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Diplomová  práce  se  zabývá  obnovou  katastrální  mapy  v sáhovém  měřítku 

přepracováním na katastrální mapu digitalizovanou v systému jednotné trigonometrické sítě 

katastrální  s využitím měřické  dokumentace.  Autor  práce  vybírá  využitelné  podklady pro 

obnovu katastrálního operátu,  zaměřuje identické body pro dotransformaci rastru katastrální 

mapy, tvoří zpřesněný rastr  katastrální mapy, dále provádí vektorizaci a vytváří obnovenou 

katastrální mapu digitalizovanou, v souladu s platnými předpisy. 

Klíčová slova: digitalizovaná, sáhová, katastrální mapa, systém jednotné trigonometrické 

sítě katastrální 

ABSTRACT

This  thesis  deals  with  recovery  of  the  cadastral  fathom  scale  analog  map  into  a 

digitalized map in Inified trigonometric cadastral network system by reprocessing method and 

with using surveying documentation. Author selects useful base materials for renewal of the 

real estate operate, focuses identical points to complete the transformation raster of cadastral 

map, creates a refined raster, alse performs vectorization and creates renewed cadastral map in 

digitalized form, in accordance with applicable regulations. 

Klíčová  slova:  digitalized,  fathom,  cadastral  map,  Unified  trigonometric  cadastral 

network system
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SEZNAM ZKRATEK

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální

DB Databáze

DKM Digitální katastrální mapa

DVHP Doplněný vektorový hraniční polygon
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GP Geometrický plán

GPÚ Geometrické a polohové určení

GTK Globální transformační klíč

ISKN Informační systém katastru nemovitostí

JPÚ Jednoduchá pozemková úprava

KGS Konečný grafický soubor

KKB Kód kvality bodu

KKV Kód kvality výměry

KM Katastrální mapa

KM-D Katastrální mapa digitalizovaná v původním systému stabilního katastru

KMD Katastrální mapa digitalizovaná v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální

KN Katastr nemovitostí

KP Katastrální pracoviště

KPÚ Komplexní pozemková úprava

KÚ Katastrální úřad

k.ú. Katastrální území

ML Mapový list

MG MicroGEOS

MOP Metodický a organizační pokyn

MS Místní systém

MV Ministerstvo vnitra

OOKOObnovený operát

OOKOOdbor obnovy katastrálního operátu

PPBP Podrobné polohové bodové pole

PK Pozemkový katastr

PR Polská republika

RES Registr souřadnic

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

S-SK Systém stabilního katastru

SGI Soubor geodetických informací

SGS Srovnávací grafický soubor

SPI Soubor popisných informací

SŠ Svatý Štěpán

SK Stabilní katastr

TB Trigonometrický bod
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TL Triangulační list

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a katastrální

ZBP Základní bodové pole

ZKI Zeměměřický a katastrální inspektorát

ZPMZ Záznam podrobného měření změn

ÚAZK Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

ZhB Zhušťovací bod

ZPB Způsob pořízení bodu

ZE Zjednodušená evidence

ZÚ Zeměměřický úřad

ÚVOD

Od  r.  1998  do  r.  2001 byla  na  katastrálních  úřadech  prováděna  obnova  sáhové 

katastrální mapy na katastrální mapu digitalizovanou, která byla nadále vedena jako ostrovní 

mapa v původním systému stabilního katastru (KM-D). Ukázalo se však, že tvorba a vedení 

takové formy mapy je do budoucna neefektivní a ČÚZK proto v r. 2007 vydal novou koncepci 

obnovy této  mapy, která umožnila využít stávající dokumentaci měření a vytvořit spojitou a 

bezešvou  digitalizovanou  katastrální  mapu  v S-JTSK  (KMD),  kde  nedochází 

k znehodnocování výsledků zeměměřických činnosti při zobrazování změn do těchto map. 
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1. MAPY SÁHOVÉHO MĚŘÍTKA

Základy dnešního novodobého katastru nemovitostí byly položeny nejvyšším patentem 

rakouského císaře Františka I.  ze  dne 23.12.1817  o  zavedení nového systému pozemkové 

daně.  Jejím základem byl přesný soupis a  geodetické vyměření veškeré  půdy,  tzv.  stabilní 

katastr.  Stabilní  katastr  byl  již  zcela  založen  na  vědeckých  základech  velkoměřítkového 

mapového  díla.  Pro  nové  mapové  dílo  bylo  zvoleno  Cassini-Soldnerovo  nekonformní 

transverzální válcové zobrazení a systém pravoúhlých souřadnic s počátky v trigonometrických 

bodech Gusterberg (pro Čechy) a Svatý Štěpán (pro Moravu).

Obr. 1 Souřadnicové soustavy stabilního katastru

Zvolené základní měřítko zobrazení (1:2880) vycházelo z tehdejšího požadavku, aby se 

jedno dolnorakouské jitro (tj. čtverec o straně 40 sáhů) na mapě zobrazilo jako jeden čtvereční 

palec (1 sáh = 6 stop, 1 stopa = 12 palců, 40 sáhů x 6 stop x 12 palců = 2880). Hranice všech 
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pozemků byly v přírodě za účasti jejich držitelů řádně vyšetřeny a označeny. Podrobné měření 

bylo  realizováno  ve  většině  případů  metodou  měřického  stolu  (grafickým protínáním).  V 

Čechách probíhalo podrobné měření v letech 1826-1843,  na Moravě  1824-1836.  Všechny 

zaměřené pozemky byly zobrazeny a očíslovány jako parcely. Výměra jednotlivých parcel byla 

určena  ze  zobrazené  plochy v  mapě.  Z  měřického  operátu  stabilního  katastru  je  dodnes 

odvozena i většina platných katastrálních map na území České republiky. 
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2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU DIGITALIZACE SGI

Na katastrálních úřadech jsou podle § 16 vyhlášky č. 26/2007 Sb. [4] udržovány tři 

digitální formy katastrálních map:

a) DKM (digitální katastrální mapa) - spojitá a bezešvá mapa s geometrickým a polohovým 

určením v S-JTSK s kódem kvality podrobných bodů 3 nebo 4, nebo obsahující digitalizované 

body s KK 6,7  příp.  body charakterizované KK 8,  pokud  je nebylo možno  s ohledem na 

provedený způsob obnovy určit  přesnějším způsobem –  ke  dni 31.12.2010  pokryto  34  % 

území státu

b)  KM-D (katastrální mapa obnovená digitalizací grafické mapy) – ostrovní mapa vedená 

v původních  souřadnicových  soustavách  Svatý  Štěpán  (příp  Gusterberg)  s přesností 

podrobných bodů nižší než u DKM – pokryto 9 % území státu

c) KMD (katastrální mapa obnovená digitalizací grafické mapy) – spojitá a bezešvá katastrální 

mapa s geometrickým a polohovým určením v S-JTSK s kódem kvality podrobných bodů 3 až 

8 – k 31.12.2010 pokryto 10 % území státu

2.1 Obnova katastrálního operátu

Podle zákona č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon) [1] mohou na katastrálních úřadech 

vznikat DKM obnovou:

a) novým mapováním

- mapují se oblasti, které nejsou zahrnuty do obvodu komplexní pozemkové úpravy (zastavěné 

části obcí, komplexy lesů)

-  v jiných  k.ú.  jen  zcela  výjimečně  (např. pokud  geometrické  určení  a  polohové  určení 

nemovitostí v důsledku značného počtu změn, nedostatečné přesnosti nebo použitého měřítka

katastrální  mapy  již   nevyhovuje  současnému  vedení  katastru nebo v  území s neúplným 

nebo poškozeným operátem)

b) přepracováním souboru geodetických informací 

-  jen v územích s grafickou mapou v S-JTSK, které  vznikly měřením s přesností vyhovující 

podmínkám stanoveným ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. [4]. Jsou to především:

- mapy vyhotovené podle Instrukce A (prozatímní v r. 1932, definitivní v r. 1940)
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-  technicko-hospodářské  mapy (1961-1969  mapováno  v S-42,  1969-1983  mapováno  v S-

JTSK)

- základní mapy velkého měřítka (1982-1993) 

c) na podkladě výsledků pozemkových úprav

-  pozemkovou  úpravu  zahajuje  pozemkový  úřad  ze  zákona  č.  139/2002  Sb.  (zákon  o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech) [2], přičemž výsledky komplexní pozemkové 

úpravy slouží k obnově katastrálního operátu

Jak již bylo zmíněno v úvodu, KM-D nově vytvářeny nejsou, podle návodu pro obnovu 

z r.  2007 [7]  dojde u  těchto  map ke  změně souřadnicového systému a  tyto  mapy budou 

postupně všechny převedeny na KMD.

KMD v S-JTSK na katastrálních úřadech vznikají od r.  2008 obnovou katastrálního 

operátu  přepracováním  analogové  mapy  v jiném souřadnicovém  systému  než  v S-JTSK. 

V drtivé většině jde o přepracování analogových sáhových katastrálních map v souřadnicovém 

systému stabilního katastru,  které  jsou na katastrálních pracovištích vedeny na nesrážlivých 

plastových foliích.
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3. CÍLE PRÁCE

Cílem práce je provést obnovu analogové katastrální mapy v S-SK na digitalizovanou 

katastrální  mapu  (KMD)  v S-JTSK  v katastrálním území  Matějovice  v souladu  s platnými 

technickými a právními předpisy. Obnova bude provedena s využitím dostupných podkladů, s 

doměřením chybějících identických bodů pro  přepočet  dokumentovaných měření v místním 

systému a pro transformaci rastru katastrální mapy. Spolu s vedoucím práce byly stanoveny 

tyto body diplomové práce:

- výběr využitelných podkladů pro obnovu katastrálního operátu

- zaměření identických bodů pro dotransformaci rastru katastrální mapy

- tvorba zpřesněného rastru katastrální mapy

- vektorizace a vytvoření KMD

Práce tedy nezahrnuje všechny etapy obnovy podle odst.  1.4.3  návodu  [7] a  cílem 

rovněž není vyhotovit úplný elaborát obnovy přepracováním podle odst.  18 návodu  [7]. Pro 

obnovu katastrálního operátu je však tento operát samozřejmě nutný a byl vyhotoven v plném 

rozsahu.

3.1 Základní charakteristika zpracovávaného území

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Bruntál

Obec: Rusín

Katastrální území: Matějovice

Malé katastrální území Matějovice je částí obce Rusín v okrese Bruntál.  Jedná se o 

nejvýchodnější část  Osoblažského výběžku. Směrem od východu na západ územím protéká 

Matějovický potok,  který  západně  od  obce  ústí  do  říčky Hrozové.  V k.ú.  Matějovice  se 

nachází mírně zvlněná krajina, která je využívána zejména pro zemědělské účely. Podle údajů 

obecního  úřadu  v Rusíně  je  oblast  postižena  velkým  úbytkem  obyvatel  a  demolicemi 

původního domovního fondu.  Volná prostranství po  dřívější zástavbě  jsou  neudržována  a 

postupně zarůstají. Zbývající domy jsou velmi zanedbány a jsou ve špatném stavu. 
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Obr. 2 Přehled k.ú. s ortofotem

Katastrální 
území

Výměra (ha) Počet objektů

Matějovice

Celkem 376
zemědělské 
pozemky

311
LV

parcely budovy

KN ZE
 č.p
.

č.e
.

bez č.p/
č.e.

rozest.

lesní 
pozemky

37

vodní plocha 6
zastavěné a 
ost. plochy

22

32 436 0 18 0 20 0

Tab. 1 Úhrnné hodnoty druhů pozemků k.ú. Matějovice

Katastrální mapa katastrálního území je vedena na plastové fólii a je aktualizována 

graficky. Číselné zaměřování změn v S-JTSK je stanoveno od 15.1.2004. V databázi ISKN je 
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udržován RES podrobných bodů a je prováděn zákres změn do orientační mapy podle §16 

odst.12 katastrální vyhlášky [4] 

Katastrální území Souřadnicový systém Měřítko 
Kód kvality 
bodů v RES

Matějovice Svatý Štěpán 1:2880 8 (3)
Tab. 2 Katastrální mapa k.ú. Matějovice

Obnovou přepracováním stávající katastrální mapy vznikne digitalizovaná katastrální mapa 

podle § 63 odst.1 vyhlášky [4].

Katastrální území Souřadnicový systém  Vztažné měřítko 
Kód kvality 

bodů
Matějovice S-JTSK 1:1000 3,4,5,8

Tab. 3 Obnovená katastrální mapa k.ú. Matějovice

Katastrální území Katastrální mapa
Mapa dřívější 

pozemkové evidence

Matějovice

V.S. XIII-4-4
V.S. XIII-4-8
V.S. XIV-4-1
V.S. XIV-4-5

01,02,03,04

Tab. 4 Mapové listy k.ú. Matějovice

Charakteristika katastrální mapy v sousedních katastrálních územích (s ohledem na 

jejich využití při zpracování katastrální hranice katastrálního území).

Katastrální území Číselný kód
Pracovní 

číslo
Druh KM KP

Kašnice u Bohušova 606642 065 KM-D Krnov

Bohušov 606618 012 KM-D Krnov

Rusín 743682 132 Sv. Štěpán, 1:2880 Krnov

Tab. 5 Sousedící katastrální území

4. VÝBĚR VYUŽITELNÝCH PODKLADŮ

Za využitelné podklady se obecně podle návodu [7] považují:
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a) data platného stavu SGI a SPI z ISKN

b) výsledky  zeměměřických  činností  založené  v  měřické  dokumentaci  katastrálního 

pracoviště  včetně  výsledků  zeměměřických činností  pro  tvorbu  jiných informačních 

systémů s ověřenou přesností,

c) operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků dosud evidovaných 

zjednodušeným způsobem do SGI

Pro obnovu přepracováním se podle odst. 6.2.3 návodu [7] dále využijí tyto podklady:

a) výsledky dřívější obnovy mapováním

b) operáty dřívějších pozemkových evidencí,

c) další využitelné podklady z měřické dokumentace

d) doplněný vektorový hraniční polygon vyhotovený podle zvláštního pokynu [9]

e) výsledky zeměměřických činností pro tvorbu jiných informačních systémů s ověřenou 

přesností.

Podklady využitelné pro  obnovu katastrálního operátu  byly vyhledány na  Katastrálním 

úřadu  pro  Moravskoslezský kraj,  Katastrálním pracovišti  v Krnově.  Rastrové  podklady a 

doplněný vektorový hraniční polygon poskytl Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se 

sídlem v Opavě.  Dokumentace  k průběhu státní  hranice s Polskou  republikou byla získána 

z Ministerstva  vnitra.  Údaje  k polohovému  bodovému  poli  jsou  veřejně  dostupné  na 

http://dataz.cuzk.cz/.

V k.ú.  Matějovice je vedena na Katastrálním pracovišti v Krnově analogová katastrální 

mapa v měř. 1:2880, dostupné podklady pro obnovu katastrálního operátu přepracováním jsou 

uvedeny v následující tabulce:

Druh podkladu Využitelný operát
body ZPBP
(systém 
DATAZ) 

TB TL 2601 bod 6,9,11 

ZhB TL 2601 bod 210

PPBP
v daném k.ú.  bylo  v květnu  2009 vybudováno  PPBP 
(body 501-511)

RES registr  souřadnic  podrobných  bodů  z databáze  ISKN 
pro k.ú. Matějovice a sousední k.ú.
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souřadnice  bodů  státní  hranice  převzaté  z hraniční 
dokumentace Ministerstva vnitra

doplněný vektorový hraniční 
polygon

výkres 692328_Matejovice.dgn

mapové podklady
mapy bývalého pozemkového katastru – 4 ML 
katastrální mapa v analogové podobě – 4 ML

měřické podklady

starší geometrické plány a ohlašovací listy číslované od 
-1 do -30
geometrické  plány v  ZPMZ od  roku  1972  číslované 
v souvislé řadě od 1 – 80 (v S-JTSK je vyhotoveno 33 
záznamů)

rastrová data

rastrové soubory PK map (BRMATE01–04) převedené 
a vyrovnané do S-JTSK v souvislém zobrazení metodou 
plátování – Matejovice_v.cit 
rastrový soubor katastrální mapy transformovaný do S-
JTSK –Matejovice KN_v.cit

výstupy z ISKN aktuální výstupy z ISKN v NVF

seznam schváleného 
názvosloví pro ZM 1:10 000

systém 
GEONAMES 

výkres ve formátu *.dgn
seznamy  místních  a  pomístních 
názvů ve formátu *.xls

Tab. 6 Využitelné podklady

4.1. Přehled ZPMZ

V rámci přípravy byl vyhotoven přehled ZPMZ jako grafický soubor  nad rastrovým 

obrazem  mapy  podle  odst.  3.2  –  3.4  návodu  [7].  Jedná  se  o  přehled  všech  výsledků 

zeměměřických  činností  zachycených  v záznamech  podrobného  měření  změn  uložených 

v měřické  dokumentaci  katastrálního  pracoviště,  který  slouží  k orientaci  ve  stávajících 

podkladech a k výběru a určení využitelných podkladů. Přehled ZPMZ byl vyhotoven jako 

grafický soubor ve formátu *.DGN, který obsahuje čísla ZPMZ, přitom číslo ZPMZ je vždy 

umístěno v prostoru změny. Záznamy měření, které nebyly očíslovány v aktuální číselné řadě 

podle bodu 16.9 přílohy katastrální vyhlášky [4], se nově očíslovaly zápornými čísly ve zvláštní 

číselné řadě (od čísla „-1“ chronologicky od nejnovějšího). Tabulkový seznam ZPMZ nebyl 

vyhotoven.

Grafický přehled ZPMZ slouží nejen k snadnější orientaci  pro  využívání měřických 

podkladů  při  obnově  katastrálního  operátu,  ale  po  dokončení  obnovy  je  tento  soubor 

importován  do  ISKN,  kde  dále  může  posloužit  jako  podklad  při  poskytování  informací 

geodetům o předchozích měřeních.
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Obr. 3 Přehled ZPMZ

4.2. Přehled identických bodů

V souladu s odst.  3.5 návodu [7] se současně s vyhotovením přehledu ZPMZ založil 

přehled  identických  bodů.  Identické  body  slouží  pro  transformaci souřadnic  bodů  z 

využitelných podkladů a pro zpřesňující transformaci souvislého rastru. Identickými body jsou 

v terénu jednoznačně identifikovatelné a v transformovaném podkladu zobrazené body. Těmito 

body  jsou  zejména  trvalým  způsobem  označené  původní  lomové  body  na  hranicích 

katastrálních 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 

např. navazující body změny na neznatelné hranici, body vytyčené a zaměřené v rámci určení 

obvodu pozemkové úpravy či body tvořící zpřesněné geometrické a polohové určení.  Mezi 

body,  které  je  třeba  zaměřit,  se  vždy zahrnují hraniční znaky nalezené  při  revizi  hranice 

katastrálního území.
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V k.ú. Matějovice byly identické body již určené v S-JTSK vyznačeny zeleně svým 

číslem a značkou č. 1.10 podle bodu 10.2 přílohy katastrální vyhlášky. Do přehledu identických 

bodů byly dále červeně vyznačeny body, které bylo třeba zaměřit, zejména se jednalo o rohy 

budov, které byly předem vytipovány nad rastry katastrální mapy a ortofotem.

Obr. 4 Přehled identických bodů k zaměření

5. ZAMĚŘENÍ IDENTICKÝCH BODŮ

Na podkladě  přehledu  identických bodů  byla  provedena  pochůzka  v terénu  a  byly 

upřesněny (ne)existující body. Následně byly zaměřeny metodou GPS dočasně stabilizované 

body PPBP 4001 a 4002 (odst. 12.14 přílohy katastrální vyhlášky [4]). Tyto body 4001 a 4002 

jsou v terénu stabilizovány měřickými hřeby v asfaltu. Měření bylo prováděno metodou RTK 

na bodech 2x s minimálním časovým rozdílem měření 1 hodiny, doba jednoho měření byla 10 

sekund, výška antény při prvním měření byla 2 m, při druhém měření 2.10 m. Pro výpočet 

souřadnic bodů byly získány korekce ze sítě permanentních stanic CZEPOS. 

192011



David Sedláček: Obnova katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Matějovice

Obr. 5 GPS Trimble R8

Z bodů 4001 a 4002 vybudovaných v rámci zřízení sítě PPBP a samotných bodů PPBP byly 

zaměřeny pomocné měřické body 84-4001 až  84-4010.  Pro  geodetické  měření byl použit 

přístroj Trimble R8. Při vyhledání bodů na správní hranici byl nalezen jeden původní kámen. 

Rajóny pak  bylo doměřeno  74  bodů.  Určení těchto  podrobných bodů bylo zkontrolováno 

oměrnými mírami.  Geodetické měření všech bodů bylo prováděno totální stanicí Leica TCR 

1202. Směry byly měřeny s přesností na 1 cc v jedné skupině, vzdálenosti s přesností na 0.01 m. 

Výpočet  souřadnic  bodů  byl  proveden  v programu  Groma  v.  9.  Výsledek  měření  je 

dokumentován v ZPMZ č. 84 k.ú. Matějovice.
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Obr. 6 Přehled zaměřených identických bodů

Zaměření  bodů  a  následné  vypracování  dokumentace  ZPMZ  k identickým  bodům  bylo 

provedeno ve spolupráci s Technickou sekcí Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se 

sídlem v Opavě.

6. TVORBA ZPŘESNĚNÉHO RASTRU
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Zpřesněný rastr  vzniká zpřesňující transformací na identické body určené v S-JTSK 

(body z RES,  doměřené  identické  body,  přepočtené  body z  GP  v MS).  Nad  zpřesněným 

rastrem pak vzniká vlastní vektorizace katastrální mapy podle zásad uvedených v návodu [7]. 

Správně vyhotovený zpřesněný rastr  má zásadní vliv na výslednou kvalitu katastrální mapy. 

Podkladem pro  zpřesňující  transformaci  v k.ú.  Matějovice  byl  vyrovnaný rastr  v S-JTSK 

vyhotovený  podle  návodu  [8].  Postup  přípravy vyrovnaného  rastru  v S-SK  by vydal  na 

samostatnou diplomovou práci, proto jen ve zkratce uvádím postup přípravy rastru. 

6.1. Výchozí podklad

Zdrojovými rastry pro vyrovnaný rastr jsou rastrové soubory v souřadnicovém systému 

skeneru zobrazující jeden mapový list deformovaný srážkou. Pokud byly zdrojové rastry map 

PK nečitelné, potrhané, bez rámů nebo nebyly k dispozici, používaly se mapové listy map SK. 

V k.ú.  Matějovice byly použity  4 rastry map. listů PK, které  byly pořízeny 18.1.1994 na 

skenovacím pracovišti  GEODIS  na  válcovém  skeneru  Eagle  3640  s přesností  skenování 

0,16 mm.

Podle návodu [8]  se pro  obnovu využívají archivované rastrové  soubory výchozích 

mapových podkladů (zdrojové rastry)  vyhotovené s přesností kartometrického skenování se 

střední souřadnicovou chybou mxy  0,1 mm. Je však možno využít i zdrojové rastry pořízené 

podle  dřívějších předpisů  s přesností  kartometrického  skenování  se  střední  souřadnicovou 

chybou mxy  0,16 mm.

6.1.1 Stanovení obvodu katastrálního území

Zpracovávané území - lokalitu - tvoří zpravidla více katastrálních území (výjimečně se 

může  jednat  pouze  o jedno  katastrální  území).  Do  zpracování  lokality  se  zapojí  všechna 

sousední katastrální území. 

6.1.2 Rekonstrukce zdrojových rastrů a eliminace jejich srážky

Mapový list PK (resp. již původní mapový list SK) je zatížen srážkou mapového listu. 

Tato  srážka je způsobena několika vlivy (technologií při vyhotovení mapy, stářím, vlhkostí, 

změnami  teplot,  strukturou  papíru)  a  není  rovnoměrná  po  celé  ploše  listu.  Deformace 

zdrojového  rastru  způsobené  nerovnoměrnou  lokální  srážkou  se  eliminují  projektivní 

transformací na principu geometrické teorie ploch tzv. „plátováním“. Pro eliminaci deformace 

kresby polohopisu na ML je využito rohů rámu zdrojových rastrů a protilehlých značek na 

rámu, zpravidla pětipalcové sítě, chybí-li, tak palcové sítě. Návod  [8] obsahuje postupy pro 

222011



David Sedláček: Obnova katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Matějovice

rekonstrukci  případných neúplných rámů  a  chybějících značek  palcového  a  pětipalcového 

dělení.  Deformovaný  zdrojový  rastr  každého  ML  je  po  částech  převeden  do  cílové 

souřadnicové  soustavy  ideálního,  rozměrově  daného  ML  v systému  SK.  Vzniká  tzv. 

rekonstruovaný rastr. 

Obr. 7 Ukázka zadání rohů ML a rámových značek (zdroj: Technologický postup [13])

Rekontrukce ML pro k.ú. Matějovice byla provedena v programu Kokeš v. 8.73.00 v 

Technické sekci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě. Protokol o 

plátování mapových listů v k.ú. Matějovice je uveden v příl. č. 2.

6.1.3 Vytvoření celkového rastru a kontrola návaznosti kresby

V tomto kroku se provede kontrola návaznosti kresby na styku ML a styk ML pomocí 

palcového dělení. Návaznost původní kresby má být podle návodu [8] ve většině případů na 

úrovni grafické přesnosti mapy (odpovídá přesnosti mapové kresby dvojnásobku tloušťky čáry, 

tedy 0,4 sáhu, tj. 0,76 m). Po kontrole návaznosti kresby dochází k odstranění mimorámových 
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údajů. Spojením všech rekonstruovaných rastrů ML katastrálního území vzniká celkový rastr 

katastrálního území v S-SK nezatížený srážkou výchozích podkladů.

Obr. 8 Ukázka pohledové revize návaznosti kresby (zdroj: Technologický postup [13])

6.1.4 Ověření přesnosti celkového rastru a vytvoření celkového rastru v S-SK

Pro  zjištění případných hrubých nebo  systematických chyb se  vyhodnotí  souvislé 

spojení celkových rastrů katastrálních území všech současně přepracovávaných katastrálních 

území včetně sousedních katastrálních území kromě těch, která již byla přepracována. 

Na  duplicitně  zobrazených hranicích sousedních katastrálních území v  celkových 

rastrech se zvolí jednoznačně si odpovídající body (výrazné lomy hranic, nejlépe s návaznou 

kresbou  polohopisu  v obou  sousedních  katastrálních  územích,  hraniční  znaky  apod.).  Za 

nevhodné  se  považují nevýrazné  lomy hranic.  Ze  zvolených bodů,  jejichž souřadnice  byly 

určeny  kartometricky  z rastrových  souborů,  se  sestaví  vektorové  hraniční  polygony 

zpracovávaného katastrálního území a sousedních katastrálních území, kterých se využije pro 

zjištění systematických chyb a pro rozbor  přesnosti souvislého zobrazení metodou shlukové 
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analýzy.  Body,  jejichž souřadnice byly vypočteny jako aritmetický průměr  souřadnic bodů 

jednotlivých hraničních polygonů, tvoří vyrovnanou hranici.

Způsob  vytvoření  souvislého  rastru  v S-SK,  na  hranici  katastrálního  území,  je 

závislý na výsledcích ověření přesnosti celkového rastru katastrálního území.

Výsledky rozboru přesnosti jsou rozděleny do těchto skupin (převzato z návodu [8]): 

 Je-li dosažená přesnost  zobrazení hranice katastrálního území daná výběrovou 

střední souřadnicovou  chybou  mxy  0,4 sáhu (0,76 m),  t.j.  v mezích grafické 

přesnosti,  vyrovnávací  transformace  se  neprovádí  a  takto  získaná  hranice  se 

ponechá jako výsledná.

 Je-li dosaženo výsledku v rozmezí 0,4 sáhu (0,76 m)  mxy  0,8 sáhu (1,52 m), 

lze  přistoupit  k vyrovnání  hranice  katastrálního  území.  Vyrovnaná  hranice 

katastrálního území pro souvislý rastr je tvořena polygonem procházejícím body, 

které statistickým rozborem byly potvrzeny jako identické a jejich poloha byla 

určena vyrovnáním kartometricky odměřených souřadnic vhodně zvolených bodů 

zobrazených na celkových rastrech sousedních katastrálních území. Tato množina 

bodů se použije pro vyrovnávací Jungovu transformaci rastru v S-SK. 

 V  případě  mxy  0,8 sáhu  (1,52 m),  je  nutná  analýza  příčin  neuspokojivého 

výsledku (např.  chybná lokalizace ML do S-SK, volba nekvalitního výchozího 

grafického podkladu apod.)  a poté  se proces tvorby souvislého zobrazení musí 

opakovat.  Je-li  opakovaně  dosaženo  mxy  0,8 sáhu  (1,52 m),  avšak  není 

překročena  hodnota  mxy 1.6 sáhu  (3,03 m),  uvede  se  tato  skutečnost 

a pravděpodobná příčina v technické zprávě a provede se vyrovnávací Jungova 

transformace na vyrovnanou katastrální hranici.

 V případě mxy > 1,6 sáhu (3,03 m) se vyrovnávací transformace v S-SK obvykle 

neprovádí. V další etapě je nutné vyšetřit skutečný průběhu zachovalých úseků 

hranice katastrálního území, případně ověřit  další body polohopisu.  Vyšetřený 

průběh hranic se zaměří a určí se, které ze zobrazení hranic katastrálních území je 

správné. K  transformaci se přistoupí až v S-JTSK s využitím výsledků šetření a 

měření. Výsledkem bude souvislý rastr v S-JTSK. 

V k.ú.  Matějovice  bylo  dosaženo  výsledku  0,80  m,  proto  bylo  přistoupeno 

k vyrovnávací transformaci v S-SK na vyrovnaný hraniční polygon.
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6.1.5 Transformace souvislého rastru z S-SK do S-JTSK s použitím GTK

Transformační klíč je sestavený z identických bodů triangulace stabilního katastru,  u 

nichž jsou určeny souřadnice v obou souřadnicových systémech použitých na území České 

republiky. 

Za identické body byly zvoleny převážně body na trvalých objektech z triangulace III. 

řádu.  Počet  bodů pro  území Moravy a Slezka je 357 (cca.  2,5x méně než na zemí Čech). 

Z výsledků  testování  přesnosti  GTK  vyplývá,  že  střední  souřadnicová  chyba  pro 

svatoštěpánský systém činí cca. 0,62 m. Výsledkem transformace je rastr mapy pozemkového 

katastru  v S-JTSK  v souvislém zobrazení  a  vektorový  hraniční  polygon  vybraných  bodů 

vyrovnané hranice v S-JTSK.

6.2 Transformace rastrových obrazů katastrální mapy

Aktuální mapa KN se získá skenováním na skeneru s kartometrickým atestem. Každý 

jednotlivý rastr se připojí na klad 1:2880 v S-JTSK na 4 rohy map. listu. V dalším kroku se 

provádí podobnostní transformace s Jungovou dotransformací na identické body vyrovnaného 

rastru PK a na 4 rohy map. listu. Poté dochází k ořezání mimorámových údajů a slepení rastrů. 

6.3. Doplněný vektorový hraniční polygon

Podle MOP [9]  byl zvektorizován na podkladě vyrovnaného hraničního polygonu a 

dalších podkladů úplný vektorový hraniční polygon hranice v S-JTSK, který obsahuje všechny 

lomové body platné hranice. Jedná se o tzv. doplněný vektorový hraniční polygon (DVHP).

6.4. Vyrovnávací transformace v S-JTSK

Vyrovnávací transformace v S-JTSK se provádí v případě,  kdy je v určitých úsecích 

odchylka průběhu katastrální hranice zobrazené v rastru  zpracovávaného  území od  DVHP 

vyhotoveného podle pokynu  [9] spolu s konfigurací kresby mapy taková,  že by znemožnila 

přímou vektorizaci rastrového obrazu mapy. Jedná se především o  úseky, kde je odchylka 

průběhu katastrální hranice od doplněného hraničního polygonu větší než tloušťka čáry hranice 

a podél hranice se nachází malé parcely nebo úzké parcely rovnoběžné s katastrální hranicí. Pro 

vyrovnávací  transformaci  v S-JTSK  je  používána  podobnostní  transformace  s Jungovou 

dotransformací.  
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Výše uvedené činnosti týkající se přípravy rastrových souborů byly provedeny v programu 

Kokeš v. 8.73.00 v Technické sekci Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem 

v Opavě.

6.5. Zpřesňující transformace

Zpřesňující transformace se obecně provádí na body z RES, doměřené identické body a 

přepočtené  body  z GP  v  MS  nebo  na  body  katastrální  hranice  DKM  (k.ú.  Matějovice 

nesousedí s žádnou DKM), KMD nebo body doplněného vektorového hraničního polygonu, u 

kterého  již  byla  zpřesňující  transformace  provedena.  Pokud  není  na  katastrální  hranici 

k dispozici  dostatečný  počet  zaměřených  identických  bodů,  nebo  pokud  se  za  hranicí 

katastrálního  území nacházejí body,  které  mohou  ovlivnit  geometrické  a  polohové  určení 

hranice katastrálního území, doplní se transformační klíč o měřené identické body sousedních 

katastrálních území. Body doplněného vektorového hraničního polygonu určené vektorizací 

v blízkosti měřených bodů se do transformačního klíče nezařazují, pokud by jejich zařazením 

došlo k nežádoucí deformaci rastrového obrazu. 

6.5.1. Přepočty GP v místním systému

Po  zaměření  identických  bodů  pro  tvorbu  zpřesněného  rastru  je  důležité  provést 

přepočty starších GP měřených v místním systému do S-JTSK. Přepočet se provádí zpravidla 

shodnostní  transformací souřadnic v místním systému do S-JTSK s využitím identických bodů. 

Přepočet  GP v místním systému je možno provádět i jiným způsobem s využitím původních 

měřických  úloh  –  polární  měření,  ortogonální  metoda  apod.,  pokud  je  takový  přepočet 

s ohledem na  rozmístění identických bodů  možný.  Nekorektní  dopočty  (nepřípustné  délky 

kolmic, nepřípustné prodlužování měř. přímek apod.), které nevyhovují odst.  4.3.2.3 návodu 

[7] se neprotokolují, ale je možno je využít pro vektorizaci. Vypočtené body s KKB 3 (příp. 4) 

se stávají součástí transformačního klíče zpřesňující transformace.

V k.ú. Matějovice byla stanovena povinnost měření změn v S-JTSK až 15.1.2004 (po 

zhuštění základního bodového pole). Před tímto datem byly změny měřeny v místním systému, 

v S-JTSK  spíše  výjimečně.  Celkem se v k.ú.  Matějovice  podařily přepočíst  3  GP  měřené 

v místním systému. Přepočty jsou protokolovány v nově přidělených ZPMZ 85, 86,  87.  Ze 

starších ohlašovacích listů byly využity oměrné míry pro vektorizaci.
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Obr. 9 Náčrt přepočteného ZPMZ č. 56 k.ú. Matějovice

6.5.2 Operát státní hranice s PR

Ministerstvo  vnitra  poskytlo  ke  státní  hranici  s PR  hraniční  mapy  a  souřadnice 

stabilizovaných  a  nestabilizovaných  bodů  v S-JTSK.  Seznam  souřadnic  stabilizovaných  a 

nestabilizovaných bodů v úseku hranice k.ú. Matějovice byly převedeny do dvanáctimístného 

tvaru  číslování PPPSZZZZCCCC,  kde  PPP  je  pořadové  číslo  katastrálního  území  (k.ú. 

Matějovice 092), S je uvnitř územního obvodu nulové číslo, ZZZZ je číslo měřického náčrtu 

(použito  0088)  a  CCCC  je  pořadové  číslo  podrobného  bodu  v  rámci  měřického  náčrtu 

(použito 0001-0044). 

Ukázalo  se,  že  v určitých  úsecích  nelze  bod  státní  hranice  s jistotou  prohlásit  za 

identický  s bodem  v katastrální  mapě.  V takovém  případě  tento  bod  nebyl  zahrnut  do 

zpřesňující transformace.  Jen jednoznačně identické body se staly součástí transformačního 

klíče zpřesňující transformace.
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Obr. 10 Hraniční mapa s vyrovnaným rastrem mapy PK

6.5.3 Posouzení výsledku zpřesňující transformace

Typ transformace se volí vždy podobnostní.  Pro  dotransformaci se přednostně volí 

Jungova  dotransformace.  Stejným transformačním klíčem se  transformuje rastr  PK i  rastr 

katastrální mapy.  Výsledek  zpřesňující transformace  se  posuzuje  podle  bodu  15.5  přílohy 

katastrální vyhlášky [4]  podle  měřítka  mapy na  bodech  transformačního klíče.  V  případě 

překročení  odchylek  se  provede  analýza  chyby  a  po  provedených  úpravách  bodů 

transformačního klíče se transformace opakuje. Jestliže je žádoucí ponechat v transformačním 

klíči i body, které jsou významné svojí polohou, jsou zaměřené s náležitou přesností, avšak 

překračují odchylky podle bodu 15.5 přílohy katastrální vyhlášky [4] (porovnáním vzdáleností 

dvojic bodů před a po transformaci), je nutné uvést tuto  skutečnost  v protokolu.  Musí být 

přihlíženo k tomu,  aby zařazením takových bodů do klíče nedošlo k nežádoucímu výsledku 

transformace rastrového obrazu. 

Na obrázku č.  11  jsem zachytil vyrovnaný rastr  katastrální mapy (bílý) a  následný 

deformovaný zpřesněný rastr  (červený),  pokud  by v transformačním klíči  byly ponechány 

nevhodné identické body.
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Obr. 11 Ukázka nevhodných identických bodů pro transformaci

Při  zadávání  identických  bodů  do  transformačního  klíče  se  musí  dbát  zvýšené 

opatrnosti,  protože  vzhledem k povaze nereziduální Jungovy transformace (plné ztotožnění 

zadaných bodů ve výchozí a v cílové soustavě), která je pro dotransformaci rastru používána, 

může snadno dojít  k vnesení chyb do výsledného souboru.  Zpracovatel obnovy by měl mít 

vzdělání geodetického směru a měl by při zadávání identických bodů do klíče uplatnit jistý 

„cit“ pro výslednou mapu.

Identické body, které byly zaměřeny v terénu pro zpřesňující transformaci, je možno 

z transformace  vypustit,  pokud  by  jejich  zařazením  do  klíče  došlo  k deformaci  rastru. 

V případě bodů z geometrického plánu, kde by případným zobrazení změny došlo k hrubému 

narušení logických vztahů okolního polohopisu (např. změna by zasahovala do komunikace a 

neúměrně a nelogicky by ji napojením zúžila nebo zaměřená stavba by byla v mapě umístěna 

nesprávně  vzhledem  k hranicím  okolních  pozemků)  lze  přistoupit  k zobrazení  změny 

přizpůsobením změny mapě podle odst. 16.26 přílohy vyhlášky [4]. V takovém případě lze při 

obnově  přistoupit  k evidování dvojích souřadnic –  souřadnice polohy (měřené souřadnice 

z GP) a  souřadnice obrazu (souřadnice pro zobrazení do katastrální mapy). 

Toto vnímám jako největší úskalí celé technologie obnovy přepracováním na KMD – o 

tom,  kdy dochází k  neakceptovatelné deformaci rastru  zařazením nevhodných identických 
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bodů  nebo  k hrubému  narušení  logických  vztahů  polohopisu  v případě  zobrazení  změny, 

rozhoduje  zpracovatel  na  základě  zcela  subjektivního  posouzení.  V případě  neodborného 

přístupu zpracovatele může v KMD dojít narušení logických vazeb polohopisu, které s sebou 

nesl původní měřický operát, neboť nereziduální Jungova transformace ztotožní téměř cokoliv.

Obr. 12 Náčrt ZPMZ č. 99 k.ú. Křížová ve Slezsku

Pro demonstraci uvádím ukázku z paralelně zpracovávaného k.ú. Křížová ve Slezsku, 

kde je popsaný problém nejmarkantnější. Na obrázku č. 12 je měřický náčrt ze ZPMZ č. 99 

k.ú. Křížová ve Slezsku a na obrázku č. 13 je opět zachycen vyrovnaný rastr katastrální mapy 

před transformací (bílý) a následný deformovaný zpřesněný rastr (červený).
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Obr. 13 Narušení logických vazeb

V daném místě není chyba zákresu v katastrální mapě,  jako chybné se jeví vytyčení 

hranice mezi poz. parc. č. 382 a poz. parc. č. 380. Vytyčení bodů 9, 10 a následná stabilizace 

bodu  1  do  nesprávné  polohy.  Tento  GP  je  však  ověřen  ÚOZI,  potvrzen  zaměstnancem 

katastrálního úřadu a je rovněž přílohou listiny, na základě které došlo k zápisu rozdělení poz. 

parc.  č.  382.  Po  zadání bodu  1,  9  a  10  z GP  ZPMZ č.  99  k.ú.  Křížová  ve  Slezsku  do 

transformačního klíče by došlo zcela zjevně k hrubému narušení logických vztahů polohopisu, 

neboť z původní přímé hranice by byla hranice lomená. Toto je typický příklad, kdy musí dojít 

při zobrazení změny k přizpůsobení změny mapě a k zavedení dvojích souřadnic.

V k.ú.  Matějovice  nebylo  nikde  přistoupeno  k evidování  dvojích  souřadnic,  ale 

takových případů, kde došlo k drobné deformaci rastru  zařazením měřeného bodu do klíče 

zpřesňující transformace,  by se  dalo  najít  mnoho.  Celkem bylo  do  transformačního  klíče 

zařazeno  1078  bodů,  z toho  bylo  637  bodů  měřených.  Nutno  poznamenat,  že  v k.ú. 

Matějovice proběhly JPÚ v r. 1995 (ZPMZ č. 23 a 25) a v r. 1998 (ZPMZ č. 36), které svým 

rozsahem však připomínají spíše KPÚ. Výsledkem těchto měření bylo obrovské množství bodů 

určených  v S-JTSK  zejména  v extravilánu.  Následkem toho  je  v území  poměrně  hustě  a 

rovnoměrně rozloženo velké množství identických bodů pro transformaci.
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Obr. 14 Zpřesňující transformace k.ú. Matějovice

Přesnost  výsledku  transformace  se  posuzuje  pomocí  střední  souřadnicové  chyby 

transformačního klíče, která má vyhovět kritériu uxy pro daný mapový podklad podle přílohy č. 

1 návodu [7]. Vzhledem k tomu, že v transformačním klíči byly ponechány i body, které byly 

významné svou polohou a přitom překračovaly odchylky (v transformačním klíči červeně (viz. 

obr. 14), dosáhla střední chyba transformačního klíče 1,62 m.

7. VEKTORIZACE A VYTVOŘENÍ KMD
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Souřadnice podrobných bodů polohopisu katastrální mapy obnovované přepracováním 

se podle platného stavu jejího obsahu a obsahu map dřívějších pozemkových evidencí získávají 

postupem stanoveným v § 63 odst. 4 katastrální vyhlášky [4]:

a) převzetím z registru souřadnic

b) výpočtem podle odstavce 4.3.5.1 návodu [7] z výsledků měření dokumentovaných v 

ZPMZ v místním souřadnicovém systému transformací na identické body zaměřené 

v S-JTSK

c) vektorizací  rastrových  obrazů  základních  podkladů,  které  byly  pořízeny  podle 

zvláštních předpisů [14] a [15] s přesností stanovenou v odstavci 3.1 předpisu [14] a 

transformovány podle bodu odst.6.2.9 návodu [7]

Přednost se dává způsobům v uvedeném pořadí.  

Bodům převzatým z registru souřadnic (tzv. RES v ISKN) je přiřazen kód kvality bodů 

(KKB) podle těchto zásad:

a) u bodů napojení změny v geometrickém plánu (tj.  bodům na dosavadních hranicích 

pozemků,  ze kterých nová hranice při dělení pozemků vychází) je kód  kvality dán 

kódem kvality u navazujících kontrolních bodů,

b) u bodů na nové hranici a na nové vnitřní kresbě v geometrickém plánu s výjimkou bodů 

podle písmene a) je kód kvality dán přesností měření (3 nebo 4).

Přitom  se  bodům  ponechává  jejich  původní  číslo.  Body,  které  plní  ve  výsledku 

zeměměřické činnosti pouze kontrolní, konstrukční nebo podobnou funkci (např.  navazující 

kontrolní body, identické body) jsou uvedeny se souřadnicemi polohy, těmto bodům se přidělí 

nové ZPMZ (v k.ú. Matějovice ZPMZ č. 94) a přitom se u souřadnic polohy uvede i vazba na 

původní číslo ZPMZ.

Vlivem  neujasněného  a  z dnešního  pohledu  chybného  postupu  naplňování  RES 

v minulosti,  dnešní RES  obsahuje podrobné body,  které  netvoří  GPU nemovitosti  a  body 

s chybnými KKB. Před vytvořením databáze bodů je tedy nutno opravit KKB v RES podle 

výše uvedeného postupu.

7.1. Oprava KKB v RES
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Ustanovení návodu k přiřazení správného KKB je v programu MG Nautil realizováno 

tzv. způsobem pořízení bodu (ZPB):

ZPB 1 - bod RESU jde o  body,  které  jsou v novém stavu GP 

nebo  body  určené  při  mapování  a  jsou 

měřeny s mxy do  0.14  m (bodům program 

ponechá jejich dosavadní číslo)
ZPB 2 - převzatý bod jde  o  body,  které  plnily  ve  výsledku 

zeměměřické  činnosti  pouze  kontrolní, 

konstrukční  nebo  podobnou  funkci  (např. 

navazující kontrolní body,  identické  body, 

jiné zaměřené body nepoužité ve výsledku 

jako body identické (těmto bodům program 

přiřadí  číslo  z vektorizačního  ZPMZ,  kód 

kvality podle měřítka mapy, uvede vazbu na 

původní  měřené  ZPMZ  a  zapíše  shodné 

souřadnice do souřadnice obrazu a polohy)
ZPB 3 - vektorizovaný bod jde  o  body  získané  prostou  vektorizací 

rastru,  přiřadí  se  také  bodům zaměřeným 

v rámci  dřívějších  ZPMZ  nebo  dřívějších 

mapování,  které  byly změřeny s  mxy nad 

0.14  m  (bod  má  pak  uvedeny  pouze 

souřadnice obrazu)
Tab. 7 Způsob pořízení bodu

Pro  názornost  uvedu  příklad  -  jedná  se  o  GP  v mapě  1:2880  (ZPMZ č.  62  k.ú. 

Matějovice), přesnost vyhovuje bodu 13.1 přílohy vyhlášky [4]:
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Obr. 15 Oprava RES

ZPB a KKB budou v RES opraveny následovně:

Body 62-10, 11, 15 ZPB  2,  KKB  podle  měřítka 

mapy, v tomto případě 8
Body 62-5, 7, 8, 9 ZPB  1,  KKB  podle  horšího 

z obou  navazujících  bodů, 

v tomto případě 8
Bod 62-6 ZPB 1, KKB 3

Tab. 8 Přiřazení ZPB a KKB

Ve zpracovávaném území byl opraven RES k.ú.  Matějovice podle výše uvedených 

podmínek. Opraveným seznamem bodů se ZPB 1 a ZPB 2 se poté naplní databáze bodů v MG 

Nautil. Body se ZPB 2 budou v souladu s návodem očíslovány v rámci vektorizačního ZPMZ 

(přiděleno ZPMZ č.  94) s odkazem na původní měřené ZPMZ. Po ukončení vektorizace a 

odstranění chyb dojde k vytvoření seznamu bodů, které byly pouze zvektorizovány z rastru. 

Tyto body jsou automatizovaně očíslovány v rámci ZPMZ č. 94 a mají ZPB 3 s KKB 8.

362011



David Sedláček: Obnova katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Matějovice

Obr. 16 Databáze bodů s vyznačením ZPB a odkazem na původní ZPMZ

Na obr. č. 16 je ukázka již naplněné databáze bodů včetně bodů se ZPB 3. Obrázek 

tedy zachycuje stav již po ukončení vektorizace obsahu rastru katastrální mapy. 

7.2. Tvorba výkresu

Tvorba výkresu SGS byla provedena v prostředí MG Nautil 3.43 a postupováno bylo 

tak, aby výkres odpovídal § 16 vyhlášky [4]. Body, které nebyly určeny měřicky, byly získány 

vektorizací rastru katastrální mapy. V případě vektorizace identické kresby v mapě KN a PK 

byl přednostně  využit  rastrový obraz  mapy PK.  Během vektorizace  nebyly zjištěny žádné 

problémy. Při vektorizaci byla dodržována přímost linií a pravoúhlost staveb podle měřických 

podkladů,  k tomu  sloužily  kreslicí  nástroje  programu  MG  Nautil.  Mapové  značky  jsou 

v souladu s odst. 10 příl. vyhlášky [4].
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Obr. 17 Vektorizace KMD

Body polohových bodových polí ve výkresu nejsou vyznačeny, protože  v ISKN se 

zobrazují automatizovaně ze souřadnic vedených v databázi polohových bodových polí.  V 

případě,  že  bod  polohového  bodového  pole  tvořil  lomový  bod  polohopisu,  nahradil  se 

podrobným bodem se shodnými souřadnicemi.

Hranice katastrálního území mimo úsek státní hranice, společné hranice s KMD Rusín a 

několika měřených úseků blízko katastrální hranice, byla převzata z doplněného vektorového 

hraničního polygonu. 

Při vektorizaci byl odstraněn nesoulad v návaznosti kresby na stycích mapových listů 

vytvořením spojnice lomových bodů nejbližších k jejich rámu.

Obsah dosavadní katastrální mapy, který byl nad rámec obsahu stanoveného v § 16 

odst.  6  katastrální vyhlášky [4],  nebyl vektorizován.  Vytvořením samostatných parcel byly 

odstraněny nespojité parcely (s dělenou slučkou). 
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Obr. 18 Odstranění nespojitých parcel

Uvnitř parcely bylo umístěno vždy jedno parcelní číslo, které bylo umístěno do středu 

parcely (vztažný bod představuje definiční bod parcely).  Toto  číslo bylo v případě potřeby 

zmenšeno o 1/3. U malých parcel bylo definiční parcelní číslo minimalizováno a bylo uvedeno 

další parcelní číslo vně parcely do volného místa (co nejblíže u její hranice), jeho příslušnost k 

parcele byla vyznačena šipkou vycházející z minimalizovaného parcelního čísla a směřující k 

popisovému číslu. Mapová značka druhu pozemku byla umístěna uvnitř parcely poblíž středu 

nad parcelní číslo. U malých parcel, do kterých nešlo značku vzhledem k její velikosti umístit, 

nebyla značka zakreslena.

Hranice zapsaných věcných břemen nebyly do výkresu KMD zobrazovány kvůli obtížím 

s následným zplatňováním.  V praxi  dochází  nejprve  ke  zplatnění  KMD a  k  zobrazení  již 

existujících věcných břemen dojde až po zplatnění KMD. 

Dle údajů SPI  není v k.ú.  Matějovice nikde evidována hranice chráněného území a 

ochranného pásma.

Co  se týče  místních a  pomístních názvů,  tyto  byly doplněny na podkladě výsledku 

revize místního a pomístního názvosloví provedeného podle MOP [11].
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Obr. 19 Revize místních a pomístních názvů

Ve zpracovávané lokalitě nejsou evidovány parcely ZE, v rámci obnovy tedy nebyly 

tyto pozemky doplňovány.

7.3. Kontroly

Po dokončení výkresu byly provedeny v prostředí MG Nautil tyto kontroly – kontrola 

rozpoznatelnosti elementů,  kontrola kresby, kontrola ploch,  kontrola souladu DKM<=>SPI 

(soulad digitalizované mapy s aktuálním stavem SPI) a kontrola souladu DKM<=>DB (soulad 

digitalizované mapy s databází bodů) a chyby byly odstraněny.
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Obr. 20 Kontroly vektorizace

7.4. Vytvoření KMD

Výkres SGS byl tedy připraven pro vyhotovení dalších součástí elaborátu obnovy, tj. 

seznamu souřadnic, výpočtu výměr a srovnávacího sestavení parcel. Nejprve byl programem 

Final v prostředí MG Nautil vytvořen KGS.

Obr. 21 Final

412011



David Sedláček: Obnova katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Matějovice

Poté  byla v MG Nautil spuštěna  funkce „Generování OO“,  která  vygeneruje návrh 

budoucího stavu dat obnoveného operátu.

V rámci vektorizačního ZPMZ č. 94 byly automaticky dočíslovány vektorizované body 

a byla naplněna databáze bodů (nejvyšší použité číslo 3295). V ZPMZ č. 94 jsou navíc také 

body se ZPB 2 s odkazem na měřené ZPMZ (viz. výše).

Obr. 22 Dočíslování vektorizovaných bodů

Následoval export výkresu do DB s převodem výkresu a export kvality výměr do DB, 

čímž došlo k přepočtu  výměr dat  OO podle dopustných odchylek podle odst.  14.9 přílohy 

katastrální  vyhlášky  [4].  Po  spuštění  těchto  funkcí  bylo  možno  vygenerovat  srovnávací 

sestavení parcel a také nový výměnný formát podle definované struktury [16]  pro import do 

ISKN.
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Obr. 23 Srovnávací sestavení parcel

8. ZÁVĚR
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Obnova  katastrálního  operátu  přepracováním  v k.ú.  Matějovice  vychází  z platné 

legislativy,  jednotlivé etapy obnovy,  postup obnovy a výsledný operát  jsou poměrně 

přesně popsány. Při práci byl použit pro transformaci rastrových dat Kokeš v. 8.73.00, 

pro  vektorizaci  a  vyhotovení  KMD byl použit  MicroGEOS  Nautil  v.  3.43.  Během 

zpracování nebyly zjištěny žádné výraznější problémy.

Cílem práce nebylo posouzení přesnosti KMD, ale obecně výsledná přesnost těchto map 

bude značně ovlivněna hustotou a rozložením identických bodů, které však může být 

obtížné v některých lokalitách dohledat. 

V k.ú.  Matějovice  se  sice  v rámci  revize  podařilo  dohledat  pouze  jeden  bod  na 

katastrální hranici, v intravilánu  se však podařilo dohledat a zaměřit 74 identických bodů, což 

považuji  s ohledem  na  velikost  území  za  dostatečné.  Největší  problém  s dohledáním 

identických bodů obecně bývá právě v extravilánu, u k.ú. Matějovice se však tento problém 

nevyskytl, neboť zde v r. 1995 a v r. 1998 byly provedeny JPÚ, které však svým rozsahem 

spíše připomínají KPÚ. Do transformačního klíče tak vstoupilo 637 měřených bodů, které byly 

poměrně rovnoměrně rozloženy uvnitř celé lokality.

Digitalizovaná katastrální mapa KMD je prakticky nová forma katastrální mapy, která 

nahradí dřívější KM-D v S-SK. Domnívám se však, že tato mapa se svou kvalitou nikdy úplně 

nevyrovná  DKM,  kde  jsou  hranice  parcel  komisně  vyšetřeny,  odsouhlaseny  vlastníky  a 

zaměřeny s přesností mxy=0,14 m. Obnova katastrálního operátu novým mapováním je možná 

nesrovnatelně dražší, ale výsledkem je nesrovnatelně kvalitnější mapové dílo. 

Dovoluji si poukázat  na  to,  že  v případě  necitlivého přístupu  zpracovatele  obnovy 

mohou být  v KMD velmi výrazně porušeny logické vztahy polohopisu,  které  s sebou nesl 

původní mapový operát.  Vlastník,  který o  námitkové  řízení k obnovenému operátu  nejeví 

zájem nebo o něm jednoduše neví, prostým nahlédnutím do srovnávacího sestavení parcel nebo 

na list vlastnictví nemusí žádnou změnu poznat, neboť výměra pozemku se po obnově změní 

jen v případě,  že  byla překročena mezní odchylka pro  výpočet  výměry podle přílohy 14.9 

vyhlášky [4]. 
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Domnívám se, že problémy při vedení katastrální mapy, které pro zpřesnění polohy při 

obnově využívají nereziduální transformace a ve výsledku jsou pak zčásti tvořeny měřenými 

body a zčásti vektorizovanými body, teprve mohou vyvstat.
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