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Anotace 

V diplomové práci je zpracován postup obnovy katastrálního operátu přepracováním 

v katastrálním území Prostřední Bečva a kontrola části digitalizované mapy polohovým 

měřením. V první části práce je vysvětlen pojem katastrální operát a jeho obsah, katastrální 

mapa a její druhy. V druhé části byla zpracována problematika obnovy katastrálního 

operátu obecně, cíle obnovy a její druhy. Třetí část se blíže zabývá obnovou katastrálního 

operátu přepracováním souboru geodetických informací.  

Další část diplomové se zabývá postupně všemi kroky při tvorbě obnoveného operátu 

v katastrálním území Prostřední Bečva. Každý článek této práce popisuje jeden krok 

obnovy. Všechny tyto kroky jsou popisovány na konkrétně vybrané oblasti v katastrálním 

území Prostřední Bečva, která byla zároveň kontrolně polohově zaměřena. Výsledky 

měření byly porovnány s digitalizovanou katastrální mapou. 

Klíčová slova: katastrální operát, obnova katastrálního operátu, katastrální území, 

Katastrální zákon, Katastrální vyhláška 

Summary 

The Master’s thesis deals with the revamp of cadastral records by an overhaul of the 

Prostřední Bečva cadastral region and with a review of part of a digitized map by means of 

position measurement. The first part explains the concept of cadastral records, cadastral 

maps and their types. The second part looks at the issue of cadastral records’ revamp in 

general, goals of the revamp and its types. The third part deals with the revamp of cadastral 

records by means of revising the set of geodetic information. 

The Master’s thesis further examines all the stages of cadastral records’ revamp in 

Prostřední Bečva cadastral region, with each chapter describing one stage. All the stages 

are analyzed based on a specific area in Prostřední Bečva cadastral region, the exact 

position of which was given. The results of the measurement were checked against the 

digitized cadastral map. 

Keywords: cadastral records, the restoration of cadastral records, cadastral region, 

The Cadaster Act, Cadaster Regulations, 
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Seznam zkratek 

 

BPEJ   - bonitovaná půdně ekologická jednotka  

Bpv   - výškový systém baltský - po vyrovnání 

CAD  - Computer Aided Design - počítačem podporované projektování 

Č. e.  - číslo evidenční  

Č. p.  - číslo popisné 

DKM    - digitální katastrální mapa 

IB  - identické body 

ISKN   - Informační systém katastru nemovitostí 

S-JTSK    - Jednotná trigonometrická síť katastrální 

KMD   - katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému JTSK 

KM-D   -katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicových systémech stabilního  

katastru obnovená digitalizací 

KN    - katastr nemovitostí 

KP  - katastrální pracoviště 

KÚ  - katastrální úřad 

LV   - list vlastnictví 

OO    - obnova operátu 

PK   - pozemkový katastr,  

PPBP   - podrobné polohové bodové pole 

RES    - registr souřadnic 

SGI   - soubor geodetických informací (katastru nemovitostí) 

SPI   - soubor popisných informací (katastru nemovitostí) 

Vfk    - výměnný formát katastru nemovitostí 

ZE   - zjednodušená evidence 

ZhB  - zhušťovací body 

ZPBP   - základní polohové bodové pole 

ZPMZ    - záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

Katastrální mapy jsou důležitým dokumentem, který plní minimálně dvě funkce: 

evidenční (orientační) a právní. Evidenční funkce spočívá v zobrazení skutečného stavu 

rozložení předmětu katastrálního operátu v terénu. Právní funkce spočívá v tom, že 

katastrální mapy – jako součást SGI - poskytují v mnoha případech pro potřeby 

občanského práva jediný důkazní prostředek o skutečném rozsahu objektů 

občanskoprávních vztahů. Jsou také využívány pro potřeby finančního práva. 

Úroveň katastrálního operátu odpovídala vždy technickým možnostem období. Je 

zřejmé, že současné katastrální operáty navazují na operáty historické a převádějí se do 

technické podoby odpovídající dnešním technickým poznatkům. 

Práce se bude zabývat metodikou obnovy stávajícího operátu do podoby odpovídající 

dnešním moderním informačním technologiím. Je zřejmé, že není možné sledovat pouze 

technické aspekty obnovy, ale že musí být respektován i příslušný právní rámec. 

V diplomové práci bude celý postup obnovy demonstrován na vhodně vybrané 

modelové části katastrální mapy v katastrálním území Prostřední Bečva. Katastrální operát 

byl obnoven formou přepracování souboru geodetických informací. Tato metoda je rychlá, 

méně nákladná ale ne tak přesná, jako metoda nového mapování (časově a finančně 

náročné). Proto na modelové části proběhlo kontrolní polohové zaměření a výsledky byly 

porovnány v této práci. 

V první části práce je vysvětlen pojem katastrální operát a jeho obsah, katastrální 

mapa a její druhy-jsou zavedeny základní používané pojmy. V druhé části byla zpracována 

problematika obnovy katastrálního operátu obecně, cíle obnovy a její druhy. Třetí část se 

blíže zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických 

informací.  

Dále jsou popsány postupně všechny kroky tvorby obnoveného operátu 

v katastrálním území Prostřední Bečva. Každý článek popisuje jeden krok obnovy. 

Všechny kroky jsou simulovány na vybrané modelové oblasti v katastrálním území 

Prostřední Bečva. 
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2. Katastrální operát 

Katastrální operát tvoří soubor geodetických informací, soubor popisných informací,  

dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických 

informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví, souhrnné přehledy půdního 

fondu a dokumentace činností prováděných při vedení souboru popisných informací. 

2.1. Soubor geodetických informací – SGI 

SGI je část katastrálního operátu, která obsahuje katastrální mapu a ve stanovených 

katastrálních územích i její číselné vyjádření. 

2.1.1. Katastrální mapa  

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje 

body polohového bodového pole, polohopis a popis [2]. 

Katastrální mapy, se kterými se setkáváme, mají různou kvalitu, formu, měřítko         

a souřadnicový systém. Na území České republiky se setkáváme se čtyřmi formami 

provedení katastrálních map. Jsou jimi DKM, KMD, KM-D a analogové mapy. 

Katastrální mapa má tyto formy [2]: 

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

operátu novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, 

přepracováním souboru geodetických informací, s výjimkou mapy vyhotovené 

podle písmene c) - DKM 

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

soustavě stanovenými v době jejího vzniku 

c) digitalizovaná katastrální mapa – katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená 

přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému gusterbergském nebo 

svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy 

vyhotovená podle dřívějších předpisů, zejména v souřadnicovém systému 

gusterbergském nebo svatoštěpánském – KMD, KM-D 
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2.1.1.1. Obsah katastrální mapy 

Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis. Pokud je katastrální mapa vedená 

v S-JTSK, jsou jejím obsahem také trvale stabilizované body a trvale signalizované body 

polohového bodového pole.  

2.1.1.2. Polohopis katastrální mapy 

Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic 

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

pásem, hranic nemovitostí a další prvky polohopisu.  

V digitálních a digitalizovaných mapách je zvláštním prvkem polohopisu, který u 

analogových map nenajdeme, hranice rozsahu věcného břemene. Tato hranice není 

viditelná při běžném pořízení kopie katastrální mapy. Na žádost je však možné poskytnout 

i tuto informaci. 

Dalšími prvky polohopisu jsou [2]: 

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

b) hrana koruny a střední dělící pás silnic nebo dálnice, 

c) most, 

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

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

nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela, 

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

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

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

nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru, s výjimkou drobných 

staveb. 
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2.1.1.3. Popis katastrální mapy  

Popis katastrální mapy tvoří vnitřní a vnější údaje [2]: 

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

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

parcel parcelními čísly a mapovými značkami, 

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

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

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

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

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

obsaženy v jejich metadatech. 

2.2. Soubor popisných informací - SPI 

SPI je část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje o katastrálních územích, o 

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

oprávněných, o právních vztazích a dalších stanovených právech a skutečnostech. 

Údaje, které jsou k jednotlivým předmětům katastru evidovány, jsou stanoveny v    

§7 - §12 [2]. 

Ze souboru popisných informací se vytvářejí základní výstupy. A to výpis z katastru 

nemovitostí, informace o vlastnících a jiných oprávněných, informace o parcelách, 

budovách ( s č.p., č.e.),  jednotkách, vodních dílech, atd.  

Nejznámější a nejpoužívanější výstup je určitě výpis z katastru nemovitostí. 

Obsahuje údaje listu vlastnictví. List vlastnictví se zakládá v katastrálním území vždy 

jeden pro skupinu nemovitostí nebo jednotek, ke kterým jsou evidovány shodné údaje 

podle §11 odst. 2 [2]. Například údaje o vlastníkovi, označení práva, spoluvlastnickém 

podílu, o nemovitosti, která je předmětem práva. Dále obsahuje údaje o nemovitostech a 

jednotkách, pro které je tento list vlastnictví založen, včetně údajů o právních vztazích a 

dalších právech, o poznámkách, omezeních a údajích souvisejících s právy k nemovitostem 

a k jednotkám. 
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Podle [2] je významným dalším právem plomba (upozornění, že zapsaný právní 

vztah a právo jsou dotčeny změnou), dále upozornění na probíhající obnovu katastrálního 

operátu, upozornění na probíhající řízení o opravě chyby v katastru nebo řízení o námitce, 

upozornění na podanou žalobu proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad, upozornění 

na související list vlastnictví a upozornění na spornou hranici mezi pozemky. 

2.3. Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru 

Souhrnné přehledy o půdním fondu České republiky z údajů katastru se vyhotovují, 

pokud se nedohodne Úřad s ostatními ústředními správními úřady jinak, vždy se stavem ke 

dni 31. prosince [2]. 

2.4. Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu 

souboru geodetických informací, včetně seznamu místního a 

pomístního názvosloví. 

Shora uvedený název je ve [2] pojmenován  jako „měřická dokumentace“, ve které 

jsou výsledky zeměměřických činností při:  

a) správě podrobného polohového bodového pole – dokumentace obsahuje 

geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole, záznamy 

měření a protokoly o výpočtech, seznamy souřadnic a technické zprávy o zřízení 

nebo revizi bodů podrobného polohového bodového pole, údaje o přesnosti určení 

nově zřízených nebo opakovaně určených bodů, oznámení závad a změn na 

bodech, 

b) zjišťování hranic a podrobného měření využívaném pro katastr – dokumentace 

obsahuje doklady ze zjišťování hranic pozemku, záznamy podrobného měření 

změn a neměřické záznamy, jejich přehledy, včetně výpočtů, souřadnic lomových 

bodů parcel a výpočtů výměr parcel, dokumentace o vytyčení hranice pozemku, 

prvopisy geometrických plánů a upřesněných přídělových plánů a podklady pro 

doplňování pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem do souboru 

geodetických informací, výsledky transformací rastrových obrazů map 

pozemkového katastru, soubor geodetických informací jako výkres ve výměnném 

formátu stanoveném Úřadem a koncept digitální nebo digitalizované mapy, 
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doklady z průběhu řízení o námitkách proti obsahu obnoveného katastrálního 

operátu, výsledky dalších činností při obnově katastrálního operátu novým 

mapováním, přepracováním a na podkladě výsledků pozemkových úprav a 

výsledky převodu, 

c) projednání místních a pomístních názvů – dokumentace obsahuje seznam 

místních a pomístních názvů, grafický přehled místních a pomístních názvů na 

zmenšenině katastrální mapy v rozsahu celého katastrálního území s vyznačením 

kladu katastrálních map, kladu listů Základní mapy České republiky 1: 10 000 a 

jejich číselným označením, doklady o změnách a o schválení místních a pomístních 

názvů a názvů katastrálních území. 

2.5. Dokumentace činností prováděných při vedení souboru 

popisných informací 

Dokumentace činností prováděných při vedení souboru popisných informací se nazývá ve 

[2] jako „spisová dokumentace“. 

Spisová dokumentace obsahuje sbírku listin, spisy z řízení o návrhu na povolení 

vkladu práv a spisy jiných založených řízení a jejich seznamy, protokoly o vkladech, 

protokoly o záznamech, protokoly o výsledku revize katastru, výkazy změn a záznamy pro 

další řízení, listy vlastnictví, doklady vtahující se ke komplexnímu zakládání právních 

vztahů k nemovitostem v evidenci nemovitostí a další související dokumenty. 
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3. Obnova katastrálního operátu 

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických informací 

ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných informací 

katastrálního operátu [1].  

Lze ji provést: 

a) novým mapováním, 

b) přepracováním souboru geodetických informací, 

c) na podkladě výsledku pozemkových úprav, 

d) převodem. 

3.1. Obnova katastrálního operátu novým mapováním 

Obnova mapováním se provádí nezávisle na typu stávající katastrální mapy v daném 

území. Výsledkem je vždy digitální katastrální mapa - DKM.  Provádí se z pravidla 

v celém katastrálním území, výjimečně v jeho části. Katastrální úřad zveřejní oznámení o 

zahájení obnovy katastrálního operátu nejméně šest měsíců před zahájením. Pokud by se 

prováděla obnova novým mapováním pouze na části katastrálního území, musí katastrální 

úřad toto oznámení zveřejnit nejméně dva měsíce před zahájením prací. Oznámení zasílá 

katastrální úřad obci, na jejímž území bude katastrální operát obnovován, příslušnému 

pozemkovému úřadu, vlastníkům, kteří mají v daném území rozsáhlý nemovitý majetek, 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkovému fondu České 

republiky. Přesný termín zahájení obnovy katastrálního operátu oznámí katastrální úřad   

30 dní předem. Oznámení zasílá obci a musí ho také zveřejnit způsobem umožňující 

dálkový přístup. 

Etapy obnovy katastrálního operátu novým mapováním podle [3] jsou: 

a) zahájení obnovy a přípravné práce, 

b) budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového pole (dále jen 

„PPBP“) a související rekognoskace na bodech základního polohového bodového 

pole (dále jen „ZPBP“)a zhušťovacích bodech (dále jen „ZhB“) a údržba ZhB, 
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prováděná jen v nezbytném rozsahu v případě její potřeby pro doplnění bodů 

PPBP, 

c) výběr a příprava využitelných podkladů, 

d) zjišťování hranic, 

e) podrobné měření polohopisu katastrální mapy, 

f) obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE,  

g) obnovení SPI, 

h) námitky podle §16 zákona č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon), 

i) vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 katastrální 

vyhlášky, 

j) nový výpočet výměr dílů BPEJ. 

Obnova katastrálního operátu novým mapováním je nejpřesnější metodou obnovy. 

Jako jediná metoda obsahuje etapu zjišťování hranic. Zjišťování hranic upravuje § 14 [1] a 

§ 55 - § 58 [2].  

Při zjišťování hranic je sestavena komise, která se skládá z předsedy komise a 

jejich členů. Předsedu komise určí ředitel katastrálního úřadu na návrh ředitele 

katastrálního pracoviště nebo vedoucího technického útvaru. Určení předsedy komise má 

písemnou formu. Předseda komise pak projedná s obcí a správními orgány určenými 

katastrálním úřadem, složení komise a určení jejich zástupců v komisi. O složení komise se 

vede protokol.  

Podkladem pro zjišťování hranic, které jsou obsahem katastru, je dosavadní 

katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových evidencí. Na jejich podkladě se 

vyhotoví náčrty a k nim soupisy nemovitostí uspořádané podle čísel listů vlastnictví [2].  

Při zjišťování hranic se rozlišují hranice vlastnické, druhů pozemků, obvody budov a 

vodních děl, hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky. Dále komise 

při zjišťování hranic prověřuje údaje o vlastníkovi, druhu pozemku, způsobu využití 

pozemku a typu a způsobu využití stavy, popisném čísle budovy nebo evidenčním čísle 

budovy a místní a pomístní názvy. 
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Výsledky zjišťování hranic a jednání komise jsou zaznamenány v náčrtu zjišťování 

hranic a v soupisu nemovitostí. Vlastníci nemovitostí potvrdí podpisem souhlas 

s průběhem a označením hranice podle zjištění v terénu, nebo uvedou důvod odmítnutí 

takový souhlas vyjádřit.  

Komise sepíše protokol o výsledku zjišťování hranic. Jeho přílohou jsou i náčrty 

zjišťování hranic s přehledem jejich kladu, soupisy nemovitostí a seznam místních a 

pomístních názvů.  

Zjištěné lomové body hranic jsou následně zaměřeny geodetickými metodami 

v souřadnicovém systému S-JTSK. Podrobným měřením se nově určuje geometrické a 

polohové určení všech předmětů, které jsou obsahem katastrální mapy.  

3.2. Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informací 

Tato forma obnovy katastrálního operátu bude podrobně rozebrána v další kapitole 

diplomové práce. Proto v této části vyjmenujme pouze jednotlivé etapy obnovy 

katastrálního operátu přepracováním [3]: 

a) zahájení obnovy a přípravné práce, 

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

a ZhB a údržba ZhB, prováděná jen v nezbytném rozsahu v případě její potřeby pro 

doplnění bodů PPBP, 

c) částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů, 

d) výběr a příprava využitelných podkladů, 

e) vyhledání a zaměření identických bodů, 

f) obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE, 

g) obnovení SPI, 

h) námitky, 

i) vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu, 

j) nový výpočet výměr dílů BPEJ. 
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3.3. Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků 

pozemkových úprav 

Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav se řídí        

§ 15a [1], § 64 - § 66 [2] a Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod (dále jen 

„Návod“).  Samotné zpracování pozemkových úprav je stanoveno zákonem č. 139/2002 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění 

pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.  

Obnova katastrálního operátu využije výsledky komplexních pozemkových úprav. 

Za geometrické a polohové určení nemovitosti se v takovém případě považuje určení tvaru, 

rozměru a polohy nemovitosti souřadnicemi bodů jejích hranic podle schváleného návrhu 

pozemkových úprav.  Výsledky jednoduché pozemkové úpravy katastrální úřad pro 

obnovu katastrálního operátu využije, je-li jednoduchou pozemkovou úpravou dotčena 

souvislá část katastrálního území a považuje-li to s ohledem na účelnou správu katastru za 

vhodné [1]. 

Pro správný průběh obnovy je velmi důležitá součinnost obou zúčastněných úřadů – 

katastrálního úřadu a pozemkového úřadu. Katastrální úřad stanoví do 30 dnů po obdržení 

vyrozumění pozemkového úřadu o zahájení řízení o pozemkových úpravách podmínky a 

způsob zpracování výsledků pozemkových úprav. Zejména určí postup při označení parcel 

parcelními čísly a způsoby transformace rastrových souborů map dřívějších pozemkových 

evidencí [2]. Katastrální úřad je povinen zkontrolovat vzájemný soulad SPI a SGI a předat 

pozemkovému úřadu všechny podklady potřebné pro zpracování návrhu pozemkových 

úprav. 

Etapy obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledku pozemkových úprav jsou 

podle [3]: 

a) stanovení podmínek a způsobu zpracování výsledků, 

b) kontrola vzájemného souladu údajů SGI a SPI a předání podkladů pozemkovému 

úřadu, 

c) vyjádření k revizi a návrhu doplnění PPBP, 
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d) účast na zjišťování hranic, 

e) zápis změn údajů katastru na podkladě geometrických plánu na obvodu 

pozemkových úprav, 

f) řízení o námitkách (jen část katastrálního území, které nebylo v obvodu 

pozemkových úprav), 

g) převzetí podkladů podle § 66 odst. 1 – 3 katastrální vyhlášky, 

h) zavedení nového SGI a SPI, 

i) uvědomění vlastníků neřešených pozemků o platnosti obnoveného katastrálního 

operátu, 

j) nový výpočet výměr dílů BPEJ. 

V územích, kde je katastrální operát obnoven na podkladě pozemkových úprav, se 

neprovádí námitkové řízení. Svá práva a zájmy uplatňují vlastníci pozemku a jiné 

oprávněné osoby v řízení o pozemkových úpravách. 

Obnovený katastrální operát se stává platným dnem nabytí právní moci rozhodnutí 

pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv.  

3.4. Obnova katastrálního operátu převodem 

Převod se provádí v katastrálních územích, kde je platná analogová mapa s číselným 

vyjádřením bodů polohopisu souřadnicemi v S-JTSK.  

Oznámení o zahájení převodu se nezasílá obci ani vlastníkům nemovitostí.  

Jako podklady pro převod se využívá registr souřadnic a výsledky původního 

mapování, operáty dřívějších pozemkových evidence a využitelné podklady z měřické 

dokumentace. 

Etapy převodu jsou podle [3]: 

a) výběr a příprava využitelných podkladů, 

b) převedení SGI, včetně doplnění pozemků ZE,  

c) doplnění SPI, 
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d) uvědomění vlastníků oznámením nebo vyložením doplněného SPI a SGI 

k veřejnému nahlédnutí, 

e) nový výpočet výměr dílů BPEJ. 

Při převodu se nekoná námitkové řízení. Vlastníci a jiní oprávnění mají v případě 

nesouhlasu možnost podat návrh na opravu chyby dle § 8 [1]. 
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4. Obnova katastrálního operátu přepracováním 

souboru geodetických informací  

Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací je 

nejčastějším způsobem obnovy operátů. Je méně nákladná a časově náročná než obnova 

novým mapováním, ale na druhou stranu její kvalita nedosahuje kvalit map DKM 

vzniklých novým mapováním. 

4.1. Zahájení obnovy a přípravné práce 

Před vlastními pracemi na tvorbě KMD je nutné vykonat řadu přípravných 

odborných i právních úkonů, tak jak budou dále popsány. 

4.1.1. Založení řízení v ISKN 

Zahájení obnovy katastrálního operátu se vyznačí v ISKN
1
 v řízení OO pomocí 

funkcí jeho aplikačního programového vybavení. V řízení OO se  využitím šablon 

vyhotoví příslušné listiny vydávané katastrálním úřadem v souvislosti s obnovou 

katastrálního operátu. 

4.1.2. Oznámení o zahájení obnovy 

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním se zveřejní 

nejméně dva měsíce předem na úřední desce. Oznámení zašle katastrální úřad územně 

příslušné obci s žádostí o jeho zveřejnění [2]. 

V případě, že obnovované katastrální území sousedí s katastrálním územím 

v územním obvodu jiného katastrálního pracoviště, je nutné zaslat oznámení o zahájení 

obnovy také tomuto pracovišti, případně požádat o spolupráci při zjišťování hranic. Jedná-

li se o katastrální pracoviště sousedního katastrálního úřadu, oznámení a případná výzva se 

zašle také tomuto katastrálnímu úřadu. Termín pro toto obeslání je stejný jako u oznámení 

obci o zahájení obnovy operátu, tzn. nejméně dva měsíce před zahájením obnovy.  

                                                
1 ISKN – informační systém katastru nemovitostí – komplexní systém pro podporu výkonu státní 

správy katastru, včetně vedení právních vztahů k nemovitostem a poskytování informací [5] 
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4.1.3. Projekt obnovy katastrálního operátu: 

Pro každé katastrální území, popř. více katastrálních území (lokalit), se zpracuje 

projekt obnovy katastrálního operátu nebo převodu (dále jen „projekt“) [3]. 

Katastrální úřad určí odborně způsobilou osobu, která zpracuje projekt pro obnovu 

katastrálního operátu. Za odborně způsobilou osobu k výkonu zeměměřických činností se 

považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním 

zeměměřického směru [4]. K projektu se připojí stanovisko vedoucího technického útvaru 

a zeměměřického a katastrálního inspektorátu. Celý projekt pak schvaluje ředitel 

katastrálního pracoviště. 

Projekt obsahuje [3]: 

a) charakteristiku katastrálního území, charakteristiku dosavadní katastrální mapy a 

mapy dřívější pozemkové evidence, nebo jiných grafických podkladů, které by 

mohly být využité pro obnovu operátu, zhodnocení kvality katastrální mapy 

v sousedních územích, včetně možnosti převzetí podrobných bodů na jejich 

hranicích, 

b) rozsah potřeby vybudování nebo doplnění PPBP, způsob stabilizace a ochrany 

bodů, 

c) způsob obnovy katastrálního operátu a zvolený postup, způsob určení souřadnic 

podrobných bodu a doplnění pozemku ZE, 

d) přepokládaný termín dokončení obnovy katastrálního operátu, 

e) grafický přehled území ve vhodném měřítku s kladem mapových listů dosavadní 

katastrální mapy, zákresem přebíraných obvodů map v digitální podobě, zákresem 

obvodů předcházejících obnov, probíhajících pozemkových úprav a obvodů 

způsobů určení souřadnic podrobných bodů. 

Zároveň s projektem se založí průvodní záznam, v němž se vyznačují v průběhu 

celé obnovy popisy činností, datum, jména a podpisy zpracovatelů jednotlivých etap a 

údaje a provedení kontrol jednotlivých činností. Průvodní záznam také může obsahovat 

další důležité informace vztahující se ke zpracování zakázky (nevyhotovené etapy, etapy 
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zpracované jako jiná samostatná zakázka apod.). Informace v průvodním záznamu 

nenahrazují technickou zprávu. 

4.1.4. Budování nebo revize a doplnění PPBP 

Pro potřeby podrobného měření při obnově katastrálního operu a při jeho následném 

vedení se z bodů ZPBP, ZhB, PPBP a bodů referenční sítě permanentních stanic určují 

body PPBP [3]. Geodetické údaje o bodech PPBP se vedou v katastru. Jeho povinností je 

také správa PPBP.  

Správa PPBP zahrnuje [2]: 

a) zajištění zeměměřických činností při založení nebo doplnění PPBP na základě 

rozhodnutí katastrálního úřadu, 

b) řízení o poškození, zničení nebo přemístění bodu PPBP, 

c) vedení dokumentace, 

d) poskytování údajů o bodech PPBP. 

Dokumentace o zřízení měřické značky bodu  PPBP obsahuje [2]: 

a) technickou zprávu s protokolem, zápisníkem měření, protokolem o výpočtech a 

seznamem souřadnic, 

b) geodetické údaje o bodu PPBP a náčrt, 

c) doklad o oznámení nebo projednání umístění měřické značky bodu PPBP 

s vlastníkem dotčené nemovitosti. 

Technické požadavky na body PPBP (způsob stabilizace, hustota, volba polohy, 

přesnost) jsou stanoveny v bodě 12 [2]. 

Revize a doplnění PPBP bývá součástí projektu obnovy katastrálního operátu. Pokud 

tomu tak není, vytváří se projekt budování nebo revize a doplnění PPBP. 

Projekt obsahuje: 

a) zdůvodnění potřeby budování nebo doplnění PPBP, 

b) charakteristiku katastrálního území nebo lokality, 
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c) posouzení stavu a kvality dosavadního PPBP, grafický přehled území s vyznačením 

polohy bodů PPBP, 

d) rozsah potřeby doplnění nebo vybudování PPBP, způsob stabilizace a ochrany 

bodů, způsob určení souřadnic bodů PPBP, návrh budování bodů ZPBP nebo ZhB,  

e) nároky na pracovní síly a pracovní čas, na zpracovatele jednotlivých činností. 

4.1.5. Využitelné podklady 

Při obnově katastrálního operátu, by se měly využít všechny dostupné výsledky 

zeměměřických činností obsažené v dokumentaci (po prověření a případném doplnění). 

Pro obnovu katastrální operátu se za využitelné podklady považují [3]:  

a) data platného stavu SGI a SPI z ISKN, 

b) výsledky zeměměřických činností založené v měřické dokumentaci katastrálního 

pracoviště,  

c) operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků dosud 

evidovaných zjednodušeným způsobem do SGI, 

d) vektorový hraniční polygon vyhotovený podle Metodického a organizačního 

pokynu k provedení vektorizace zobrazení průběhu katastrálních hranic a hranic 

obce, č. j. ČÚZK 4675/2007-22. 

V první řadě se pro přepracování analogové mapy na digitalizovanou katastrální 

mapu využívá zejména výpočtů z dokumentovaných výsledků ZPMZ v S-JTSK nebo 

vyhotovených v místním souřadnicovém systému, které se transformují na identické body 

zaměřené v S-JTSK. Dalším důležitým podkladem, pro dosažení co nejvyšší přesnosti 

výsledku, je vyrovnaný nebo souvislý rastr mapy pozemkového katastru. Tento rastr se 

vyhotovuje postupem, který je uveden v [6]. Z katastrální mapy se získává pouze obsah, 

který není zobrazen v mapě pozemkového katastru a neexistuje přesnější podklad pro jeho 

zobrazení. 

4.1.6. Částečná revize katastru 

Při obnově přepracováním se provede částečná revize katastru podle §63 odst. 3 

písm. a) [2] v součinnosti s obcí [3].  
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Do částečné revize byly podle §63 odst. 3 písm. a) zahrnuty revize: 

a) hranice katastrálního území, 

b) zápisy v záznamu pro další řízení (ZDŘ) z hlediska potřebnosti jejich 

dalšího evidování, sledování a řešení, 

c) ve spolupráci s obcí se prověří seznamy budov s čísly popisnými a budov 

s čísly evidenčními a seznam budov bez čísle popisných a čísel evidenčních, 

nesoulady se zapíší do ZDŘ a vlastníci se vyzvou k doložení listin, které 

jsou potřebné pro zápis budovy do katastru nebo odstranění budovy 

z katastru, 

d) body polohového bodového pole, 

e) místní a pomístní názvy. 

Částečnou revizi lze rozšířit i o jednoduché opravy jmen případně adres vlastníků. 

Pro tento účel lze využít rejstřík vlastníků v katastrálním území. 

O každé provedené revizi je veden protokol, který se zakládá do výsledné 

dokumentace obnovy katastrálního operátu. 

4.1.6.1. Hranice katastrálního území 

Části katastrální hranice, které byly při tvorbě map vyhotoveny podle Instrukce A
2
 

nebo podle předpisů THM, ZMVM a DKM a které byly v terénu zjištěny a jejich průběh 

byl v rámci mapování zaměřen geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami, musí 

být převzaty beze změny, neprokáže-li se chyba v jejich geometrickém a polohovém 

určení. 

Jestliže hranice v terénu nebyla zaměřena, ale existuje předpoklad zachování její 

stabilizace, prověří se pochůzkou v terénu. Nalezené znaky na hranici se zaměří. Zaměřené 

znaky na katastrální hranici se využijí jako identické body. 

V ostatních případech se lomové body hranice převezmou z dokumentace jejího 

původního určení. 

                                                
2 Instrukce A - z roku 1932 - návod, jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení nového 

katastru původním katastrálním řízením 
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Je-li hranice katastrálního území nebo obce pohyblivá, projedná katastrální úřad 

s obcí možnost jejího nahrazení hranicí pevnou.  

4.1.6.2. Přehled ZPMZ 

V katastrálním území, ve kterém bude prováděna obnova operátu, se vyhotoví 

přehled všech výsledků zeměměřických činností zachycených v ZPMZ, které jsou uloženy 

v měřické dokumentaci katastrálního pracoviště. Do přehledu se navedou i výsledky 

zeměměřických činností vyhotovené před rokem 1972. Rokem 1972 bylo zahájeno 

číslování ZPMZ v jedné řadě od čísla 1. Přehled ZPMZ slouží k orientaci ve stávajících 

podkladech.  

Přehled se vyhotovuje jako grafický soubor, do kterého se vkládají čísla ZPMZ 

umístěná do prostoru příslušné změny. U liniových změn nebo u změn většího rozsahu je 

vhodné číslo ZPMZ umístit i vícekrát. Přehled  ZPMZ vedených v souřadnicovém systému 

S-JTSK se vytvoří jako výstup z ISKN. Ostatní ZPMZ se pak provádí ruční editací. ZPMZ, 

které nejsou vedeny v aktuální číselné řadě (vytvořené před rokem 1972), se nově očíslují 

zápornými čísly a do přehledu navedou také se znaménkem mínus. 

4.1.6.3. Přehled identických bodů 

Současně s přehledem ZPMZ je vhodné založit i přehled identických bodů a linií 

využitelných pro výpočet a transformace souřadnic bodů z využitelných podkladů a pro 

zpřesňující transformaci souvislého rastru. Přehled identických bodů se vyhotoví jako 

grafický soubor na podkladě obrazu katastrální mapy, mapy dřívější pozemkové evidence, 

RES, s využitím vektorového hraničního polygonu vytvořeného pro zpřesňující 

transformace rastrů map dřívější pozemkové evidence, a ortofota. 

Identické body jsou v terénu jednoznačně identifikovatelné a v transformovaném 

podkladu zobrazené body. Těmito body jsou trvalým způsobem označené původní lomové 

body na hranicích katastrálních území nebo na hranicích pozemků. 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. Identickým body mohou být také body vytyčené, kterými jsou např. navazující 
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body změny na neznatelné hranici, body vytyčené a zaměřené v rámci určení obvodu 

pozemkové úpravy či body tvořící zpřesněné geometrické a polohové určení [3].  

Jako identické body je nutné zvolit a zaměřit i takové body, které se nacházejí mimo 

zpracovávané území, ale při vyhotovování zpřesněného rastru mohou ovlivnit geometrické 

a polohové určení hranice katastrálního území (např. hranice katastrálního území prochází 

po okraji intravilánu, v blízkosti samot apod.) 

Identické body již určené v S-JTSK se v přehledu identických bodů vyznačí zeleně 

svým číslem a značkou č. 1.10 (čtvereček) podle bodu 10.2 [2]. Stejnou značkou, ale 

červeně, se vyznačí body, které je třeba zaměřit; červenou tečkovanou čarou prostory nebo 

linie, ve kterých je třeba identické body vyhledat a zaměřit. 

4.2. Obnovení SGI, včetně pozemků ZE 

Tvorba výkresu KMD probíhá v programovém systému MicroGEOS Nautil. Ten je 

nadstavbou systému MicroStation. Práce na obnově operátu jednoho katastrálního území 

probíhá vždy v rámci jednoho projektu. Ten se většinou jmenuje stejně jako obnovované 

katastrální území. Při založení projektu se definuje způsob obnovy operátu, výsledný typ 

katastrální mapy, měřítko výsledné mapy, apod. Data SGI a SPI se před zahájením výkresu 

KMD aktualizují exportem vfk
3
 z ISKN.  

4.2.1. Doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem 

Při doplňování pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem se postupuje 

podle projektu, ve kterém je stanoven způsob jejich doplnění. Jsou-li grafické operáty, 

v nichž jsou zobrazeny pozemky ZE pro jejich doplnění do nového SGI, nepoužitelné, 

zůstane zjednodušená evidence zachována do dokončení pozemkových úprav.  

Doplňované pozemky ZE, které spolu sousedí a u kterých jsou evidovány stejné 

údaje o právech a stejné údaje s právy související (údaje o vlastníku, zatížení zástavním 

právem, věcným břemenem, věcným předkupním právem…), lze slučovat se souhlasem 

vlastníka a stavebního úřadu. 

                                                
3 Vfk – výměnný formát ISKN 
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Druh pozemku se vyznačuje shodně s druhem pozemku dosavadní parcely katastru 

nemovitostí. Pozemky ZE, které jsou dělené hranicemi parcel katastru s různými druhy 

pozemků, se rozdělí na samostatné parcely. 

4.2.2. Parcelní čísla 

Každá parcela musí být označena parcelním číslem. Uvnitř parcely musí být 

umístěno vždy jedno parcelní číslo, jehož vztažný bod představuje definiční bod parcely. 

Pro zpřehlednění mapy je vhodné do rozsáhlých nebo členitých parcel (komunikací, 

vodních toků apod.) umístit další tzv. popisová parcelní čísla. Parcelní číslo se vkládá ke 

středu parcely tak, aby bylo čitelné z jihu a nepřekrývalo ostatní prvky katastrální mapy. 

Rovnoběžně s hranicí parcel se umisťuje parcelní číslo u úzkých řemenových parcel a to 

tak aby bylo čitelné z jihu nebo východu.  

Pokud je parcela příliš malá nebo úzká, lze parcelní číslo zmenšit o 1/3 normální 

velikosti. Jestliže se ani takto zmenšené číslo nepodaří umístit dovnitř parcely, tak aby 

neprotínalo její hranice, parcelní číslo se minimalizuje a popisové parcelní číslo se umístí 

do volného místa vně parcely, co nejblíže u její hranice. Příslušnost k parcele se vyznačí 

šipkou, která vychází z minimalizovaného parcelního čísla a směřuje k popisovému číslu. 

4.2.3. Mapové značky 

Mapové značky druhu pozemků a způsobu jejich využití podle bodu 10.4 přílohy [2] 

se umísťují vždy dovnitř parcel, zpravidla nad parcelní číslo. U malých parcel, do kterých 

nelze značku vzhledem k její velikosti umístit, je možno ji zmenšit o 1/3 nebo ji vypustit. 

Značka „koryto vodního toku“ se umisťuje rovnoběžně s hranicí parcely a parcelním 

číslem tak, aby šipka vyjadřovala směr toku vody a její pata byla parcelnímu číslu blíž než 

špička. 

Budovy se vyznačí značkou podle bodu 10.6 (kolečko) přílohy [2] umístěnou 

doprostřed obvodu budovy, zpravidla nad parcelní číslo. Je-li na jedné parcele více budov 

tvořících příslušenství jiné budovy, s výjimkou drobných staveb, vyznačí se všechny 

budovy značkou popisovou. 
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4.2.4. Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic podrobných bodů je vytvářen současně s tvorbou výkresu 

katastrální mapy. Obsahuje všechny podrobné body, které jsou součástí polohopisu 

katastrální mapy. Souřadnice podrobných bodů polohopisu se podle platného stavu jejího 

obsahu a obsahu map dřívějších pozemkových evidencí získají [3]: 

a) převzetím registru souřadnic, 

b) výpočtem z výsledků dřívějšího geodetického nebo fotogrammetrického určení 

polohopisu v S-JTSK nebo v původním souřadnicovém systému, ve kterém bylo 

provedeno číselné zaměření, 

c) výpočtem výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ v místním souřadnicovém 

systému transformací na identické body zaměřené v S-JTSK, 

d) vektorizací rastrových obrazů základních podkladů. 

V systému MicroGEOS Nautil je seznam souřadnic veden prostřednictvím databáze 

bodů. 

Každý podrobný bod v databázi musí obsahovat tyto údaje: 

a) úplné číslo bodu – 12místné 

b) souřadnice y, x v S-JTSK, v metrech na 2 desetinná místa, 

c) kód kvality bodu (3-8), který odpovídá přesnosti určení souřadnic podrobného bodu 

vyplývající z přesnosti podrobného měření bodu (kódy 3, 4, 5), nebo z přesnosti a 

měřítka mapového podkladu (kódy 6, 7, 8). 

Kromě souřadnic obrazu bodu v mapě se můžou evidovat i souřadnice polohy – 

souřadnice, která byla zaměřena geometrickým plánem, ale navržená změna zákresu 

nového stavu musela být s ohledem na kvalitu mapy přizpůsobena mapě – bod 16.26 

přílohy [2]. 

4.2.5. Výměry parcel 

Výměry parcel se vypočítají z výkresu ze souřadnic lomových bodů. Výměry se 

zaokrouhlují na celé metry čtvereční a doplní se kódem způsobu určení výměry. 
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Výměry parcel se označí: 

a) kódem způsobu určení výměry 2, jsou-li vypočteny ze souřadnic S-JTSK 

lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a souřadnic lomových bodů, které 

jsou vloženými body na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód 

kvality, 

b) kódem způsobu určení výměry 1, jsou-li vypočteny jiným číselným 

způsobem, tj. z přímo měřených směrů nebo ze souřadnic v místním 

systému, 

c) s kódem způsobu určení výměry 0, jsou-li vypočteny ze souřadnic 

lomových bodů, z nichž nejméně jeden lomový bod, který není vloženým 

bodem na přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8. 

Přednost se dává způsobu určení v uvedeném pořadí. 

V novém SGI nesmí být parcela menší než 0,5m
2
. V SPI se při obnově operátu 

ponechávají dosavadní výměry parcely, pokud není překročena odchylka (viz. Tabulka č. 

1) [3]. Pokud odchylka je překročena, převezme se výměra parcely z grafického souboru 

digitalizované katastrální mapy.  

Tabulka 1:Mezní odchylka mezi výměrou SGI a výměrou SPI 

Kód kvality u nejméně    

přesně určeného lomového Mezní odchylka v m
2
 

bodu na hranici parcely   

3 2 

4 0,4 x √P + 4 

5 1,2  x √P + 12 

6 0,3 x √P + 3 

7 0,8 x √P + 8 

8 2,0 x √P + 20 

4.2.6. Srovnávací sestavení parcel 

Srovnávací sestavení parcel slouží pro ověření správnosti nového stavu po obnově 

katastrálního operátu. Pro každý list vlastnictví je samostatné srovnávací sestavení parcel. 

V levé části je uveden dosavadní stav katastru nemovitostí, střední část obsahuje stav po 
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obnově operátu a v pravé části jsou uvedeny doplňkové údaje. Vlastníkům se při 

námitkovém řízení poskytují informace pouze z levé a střední části srovnávacího sestavení 

– tyto možnosti zaručuje přímo program. Pravá část slouží pouze pro kontrolu správnosti a 

úplnosti nového stavu katastrálního operátu. 

4.3. Obnova SPI 

Podle výsledků zjišťování hranic, přečíslování parcel, srovnávacího sestavení parcel 

a dalších výsledků zeměměřických činností se aktualizují údaje SPI. SPI je také 

aktualizován podle listin zapsaných do katastru v průběhu obnovy katastrálního operátu.  

Před zplatněním obnoveného katastrálního operátu se výsledky ukončených řízení 

zapracují do návrhu nového SGI a SPI. Provede se poslední aktualizace dat z ISKN a na co 

nejkratší dobu se zastaví všechny zápisy do katastru, rezervace ZPMZ a rezervace nových 

parcelních čísel – tzv. STOP stav. Ten se ukončí až po zplatnění obnoveného operátu 

v ISKN. 

4.3.1. Změny údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách - BPEJ 

K parcelám obnoveného katastrálního operátu se nově přiřadí údaje o bonitovaných 

půdně ekologických jednotkách zjištěné průnikem nového SGI s grafickým podkladem 

tematického obsahu BPEJ, který je veden jako samostatný soubor. 

Údaje o BPEJ se do katastru zavedou současně s nahrazením dosavadního 

katastrálního operátu novým [3]. 

4.4. Závěrečné činnosti obnovy operátu 

V tomto okamžiku jsou provedeny všechny potřebné úkony, je nutné celý proces 

uzavřít, podrobit námitkovému řízení a uvést do platnosti. 

4.4.1. Námitkové řízení 

Katastrální úřad oznámí vyložení obnoveného operátu územně příslušnému ZKI 

nejméně 15 kalendářních dní předem.  
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Obec je povinna zveřejnit způsobem v místě obvyklým termín a místo vyložení 

obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Proto musí 

katastrální úřad zaslat obci včas oznámení o vyložení obnoveného operátu. Toto oznámení 

se zasílá i všem vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt. Oznámení dále obsahuje 

dobu, po kterou budou při vyložení přítomni zástupci katastrálního úřadu a termín, kdy 

bude vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu. 

Obnovený operát musí být vyložen nejméně 10 pracovních dnů.  

Po ukončení vyložení obnoveného operátu běží patnáctidenní lhůta, během které 

mohou vlastníci podat námitky proti jeho obsahu. Jestliže je námitka uznána jako důvodná, 

katastrální úřad opraví všechny části elaborátu obnovy katastrálního operátu. Pokud se 

však nepodaří vyřídit všechny námitky před vyhlášením platnosti obnoveného operátu, 

poznamená se údaj o podané námitce na vlastnický list vlastníka, který námitku podal.  

4.4.2. Vyhlášení platnosti 

Platnost obnoveného katastrálního operátu je katastrálním úřadem vyhlášena ke dni, 

kdy dosavadní katastrální operát je nahrazen v informačním systému katastru nemovitostí 

obnoveným katastrálním operátem [2]. 

Katastrální úřad zašle oznámení o vyhlášení platnosti katastrálního operátu obci 

zároveň se žádostí o vyvěšení tohoto oznámení. 

Katastrální úřad a ČÚZK zveřejní vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního 

operátu rovněž způsobem umožňující dálkový přístup. 

4.4.3. Technická zpráva 

Technická zpráva je dokumentem, který zaznamenává celou historii obnovy včetně 

dosaženého výsledku.  

Obsahuje: 

 údaje o využitých podkladech, 

 časový sled pracovních etap a údaje o jejich zpracovatelích,  
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 údaje o použitých metodách a technologiích, 

 zhodnocení výsledků kontrol, 

 seznam elaborátů. 

V technické zprávě se znovu neuvádějí údaje obsažené v projektu, ani údaje 

obsažené v průvodním záznamu. 
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5. Obnova katastrálního operátu k. ú. Prostřední 

Bečva 

Katastrální operát Prostřední Bečvy je obnovován přepracováním souboru 

geodetických informací. Skládá se z jednoho katastrálního území. 

Obnova katastrálního operátu bude v diplomové práci demonstrována na vybrané 

části katastrální mapy, která byla zvolena tak, aby na ní bylo možné ukázat všechny 

důležité kroky při obnově – řešení klasických problémů. Modelová oblast obsahuje styk 

dvou mapových listů, které na sebe nepřesně navazují, dále obsahuje vnitřní kresby 

v pozemkových parcelách. Při přehledu ZPMZ byly nalezeny geometrické plány v této 

oblasti, pro které nebyly doloženy listiny potřebné pro zapsání stavby do KN.  

Na vybrané části mapy budou postupně realizovány kroky od přehledu IB a přehledu 

ZPMZ, výpočty podrobných bodů podle dřívější zeměměřické dokumentace a 

transformace místního souřadnicového systému do S-JTSK přes vyrovnávací a zpřesňující 

transformaci PK a KN rastrů až po vektorizaci a závěrečné práce při obnově katastrálního 

operátu.  

5.1. Prostřední Bečva  

Obec Prostřední Bečva leží ve východní části Radhošťské hornatiny a Vsetínských 

vrchů v nadmořské výšce 430m. Svou rozlohou 23,5 km
2
 patří mezi středně velké obce 

okresu.  

V obci je postaveno celkem 620 rodinných domků. K rekreaci je využíváno 476 

rekreačních chat a chalup a 20 rekreačních středisek. Prostřední Bečva měla k 31. 5. 2011 

celkem 1705 obyvatel.  

Nejvyšším bodem katastru je Čertův mlýn s nadmořskou výškou 1 206 m, který tvoří 

severní hranici katastru společně s Pustevnami. Jižní hranicí je úpatí solánecké Kyvňačky a 

hutiské Poskly. 
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Obec vznikla zřejmě na přelomu 16. a 17. století pasekářskou kolonizací postupující 

od Rožnova. Jednotlivé pasekářské usedlosti vznikaly na území Prostřední Bečvy od 16. 

Století [7]. 

5.2. Prostřední Bečva – Projekt obnovy katastrálního operátu 

přepracováním na KMD  

Jako odborně způsobilá osoba pro zpracování projektu byla zvolena Bc. Iveta 

Žemlová. Projekt byl ověřen ředitelkou katastrálního pracoviště Ing. Magdou Matasovou. 

Bylo k němu připojeno stanovisko vedoucího technického útvaru Ing. Štěpána Formana a 

vyjádření ZKI Brno Ing. Jiřího Káčerka. 

5.2.1. Charakteristika obnovovaného katastrálního území 

Katastrální území Prostřední Bečva má velikost 2345 hektarů. Skládá se ze 7262 

parcel KN a 615 parcel ZE. Dosavadní katastrální mapa je vedena v souřadnicovém 

systému Sv. Štěpán, na plastové fólii. Je aktualizována pouze graficky. Měřítko mapy je 

1:2880. Dřívější pozemkové evidence jsou na papírových mapách v souřadnicovém 

systému Sv. Štěpán a v měřítku 1:2880 [8]. 

5.2.2. Charakteristika využitelných podkladů 

Nejdůležitější podklady, které byly využity pro obnovu katastrálního operátu jsou 

mapy KN na plastové fólii (V.S. XIX-14-17, 18, V.S. XIX-15-1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 17 a 

V.S. VIII-15-4, 8, 11, 12, 15, 16, 20), záznamy podrobného měření změn, RES a mapa PK 

1:2880 číslo 1 – 15. Dále rastrové soubory map KN, naplátovaný souvislý vyrovnaný rast 

PK, grafický přehled parcel ZE z digitalizace SPI, výstup z ISKN v NVF, seznam místních 

a pomístních názvů a vektorový hraniční polygon.  

5.2.3. Charakteristika obnovené katastrální mapy 

Obnovou stávající katastrální mapy vznikne katastrální mapa digitalizovaná na celém 

katastrálním území. Souřadnicový systém obnovené mapy bude S-JTSK, výškový systém 
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Bpv. Vztažné měřítko mapy je 1:1000. Převažující kódy kvality podrobných bodů budou 3 

a 8. 

5.2.4. Technické údaje a hodnocení kvality katastrální mapy v sousedních 

katastrálních územích  

Tato část projektu obsahuje velmi důležité informace pro tvorbu hraničního 

polygonu. 

Katastrální území Prostřední Bečva sousedí se sedmi katastrálními územími (od 

severu po směru hodinových ručiček:  Trojanovice, Čeladná, Horní Bečva, Solanec pod 

Soláněm, Hutisko, Vigantice, Dolní Bečva) –viz. obr. 1. V k. ú.  Trojanovice, Horní Bečva, 

Vigantice a Solanec pod Soláněm jsou katastrální mapy stále analogové. V k. ú. Vigantice 

a Horní Bečva byla v letošním roce zahájena obnova operátu. Tato území budou 

dokončena až po zplatnění obnovy v Prostřední Bečvě,  takže se to obnovy operátu k. ú. 

Prostřední Bečvy nijak nedotýká. K. ú. Hutisko je v projektu pro obnovu k. ú. Prostřední 

Bečva vedeno jako území s analogovou katastrální mapou, ale dne: 30. 6. 2011 došlo ke 

zplatnění mapy KMD a v dnešní době tedy platí nová digitalizovaná mapa. 

 

Obrázek 1: Přehled sousedních katastrálních území – žlutou linií vyznačeny 

katastrální hranice k. ú. Prostřední Bečvy 
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5.2.5. Postup obnovy 

V této části projektu je bodově popsán postup obnovy, který je podrobněji rozepsán 

v následujících kapitolách diplomové práce. 

5.2.6. Časový postup obnovy 

Časový postup přibližně určuje termíny pro jednotlivé kroky obnovy. 

5.3. Prostřední Bečva – MicroGEOS Nautil (MG Nautil) 

MG Nautil je systém určený pro tvorbu digitálních map a transformaci rastrů. 

Produkt je aplikační nadstavbou systému MicroStation. 

Uložení a zpracování dat je organizováno po projektech. Projektem v této databázi je 

ucelená sada dat, která je zcela oddělena od dat ostatních projektů.  

Projekt Prostřední Bečva byl založen pomocí funkce Administrace-Definice projektů. 

V praxi to znamená, že ve formuláři se seznamem projektů se pomocí tlačítka Přidat 

z nástrojové palety nebo klávesou F10 založil nový projekt. 

Každý projekt má své ID, pod kterým je veden po celou dobu obnovy operátu. ID 

Prostřední Bečvy je 37001 – program vygeneroval automaticky. Dále bylo při založení 

projektu zadáno: 

− Název projektu:  Prostřední Bečva 

− Původní Měřítko: 1:2880 

− Podkladové Měřítko: 1:2880 

− Vztažné měřítko: 1:1000 

− Typ mapy: KMD 

− Typ souřadnicového systému: S-JTSK 

− Přečíslování: Ne 

Projekt obsahuje 15 referenčních výkresů. V každém výkresu může být umístěn 

soubor, který obsahuje například: klad mapových listů, přehled ZPMZ, přehled identických 

bodů, změřené identické body apod. Podmínkou je, že se musí vždy použít ID projektu. 
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V případě Prostřední Bečvy se tedy všechny soubory, které připojujeme do projektu 

prostřednictvím referenčních výkresů, musí jmenovat 37001.rdl.  

V manažeru výkresů je pak možné volit, který z výkresů je aktivní – tzn. můžeme 

v něm pracovat a měnit jej. Ostatní výkresy lze pouze zobrazit pro informaci. 

Nejpoužívanější referenční výkresy v projektu Prostřední Bečva byly DGN – práce 

na výpočtech, transformacích místních souřadnicových systémů do S-JTSK, vektorizaci, 

ZPMZ1 – přehled ZPMZ vedených v místním systému a náčrtů do roku 1972, ZPMZ2 – 

přehled ZPMZ vedený v systému S-JTSK, PCB – výkres obsahující body z databáze bodů. 

Výkres PKD po dobu zpracovávání obnovy obsahoval zaměřené identické body. 

5.4. Prostřední Bečva – zahájení obnovy a přípravné práce 

Zahájení obnovy katastrálního území Prostřední Bečva bylo vyznačeno dne: 28. 7. 

2010 v ISKN v řízení OO - 4/2010-836.  

Řízení bylo založeno v ISKN - viz. Obr. 2 - v záložce Příprava aktualizace – přehled 

řízení – obnova operátu. Po založení nového řízení v ISKN bylo vyplněno v popisovém 

poli: Prostřední Bečva – OO přepracováním na KMD v S-JTSK. ISKN automaticky 

vygeneroval číslo řízení OO. Byl vytištěn spisový obal – tisk spisového obalu, do kterého 

byla zakládána všechna obeslání a ostatní potřebné dokumenty podle [3]. 

 

Obrázek 2: Prostředí ISKN - formulář pro založení řízení OO 
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Jako první je obeslána obec Prostřední Bečva – v ISKN připravena šablona. ISKN 

vytvoří dokument „Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním 

souboru geodetických informací do digitální podoby“, do kterého byly doplněny pouze 

údaje jako: datum zahájení obnovy, datum částečné revize apod. – příloha č. 1. 

Oznámení bylo odesláno obci Prostřední Bečva 20. 1. 2011, doporučeně s dodejkou. 

Přílohou tohoto dopisu byl Vzor oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu 

přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - příloha č. 2, který 

obsahuje nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné, s žádostí o 

zveřejnění tohoto oznámení. Další přílohou bylo oznámení o vyhlášení částečné revize 

katastru nemovitostí, opět s žádostí o zveřejnění tohoto dokumentu - příloha č. 3. 

Protože Prostřední Bečva sousedí s dvěma katastrálními územími (Čeladná, 

Trojanovice), které nespadají do působnosti našeho katastrálního pracoviště, bylo zasláno 

oznámení o zahájení obnovy operátu také Katastrálnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrálnímu pracovišti Frýdek-Místek a Katastrálnímu pracovišti Nový Jičín – příloha   

č. 4 a 5. 

5.5. Prostřední Bečva – budování nebo revize a doplnění PPBP 

V intravilánu katastrálního území Prostřední Bečva byly 3 body PPBP, body 501 až 

503. Body byly stabilizovány žulovými kameny. Firma Gefos, která byla pověřena revizí a 

doplněním bodů PPBP, všechny 3 body nalezla a kontrolně zaměřila. Odchylky 

odpovídaly základní střední souřadnicové chybě 0,06m.  

V intravilánu jsou také zhušťovací body 000936152110, 000936152160, 

000936152170 a 000936152220. Z toho bod 000936152110 nebyl nalezen. Bod 

000936152220 byl kontrolně zaměřen metodou GNSS. 

Při revizi PPBP bylo doplněno 40 nový bodů PPBP na rozích budov s přesností 

danou základní střední souřadnicovou chybou 0,06m. Tyto body byly vypočteny jako 

průměr ze dvou měření rajónů. Nové body nejsou osazeny stabilizací, která vyžaduje 

projednání o zřízení a ochraně měřické značky. 
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Všechny výsledky jsou shrnuty v technické zprávě – příloha č. 6 a v Přehledném 

náčrtu PPBP – příloha č. 7. 

5.6. Prostřední Bečva – Výběr a příprava využitelných podkladů, 

vyhledávání a zaměření identických bodů 

Před zahájením jakýchkoli prací v založeném projektu bylo velmi důležité 

importovat do něj body v souřadnicovém systému S-JTSK  z ISKN.  

5.6.1. Export VFK z ISKN 

Byl vytvořen výměnný formát pro katastrální území Prostřední Bečva z ISKN – 

poskytování údajů – hromadná data – výměnný formát ISKN – Obr. 3. 

 

        Obrázek 3: Prostředí ISKN - formulář pro vytvoření VFK 

 

Soubor prostrednibecva_vfk.vfk byl nahrán do MG Nautil. Tím vlastně byla založena 

databáze bodů, která byla postupně s tvorbou výkresu doplňována o další body. 

5.6.2. Přehled ZPMZ 

Přehled ZPMZ byl vyhotoven jako grafický soubor.  
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Pro lepší orientaci v referenčních výkresech lze připojit naskenované rastry KN map 

a PK map a vektorový obraz KN map. Aplikace vyhledávání parcelních čísel umožňuje 

snadnou orientaci ve výkresech a urychluje práci při navádění přehledu ZPMZ.  

Pro přehled ZPMZ slouží v MG Nautil dva referenční výkresy - ZPMZ1  a ZPMZ2. 

Do výkresu ZPMZ1 byly vloženy všechny ZPMZ, které jsou vedeny v místním systému, a 

měřické náčrty vedené do roku 1972 - JEP a BPK. Měřické náčrty do roku 1972 byly 

naváděny se znaménkem mínus před číslem. Do ZPMZ2 pak všechny ZPMZ již vedené 

v S-JTSK. ZPMZ2 nebylo nutné tvořit ručně. Čísla ZPMZ se do výkresu vložila 

automaticky z ISKN. V ISKN byl zobrazen přehled ZPMZ vedený v S-JTSK (Poskytování 

údajů-Grafické údaje-Zobrazení mapy-zobrazení mapy k.ú.-Prostřední Bečva-Nástroje 

PU-Nastavení PM-Obsah PM-výběr v přehledu ZPMZ-ZPMZ v JTSK). Tento přehled 

(výkres) byl nakopírován do referenčního výkresu ZPMZ2. 

Číslo ZPMZ bylo umístěno v prostoru změny. Může být umístěno i na více místech, 

v případech kdy změna byla rozsáhlejší; nebo v naváděném ZPMZ byly informace, které 

by mohly být důležité pro další tvorbu obnovené mapy – např. oměrné budov apod. – 

Obr.4. 

 

Obrázek 4: Přehled ZPMZ – zobrazení výkresu při připnutém referenčním výkresu 

ZPMZ1 – bledě modrá a zelená čísla, a ZPMZ2 – růžová čísla 
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5.6.3. Vývoj parcel 

Spolu s grafickým přehledem byla vytvořena pomůcka „vývoj parcel“. Jedná se o 

program, do kterého se postupně navádí všechny měřické náčrty a ZPMZ. Ke každému 

ZPMZ byly vyplněny kolonky – dané číslo ZPMZ, vznik parcely – bylo vypsáno číslo 

parcel, které tímto ZPMZ vznikly, dotčené parcely – čísla parcel, kterých se toto ZPMZ 

také týká nebo čísla parcel a hlavně pak stavebních parcel u kterých jsou uvedeny oměrné 

míry – Obr. 5. 

 

Obrázek 5: Tabulka pro založení aplikace „Vývoje parcel“ 
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Obrázek 6:Tabulka aplikace „Vývoj parcel“ pro vyhledání ZPMZ vzniku a změn 

řešené parcely 

Při tvorbě mapy stačí v programu zadat číslo řešené parcely a program sám vypíše 

všechny náčrty a čísla ZPMZ, které s touto parcelou souvisí – Obr. 6. 

Vývoj parcel nepatří k oficiálním krokům obnovy katastrálního operátu, proto není 

zakotven v [3] ani v žádné jiné známe literatuře. Z  praxe je však zřejmé, že je to velká 

pomoc při tvorbě mapy a je často využíván při poskytování informací geodetům. 

Důsledné zpracování grafického přehledu ZPMZ a vývoje parcel je velmi důležité. 

Tyto dvě aplikace umožňují snadné vyhledání a využití všech podkladů pro dané území. 

Výsledkem  přehledu ZPMZ jsou dva výkresy s příponou .rdl ( ZPMZ1 a ZPMZ2) a 

textový soubor vývoje parcel. 
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5.6.4. Přehled identických bodů 

Současně s přehledem ZPMZ byl vyhotoven i přehled identických bodů. 

Identické body jsou využívány pro přepočet výsledků zeměměřických činností 

(původně vyhotovených v jiných systémech než v S-JTSK) do systému S-JTSK a pro 

zpřesňující transformaci rastrových obrazů map dřívějších pozemkových evidencí a 

katastrálních map. 

Přehled identických bodů je opět grafický soubor. Není stanoveno, do kterého z 15 

referenčních výkresů má být umístěn, proto byl zvolen dočasně výkres BRV. Podkladem 

pro tento výkres byl rastrový obraz katastrální mapy a mapy dřívější pozemkové evidence, 

RES a vektorový hraniční polygon.  

Jedním z cílů obnovy operátu je získat co nejvíce bodů v kvalitě „3“. Ty můžeme, 

kromě nově změřených bodů v S-JTSK, získat také přepočtem výsledků původních 

zeměměřických činností v požadované kvalitě. Proto se snažíme o co nejkvalitnější 

přepočet na podkladě kvalitně vyšetřených a zaměřených identických bodů. 

Při tvorbě přehledu identických bodů byly postupně zpracovány všechny měřické 

náčrty od nejstarších z května roku 1885 - příloha č. 8 - až do posledních ZPMZ vedených 

v místním souřadnicovém systému. Dohromady se jednalo o téměř 5000 měřických náčrtů. 

U každého náčrtu bylo vyhodnoceno, zda je potřeba zaměřit identické body, které by nám 

umožnily výpočet nebo transformaci do S-JTSK. 

Identické body vedené v S-JTSK byly označeny zelenou značkou a popsány jejich 

číslem. Červenou značkou pak byly označeny body, které bylo potřeba zaměřit. Červenou 

tečkovanou čárou prostory nebo linie, ve kterých je třeba identické body vyhledat a 

zaměřit. Tyto značky byly umístěny jak ve výkresu, tak na kopii měřického náčrtu. Tyto 

kopie spolu s dalšími podklad byly předány pracovníkům, kteří zaměřili identické body. 

V terénu tyto kopie slouží pro lepší identifikaci identických bodů – Obr. 7. 
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Obrázek 7: Přehled identických bodů - zelené čtverečky - body v J-TSK a číslo 

bodu, červené čtverečky - body k zaměření 

 

Dále byly vyznačeny hraniční znaky, u kterých se předpokládalo, že by mohly být 

nalezeny při revizi hranice katastrálního území. Revize byla provedena pochůzkou v terénu 

a byl vyhotoven protokol o revizi - příloha č. 9 - katastrální hranice a grafický přehled – 

obr. 8. 
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Obrázek 8: Grafický přehled vytipovaných hraničních kamenů - oranžově a 

nalezených hraničních kamenů – zeleně 

 

 

Obrázek 9: Grafický přehled hraničních kamenů – detail 
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Dříve než se podklady předají měřické skupině, je nutné identické body ověřit přímo 

v terénu. Je možné, že některé z nich již neexistují, jsou zastíněny porostem, jsou 

nepřístupné nebo nejednoznačné. Spousta staveb je dávno přestavěna, ale jejich změna 

není zavedena v katastru nemovitostí. V případě, že bylo zjištěno, že daný identický body 

nebylo možné zaměřit, byla snaha najít náhradní identický bod, aby bylo možné provést 

výpočet nebo transformaci daného měřického náčrtu.  

Do kopií náčrtů byly přidány další informace, které měly usnadnit práci při 

identifikaci identických bodů. Body, které byly stabilizovány trubkou, kamenem nebo 

sloupkem, byly v terénu označeny barevným sprejem. U domů byla do náčrtu 

poznamenána čísla popisná. V odlehlejších místech byly doplňovány přibližné souřadnice 

pomocí ručního navigačního přístroje GARMIN. 

Podle šetření v terénu se aktualizoval výkres identických bodů. Ve vhodném měřítku 

se vytiskly listy s přehledy těchto bodů. Byl vytvořen klad těchto listů pro lepší orientaci. 

Spolu s kopiemi měřických náčrtů, přehledem nalezených hraničních kamenů, fotkami 

nalezených hraničních kamenů – viz. obr. 10, tisky ORTOFOTA a seznamy souřadnic 

zaznamenaných v GARMIN, bylo vše odevzdáno měřické skupině. 

 

          Obrázek 10: Nalezený a označený hraniční kámen 
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Výsledkem zaměření identických bodů je ZPMZ 2006, který má veškeré náležitosti 

podle bodu 16.1 písm. a) až d) [2]. Zaměření identických bodů při obnově operátu k. ú. 

Prostřední Bečva prováděla externí firma – Gefos - Ostrava. 

5.7. Výpočet podrobných bodů 

V ISKN bylo rezervováno číslo ZPMZ – 2047 – příloha č. 10, které bude obsahovat 

náčrty výpočtů podrobných bodů a protokol o výpočtech. Výpočty při obnově operátu 

Prostřední Bečvy byly organizovány tak, že pro každou transformaci místního 

souřadnicového systému do S-JTSK byl založen samostatný ZPMZ. Pro výpočty ostatními 

metodami (ortogonální, polární, protínání vpřed z délek atd.) byl založen další ZPMZ pro 

každou oblast. V [2] je stanoveno maximum 3999 bodů pro jedno ZPMZ. V praxi je ale 

výhodnější nepracovat více jak s přibližně 100 body. Ke každému výpočtu je vyhotoven 

(okopírován) měřický náčrt, do kterého jsou zakresleny identické body (zeleně) a nově 

vzniklé podrobné body (červeně).  

Pro následné zhotovení zpřesněného rastru, je důležité získat co nejvíce podrobných 

bodů s kódem kvality 3.  

5.7.1. Způsob pořízení a kód kvality 

Všem bodům, které se ukládají do databáze bodů, se přiděluje kód kvality a způsob 

pořízení tohoto bodu. 

Způsob pořízení 

 1 -  měřený bod 

− původní číslo bodu 

− měřen (vypočten) s přesností 0,14m 

 

 

 2 – převzatý bod 

− nové číslo bodu 

− vazba na ZPMZ 
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− dvojí souřadnice 

− měřen (vypočten) s přesností 0,14m 

 

 3 – vektorizovaný bod, bod měřen s kk > 3 

− pouze jedny souřadnice 

Kód kvality 

Podrobným bodům převzatým z RES se přiřadí kód kvality podle těchto zásad [3]: 

− u bodů napojení změny v geometrickém plánu (tj. bodů na dosavadních hranicích 

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

kódem kvality u navazujících kontrolních bodů, 

bodům se ponechá jejich původní číslo, způsob pořízení = 1, 

− u bodů nové hranice a na nové vnitřní kresbě v geometrickém plánu je kód kvality 

dán přesností měření, 

bodům se ponechá jejích původní číslo, způsob pořízení =1, 

− u bodů vyšetřených a zaměřených v rámci původního mapování je kód kvality dán 

přesností původního měření, 

− bodům určeným v rámci pozemkové úpravy se přiřadí kód kvality 3. 

Přitom se bodům ponechá jejich původní číslo. 

Body, které plní v geometrickém plánu pouze kontrolní nebo konstrukční funkci, lze 

uvést jako souřadnice polohy u bodů určených vektorizací. Pokud se liší od souřadnic 

odpovídajícího bodu v rastru do hodnoty dané mezní odchylkou (0,45mm) v měřítku 

základního podkladu, použijí se stejné hodnoty i jako souřadnice polohy. Bod bude mít 

číslo ZPMZ, které bylo rezervováno pro očíslování vektorizovaných bodů, ale bude u něj 

uvedena i vazba na číslo ZPMZ využitého výsledku zeměměřické činnosti. 
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5.7.2. Výběr využitelných podkladů v modelovém území 

Pomocí referenčního výkresu ZPMZ1 a  ZPMZ2 a aplikace „vývoj parcel“ byly 

nalezeny všechny využitelné výsledky zeměměřických činností v modelovém území. 

Ve vybraném území byly nalezeny tyto ZPMZ a měřické náčrty: 

náčrty do roku 1972: -403, -232, -1365, -1649 

ZPMZ: 27, 121, 229, 353, 354, 1416 

Pro všechny náčrty do roku 1972 nebyly k dispozici dostatečné podklady pro 

výpočet podrobných bodů v S-JTSK. Ostatní podklady byly přepočítány v rámci ZPMZ 

2047 – příloha č. 10. Přepočty jsou stručně popsány níže. 

ZPMZ 229 

a) Metodou protínání z délek vypočítán bod měřické přímky – 2047-1 

− oba výchozí body jsou kvality 3  

− dodrženy geometrické parametry pro práci v katastru nemovitostí 

(minimální úhel protnutí, určovací vzdálenost) 

− přidělen kód kvality 3 

b) Ortogonální metodou vypočítány body parcel 42/9 a 42/8 

− body měřické přímky  - oba kód kv. 3 

− zadáno staničení z náčrtu – splněny mezní hodnoty (rozdíl v délce a délka) 

− vypočítány body 2047-2 až 2047-8 

− kód kvality a způsob pořízení 

k.k. 3 z.p. 1 - body 3, 5, 6 – body na nové hranici 

k.k. 8 z.p. 1 – bod 4,  – bod napojení změny 

k.k. 8 z.p. 3 – bod  8 – byla překročena mezní hodnota pro staničení 

c) vypočítány kontrolní oměrné – byly dodrženy odchylky stanovené pro práci 

v katastru  

ZPMZ 496 

a) ortogonální metodou vypočítány body parcel 42/6 a 42/9 
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− body měřické přímky – použity body kontrolně zaměřené v ZPMZ 1988, 

oba kód kvality 3 

− do zadání měřické přímky převzata hodnota z náčrtu – splněny podmínky  

− vypočítány body 2047-10 až 2047-14 

− kód kvality a způsob pořízení 

k.k. 3 z.p. 1 - body  13, 14 – body na nové hranici 

k.k. 8 z.p. 1 – body 4002, 4004  – body napojení změny 

k.k. 8 z.p. 3 – bod  11 – byla překročena mezní hodnota pro staničení 

b) vypočítány kontrolní oměrné – byly dodrženy odchylky stanovené pro práci 

v katastru  

 

ZPMZ 353 

a) ortogonální metodou vypočítány body stavební parcely č. 1200 

− body měřické přímky – použity body vypočítané v ZPMZ 2047 

− body, které vznikly výpočtem nebo transformací z původních výsledků 

zeměměřické činnosti, by neměly být použity jako identické body pro další 

výpočty nebo transformace, body byly přesto použity pro tento výpočet, 

všem bodům bylo místo k.k. 3 z.p. 1 přiděleno 8 – 3, 

− tím bylo docíleno, že při dočíslování bodům zůstane číslo ZPMZ ve kterém 

byly spočítány a tak i návaznost na původní ZPMZ, 

− vypočítány body 2047-15 až 2047-17 

− všechny  body k.k. 8 z.p. 3 

b) metodou protínání z délek dopočítán poslední bod stavební parcely č. 1200 

− výchozí body pocházeli z předchozího výpočtu, oba k.k. 8 – z. p. 3 

− vypočítaný bod 2047-18  

− přidělen k.k. 8 – z.p. 3 

c) vypočítány kontrolní oměrné – byly dodrženy odchylky stanovené pro práci 

v katastru  

 

ZPMZ 121 

a) polární metodou vypočítány body stavební parcely č. 1115 
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− jako stanovisko a orientace použity kontrolně zaměřené body ZPMZ 1988, 

oba k. k. 3, 

− byla překročena hodnota mezní opravy z délky o 0,061m, 

− po zvážení body vypočítány – přidělen k.k. 8 z.p.3, 

− vypočítány body  2047-19 až 2047-22, 

− všechny body k.k. 8 z.p.3. 

b) metodou protínání z délek dopočítán poslední bod stavební parcely č. 1115 

− výchozí body pocházeli z předchozího výpočtu, oba k.k. 8 – z. p. 3, 

− vypočítaný bod 2047-23, 

− přidělen k.k. 8 – z.p. 3. 

c) vypočítány kontrolní oměrné – byly dodrženy odchylky stanovené pro práci 

v katastru. 

 

ZPMZ 27 

a) ortogonální metodou vypočítány body parcely 42/1, 42/2 a 42/4 

− pokus o výpočet bodu, který by umožnil obnovení měřické přímky z náčrtu, 

− po zadání délky z náčrtu, překročena mezní hodnota v rozdílu délky, 

− mezní hodnota překročena o více jak 0,5m, 

− výpočet nebyl proveden. 

b) ortogonální metodou vypočítány body stavební parcely č. 1043 

− body měřické přímky – body zaměřené měřickou skupinou v rámci 

zaměření identických bodů pro obnovu operátu – oba tedy k.k. 3 z.p. 2, 

− vypočítány všechny body stavební parcely 2047-24 až 2047-31, 

− přidělen k.k. 3 z.p. 1 pro body 24, 25, 26, 27 – body nové hranice 

a k.k. 8 z.p. 3 pro body 28, 29, 30, 31 – překročena mezní hodnota 

délky kolmice. 

c) vypočítány kontrolní oměrné – byly dodrženy odchylky stanovené pro práci 

v katastru. 

ZPMZ 354 

a) ortogonální metodou vypočítány body stavební parcely č. 1201 

− opět použity body již spočítané v ZPMZ 2047, 
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−  postupně vypočítány body 2047-23 až 2047-39, 

− všem bodům přidělen k.k. 8 z.p.3. 

b) vypočítány kontrolní oměrné – byly dodrženy odchylky stanovené pro práci 

v katastru. 

Pro transformaci souřadnic do S-JTSK ZPMZ 1416 bylo rezervováno nové číslo 

ZPMZ 2213 – příloha č. 12. 

ZPMZ 1416 

a) transformací souřadnic místního systému do S-JTSK získány souřadnice bodů  

− identickými body jsou kontrolně zaměřené body ZPMZ 1586 a 1863 

všechny s k.k. 3 

− souřadnice místního systému ZPMZ 1416 také všechny s k.k. 3 

− použita shodnostní transformace 

− střední souřadnicová chyba klíče = 0.022m (mezní střední souřadnicová 

chyba = 0,280m) 

− rezervováno nové číslo ZPMZ 2213 v ISKN 

− transformované souřadnice přečíslovány na nové číslo ZPMZ 

− přiděleny kódy kvality a způsob pořízení bodů 

Cílem této fáze obnovy katastrálního operátu je přepočítat co nejvíce bodů 

z původních výsledků zeměměřických činností. Body které vyjdou s k.k. 3, jsou následně 

využity, jako body transformačního klíče, do zpřesňující transformace. Ta má podstatný 

vliv na výslednou kvalitu vytvořené digitalizované mapy. Čím více bude vypočítaných 

bodů použitelných do transformačního klíče transformace rastrů, tím je větší 

pravděpodobnost úspěšného vytvoření digitalizované katastrální mapy. 

5.8. Prostřední Bečva – transformace rastrových obrazů map 

Nejdůležitějším podkladem při obnově katastrálního operátu jsou katastrální mapy a 

mapy dřívějších pozemkových evidencí. Jako podklad pro digitalizaci jsou používány 

jejich rastrové obrazy, pořízené skenováním originálu mapových listů. 
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Rastrové obrazy map se pořizují podle [9], nebo podle dřívějšího předpisu [10]. 

Rastrová data vzniklá skenováním je potřeba transformací zbavit srážky analogového 

mapového podkladu a umístit jej do souřadnicového systému S-JTSK.  

Transformace rastrů se provádí v programu Kokeš verze 8.73. Systém Kokeš 

obsahuje moduly pro zpracování měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, 

nástroje pro kontroly a topologické úpravy dat a další. Je vhodným nástrojem pro všechny 

běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl. Pro některé speciální úlohy 

jsou určeny jeho další nadstavby. Všechny operace a výpočty jsou protokolovány a 

odpovídají požadavkům katastrálních úřadů. 

5.8.1. 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 

doplněného hraničního polygonu. Jedná se o úseky, kde je odchylka průběhu katastrální 

hranice od doplněného hraničního polygonu větší než tloušťka čáry hranice.  

5.8.1.1. Hraniční polygon 

Hraniční polygon byl vytvořen podle [11]. V MG Nautil byl připojen souvislý PK 

rastr katastrálního území Prostřední Bečva, souvislé PK rastry všech okolních katastrálních 

území a výkres s hraničním polygonem. Pro lepší orientaci byly všechny rastry barevně 

odlišeny. Byl prověřen soulad průběhu katastrální hranice v rastru a vektorového 

hraničního polygonu. V místech, kde bylo potřeba provést úpravu, byl hraniční polygon 

upraven. V místech, kde byly hranice sousedních katastrálních území totožné, byl polygon 

přizpůsoben této hranici - obr. 11. V místech, kde se rastry sousedních území rozcházejí, 

byl polygon vhodně umístěn doprostřed takto vzniklých rozdílů rastrů – obr. 12. 

Hraniční polygon nebyl řešen v místech, kde katastrální území Prostřední Bečva 

sousedí s katastrálním územím, ve které je již platná KMD nebo DKM mapa, tzn. 

v místech, kde byla hranice společná s katastrálním územím Čeladné a Hutiska. V těchto 

případech byl připojen výkres již platných map a katastrální hranice byla přizpůsobena 

tomuto platnému stavu průběhu katastrálních hranic. 



Bc. Ivana Punčochářová: Obnova katastrálního operátu k. ú. Prostřední Bečva s kontrolním 

zaměřením KMD 

2012 Stránka 47 
 

 

Obrázek 11: Přizpůsobení hraničního polygonu rastrům PK - barevně odlišeny 

hranice sousedních k. ú. - bílá a žlutá linie, hraniční polygon - červená 

linie 

 

Obrázek 12: Přizpůsobení hraničního polygonu rastru PK - hraniční polygon -

červená linie - umístěn do prostřed rozdílu hranic sousedních k. ú. - bílá 

a žlutá linie 
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5.8.1.2. Vyrovnávací transformace PK rastru 

Jde o přizpůsobení souvislého PK rastru hraničnímu polygonu. V programu Kokeš 

byl připojen souvislý PK rastr Prostřední Bečvy. V dialogu transformace – Výpočty-Klíč a 

transformace – se pomocí funkce – číst zadání–dgn hranic – načtou do zadání 

transformačního klíče všechny vrcholy upraveného vektorového hraničního polygonu. 

Byla prověřena celá katastrální hranice a v případě potřeby byl upraven výchozí bod 

transformačního klíče. Transformační klíč byl uložen funkcí Uložit zadání – vznikl textový 

soubor s transformačním klíčem – prostrední_becva_PK_v.txt. Byla zvolena podobnostní 

transformace s Jungovou dotransformací. Jako výchozí byly označeny body PK rastru, 

jako cílové pak lomové body hraničního polygonu. Zaškrtnutím položky Záznam byl 

uložen protokol k této transformaci. Přerastrováním byl uložen soubor 

prostrední_becva_PK_v.cit 

5.8.1.3. Vyrovnávací transformace KN rastru 

Jedná se o transformaci jednotlivých naskenovaných mapových listů do                   

S-JTSK. V programu Kokeš byl připojen vyrovnaný souvislý PK rastr a přes funkci 

Nástroje – Klady map klady map souřadnicového systému Sv. Štěpán v měřítku 1:2880. 

Pomocí transformačních klíčů, kdy výchozími body byly rohy jednotlivých naskenovaných 

mapových listů a cílovými body odpovídající rohy kladu mapových listů, byly rastry 

transformovány do S-JTSK.  Byla použita podobnostní transformace bez dotrasnformace.  

Ke každému mapovému listu byl pořízen protokol. Po přerastrování byl výsledkem této 

transformace rastr mapového listu transformovaný do S-JTSK – např. soubor XVIII-15-

16-JTSK.cit. Tyto rastry obsahují i rastry okolních katastrálních území a mimorámové 

údaje. Proto bylo důležité pro další práci na obnově operátu je oříznout, aby se dali spojit 

do souvislého KN rastru v S-JTSK. Pro ořez mapových listů, které leží uvnitř katastrálního 

území a neobsahují tak rastry z jiných katastrálních území, byl zvolen ořez pomocí čtverce.  

Hranice pro ořez byl rám mapového listu. Pro ty mapové listy, které obsahují údaje i 

z jiných katastrálních území, byl zvolen ořez pomocí polygonu a hranicí pro ořez byl buď 

rám mapového listu nebo hraniční polygon. Takto upravený mapový list, tedy 

transformovaný do S-JTSK a ořezaný, se uložil pod názvem např: XVIII-15-16-

JTSK_orez.cit. Tímto postupem byly zpracovány všechny mapové listy. Výsledkem této 
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části transformace bylo 17 transformovaných ořezaných KN rastrů, 17 protokolů o 

transformaci a 17 textových souborů s transformačními klíči. 

Základem stále zůstává otevřený vyrovnaný PK rastr v programu Kokeš. Na tento 

rastr postupně transformujeme ořezané mapové listy KN rastru. Pro každý mapový list se 

otevírá nový transformační klíč. Jako výchozí body jsou voleny body na KN rastru, jako 

cílové pak identické body na rastru PK – viz. obr. 13 a 14.  Po průběhu transformace se 

provádí kontrola, zda se KN rastr dostatečně přizpůsobil PK rastru – viz. obr. 15 a 16 -  a 

v případě potřeby se ubírají nebo naopak přidávají další body do transformačního klíče viz. 

obr. 17. Vzniká vyrovnaný rastr daného mapového listu, např: XVIII-15-16-v.cit. Tento 

proces se opakuje pro všechny mapové listy. 

 

Obrázek 13: Situace před vyrovnávací transformací KN rastru - bílá barva - na PK 

rastr - červená barva 
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Obrázek 14: Detailní snímek situace před vyrovnávací transformací s připojeným 

transformačním klíčem - modrá čísla s šipkami, ukazujícími posun 

rastru při transformaci 

 

Obrázek 15: Situace po vyrovnávací transformaci 
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Obrázek 16: Detail po vyrovnávací transformaci 

 

Obrázek 17: Transformační klíč pro vyrovnávací transformaci 
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Z takto transformovaných listů se vytvořil souvislý KN rastr. K tomu bylo potřeba 

otevřít všechny mapové listy a v nabídce Rastr-Tisk do rastru se sloučily do jediného 

rastru, který byl uložen pod novým názvem souboru: prostredni_becva_KN_v.cit. Tímto 

byl vytvořen souvislý vyrovnaný KN rastr. 

5.8.1.4. Zpřesňující transformace PK a KN rastru 

Jako identické body transformačního klíče se volí vhodné identické body. Jejich 

souřadnice byly určeny v S-JTSK geodetickými metodami, zároveň jsou zakresleny 

v souvislém nebo vyrovnaném rastru. Mohou být použity body uložené v registru 

souřadnic nebo body, jejichž souřadnice lze určit výpočtem z využitelných podkladů. Dále 

se využívá bodů katastrální hranice KMD. Pokud není na katastrální hranici k dispozici 

dostatečný počet zaměřených identických bodů nebo pokud se za hranicí nacházejí body, 

které mohou ovlivnit geometrické a polohové určení hranice katastrálního území, doplní se 

transformační klíč o měřené identické body sousedních katastrálních území. V takovém 

případě se v transformačním klíči odpojí lomové body polygonu tohoto úseku. 

Byla zvolena podobnostní transformace s Jungovou dotransformací.  Jako výchozí 

body transformačního klíče byly zvoleny body z rastrů, kdy byly upřednostňovány body 

PK rastru před KN rastrem – viz. obr. 18 a 19. Cílovými body byly body měřené a to jen 

s kódem kvality 3. 

 

   Obrázek 18: Situace před zpřesňující transformací, červená - vyrovnaný PK rastr,                                              

bílá - vyrovnaný KN rastr, zelená - linie spojující body S-JTSK 
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Obrázek 19: Situace po proběhnutí zpřesňující transformace 

 

Byla provedena důkladná kontrola transformovaného rastru. Body, které způsobily 

deformaci rastru, byly odstraněny z transformačního klíče, naopak byly přidány body 

v místech, kde bylo potřeba rastr více „přitáhnout“ k měřeným bodům.  

Výsledek zpřesňující transformace se posuzuje podle bodů 15. 2 [2], kdy přesnost 

zobrazení bodů v analogové mapě se považuje za vyhovující, pokud absolutní hodnota 

rozdílu délek Δd (rozdíl vzdáleností bodů transformačního klíče před a po transformaci) 

nepřekročí mezní odchylku Ud.  

Střední souřadnicová chyba klíče by měla být menší než 1m. V případě překročení 

mezní odchylky je nezbytné provést analýzu příčiny a rozhodnout o odstranění nebo 

ponechání bodů, způsobujících překročení mezní odchylky, v transformačním klíči. Pokud 

jsou tyto body zaměřeny s náležitou přesností a zároveň jsou významné svojí polohou, lze 

je v transformačním klíči ponechat. 

Po nejlepším přizpůsobení obou rastrů (KN i PK) byly rastry přerastrovány a vznikly 

tak zpřesněné rastry (prostredni_becva_KN_t.cit, prostredni_becva_PK_t.cit), které dále 

slouží jako nejdůležitější podklad pro následnou vektorizaci.  
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5.9. Vektorizace obsahu katastrální mapy 

Vektorizace byla provedena v programu Nautil. Spočívá v postupném kreslení 

(obkreslování) prvků obsahu mapy v rastrovém obrazu digitalizované mapy do 

srovnávacího grafického souboru (výkresu) a v připojování příslušných atributů k těmto 

prvkům a ve správném umisťování parcelních čísel a značek druhů pozemků.  

Vektorizace začíná vektorizací mapy bývalého pozemkového katastru. Prvky obsahu 

mapy, které tato mapa neobsahuje, se získají z rastrového souboru katastrální mapy.  

Atributy kresby vektorizovaných hranic, značek a popisu a jejich uložení do 

příslušné vrstvy probíhá v programu automaticky.  

5.9.1. Hranice parcel  

Hranice KN parcel byly bez ohledu na vlastnictví (s LV nebo bez LV) vykresleny 

zelenou barvou. Hranice parcel, které zároveň tvořili i hranici katastrálního území, byly 

vykresleny barvou červenou. Vnitřní kresba barvou žlutou. 

5.9.2. Parcelní čísla 

Parcelní číslo parcel KN bylo umístěno do každé parcely. Vztažný bod parcelního 

čísla musí ležet uvnitř parcely. V případě potřeby bylo parcelní číslo zmenšeno o 1/3.  

V případech, kdy se ani takto zmenšené parcelní číslo nevešlo dovnitř parcely, bylo 

zmenšeno na minimální velikost a doplněno dalším, tzv. popisovým parcelním číslem. To 

bylo umístěno na vhodné místo mimo plochu vlastní parcely a jeho příslušnou byla 

vyznačena šipkou vycházející z parcely k číslu. 

Zmenšování a uvádění popisových parcelních čísel se týkalo jen KN parcel s LV. 

Barva parcelních čísel pozemkových parcel byla žlutá a stavebních parcel červená. 

5.9.3. Značky budov 

Značky byly umístěny doprostřed obrysu budovy nad parcelní číslo.  Byla-li stavební 

parcela tvořena několika samostatnými stavbami, byly značkou budova označeny všechny 

tyto stavby.  
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5.9.4. Značky druhů pozemků 

Značky druhů pozemků byly vektorizovány z rastru katastrální mapy a podle SPI. 

Byly umístěny do středu parcely nad parcelní číslo. Značka druhu pozemku orná půda 

nebyla vyznačována.  

5.9.5. Hranice parcel ZE 

Hranice byly vektorizovány podle rastru mapy bývalého pozemkového katastru. 

Hranice parcel zjednodušené evidence byly zobrazeny střídavou čarou světle modré barvy 

– viz. obr 20. Do každé parcely bylo vloženo parcelní číslo. Při popisu parcel ZE 

parcelními čísly  nebylo používáno zmenšování čísel ani šipek k parcelním číslům. Bylo 

pouze důležité, aby definiční body parcely byl dobře umístěny dovnitř této parcely. 

Doplňované parcely, které byly dělené hranicemi parcel katastru s různými druhy 

pozemků, byly rozděleny na samostatné parcely. 

 

Obrázek 20: Vektorizace PK parcely - hranice PK - přerušovaná modrá čára, číslo 

PK parcely - modré číslo, číslo KN parcely - žluté číslo 
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Obrázek 21: Stejná situace jako na obr. 20 - bez připojených KN a PK rastrů 

 

5.9.6. Výměry parcel 

Po každém zvektorizování parcely byla určena její výměra. Ta se porovnala s SPI.  

Z vypočítaného rozdílu, a po porovnání tohoto rozdílu s mezní odchylkou, bylo možné 

posoudit soulad těchto výměr – příloha č. 13. V případě, že tento rozdíl byl menší než 

mezní odchylka, zachová si parcela svojí původní výměru. V případě překročení odchylky 

získá parcela novou výměru v SPI. 

V místech styků mapových listů často docházelo k tomu, že hranice parcely na sebe 

nenavazovaly – obr. 22. Tyto problémy byly řešeny individuálně, většinou však tak, že se 

spojily poslední dva lomové body příslušné hranice na sousedních mapových listech. Poté 

musela být důkladně kontrolována výměra takto vektorizovaných parcel. Bylo dbáno na to, 

aby na hranicích parcel nebyly vytvářeny nadbytečné lomy a budovy splňovaly 

pravoúhlost. 
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Obrázek 22: Ukázka nepřesné návaznosti styku mapových listů a řešení při 

vektorizaci 

 

Před vektorizací modelového území byly připojeny zpřesněné rastry KN a PK. 

Rastry byly pro lepší přehled od sebe navzájem barevně odlišeny ( PK - oranžová, KN - 

šedá).  Byl připojen referenční výkres, ve kterém byly všechny body, které jsou výsledkem 

výpočtů, body z RES, zaměřené identické body – viz. obr. 23. Dále kresby, které vznikly 

spojením těchto bodů a kresby podle ZPMZ, které již byly vedeny v S-JTSK. Všechny 

hranice parcel, pro které nebyly v tuto chvíli vykresleny hranice, musely být 

vektorizovány. Protože hranice parcel je daleko užší než rastry, byla snaha pokládat tuto 

novou hranici doprostřed rastrového podkladu. Přednost byla dávána rastrovému podkladu 

PK mapy před KN mapou. 
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Obrázek 23: Modelová oblast s připojenými KN a PK rastry a kresbou spojující 

vypočítané body nebo body převzaté z RES 

 

Při vektorizaci modelového území vzniklo několik problémů. 

- Bylo nalezeno ZPMZ 1596 pro zákres nové stavby. Dle ortofota stavba existuje – 

tzn. vlastník nedoručil na katastrální pracoviště listiny (přidělení čísla popisného, 

kolaudační rozhodnutí, geometrický plán, žádost o zapsání stavby, atd.) potřebné 

pro zápis nové stavby do katastru. Bylo založeno řízení ZDŘ a vlastníci byli 

upozorněni na tuto skutečnost. 

- Nebyly vykresleny vnitřní kresby v pozemkových parcelách – podle §16 odst.7 [2] 

nebyly vykresleny prvky, které nejsou prvky polohopisu ani dalšími prvky 

polohopisu.  

- Došlo k drobným nesrovnalostem na styku mapových listů, byly spojeny poslední 

lomové body na obou sousedních mapových listech, následně byla změřena výměra 

dané parcely. Protože výměra vyhovuje mezní odchylce, byly hranice parcely takto 

ponechány i když byl zřetelný rozdíl mezi novou hranicí parcely a rastrovým 

podkladem. 
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- Budovy, které nebylo možno spočítat z měřických náčrtů nebo ZPMZ vzniku, byly 

vektorizovány a pro vektorizaci byly použity oměrné míry z těchto náčrtů nebo 

ZPMZ. 

Výsledkem této části obnovy katastrálního operátu je výkres, který obsahuje všechny 

parcely KN a PK podle SPI, čísla parcel, značky druhů pozemků, definiční body parcel a 

všechny prvky polohopisu, které má katastrální mapa mít viz. obr. 24. PK parcely jsou 

stále očíslovány čísly parcel původního pozemkového katastru. 

 

Obrázek 24: Modelové území po vektorizaci 
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6. Kontrolní polohové zaměření modelového území 

a porovnání výsledků 

Až doposud jsme vykonali kroky, které jsou běžné pro obnovu katastrálního operátu 

přepracováním SGI. Taková obnova a tvorba digitalizované mapy přenáší všechny 

předchozí chyby výchozích podkladů. Proto byla vybraná oblast kontrolně polohově 

zaměřena a podle výsledků měření zhodnocena přesnost mapy KMD v této části 

katastrálního operátu.  

6.1. Kontrolní polohové zaměření 

V modelové části katastrálního území byly kontrolně zaměřeny všechny body, které 

byly v rámci obnovy operátu přepočítány z původních zeměměřických podkladů nebo 

vektorizovány. Výsledky tohoto měření - protokol, měřický náčrt, seznam souřadnic a 

výpočty, jsou shrnuty ve fiktivně vytvořeném ZPMZ 9999 – příloha č. 11. 

Měření bylo provedeno totální stanicí TOPCON GTS 226 viz. obr. 25. 

 

 

                                  Obrázek 25:Totální stanice TOPCON 226 
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Měření je připojeno na body převzaté z databáze katastrálního pracoviště Valašské 

Meziříčí. Všechny body jsou kódu kvality 3. Protínáním zpět (z úhlů, z délek) bylo určeno 

pomocné stanovisko 4001. Stanovisko bylo stabilizováno dřevěným kolíkem s hřebem, 

stejně tak jako všechna ostatní stanoviska. Při první rekognoskaci terénu byly vytipovány a 

následně zaměřeny stanoviska 4001, 4002 a 4003. Vzhledem ke konfiguraci terénu bylo 

rajonem určeno další stanovisko 4004, které umožnilo zaměřit stanoviska 4005, 4006 a 

4007. Tato základní síť byla zaměřena pomocí trojpodstavcové soustavy, pro co nejlepší 

přesnost určení pomocných stanovisek. 

Podrobné body byly zaměřeny polární metodou. Rekonstrukcí geometrických plánů 

vedených v místních souřadnicových systémech byly vypočítány další podrobné body, 

které byly následně vytyčeny v terénu a kontrolně zaměřeny pro požadovaný výstup. Mezi 

zaměřenými podrobnými body byly komparovaným pásmem zkontrolovány oměrky. 

V místech s lesním porostem, kde nebylo možné správné natažení pásma, byly tyto 

vzdálenosti zaměřeny totální stanicí jako „nepřístupná délka“. 

Postup zaměření podrobných bodů je v Zápisníku měřených směrů a délek v rámci 

ZPMZ 9999 – příloha č. 11. ZPMZ 9999 také obsahuje měřický náčrt, seznam bodů 

geometrického základu – „99“, výpočty souřadnic podrobných bodů, kontrolní oměrné, 

ověření identických bodů podle přílohy 15 [2] a seznam souřadnic nových podrobných 

bodů. 

Počítačové zpracování bylo provedeno v programu GEUS 16. 0. 2. 74, který patří 

k nejpoužívanějším programům. GEUS je programový systém pro geodetické výpočty 

s možnostmi malého CAD pro tvorbu map velkých měřítek se zvláštní specializací na 

práce v katastru nemovitostí [12]. Obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování 

geometrických plánů (ortogonální a polární metodu včetně volného stanoviska, protínání 

ze směrů a délek, kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, spuštění kolmice z bodu 

k přímce atd.) a výpočty základní typů polygonových pořadů. Součástí výpočtů je i 

zpracování souborů registrovaných v totálních stanicích. Výpočty jsou průběžně 

protokolovány. Program je uzpůsoben pro měřické práce pro katastrální úřady, proto 

automaticky kontroluje všechny odchylky a dosažené přesnosti měření požadované pro 

práci v katastru. 
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Pro pasování mapových listů na měření a kontrolu přesnosti zobrazení byl pro 

jednotlivé odsunované délky použit planimetr X - PLAN 360 – C a brána v úvahu srážka 

mapového listu. 

Výsledkem měření je seznam souřadnic s dvojími souřadnicemi, tak jak se dnes 

běžně předávají seznamy souřadnic na katastrální úřady ve formě ZPMZ. Bodům byla 

přiřazena kvalita 3, protože přesnost měření vyhovuje této kvalitě. Pokud by se jednalo o 

reálné ZPMZ, které by mělo být schváleno katastrálním pracovištěm, a body by byly 

použity do databáze, musel by ZPMZ 9999 obsahovat ještě souhlasné prohlášení vlastníků. 

Podpisem souhlasného prohlášení vlastníci potvrzují souhlas s body, které tvoří hranici 

jejich parcel a tím může bod získat kód kvality 3. Pokud není podepsáno souhlasné 

prohlášení, tak i body, jejichž kvalita by měla mít kód 3, ale nemá souhlas vlastníka, 

získává kód kvality 8. Stručně shrnuto, z technického hlediska jsou všechny body kvality 

3, právně však pouze 8. 

Součástí ZPMZ 9999 je měřický náčrt s měřickou sítí a s vyznačením zaměřených a 

převzatých bodů. Zaměřené body jsou popsány zkratkami a značkami podle přílohy 10 [2]. 

Pro lepší orientaci jsou v měřickém náčrtu označeny ploty a dle [2] identické body na 

mapu. 

6.2. Porovnání výsledků 

Všechny získané výsledky jsou souhrnně zobrazeny ve výkrese „Porovnání KMD se 

zaměřeným skutečným stavem“, který byl vytvořen v programu MG Nautil. Podkladem 

výkresu je zpřesněný KN rastr – šedá barva. Do výkresu byly importovány všechny 

podrobné body vypočítané z dřívější zeměměřické dokumentace, z transformace místního 

systému do S-JTSK a body vektorizované – zelená kresba. Dále byl výkres doplněn o 

podrobné body získané kontrolním polohopisným měřením – červená kresba. To znamená, 

že v jednom výkresu je zobrazen stav před digitalizací – šedá, po digitalizaci – zelená a 

výsledky kontrolního měření – červená (v modelové oblasti).  

Ukázalo se, že vlastní postup obnovy operátu je poměrně přesný, co se týká hranic 

pozemkových parcel. Největší zjištěná odchylka se vyskytla u parcely 70/17, kde je rozdíl 

mezi vektorizovaným bodem a bodem změřeným 3,48m. Všechny ostatní odchylky 

v hranicích pozemkových parcel jsou podstatně menší. 
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Větší odchylky jsou zjištěny u stavebních parcel -  č. 557 a č. 558, které byly 

pravděpodobně špatně zakresleny do analogové mapy. Nebo došlo k úplné rekonstrukci 

těchto nemovitostí a vlastníci nezajistili zaměření novostavby a zanesení do KN. Tyto 

skutečnosti však při běžném postupu obnovy nelze zjistit. Jedinou možností je, že na dané 

nemovitosti byl zvolen identický bod pro zaměření. Ani tak nejsme oprávněni tento stav 

změnit. Stavební parcela by byla vektorizována podle analogové mapy a vlastníci by byli 

upozorněni na skutečnost při námitkovém řízení. Pokud by bylo zjištěno, že chyba vznikla 

vinou katastrálního úřadu, bylo by nutné založit řízení OR a opravit zákres. 

Další zjištěnou chybou jsou nezakreslené objekty na pozemkové parcele 42/5 a 42/2. 

Pro objekt na parcele 42/5 byl v měřické dokumentace nalezen geometrický plán. Bylo 

založeno řízení ZDŘ a vlastníci byli vyznáni k doplnění dokumentů pro zápis do KN. 

Objekt na parcele č. 42/2 je hospodářskou budovou, která pravděpodobně nebyla nikdy 

zaměřena. Z hlediska katastrálního úřadu je toto velmi častý a vážný problém. Při revizi 

zjišťujeme, že u téměř poloviny objektů nejsou zaneseny změny popisující stávající stav.  

Ostatní drobné nesoulady katastrálních hranic lze objasnit tloušťkou čar 

naskenovaných analogových map. Jejich tloušťka je podstatně větší než definovaný rozměr 

v digitálním zobrazení. Tyto drobné změny tedy vznikají při vektorizaci vždy. Podle 

zkušeností z jiných katastrálních území víme, že nesoulady mohou být i značné, nejen 

drobné. 
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7. Závěrečné fáze obnovy operátu 

Po vykreslení celého katastrálního území byl referenční výkres DGN převeden do 

výkresu SGS v programu MG Nautil. V aktivním výkresu SGS byl připojen výkres DGN. 

V nabídce Soubor – Referenční výkresy a při zvoleném výkrese DGN byla zvolena funkce 

Spojit do aktivního – tím došlo k překopírování výkresu DGN do SGS.  

7.1. Kontroly 

Po převedení výkresu do SGS bylo vhodné provést kontroly a vložit aktuální vfk. 

Dialog Kontroly se skládá z 9 záložek viz. obr. 26. Každá záložka obsahuje jeden typ 

kontroly. Je možnost volby režimu kontrol (celé katastrální území, vně ohrady, vnitřek 

ohrady).   

 

                        Obrázek 26: Prostředí MG Nautil - dialog Kontroly - záložka Kresby 

 

V této fázi obnovy je vhodné provést kontroly, které ověřují spíše grafickou 

správnost vytvořeného grafického souboru. Bylo proto v záložce nastavení zvoleno 

v nabídce operát – KN.  
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Z nabídky kontroly pak byla využita: 

Karta Kresby  

- detekce geometrických chyb kresby, 

- kontroluje: nulové délky, délky mimo rozsah, volné konce (takové konce linií, které 

nemají návaznost na jinou linii nebo segment), duplicity, kolineární body (konce 

liniových segmentů, které se vyskytují uvnitř nějakého úsečkového segmentu), 

vnitřní intersekce (neuzlové průsečíky), blízkosti dvou uzlů, blízkosti uzlu a linie, 

vnitřní uzly, překrytí rámečků a blízkosti rámečků. 

Karta Ploch 

- detekuje chyby plošných objektů, 

- kontroluje: struktury parcel (pokud je objekt uvnitř parcely spojen úsečkou 

s hranicí parcely aniž by tvořil samostatný polygon), KN parcely s LV obsahující 

parcely ZE, KN parcely bez LV neobsahující parcely ZE, parcely KN s několika 

parcelními čísly, parcely ZE s několika parcelními čísly, parcely KN bez parcelních 

čísel, parcely ZE bez parcelních čísel, pravoúhlost budov, duplicitu parcelních čísel 

KN, struktury parcelních čísel, stavební parcelní čísla neležící uvnitř budov a 

obvodové linie. 

Karta Rozpoznatelnost elementů 

- spouští proces pro kontrolu rozpoznatelnosti elementů, 

- provádí kontrolu rozpoznatelnosti elementů, vztažného měřítka elementů (měřítko 

textů a značek), hlavičky buněk, atd. 

Karta DKM <=> SPI 

- slouží k propojení celého výkresu s databází SPI, 

- funkce porovná parcelní čísla v databázi s parcelními čísly umístěnými v grafickém 

souboru KMD , 

- provádí kontrolu přebytečných parcelních čísel, chybějících parcelních čísel, 

porovnání výměr, správnosti kódu druhu pozemku, několika značek druhu 

pozemku. 
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Výsledkem těchto kontrol byly protokoly o vyhledaných chybách. Všechny tyto 

chyby bylo potřeba vyhledat a opravit. Po odstranění všech chyb bylo možné přistoupit 

k dalšímu kroku obnovy katastrálního operátu – k linii Final. 

7.2. Linie Final 

Linie final se používá na slučování, přečíslování a dělení parcel. Při obnově operátu 

byla linie Final nejčastěji použita u tzv. prosluček (parcela s jedním parcelním číslem, 

složená ze dvou částí). Pomocí linie final byly také rušeny zbořeniště a společné dvory.   

7.2.1. Proslučky 

Proslučky se v digitalizovaných mapách nesmí vyskytovat. Počet prosluček a jejich 

umístění jsme lehce zjistili při kontrolách v kartě ploch – kdy v protokolu o chybách tyto 

parcely se zobrazily s duplicitním parcelním číslem. Byly proto zrušeny a přečíslovány 

pomocí linie final.  

Bylo důležité rozlišit, jestli se jednalo o KN parcelu s LV či bez LV. V případě KN 

parcel s LV byla situace jednodušší. Stačilo vložit nové rezervované číslo do jedné z částí 

parcel a druhá část se už očíslovala sama při obnově. U parcel bez LV nastaly dva případy. 

Případ, kdy jedna z částí proslučkované parcely obsahovala pouze jednu parcelu ZE. 

V tomto případě stačilo do této parcely umístit rezervované číslo a o dočíslování druhé už 

se postaral program sám. Druhý případ, kdy obě části parcely obsahovaly více parcel ZE. 

V takovém případě pak musí být rezervováno tolik čísel, kolik je parcel ZE. Čísla se musí  

umístit do příslušných parcel. Parcela KN pak byla označena linií final pro KN a všechny 

jednotlivé parcely ZE linií final pro zjednodušenou evidenci. 

7.2.2. Zbořeniště a společné dvory 

Seznam zbořenišť a společných dvorů jsme získali v ISKN.  Zbořeniště a společné 

dvory byly pomocí linie final změněny na ostatní plochu se způsobem využijí jiná plocha. 

Pro tuto změnu bylo opět potřeba rezervovat v ISKN číslo pozemkové parcely a umístit je 

do parcely a použít linii final – viz. obr. 27 a 28. 
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Obrázek 27: Ukázka z výkresu SGS s linií FINAL s původními čísly - červeně, a 

nově rezervovanými čísly – oranžově 

 

 

Obrázek 28: Stejná situace po převedení do výkresu KON 
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7.3. Koncept – KON 

Po provedení všech kontrol a definování linie Final se převádí výkres SGS – obr. 30 

-  do výkresu KON – obr. 31. Prakticky se to provádí – Vstup/Výstup – Final – Spustit 

Obnovu – obr. 29. 

 

Obrázek 29: Formulář pro převod výkresu SGS do KON a do KGS 

 

Výkres KON obsahuje stav minulý (původní čísla ZE, KN parce bez LV, čísla parcel 

společných dvorů) a stav budoucí (nová čísla KN parcel). Nad aktivním výkresem KON se 

pět provádí všechny dostupné kontroly. 

 

Obrázek 30: Výkres SGS - linie Final – modrá linie, původní čísla parcel ZE - 

modrá čísla, rezervovaná nová čísla – hnědá čísla, číslo KN bez LV - 

žlutá čísla 
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Obrázek 31: Výkres KON - není patrná linie Final, opět viditelná původní čísla i 

nová rezervovaná 

7.4. KGS 

Výkres KGS – obr. 32 - se generuje z výkresu SGS (Vstup/Výstup – Final – 

Generovat KGS). 

 

Obrázek 32: Výkres KGS bez viditelných vazeb na minulý stav 
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 Po přepnutí do aktivního výkresu KGS je důležité provést: 

7.4.1. Dočíslování bodů 

Dočíslování je krok, který očísluje všechny body výkresu, které nemají číslo (tzn. 

nejsou spočítány, transformovány nebo se nejedná o body RES) a dále body, které mají 

přidělen v databázi bodů kód kvality 3 způsob pořízení 2 (např. kontrolně zaměřené body) 

a body kvality 8 způsob pořízení 3 (body s kvalitou 8, body spočítané, u kterých byly 

překročeny odchylky pro práci v KN). Po tomto kroku je vhodné opět provést kontroly. 

Hlavně pak kontroly DKM-DB, které kontrolují očíslování bodů, na kterých je připojena 

kresba ve výkresu. 

7.4.2. Generování SPI-OO 

Provede se propojení SPI s obnoveným operátem. 

7.4.3. Návrh sloučených bloků KN 

V programu MG Nautil (v nabídce Srovnávací sestavení-Návrh sloučených bloků) 

byl realizován návrh sloučených bloků KN.  

Návrh sloučených bloků umožňuje řešit slučování KN parcel jednoho vlastníka 

s rozdílnými atributy parcel a definovat záznam, který je svázán se skupinou slučovaných 

KN parcel. V záznamu byly určeny cílové atributy – druh pozemku, způsob využití, 

způsob určení výměry a ochrany – obnovované parcely. 

Tento formulář je dostupný až po prvním spuštění funkce Generování SPI.  

7.4.4. Kód kvality výměr 

Protože jsou všechny body očíslovány a mají již přiděleny kód kvality, musíme 

stanovit kód určení výměry parcely (Vstup/Výstup – Kvalita výměr do DB) v obnoveném 

operátu. 
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Po provedení kontrol a opravě případných chyb vzniká výkres KGS, který je 

výslednou mapou KMD. Provede se export kresby do databáze. Tím dojde k zamknutí celé 

databáze bodů tohoto projektu. 

Tento výsledný stav výkresu KGS je po proběhnutí námitkového řízení, a lhůty na 

podání námitek importován (v podobě VFK) do ISKN. Pomocí založeného řízení Z je 

obnovený operát zplatněn.  
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8. Závěr 

Hlavním cílem práce bylo podrobně zdokumentovat obnovu katastrálního operátu 

přepracováním souboru geodetických informací podle [3]. Pro ověření celého postupu byla 

vybrána část operátu katastrálního území Prostřední Bečva podle příloh č. 11 a 14.  

Základní informace o obnově katastrálního operátu jsou obsaženy v kapitole 4. 

Konkrétní postup je obsažen v kapitole 5. 

Kontrolní měření, které nespadá do standardního postupu při obnově katastrálního 

operátu, je obsahem kapitoly 6. I když po právní stránce nebylo dotaženo do konce (nebylo 

zpracováno souhlasné prohlášení vlastníků-velká časová náročnost), po technické stránce 

je lze považovat za plnohodnotný skutečný stav, který by měl být zanesen v kvalitní 

katastrální mapě. Pro tuto část katastrálního území by šlo technicky sestavit mapu DKM. 

Tedy katastrální mapu nejvyšší kvality. Podrobné posouzení výsledků je obsaženo v článku 

6. 2 Porovnání výsledků. Zde jen stručně: problémy s neaktualizovanými stavy stavebních 

parcel, drobné nesoulady hranic u pozemkových parcel – tloušťka čar, chybně zakreslené 

stavební parcely v analogové mapě. 

Podle kontrolního měření lze konstatovat, že použitá metodika pro obnovu 

katastrálního operátu přepracováním SGI je funkční a poskytuje přijatelné výsledky. Lepší 

výsledky by zajistila obnova novým mapování, která je však nesrovnatelně ekonomicky a 

časově náročnější.  
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