. Dosažené výsledky se následně porovnají s výsledky původních 

určení polohy bodů. Tyto výsledky získáme z dokumentace KN. 

Ze zaměřených identických bodů se vytvoří transformační klíč pro transformaci 

mezi dvěma souřadnicovými systémy. Pro vytvoření transformačního klíče je zapotřebí 

minimálně čtyř identických bodů a to podle zvoleného typu transformace: 

• Shodnostní transformace 

• Podobnostní transformace 

• Afinní transformace 

• Helmertova transformace 
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4. KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BLAŽOV 

K.ú. Blažov (číslo k.ú.: 672017) se nachází v Olomouckém kraji, nedaleko hradu 

Bouzov. K.ú. spadá pod správu Katastrálního pracoviště Olomouc. Rozloha celého k.ú. je 

145,96 ha. Obec Blažov, která v roce 2001 měla 49 obyvatel, spadá pod správu obce 

s rozšířenou působností Litovel, kde je i pověřený obecní úřad. 

V k.ú. Blažov doposud platí katastrální mapa z roku 1834, zpracovaná v S-SK 

Svatoštěpánském v měřítku 1:2880. S její digitalizací se započalo v roce 2009 a plánované 

ukončení je stanoveno na listopad 2010. Digitalizace katastrální mapy  v k.ú. Blažov spadá 

pod projekt ČÚZK urychlení digitalizace katastrální mapy v letech 2009-2015. 

 Charakteristickým rysem vnější zástavby je zemědělství, kde převažují pastviny 

nad ornou půdou jak je zřejmé z následující tabulky. Podle osobní zkušenosti mohu terén 

charakterizovat jako pahorkatinu s nadmořskou výškou 400-500 m n.m. 

 

Tabulka 2 – statistické údaje, stav ke dni 10.4.2010 [10] 

druh pozemku způsob využití 
počet 
parcel 

výměra [m2] 

orná půda 
 

7 518811 
zahrada 

 
74 59686 

ovocný sad 
 

11 83054 
travní porost 

 
95 501156 

lesní porost 
 

65 155610 
vodní plocha nádrž umělá 3 188 
vodní plocha tok přirozený 1 3227 
zastavěná plocha zbořeniště 3 451 
zastavěná plocha 

 
49 16119 

ostatní plocha jiná plocha 30 31244 

ostatní plocha 
manipulační 
plocha 

1 7582 

ostatní plocha neplodná plocha 23 9598 
ostatní plocha ost. komunikace 48 39537 
ostatní plocha silnice 2 33168 
ostatní plocha  zeleň 1 121 
celkem 

 
413 1459552 

PK 
 

196 827200 
celkem  196 827200 
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5. VYHLEDÁNÍ A ZAMĚŘENÍ ZACHOVALÝCH HRANIČNÍCH ZNAKŮ 

Hraniční znaky jsou považovány dle [2] také za identické body, a tudíž jsem je 

nesměla opomenout. Z hlediska přehlednosti je zaměření identických bodů v intravilánu 

předmětem samostatné kapitoly. Postup měření jsem taktéž rozdělila do dvou částí. 

Zpracování dat jsem pak provedla současně, protože jednotlivé výpočty na sebe navazují. 

Hraniční znaky jsem se rozhodla zaměřit jako první, jelikož jsem tak vymezila 

hranici k.ú. 

5.1.  Příprava 

Podklady 

Jako podklad mi v tomto případě sloužila ortofotomapa s vykreslenou hranicí k.ú. 

S touto mapou jsem pracovala v terénu a ušetřila si tak čas při následném měření 

hraničních znaků. 

Obrázek 1 – k.ú. Blažov s číslem k.ú. 
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Rekognoskace terénu 

Součástí každého geodetického měření by měla být rekognoskace terénu, při kterém 

si uděláme přehled o stavu bodů ZPBP a bodů zhušťovací sítě, jejich signalizace a 

stabilizace. Polohy bodů ZPBP získáme z geodetických údajů, poskytovaných na webu 

ČÚZK. Geodetické údaje jsou předmětem přílohy 1. 

V k.ú. Blažov je hustota trigonometrických bodů velmi malá, a proto bylo nutné 

stabilizovat pomocné body, čímž se síť bodů zahustila. Polohu pomocných bodů jsem 

získala technologií GNSS nebo oboustranně připojeným a oboustranně orientovaným 

polygonovým pořadem.  

Rekognoskaci jsem provedla pochůzkou kolem hranice k.ú. Zjistila jsem tak stav 

hraničních znaků, jejichž přibližnou polohu jsem zakreslila do ortofotomapy. Podle 

koncentrace znaků v dané oblasti jsem si celé k.ú. rozdělila do několika dílčích jednotek, 

abych si tak mohla předem naplánovat postup měřických prací. Protože na některých 

částech hranice k.ú. jsem nenalezla žádné hraniční znaky, nebylo třeba měřit celou délku 

hranice, ale jen části hranice. Jelikož tedy nebyla dodržena posloupnost číslování 

hraničních kamenů, mohla jsem si je libovolně očíslovat bez ohledu na původní označení. 

Hraniční znaky v k.ú. Blažov pocházejí z konce 19. století. Kříž na každém kameni 

přísluší Řádu německých rytířů, kteří zde právě na konci 19. století pobývali a prováděli 

zaměřování hranic k.ú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – hraniční kámen v k.ú. Blažov 
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5.2.  Měřické práce 

Nalezené a zakreslené hraniční znaky jsem zaměřila oboustranně připojeným a 

oboustranně orientovaným PP nebo rajónem. Podle zakreslených hraničních znaků 

v ortofotomapě jsem stanovila umístění pomocných podrobných měřických bodů.  

Zaměření a stabilizace pomocných podrobných bodů 

Nejprve bylo na základě rekognoskace nutné provést zahuštění sítě. Pro zaměření 

pomocných podrobných měřických bodů jsem využila technologii GNSS. Získala jsem tak 

pomocné body 4001, 4002, 4101-4106 a dále 4116-4119, bod č.4120 jsem určila na 

základě rajónu z bodu 4117.  

Měřila jsem přístrojem Leica systém 900 GNSS. Použila jsem metodu RTK, čili 

měření v reálném čase. Při této metodě je zapotřebí dvoufrekvenční aparatura GNSS 

schopná přijímat a zpracovávat RTK korekce. K tomu je opět zapotřebí mobilní 

internetové připojení.  

Principem metody RTK je měření na 1 bodě po dobu 30 vteřin, čímž získáme 30 

observací. Větší počet observací je nadbytečný a výslednou polohu by nějak nezpřesnilo. 

Každý bod musí být měřen 2× a to s minimálně hodinovým posunem. Důvodem časové 

pauzy mezi dvěma měřeními je jiné postavení družic. Druhé měření probíhá stejným 

způsobem jako první.  

Charakteristikou přesnosti při měření RTK je GDOP, který nesmí překročit  

hodnotu 7, pak je měření nepoužitelné. GDOP čili Geometric Dilution of Precision 

charakterizuje vliv rozložení družic nad obzorem v okamžiku měření. Během celého 

měření nepřekročila hodnota GDOP maximální přípustnou hranici. Dále jsem sledovala 

tzv. zdraví družic. Pomocí tlačítek na klávesnici přijímače, jsem si mohla zobrazit 

jednotlivé družice i s údaji o jejich technickém stavu. Protokoly observací RTK a seznamy 

souřadnic jsou předmětem příloh 2 a 6. 

Abych se při měření GNSS připojila na ETRS-89, musela jsem do přístroje zadat 

transformační klíč. Území Olomouckého kraje bylo rozděleno na několik oblastí, pro které 

byly nadefinovány transformační klíče. Každý transformační klíč je definován minimálně 

čtveřicí identických bodů a matematickým vztahem, který představuje transformaci. Tyto 

parametry se pak do přístroje uloží po čísly a před měřením je tudíž nutné zadat pouze 



Kateřina Štěrbová: Zam

2010 

číslo oblasti, kde se nachází zájmové území. 

s transformačním klíčem č

CZEPOS 

Během měření jsem 

v Kroměříži. CZEPOS je 

použití v katastru nemovitostí a

uživatelům GNSS data pro p

spadá pod správu Země

geodetických základů ČR. 

Koncem roku 2009

Dnes síť CZEPOS obsahuje

státech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – rozmístění permanentích stanic CZEPOS

ěrbová: Zaměření identických bodů pro obnovu katastrálního operátu
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Stejně jako jiné geodetické metody, má i technologie GNSS podmínky měření, při 

kterých dosáhneme nejpřesnějších výsledků. Patří mezi ně: 

• Rozložení a zdraví družic 

• Prostředí, ve kterém se signál šíří 

• Synchronizace času družice a přijímače  

• Parametry drah satelitů 

• Kvalita přijímače 

• Délka observace 

Zaměření hraničních znaků 

Vyhledané a v terénu viditelně označené hraniční znaky jsem zaměřila oboustranně 

připojeným a oboustranně orientovaným polygonovým pořadem nebo rajónem.  

Výchozími body pro zaměření hraničních znaků byly právě pomocné podrobné měřické 

body. 

Polygonový pořad jsem využila pouze jednou. Počátečním bodem PP je bod č. 4105 

s orientací na bod č. 4106 a koncový bod č. 4115 s orientací na 4116. Z tohoto PP jsem 

zaměřila hraniční znaky č. 5 až 18.  

Zbývající hraniční znaky jsem zaměřila pomocí rajónu. Využila jsem poloh 

známých pomocných bodů s orientací na další známý pomocný bod a zaměřila osnovu 

směrů. Tímto způsobem jsem získala polohy hraničních znaků č. 1-5 a 19-29. Podle [2] se 

při využití rajónu musí měřit 2× nezávisle na sobě. Zaměřila jsem tedy pomocné body 2× 

metodou GNSS. 

5.3.  Zpracování měření 

Po doměření posledního bodu, jsem na Katastrálním pracovišti v Olomouc stáhla 

data do počítače, zpracovala zápisníky měření a provedla výpočet. Dále jsem udělala 

rozbor přesnosti, který práce v oblasti katastru nemovitostí vyžaduje. Rozbor přesnosti je 

rozveden v kapitole 7. Jako poslední krok celé práce jsem vyhotovila výkresy související 

s měřením identických bodů a zakreslení hraničních znaků. Výkresy jsou předmětem 

přílohy 7. 
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6. ZAMĚŘENÍ IDENTICKÝCH BODŮ V K.Ú. BLAŽOV 

Přestože i hraniční znaky jsou považovány za identické body, v této kapitole se 

jedná o lomové body trvalých objektů, jejichž poloha se pravděpodobně nezměnila.  

6.1.  Přípravné práce 

Jako u každé měřické činnosti, tak i zde se musí provést příprava před samotným 

měřením. Příprava spočívá v získání využitelných podkladů, rekognoskaci terénu a 

případném stanovení postupu měření. 

Získání podkladů 

Obnova přepracováním vyžaduje zpracování podkladů. I přesto, že měřím jen část, 

tj. identické body, musela jsem potřebné podklady zpracovat nebo převzít. Jelikož na KP 

Olomouc již některé podklady byly vyhotoveny, využila jsem je s laskavým svolením 

pracovníků Katastrálního pracoviště Olomouc pro svoji práci. Jedná se o přehled ZPMZ a 

rastry PK a KN stavů k.ú. Blažov, který poskytuje ČÚZK.  

Jako další jsem z oficiálního webu ČÚZK získala geodetické údaje bodů, na které 

jsem se v k.ú. Blažov musela napojit. Geodetické údaje těchto bodů jsou předmětem 

přílohy 1. Z PK rastrů jsem si vybrala body, které jsou zobrazeny i v KN a daly by se 

považovat za identické. Postupovala jsem při tom dle [2]. Následovně jsem stanovila body, 

které budou zaměřeny. Jednalo se o lomové body na obvodu budov a body na jiných 

trvalých předmětech obsahu katastrálního operátu, dá-li se předpokládat neměnnost 

původní polohy.  

Body, které jsem použila pro připojení a orientaci jsou body číslo 000934110240 

(dále jen č. 24) a zhušťovací bod číslo 000934112380 (dále jen č. 238). Trigonometrický 

bod č. 24 je střed makovice věže hradu Bouzov, kam je z bodu č. 238 při jasné viditelnosti 

dobrý dohled. Bod 238 je stabilizován žulovým kvádrem s opracovanou hlavou a 

vytesaným křížkem a signalizován červenobílou tyčí. 

Pomocné a zhušťovací body jsem stabilizovala železnou trubkou o délce 50 cm a 

signalizovala dřevěným kolíkem a signální barvou (viz. obrázek 4). 
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6.2.  Měřické práce 

Při zaměřování identických bodů jsem využila nově zaměřených zhušťovacích 

bodů, které jsem určila technologií GNSS.  Identické body jsem zaměřila polární metodou 

z oboustranně orientovaného a oboustranně připojeného PP a musela jsem použít i rajóny. 

Všechny podrobné body v této práci mají stejné počáteční označení 00900070xxxx, 

a proto budu v následujícím textu uvádět pouze poslední čtyřčíslí bodů.  

První tři číslice značí pořadové číslo k.ú., čtvrtá číslice je uvnitř okresu nulová, 

nebo značí příslušnost ZPMZ do k.ú. sousedního okresu (rozmezí 1-8), pátá až osmá 

číslice je číslem ZPMZ a poslední 4 čísla tvoří vlastní číslo bodu [3]. 

Polygonový pořad 

Počátečním bodem PP je bod 4001 s orientací na 4002, který jsem taktéž určila 

technologií GNSS. PP dále jsem pokračovala na 4003 a na 4004, kde jsem vyvedla rajón 

(bod 4005) a jeden dvojrajón (body 4006 a 4008). Dále jsem pokračovala na 4007 a 4009, 

kde jsem opětovně vyvedla rajón na bod 4010.  Dalším bodem PP byl bod 4011 a 4012, ze 

kterého jsem naposled vyvedla rajón na bod 4013. PP jsem doměřila z bodu 4014 až na 

Obrázek 4 – stabilizace a signalizace pomocných bodů 
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koncový bod 4018. Koncový bod jsem připojila na zhušťovací bod číslo 238 s orientací na 

č. 24.  

Úhly se v tomto případě měří ve dvou skupinách při maximální délce záměr 500 m. 

Délky se měří obousměrně a vždy s použitím odrazných prvků na konci délek. PP musí mít 

maximálně 15 vrcholů.  

Vše je zřejmé ze zápisníků měření, jež jsou předmětem přílohy 4. 

Identické body 

Identické body jsem zaměřila polární metodou ze stanovisek PP. Některé body byly 

přístupné, jiné bylo možné zaměřit jen díky laserovému paprsku. Přístupné body jsem 

zaměřila s odrazným hranolem za pomoci figuranta. Zaměřila jsem rohy budov a jiných 

objektů, jejichž poloha se pravděpodobně nezměnila.  

Identické body musí být zaměřeny 2× nezávisle na sobě, proto jsem jako druhou 

nezávislou metodu zvolila kontrolní oměrné. Měřila jsem přístrojem Leica Flexline TCR 

TS02 a pásmem. Tam, kde oměrné byly přístupné, jsem s pomocí figuranta měřila 

pásmem. Tam, kde to nedovoloval terén, porost nebo jiné překážky jsem oměrné zaměřila 

přístrojem Leica. Ten zaměřil lomové body a vypočítal kontrolní oměrnou. 

Zápisník měření podrobných bodů je předmětem přílohy 4. 

6.3.  Zpracování měření 

Všechna měření jsem zpracovala pomocí výpočetní techniky na Katastrálním 

pracovišti v Olomouci, kde mi bylo umožněno využít programového vybavení v plném 

rozsahu. Samozřejmostí je zpracování zápisníků měření, výpočet a vyhotovení výkresů. 

Zápisníky, protokoly o výpočtech a výkresy jsou předmětem příloh 4, 5 a 7. 
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7. ROZBOR PŘESNOSTI 

Jelikož se pohybuji v oblasti katastru nemovitostí, je nutné porovnat požadované a 

dosažené odchylky měření. Vše jsem porovnávala s přesnostmi stanovenými v [2] a [3]. 

Přesnosti u rajónů se stanovují na základě přesnosti výchozích bodů a u PP se stanovuje 

úhlový a polohový uzávěr. 

7.1.  GNSS 

Základní charakteristikou je … 

základní střední souřadnicová chyba: 

��� � ����	 ���
�    

mx , my … základní střední chyby souřadnic dány vztahy: 

mx=x‘-x‘‘ 

my=y‘-y‘‘ 

x‘, y‘ … souřadnice určené z prvého měření 

x‘‘, y‘‘  ... souřadnice určené z druhého nezávislého měření 

je-li myx  0,14  můžeme souřadnice zprůměrovat 

je-li mxy � 0,14  je nutné další měření 

mxy … charakterizuje polohové určení souřadnic bodů 

mezní odchylka výškového určení: 

    ∆� � �� � �� 

z1, z2 … výšky určené ze dvou nezávislých měření   

je-li ∆z  0,20 lze výšku zprůměrovat 

je-li ∆z � 0,20 nutno měřit znovu 

Výpočet a porovnání souřadnic je předmětem přílohy 3. 
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Na základě porovnání v příloze č. 3 je patrné, že žádný bod nepřesáhl maximální 

stanovenou odchylku ±0,14 m. Proto jsem mohla souřadnice zprůměrovat a získat tak 

nejpravděpodobnější polohu bodu. Výsledné souřadnice jsou znázorněny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 – výpočet výsledných souřadnic a výšek 

průměr ze 
souřadnic bodů 

číslo 
zprům. 
bodu 

y x z 

4001' a 4001'' 4001 572635,97 1108652,24 396,82 
4002' a 4002'' 4002 572592,35 1108570,73 390,54 
4101' a 4101'' 4101 572147,32 1108860,33 433,71 
4102' a 4102'' 4102 572025,28 1109053,35 429,42 
4103' a 4103'' 4103 572495,05 1109845,50 457,44 
4104' a 4104'' 4104 572541,37 1109805,43 460,99 
4105' a 4105'' 4105 573109,33 1109150,33 491,86 
4106' a 4106'' 4106 573037,92 1109164,78 489,80 
4115' a 4115'' 4115 572772,39 1108400,30 383,24 
4116' a 4116'' 4116 572708,84 1108435,75 385,43 
4117' a 4117'' 4117 572174,34 1109007,99 413,84 
4118' a 4118'' 4118 573089,94 1110077,91 487,93 
4119' a 4119'' 4119 573009,83 1110110,07 479,56 

 

Dalšími charakteristikami přesnosti jsou: 

  

základní střední chyba délky: 

�� � ���� �� � 12
� � 20� 

mxy  … základní střední souřadnicová chyba 

md  … základní střední chyba délky  

d … větší z porovnávaných délek v metrech 

 mezní odchylka délky: 

     �� � 2�� 

ud  … charakterizuje odchylku mezi délkou přímo měřenou a vypočtenou ze souřadnic 
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7.2.  Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný PP  

Jak již bylo výše zmíněno, u PP se přesnost posuzuje pomocí uzávěrů. Mezní 

odchylky se stanovují na základě celkové délky PP, přičemž může být maximálně 15 

vrcholů PP. Porovnání mezních a dosažených odchylek je patrné v tabulce 4. Kritéria 

přesnosti, jak je patrné z tabulky 4, byla dodržena. 

 

mezní úhlová odchylka v uzávěru pořadu: 

 Δ� � 100 ·  √!    "##$                         
n … počet bodů polygonového pořadu včetně bodů připojovacích 

 

mezní polohová odchylka v uzávěru pořadu: 

   ∆% � 0,006 ·  �∑�    

∑d … součet délek polygonového pořadu 

 

Tabulka 4 – porovnání mezní a dosažené odchylky 

počáteční a 
koncový bod s 
orientacemi 

počet 
bodů 
PP 

celková 
délka PP 

(m) 

odchylka polohová a úhlová 

požadovaná dosažená 
∆∆∆∆ωωωω (cc) ∆∆∆∆p (m) ∆∆∆∆ωωωω (cc) ∆∆∆∆p (m) 

4001, 4002 –  
238, 24 

13 638,79 0,0360 0,15 0,0018 0,15 

4105, 4106 –  
4115, 4116 

10 833,49 0,0316 0,17 0,0123 0,14 

 

7.3.  Rajón  

Maximální délka rajónu je 1500 m, pokud se připojíme na bod se souřadnicovou 

odchylkou do ±0,04 m. Vychází-li rajón z bodů se střední souřadnicovou chybou mezi 

±0,04 m až ±0,06 m, nesmí překročit délku 300 m. Pokud je rajón delší jak 800 m, pak se 

úhly měří ve dvou skupinách.  
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Porovnání délek rajónu a přesností vycházejících bodů je přehledně zpracováno do 

tabulky 5. Je zde vidět, že všechna kritéria přesnosti byla dodržena. Přestože u některých 

bodů je odchylka mxy = ±0,06 m byla dodržena délka rajónu, to je maximálně 300 m. 

 

          Tabulka 5 – porovnání délek záměr a přesnosti určení polohy bodů 

výchozí bod 
rajónu 

mxy 

[[[[m]]]] 

koncový bod 
rajónu 

mxy 

[[[[m]]]] 
délka mezi body (délka 

záměry) 

4004  0,06 4005 0,06 38,106 

4009 0,06 4010 0,06 26,764 

4012 0,06 4013 0,06 42,155 

4101 0,00 4102 0,02 228,425 

4103 0,03 4104 0,01 61,343 

4118 0,00 4119 0,00 86,321 

4101 0,00 4117 0,02 150,107 

 

7.4.  Dvojrajón 

 Dvojrajón vznikne ze 2 rajónů na sebe navazujících, přičemž nesmí mít vzdálenost 

výchozích bodů větší než 1500 m, a to s podmínkou přesnosti polohy bodů mxy= ±0,04 m. 

Z tabulky 6 je vidět, že i když se u prvního dvojrajónu nepodařilo dodržet odchylku 

mxy=±0,04 m, nebyla překročena maximální délka pro tuto podmínku. Pokud se odchylka 

pohybuje v rozmezí ±0,04 m až ±0,06 m, pak rajón nesmí překročit délku 300 m, což bylo 

dodrženo. Dále také nejdelší záměra nesmí být větší jako celková délka rajónu. 
 

Tabulka 6 – porovnání vzdáleností bodů a přesnost určení výchozích bodů 

body rajónu 
mxy 

výchozího 
bodu [[[[m]]]] 

mxy 

koncového 
bodu [[[[m]]]] 

celková délka mezi 
body (délka záměry) 

nejvzdálenější 
orientace 

4004 - 4006 - 
4008 

0,00 0,02 238,518 88,41 

4101 - 4117 - 
4120 

0,06 0,06 105,254 49,019 
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8. POUŽITÉ SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY 

6.1.  S-JTSK 

Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Jejím vytvořením byl pověřen Ing. 

Josef Křovák. Vychází z původní vojenské triangulace a to orientací a rozměrem. Je 

definován Křovákovým zobrazením jako dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné 

poloze.  

Trigonometrické body se z Besselova elipsoidu nejprve konformně zobrazily na 

Gaussovu kouli a následně na kužel v obecné poloze. Osa X je tvořena obrazem 

základního poledníku (λ = 42°30´ východně od Ferra – viz. obrázek 4) a její kladný směr je 

orientován k jihu. Osa Y je kolmá k ose X a směřuje na západ. Díky tomuto uspořádání 

souřadnicových os se celé území České republiky dostalo do 1. kvadrantu a všechny 

souřadnice jsou tudíž kladné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  ETRS-89 

Evropský terestrický referenční systém. Jedná se o geocentrický souřadnicový 

systém, jehož počátek souřadnicových os je ve středu Země. Osy nemají konstantní 

polohu, ale posunují se v důsledku pohybu euroasijské kontinentální desky.  

Obrázek 5 – Křovákovo zobrazení 
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Referenční systém je určen pomocí souboru konstant, algoritmů, technologií a 

referenčním rámcem. Referenční rámec tvoří objekty, kterým jsou přiřazeny souřadnice a 

také jejich změny v závislosti na čase. Pro ETRS-89 můžeme rozlišit dva základní 

konvenční systémy. Jedná se o mezinárodní nebeský referenční systém ICRS (International 

Celestial Reference System) a mezinárodní terestrický referenční systém ITRS-YY 

(International Terrestrial Reference System), kde YY je dvojčíslí roku realizace. 

Připojení geodetických bodů České republiky k souřadnicovému systému ETRS-89 

bylo zahájeno v roce 1991 připojením trigonometrických bodů Pecný, Přední příčka, Kleť, 

Velká Raca, Kvetoslavov a Šaňkovský grúň ke stálé síti evropských stanic EUREF. První 

tři jsou na území České republiky, druhá trojice na území Slovenské republiky. V roce 

1992 bylo přidáno dalších 12 bodů a vytvořila se tak síť NULRAD. 

Následovalo zahuštění (doplnění NULRAD) zaměřením bodů sítě DOPNUL. 

Celkem síť DOPNUL obsahuje 176 bodů, včetně bodů sítě NULRAD. Síť bodů DOPNUL 

je zahuštěna vybranými body ČSTS. Souřadnice těchto bodů jsou určovány v systému 

ETRS-89. Hustota těchto bodů byla stanovena na přibližně 4 trigonometrické body na 

jeden triangulační list. Celkem 3096 bodů na území celé České republiky (realizace 1996-

2006). 

9. POUŽITÉ PŘÍSTROJOVÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ  

9.1.  Měřické přístroje 

Leica FlexiLine TS02 

Přístroj má alfanumerickou klávesnici, laserovou olovnici a baterii Li-Ion s výdrží 

až 20 hodin. Je odolný vůči teplotám -20-50°C a je kompatibilní s jakýmkoli softwarem 

s jádrem Windows CE 5.00. Kapacita paměti závisí na užívaném typu paměti, můžeme 

zvolit buďto vnitřní paměť (až 13 500 měření, 24 000 fixních bodů) nebo externí USB 

flash (až 1 GB). Přenos dat je možno provést sériovým připojením, USB nebo pomocí 

Bluetooth. 
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technické parametry: 

• měření úhlů  - přesnost 1´´ 

• měření délek  - dosah laseru 3500m 

   - dosah bez hranolu 30m 

   - přesnost 1,5mm na hranol 

   - 1mm bez hranolu 

   - doba měření 2,4s 

 

 

 

 

 

 

 

Leica GPS900CS 

K tomu balíček RTK + post-processing rover do sítě CZEPOS. 

Sestava pro RTK obsahuje: 

• anténu a přijímač 

• kontroler, komunikující s anténou pomocí kabelu nebo bluetooth 

• modem Siemens v krytu antény pro připojení na internet 

• napájecí systém pro modem a kontroler - 4×Li-Ion vnitřní baterie  

• trn, držák na stativ, trojnožka 

• hák s pásmem pro měření výšky antény 

• propojovací kabely, kufr 

Obrázek 6 – Leica FlexLine TS02 
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• CompactFlash karta pro ukládání měřených dat 

Celá sestava byla ustavena na stativ, jak je vidět na obrázku 7. 

 

     

 

 

 

 

 

Ostatní 

Dále jsem pro veškeré měřické práce využila: 

• odrazný hranol 

• pásmo 

• kladivo 

• mačetu 

• stabilizační trubky a hřeby 

• signální sprej a dřevěné kolíky 

 

 

 

Obrázek 7 – GNSS sestava na stativu 
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9.2.  Programové vybavení 

Pro výpočet a grafické zpracování jsem přijala nabídku Katastrálního pracoviště 

Olomouc a využila programy odpovídající požadavkům katastrálních úřadů.                

Jedná se o Kokeš verze 7.60/32, kde jsem veškerá data zpracovala a následně provedla 

výpočet a MicroGEOS Nautil, který jsem využila pro grafické zpracování. 

Oba programy jsou založené na bázi Windows a jsou s tímto operačním systémem 

kompatibilní.  

Kokeš verze 7.60/32 

Kokeš je výkonný program, který je vybaven vlastním programovacím jazykem a 

lze ho doplnit podle vlastních potřeb. Sám o sobě zahrnuje funkce pro zpracování dat 

naměřených v terénu, jejich výpočet i grafické zpracování. Zahrnuje v sobě rozsáhlá 

geografická data, jež jsou uložena ve formě výkresů a rastrových podkladech ale i 

geodetické údaje o bodech uložené v seznamu souřadnic. Veškeré výpočty jsou 

protokolovány a odpovídají požadavků katastrálních úřadů ve všech směrech. 

MicroGEOS Nautil 

MicroGEOS Nautil vytvořil VÚGTK pro potřeby katastrálních úřadů. Jedná se o 

program určený pro tvorbu digitálních map a vektorizaci map sáhových měřítek. Produkt 

je aplikační nadstavbou systému MicroStation SE. 

Program MicroGEOS Nautil obsahuje nástroje pro všechny kroky obnovy od 

načtení dat přes zpracování grafických dat, vytváření obnoveného operátu až po export 

obnoveného operátu do NVF. Ukládání a zpracovávání dat je díky tzv. projektů velmi 

přehledné. Projektem v relační databázi je ucelená sada dat, která je zcela oddělena od dat 

ostatních produktů v téže databázi. Samotné výkresy lze pomocí manažeru výkresů utřídit 

a pracovat na nich jednotlivě. Kresby se tvoří v jednotlivých výkresech s předem 

nadefinovanými prvky pro potřeby katastrálních úřadů. Samotné výkresy obsahují několik 

vrstev (až 63). Propojení mezi výkresy je umožněno manažerem výkresů, což je dialogové 

okno sloužící pro připojování, odpojování a aktivování výkresových souborů.  
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10. ZÁVĚR 

Zadání této bakalářské práce je zaměření identických bodů pro obnovu katastrálního 

operátu přepracováním. Všechny práce, přípravné, měřické, výpočetní i grafické jsem 

provedla pod záštitou Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště 

v Olomouci, kde mi bylo umožněno využít veškeré prostředky pro zaměření, výpočet a 

grafické zpracování. 

Měřické práce probíhaly v období říjen až listopad 2009. Zpracování jsem provedla 

v souladu se stanovenými předpisy a žádná mezní odchylka nebyla překročena. Při 

grafickém zpracování jsem rovněž postupovala dle [14].  

Veškeré zápisníky a výpočetní protokoly jsou zaznamenány a jejich výběr je 

předmětem příloh nebo na přiloženém CD. Grafické zpracování je taktéž předmětem 

samostatné přílohy. 
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