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Anotace 

Tématem předložené diplomové práce je aktualizace analogové a vektorové 

katastrální mapy. 

Obsah práce je zaměřen na tvorbu katastrální mapy, historický vývoj katastrálních 

map a aktualizaci, která je nedílnou součástí katastrálního operátu. V další části jsou 

podrobně popsány postupy aktualizace v analogových a vektorových katastrálních mapách 

podle předpisů. V praktické části byla provedena aktualizace ve vybraných katastrálních 

územích na konkrétních vybraných příkladech z praxe na základě zpracování výsledků 

měření v terénu jako i na základě výsledků získaných při konstruování parcel, jejichž 

výsledky byly v závěru práce zhodnoceny. 

 

Klíčová slova: aktualizace mapy, tvorba mapy, analogová mapa, vektorová mapa 

 

 

 

Summary 

The thesis deals with update of the analogue and the vector cadastral map. 

The aim of this study is the creation of cadastral map and its historical development, 

and also update of cadastral maps that is integral part of the cadastral documentation. 

Procedures of updating of the analogue and the vector cadastral maps according to 

regulations are described in the next part of the study in detail. Map update of the selected 

areas on the base of the measurements in the field and on the base of results obtained 

during the parcel construction is in the practical part of study. All results are evaluated in 

the final part of study. 

 

Keywords: map update, map creation, analogue map, vector map 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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Bpv Balt po vyrovnání 

Bpv Baltský výškový systém po vyrovnání  
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k. ú. katastrální území 

KN katastr nemovitostí 

LV listy vlastnictví 

ML mapový list 

MNV Místní národní výbory 

OKO  obnova katastrálního operátu 

PO pracovní oblast 

S-42 Souřadnicový systém S-42 

SGI soubor geodetických informací 

S-GR Gravimetrický systém 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SKM systém na tvorbu a zpracování vektorových map KN 

SMH Státní mapa hospodářská 

SMO Státní mapa odvozená   

SPI soubor popisných informací   

ŠMH státní mapa hospodářská 

ŠPS Státní prostorová síť 

THM technicko-hospodářské mapování 



 

 

TL triangulační list 

ÚGKK SR Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky 
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VGI výměnný formát používaný katastrálními úřady 

VGP vektorové geodetické podklady 

VGPmer vektorový geodetický podklad měřen 

VGPt  vektorový geodetický podklad transformován 

VGPuo vektorový geodetický podklad určeného operátu 

VKM vektorová katastrální mapa 

VKMč vektorová katastrální mapa číselná 

VKMn vektorová katastrální mapa nečíselná 

VMUO vektorová mapa určeného operátu 

VZ výkaz změn 

WISKN informační systém katastru nemovitostí  

ZMVM základní mapa velkého měřítka 
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ÚVOD 

Slovensko se objevuje na mapách jako součást Uherska. První podrobnou mapou je 

Lazarová mapa (1528) na níž je zobrazených kolem 300 sídel a hradů. 

Velký význam v 18. a 19. století mělo vojenské (topografické) mapování, které 

organizovala armáda. 1. vojenské mapování (1763 - 1785) bylo vyhotoveno bez 

geodetických základů, neexistovala síť podrobných bodů. 2. vojenské mapování (1806 - 

1869) budovaly se již trigonometrické sítě, používala se metoda měřické stolu a grafického 

protínaní. Jednotlivé území byly začleněny do souřadnicových soustav a to Čechy - 

Gusterberg, Morava - Svatý Štefan, Slovensko – Gellérthegy (Budapešť) - vyhotovením 

katastrálních map v měřítku 1: 2880. 3. vojenské mapování (1872 - 1883) bylo děláno na 

přechod na dekadické měřítko. Speciální mapa se používala až do poloviny 20. století a 

byla jediným mapovým dílem souvisle překrývající naše území. 

V průběhu 20. století se mapy upřesňovaly a doplňovaly ortofotosnímkami a 

leteckými měřickými snímky, které tvoří základní bázi dat moderního digitalizovaného 

mapování 21. století. 

Katastrální mapa zobrazující geometrický tvar a polohu parcel a pozemků je 

technickým podkladem pro evidenci nemovitostí v katastrálním území. 

Zachycuje právní stav nemovitostí a je primárním zdrojem polohopisných dat. 

V diplomové práci se popisuje historický vývoj katastrálních map a jejich geodetické 

základy, zobrazovací soustavy, označování a fyzická podoba map. Na základě 

shromážděné odborné literatury, která zahrnuje teoretická východiska zkoumané 

problematiky, je charakterizován současný stav této problematiky. 

Pro řešení této problematiky byla zvolená aktualizace katastrálních map ve třech 

katastrálních územích. Jde o katastrální území v Žilinském kraji v okrese Námestovo, 

konkrétně katastrální území Oravská Lesná, Zákamenné a Hruštín. 

Praktická část je věnována způsobu aktualizace analogové katastrální mapy a to 

kresbou červeným a černým tuší a vektorové katastrální mapy pomocí samotného 

softwarového vybavení systému SKM ve verzi 2.71. Nadstavba SKM je určena na tvorbu a 

zpracování vektorových map KN v prostředí grafického systému Kokeš pro Windows.  
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1 VÝVOJ KATASTRÁLNÍ MAPY NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ 

REPUBLIKY 

Současná katastrální mapa na území Slovenské republiky dle vyhlášky 461/2009 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů [15], je technickým podkladem pro evidování nemovitostí v 

katastru nemovitostí, která se tvoří a aktualizuje na mapových listech v papírové podobě a 

jako vektorová katastrální mapa v elektronické podobě. 

Katastrální mapou se rozumí polohopisní mapa velkého měřítka, zobrazující všechny 

nemovitosti a katastrální území evidované v katastru. Pozemky se v katastrální mapě 

zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny a označují se parcelními čísly a 

zpravidla značkami druhů pozemků. Obsahuje body bodového pole (kromě map v 

sáhovém měřítku), polohopis a popis. 

Druhy katastrálních map a jejich vlastnosti 

Mapy katastru nemovitostí (KN) mají různý původ, různou úroveň dodržování 

právního stavu se skutečným stavem a různý původ. 

Pro účely KN se používají:  

 původní mapy pozemkového katastru v sáhových měřítkách 

 původní mapy pozemkového katastru ve válcové zobrazovací soustavě 

 původní mapy pozemkového katastru v S-JTSK 

 technicko-hospodářské mapy 

 základní mapa ČSSR velkého měřítka 

 základní mapa SR velkého měřítka 

1.1 Stabilní katastr a jeho mapy 

Stabilní katastr je nejstarší katastrem na našem území, který byl vybudován na 

vědeckých základech. Byl založen Patentem o pozemkové dani císařem Františkem I. 

datem 23. 12. 1817. 

Stabilní katastr se měl vybudovat pro celé území monarchie, ale pro odpor uherské 

šlechty a pro nedostatek odborníků se na území Uherska a tím i Slovenska realizoval až po 

roce 1849. 
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Katastr měl představovat stálý a dokonalý seznam pozemků podrobených 

pozemkové dani, u kterých se uváděla jejich velikost, plocha a čistý výnos. Jako základní 

měřítko katastrálních map bylo zvoleno měřítko 1 : 2880, které bylo odvozeno z tehdy 

používané sáhové míry. Výměra jednoho dolnorakouského jitra se měla zobrazit jako jeden 

čtvereční palec. Jedno dolnorakouské jitro je čtverec o rozměru 40 x 40 sáhů neboli 1600 

čtverečních sáhů. Strana čtverečního sáhu měla být zobrazena jedním palcem. Jeden sáh 

měl 6 stop a stopa 12 palců, sáh měl tedy (6 x 12) = 72 palce a 40 sáhů bylo (40 x 72) tedy 

2880 palců. Toto měřítko bylo dostačující pro zobrazování polohopisné kresby v 

extravilánu, pro intravilán bylo použito měřítko 1: 1440 nebo 1: 720. 

Geodetické základy 

Základním polohopisným podkladem pro katastrální mapování se stala 

trigonometrická síť stabilního katastru, vybudovaná postupně pro celou rakouskou 

monarchii. Triangulační síť se budovala (1807 až 1860) připojováním trojúhelníků od 

přímo měřených základen: 

 základnice Vídeňské Nové Město (Dolní Rakousko) - délka ca 12 km, 

 základnice Wels (Horní Rakousko) - délka ca 15 km, 

 základnice Radauti (Bukovina) - délka ca 10 km, 

 základnice Hall (Tyrolsko) - délka ca 5,7 km. 

Celkový počet bodů trigonometrické sítě dosáhl asi 12 590 a téměř u všech se 

určovaly nejen polohové souřadnice, ale i nadmořské výšky trigonometrickou nivelací v 

jadranském systému. 

Trigonometrická síť se budovala od I. do IV. řádu přímým měřením úhlů na 

trigonometrických bodech. Síť I. řádu se označovala jako hlavní a strany trojúhelníku měli 

délku 15 až 30 km, u II. řádu 9 až 15 km a u III. řádu asi od 4 do 9 km. Pro podrobné 

měření se vytvořila síť IV. radu s délkami stran do 4 km tak, aby na sekční list v měřítku 

1:2880 připadli nejméně tři trigonometrické body, z nichž alespoň jeden je přístupný pro 

měření.  

Zobrazovací soustava 

Už při mapování ve Francii bylo použito Cassiniho zobrazení, které mělo mnoho 

nedostatků. Nedostatky tohoto zobrazení odstranil Soldner při mapování Bavorska. Tento 
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bavorský vzor byl požitý při mapování Rakousko – Uherska a tak vznikl úplný název 

Cassini – Soldnerovo zobrazení. Toto zobrazení představuje válec, který se dotýká kulové 

referenční plochy v zeměpisném poledníku, procházející zvoleným základním 

trigonometrickým bodem, jehož obraz v rovině definuje počátek souřadnicové soustavy. 

Osa tohoto válce leží v rovině rovníku a protíná referenční kouli v kartografických pólech. 

Souřadnicová osa X je obrazem zeměpisného poledníku, procházejícího základním 

trigonometrickým bodem, a její orientace je kladná k jihu. Souřadnicová osa Y je obrazem 

kartografického poledníku (hlavní kružnice), který rovněž prochází základním 

trigonometrickým bodem a její kladná orientace směřuje na západ. Takto vytvořená 

kartografická síť se zobrazila na válci jako čtvercová síť, proto se mapy vyhotovené v 

tomto zobrazení nazývají transverzální čtvercové mapy (viz obr. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Cassini-Soldnerovo zobrazení je značné uhlové a délkové zkreslení ve všech 

směrech, roste se čtvercem vzdálenosti od dotykového poledníku. Požadavek pro zkreslení 

map stabilního katastru byl takový, aby zkreslení na okraji zobrazovaného území nebylo 

větší než 50 cm. Tato hodnota vyplývá z dosažitelné grafické chyby katastrální mapy v 

měřítku 1: 2880.  

Proto bylo pro Rakousko – Uhersko zvoleno 10 souřadnicových soustav (7 v 

bývalém Rakousku a 3 na území Uherska) tak, aby zobrazovaly pásy území v severo-

jižním směru, kde pásy podél dotykových poledníků byly široké maximálně 200 km. Pro 

Čechy, Rakousko a Solnohradsko se zvolila souřadnicová soustava s počátkem v 

trigonometrickém bodě Gusterberg v Horním Rakousku, pro Moravu, Dolní Rakousko a 

Obr. 1 Cassiniho-Soldnerovo zobrazení 
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část Dalmácie se zvolil trigonometrický bod na věži kostela sv. Štěpána ve Vídni. Pro 

území dnešního Slovenska má souřadnicová soustava počátek na východní věži hvězdárny 

Gellérthegy v Budapěšti (viz obr. 2). 

 

Označovaní map stabilního katastru 

Naše území bylo rozděleno rovnoběžkami s osami X a Y ve vzdálenosti 4000 sáhů 

tzv. sáhová soustava. Vznikly tak čtverce o rozměru 20 x 20 palců, které po zobrazení do 

měřítka 1: 14 400 dostaly označení - základní triangulační listy (ZTL). S číslováním vrstev 

se začalo od severu arabskými číslicemi, sloupce se číslovali způsobem uvedeným na 

obrázku (viz obr. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Cassiniho-Soldnerove zobrazovací pásy připadající na území bývalé ČSS 

Obr. 3 ZTL a jejich označení v sáhové soustavě 



Bc. Margita Kinierová: Aktualizace analogové a vektorové katastrální mapy 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

2012  6 

 

Gusterbergská soustava má na ose vrstvu 45 a 46 a Svatoštěpánská soustava 33 a 34. 

Každý triangulační list (TL) byl rozdělen na 4 sloupce a 5 vrstev čímpak vzniklo 20 

tzv. sekčních listů v měřítku 1:2880, které zobrazují v terénu území o rozloze 800 x 1000 

sáhů. Sloupce a vrstvy se označují písmeny malé abecedy a, b, c, d, e, f, g, h, i, (viz obr. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

V bývalém Rakousko – Uhersku v roce 1876 byla pro veškerá měření zavedena 

metrická soustava. Z toho důvodu byla vydána nová měřická instrukce z roku 1887. Tato 

instrukce stanovila nový postup měřických prací, nové měřítko pro vyhotovování 

katastrálních map, nové rozměry triangulačních listů a zcela jiné dělení a označování 

sekčních listů. Sloupce o šířce 8 km a vrstvy o šířce 10 km opět s umístěním v Cassini - 

Soldnerovem zobrazení se označovaly v rámci kvadrantů (viz obr. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Rozdělení fundamentálního listu na mapové listy v měřítku 1: 2880 

Obr. 5 ZTL v metrické soustavě a jejich označení 
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TL byl tedy obdélník 8 x 10 km, který byl rozdělen osou X na 5 sloupců po 1600 m, 

označených čísly 1 – 5, kde jedničkou byl označován sloupec nejblíže k ose X. 

Rovnoměrně s osou Y se rozdělil na 8 vrstev po 1250 m, které se značily postupně 1 – 8, 

počínaje nejbližší vrstvou k ose Y. 

Vzniklo tak 40 sekčních (mapových) listů v měřítku 1: 2500 (viz obr. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzická podoba map 

Jako metoda podrobného měření byla použita metoda měřického stolu. Intravilán 

obcí byl zaměřován jiným způsobem. Po obvodu byl veden uzavřený polygonový pořad, 

který se vyrovnal, a z něho se změřily důležité lomové body a ostatní body se určily 

ortogonální metodou nebo křížovými měrami. Obecní hranice, která zpravidla odpovídala 

katastrální hranici, a proto se určovala pro každou obec zvlášť.  

Výsledky měřických prací byly zejména originální mapy, jejichž otisky sloužily do 

roku 1950 jako tzv. evidenční katastrální mapy. Originální mapy byly používány jako 

Obr. 6 Rozdělení ZTL na mapové listy v měřítku 1: 2500 a jejich označení 
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evidenční, tj. mapy, do nichž byly zaznamenávány změny až do doby, kdy byly nahrazeny 

otiskem originálních map. Byly označovány jako katastrální mapa – otisk. Císařský patent 

stanovil, že vídeňské dvorní komisi musí být zaslán jeden kolorovaný „ povinný císařský 

otisk“ k uložení do vídeňského archivu. Další kolorovaný otisk byl nalepen na tuhý karton, 

rozřezán na čtvrtiny a sloužil pak v terénu jako pomůcka pro zjišťování změn. Ukázka 

mapy stabilního katastru v k. ú. Oravská Lesná (viz obr. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Další otisk originální mapy byl zhotoven na přelomu 50. a 60. let 20. století, na 

základě kterého se provedl převod na nesrážlivé a bezbarvé plastové folie kartoreprodukční 

technologií. Z těchto folií byly zhotoveny kopie na papír. 

Obr. 7 Mapa stabilního katastru v k. ú. Oravská Lesná 
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1.2 Reambulace stabilního katastru 

Měřickým, výpočetním a kartografickým pracím pro stabilní katastr je i dnes možné 

vytknout pouze minimum systémových chyb (např. dočasná stabilizace měřických bodů, 

zanedbání kontinuální údržby a vedení katastrálního operátu), o čemž svědčí i minimum 

reklamací v době vzniku grafického operátu. Toto nelze konstatovat u prací určených ke 

stanovení čistého katastrálního výnosu pozemků, které měly zásadní vliv na určení 

výsledné hodnoty pozemkové daně. K odstranění těchto nedostatků, zejména doplnění 

měřického a písemného operátu katastru, všech změn uskutečněných od původního měření, 

a následné všeobecné ocenění a zatřídění pozemků byla vydána „ Instrukce na vykonávání 

měřických prací nařízením zákona č. 88 ř. z. ze dne 24. 5. 1869“. 

Operát, který takto vznikl, nazýváme reambulovaný katastr. Ocenění podléhaly 

veškeré pozemky zemědělsky využitelné (zastavěné plochy a nádvoří pozemkové dani 

nepodléhaly), základem daně byl čistý výnos v závislosti na kultuře (role, louky, zahrady, 

chmelnice, vinice, pastviny, lesy, jezera, rybníky, močály a neplodná půda) a bonitě 

pozemků (6 až 8 tříd). 

Jako grafický podklad sloužil litografický otisk katastrální mapy a existující 

indikační skice. Změny se zakreslovaly do otisku mapy rumělkou, neplatná kresba se 

škrtala dvěma krátkými čarami, škrtala se také neplatná parcelní čísla, místní názvy apod. 

Pokud bylo změn tolik, že by byla pak mapa nečitelná, bylo povoleno vyhotovit novou 

mapu. 

V roce 1882 byly reambulační práce včetně reklamačního řízení hotovy, tedy v 

nezvykle krátké době. To se projevilo na výsledku prací. Vlastní reambulace předpokládala 

pouze jednorázové doplnění operátu, a tedy nebyla skutečným přínosem. 

1.3 Pozemkový katastr na území Slovenska a jeho mapy  

Důležitým mezníkem ve vývoji katastru na našem území bylo vydání zákona 

č.177/1927 Sb. O pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon). Účinností tohoto 

zákona se začal budovat jednotný ČSR Pozemkový katastr a na mapování ve velkých 

měřítkách byly vydány první technické předpisy. Tento zákon nahradil téměř všechny 

dříve platné katastrální právní normy, usměrnil zeměměřičskou a katastrální službu do 

jednotného vývoje a rozšířil účely, pro které katastr má sloužit. 
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Písemný operát pozemkového katastru se stal jediným podkladem veřejných knih a 

pozemkové statistiky. 

Základní technické instrukce, které se v praxi používaly, byly Návod A a Návod B: 

Instrukce A – Návod jak provádět katastrální měřické práce na obnovení pozemkového 

katastru novým katastrálním řízením. 

Instrukce B – Návod jak provádět katastrální měřické práce na vedení pozemkového 

katastru. 

Zákonem číslo 43/32 Sb. ze dne 20. 1. 1932 bylo stanoveno provést definitivně 

uspořádání zastaralých pozemkových katastrů s pozemkovou knihou a se skutečností. 

Cílem bylo získat správný pozemkový katastr v souladu s katastrálním zákonem a vytvořit 

sjednocený operát. 

Náprava katastru se prováděla dvěma způsoby: 

1) založením nového pozemkového katastru 

2) reambulací pozemkového katastru. 

Geodetické základy 

S budováním nové trigonometrické sítě v Křovákově zobrazení začalo asi od r. 1920 

na Moravě a pokračovalo směrem na východ (na Slovensko). V roce 1927 měla 

trigonometrické sítě I. řádu 268 bodů, z toho 115 na Slovensku. Orientace a rozměr 

trigonometrické sítě I. řádu byly převzaty z triangulace Rakousko-uherského zeměpisného 

ústavu. Další budování trigonometrické sítě už nejednala systematicky. Pro nepřesný 

rozměr a chybu v orientaci JTSK začala r. 1931 budovat i základní trigonometrické sítě 

podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků. V průběhu jejího budování se 

zaměřilo 6 geodetických základnic a 53 Laplaceova bodů (s astronomicky určenou 

zeměpisnou šířkou a délkou). Vybudovaná síť dostala název Československá 

astronomicko-geodetická síť, která má 144 bodů, z toho 66 na Slovensku. 
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Zobrazovací soustava 

V tomto období dochází k přesnějšímu katastrálnímu vyměřování číselnou metodou 

v Křovákově zobrazení a na novém geodetickém podkladu (JTSK). 

Jako základ bylo použito Křovákovo dvojité konformní kuželové zobrazení. 

Základní vlastností je konformita zobrazovaných prvků, kdy se nezkreslují úhly. Zobrazení 

je dvojité, protože byl nejdříve Besselův elipsoid konformně (uhlovozhodně) zobrazen na 

kouli tzv. Gaussovou kouli, a ta byla konformně zobrazena na obecně položenou 

kuželovou plochu. Důvodem volby kužele v obecní poloze bylo, že území tehdejší ČSR 

bylo protáhlé šikmo k zeměpisným rovnoběžkám, takže kdyby byla zvolena normální 

poloha kuželového zobrazení, dosáhlo by délkové zkreslení státního území až + 42 cm/km. 

Touto volbou sečného kužele v obecné poloze bylo délkové zkreslení redukováno tak, že 

na krajích minimalizovaného pásu, sevřeného kartografickými rovnoběžkami, nepřesahuje 

hodnotu +14 cm/km a uprostřed mezi nimi dosahuje -10 cm/km [2].                 

Klad mapových listů 

Pro klad a rozměr mapových listů byl zvolen jediný kvadrant, v němž bylo zobrazené 

celé území ČSR, rozdělen rovnoběžkami s osami X a Y ve vzdálenosti 50 km.  

Základní triangulační listy (ZTL) tvořili základ mapových listů (ML), které zobrazily 

území o rozměrech 50 x 50 km (měřítko mapy 1: 100 000 a rozměr mapového listu 50 x 50 

cm). Pro označení ZTL se používaly římské číslice (např. označení pro ZTL v měřítku 

1:100 000 je DCCL – MCL). Do ZTL se zobrazily body trigonometrické sítě I. řádu a body 

II. – IV. řádu, které se číslovaly v rámci jednotlivých ZTL.  

ZTL byl dále rozdělen na 5 x 5 částí čímž vznikly triangulační listy (TL), které 

zobrazily území o rozměrech 10 x 10 km (měřítko mapy 1: 20 000 a rozměr mapového 

listu 50 x 50 cm). Obsahem byly např. body V. řádu a zhušťovací body. 

TL se dále rozdělil na 8 sloupců a 10 a vrstev, čímž vznikl mapový list (ML) v 

měřítku 1: 2000. Mapový list v měřítku 1: 1000 pak vznikl rozdělením ML 1: 2000 na 2 

sloupce a 2 vrstvy. Označení ML vzniklo spojením souřadnic X a Y do dvojčíslí 

(arabskými číslicemi) s vyznačením pomlčky mezi číslicemi.  Jednotlivé mírky mapových 

listů a jejich určení či se jedná o ZTL, triangulační listy (TL), případné ML, se rozlišovaly 
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způsobem zápisu souřadnic (viz tabulka č. 1). Pro označení ML v měřítku 1: 1000 je 

750.000-1150.000. 

 

Tabulka 1 Označení mapových listů dle měřítka 

 

Každý ZTL byl rozdělen na 5x5 dílů, čímž vzniklo 25 triangulačního listu, z nichž á 

každý rozměr 10x10 km, zobrazených v měřítku 1:20 000. Rozdělením TL na 8 sloupců a 

10 vrstev vzniká 80 mapových listů v měřítku 1:2000, které představují listy katastrální 

mapy. Jsou to obdélníky rozměrů 1250 x 1000 m, o výměru listů 125 ha. Rozměry 

sekčního rámu mapového listu jsou 62,5 x 50 cm. 

Označování ZTL, TL a ML katastrálních map bylo vedeno označováním 

souřadnicemi jihozápadního rohu v km [2]. 

Fyzická podoba map 

Mapový list byl vykreslován na nejkvalitnější kreslící papír o rozměru 65 x 81 cm, 

nalepený na hliníkové fólii. Aby nedocházelo ke kroucení tohoto podkladu, byla hliníková 

folie podlepována papírem i z druhé strany a tím se eliminoval tah srážejícího se papíru. 

Rozdělení měřických prací podle Instrukce A: 

 Podrobná triangulace:  Tady bylo provedené doplnění JTSK trigonometrickými 

body I. - IV. řádu, tak aby hustota nově určených bodů zajišťovala možnost 

přímého navázání polygonových pořadů. 

Polohová přesnost trigonometrických bodů byla charakterizována střední 

souřadnicovou chybou mxy (viz tabulka č. 2). 

 

jednotlivé mapové listy měřítko označení 

ZTL 1 : 100 000 DCCL - MCL 

TL 1 :   20 000 750-1150 

ML 1 :     2 000 750.00-1150.00 

ML 1 :     1 000 750.000-1150.000 
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Tabulka 2 Parametry JTSK 

Řád střední souř. chyba 

mxy [m] 

průměrná délka stran 

[km] 

I. 0.060 25 

II. 0.040 13 

III. 0.025 8 

IV. 0.020 8 

V. 0.012 2 

 

 Polygonizace: Zde se provádělo zhuštění trigonometrické sítě dalšími měřickými 

body tak, aby se body takto doplněné sítě daly použít jako stanoviska podrobného 

měření. 

 Podrobné měření: Jako vhodné metody katastrálního měření byly zvoleny metody:  

o ortogonální 

o  polární 

o protínání vpřed  

o metoda měřického stolu  

Vyhotovení katastrální mapy 

 Výsledky podrobného měření se zobrazovaly na celé nebo poloviční mapové listy. 

Při užití metody měřického stolu se vykreslovala mapa již během polních prací, v případě 

použití číselných měřických metod se mapové listy vykreslovaly po ukončení polních 

prací. Nejprve se sestrojil sekční rám, do kterého se zakreslily trigonometrické body, body 

určené protínáním, polygonové a měřické body, body souřadnicové čtvercové sítě a 

průsečíky měřických přímek se sekčním rámem. Předměty měření se zakreslovaly v 

pořadí, v jakém byly měřeny. Hranice katastrálních území se porovnávaly na mapách obou 

sousedních katastrálních území. Kresličské práce spočívaly v očíslování parcel, vyznačení 

stanovených značek a zkratek a popisu mapových listů. 
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V případě nového číslování se parcely číslovaly v jedné číselné řadě. Nejprve se 

číslovaly parcely v místní trati, poté postupně ostatní trati, parcely cest, silnic, vodních 

toků a železnic [1]. Tímto způsobem se mapovalo až do konce 50. let 20. Století. 

1.4 Jednotná evidence půdy (JEP) 

V územích kde neexistovaly mapy pozemkového katastru vyhotoveny v S-JTSK se 

od roku 1956 začali tvořit mapy Jednotné evidence půdy, nazvané „pozemkové mapy“.  

Tvorba těchto map byla provedena převzetím, úpravou a doplněním map 

pozemkového katastru pořízených v uherských zobrazovacích soustavách. Tam, kde 

nebyla katastrální mapa pozemkového katastru, vyhotovili se tzv. náhradní mapy v 

měřítkách 1:2880 a 1:5000 fotogrammetricky, s využitím vojenských leteckých měřických 

snímků bez šetření v terénu. 

Jednotná evidence půdy (JEP) evidovala pouze užívací vztahy k pozemkům, přičemž 

evidence vlastnického práva byla zatlačená do pozadí. Tyto vztahy se evidovaly na tzv. 

evidenčních listech. V té době byly prioritní užívací vztahy k půdě a do map byly 

zakreslovány hranice pozemků družstevního obhospodařování, a to často jen na základě 

nedokonalého měření. Listy katastrální mapy zobrazující původně jen pozemky jednoho 

katastrálního území se sestavily a kresličky upravily tak, že v mapovém listě byly souvisle 

zobrazeny pozemky bez rozdílu katastrálního území. JEP se skládala s písemného s 

mapového podkladu. Tak vznikla pozemková mapa, která byla podkladem pro evidenci 

nemovitostí [6]. 

1.4.1 Mapový operát JEP 

Mapy v souvislém zobrazení se staly součástí JEP v posledním roce její existence. 

Podstatně větší množství těchto map se vyhotovovalo v rámci Evidence nemovitostí (od 

roku 1964). Staly se součástí měřického operátu Evidence nemovitostí (EN) ve formě: 

 pozemkové mapy - podkladem byl otisk katastrální mapy bývalého pozemkového 

katastru (modrokopie). Byla uložená na Okresním měřickém středisku. 

Zobrazovala skutečný stav pozemkových, hospodářských, vlastnických, držebních 

a užívacích poměrů v daném k.ú. Zákres změny se prováděl rumělkou 
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jednoduchými způsoby a zakresloval se do něj jenom nový stav. Ukázka takto 

aktualizované pozemkové mapy z k. ú. Oravská Polhora (viz obr. 8), 

 evidenční mapy - tvořila jí zpravidla kopie pozemkové mapy (kyanokopie) a 

sloužila pro vedení JEP na tehdejších místních národních výborech (MNV), 

  pracovní mapy- podkladem byly otisky katastrálních map (sépiové, ozalidové 

kopie). Pracovní mapa se využívala pro vyznačení přímo měřených údajů v terénu 

při revizích a místním šetření, které přílohou byly „Kótované polní náčrty“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Ukázka aktualizované pozemkové mapy z k. ú. Oravská Polhora 
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Roky 1945 až 1960 

V tomto období vzniká nové celostátní mapové dílo a to Státní mapa odvozená v 

měřítku 1:5000 (SMO 5), a Státní mapa hospodářská v měřítku 1:5000 (SMH 5). Tyto 

mapy byly určeny pro projekční účely a kromě polohopisu obsahují také výškopis. 

1.5 Technickohospodářské mapovaní  

V období let 1962 až 1986 se mapy nejhorší kvality, v rámci vládou schválené akce 

budování a obnovy mapového fondu map velkých měřítek (BOMF) postupně nahrazovaly 

technicko-hospodářským mapováním a tvorbou Základní mapy velkého měřítka [2]. 

Po roce 1960 se začalo vytvářet nové státní mapové dílo, a to mapy technicko-

hospodářského mapování (THM).  

Mapování probíhalo ve dvou etapách: 

1) 1961-1969 (mapovalo se v systému S-42), 

2) 1969-1981 (mapovalo se v S-JTSK). 

1.5.1 Technickohospodářské mapovaní v letech 1961 – 1969 

Před rokem 1969 bylo zobrazovací soustavou těchto map příčné válcové konformní 

zobrazení a souřadnicovým systémem technicko-hospodářských map byl Souřadnicový 

systém S-42, jenž se používal ve vojenských mapách a pro výškopis se stala základem 

státní jednotná nivelační síť v Baltu po vyrovnání (Bpv). 

Technicko-hospodářské mapy byly podkladem pro tehdejší Evidenci nemovitostí 

(EN) a pro plánování národního hospodářství. Jednalo se o velkoměřítkové mapy, tedy 

vyhotovované v měřítku 1 : 5 000 a větším. Použitá měřítka se řídila charakteristikou 

mapované oblasti, tedy: 

a) 1 : 2 000, 1 000 (extravilán, v okolí intravilánu), 

b) 1 : 5 000 (extravilán, zemědělské oblasti). 

V zásadě se vyhotovovaly dva typy map: 

 mapa základní: 
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o polohopis- zobrazeny body polohového bodového pole, pozemky, budovy 

a technická zařízení 

o výškopis- kóty, technické šrafy, vrstevnice 

 mapa účelová - základní mapa doplněná o další prvky pro speciální účely 

 způsoby vyhotovení: 

o hlavní metoda- ortogonální 

o doplňkové metody- polární, tachymetrická, univerzální fotogrammetrická 

Geodetické základy 

 Geodetické polohopisné základy – geodetickým polohovým základem byla 

Československá trigonometrická síť a body podrobného polohového bodového pole 

(PPBP), které byly transformovány do geodetického referenčního systému S-42, 

kde se prováděly další výpočty. Body podrobného polohového bodového pole 

(PPBP) se dělily do řádů, jako body 6. řádu – zhušťovací, 7. řádu – body zvýšené 

přesnosti, 8. řádu – body normální přesnosti a 9. řádu – body určené 

fotogrammetricky. 

 Geodetické výškopisné základy – výškové bodové pole zahrnuje základní a 

podrobné výškové pole. Základní výškové pole tvořily body Československé státní 

nivelační sítě I. – III. řádu. Podrobné výškové pole tvořily body IV. řádu a plošné 

nivelační sítě. Výškový referenční systém byl použit Balt po vyrovnání. 

Kartografické zobrazení 

Politickou situací ovlivněno THM probíhalo v 60. letech 20. století. Tlak armádních 

složek vnutila civilnímu sektoru povinnost, aby všechna státní mapová díla byla 

vyhotovována v systému užívaném armádami Varšavské smlouvy, tedy v souřadnicovém 

systému S-42 a Gauss-Krügerově zobrazení. Na území ČSSR se muselo pracovat až s pěti 

poledníkovými pásy a jejich souřadnicovými systémy. 

Gauss-Krügerovo zobrazení je příčným válcovým konformním zobrazením 

poledníkových 3°pásů (viz obr. 9), se skreslením které dosahovalo hodnoty 14cm/km. 

Referenční plochou byl Krasovského elipsoid. Každý z pásů měl vlastní souřadnicový 

systém. Počátek je obrazem průsečíku středního poledníku pásu a zemského rovníku. Osa 

X je obrazem středního poledníku s kladnou orientací osy k severu. Osa Y je obrazem 

rovníku a je orientována kladně na východ a může mít zápornou hodnotou. 
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Proto byla pro výpočty upravena Y-ová souřadnice tak, že Y = y + K, kde 

K = 500 km + (n . 10
3
 km) 

n udává číslo třístupňového pásu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Klad mapových listů 

V tomto období se mapy tvořili a využívali výhradně v analogové formě. Podstatnou 

změnou oproti předchozímu mapování byl způsob vymezení jednotlivých mapových listů. 

V tomto systému byly mapové listy ohraničeny obrazy poledníků a rovnoběžek, které se v 

rovině zobrazovaly jako části křivek, nikoliv rovnoběžkami se souřadnicovými osami. Pro 

označení THM 1: 5000 se vycházelo z Mezinárodní mapy světa v měřítku 1: 1 000 000 

(viz obr. 10), která obsahuje nomenklaturu mapy, označení vrstvy a pásu (např. M-33).  

Mapa 1: 1 000 000 se rozdělila na 12 sloupců a 12 vrstev, čímž vzniklo 144 mapových 

listů měřítka 1: 100 000.  Pak se mapa 1: 100 000 rozdělila na 16 sloupců a 16 vrstev, čímž 

vzniklo 256 mapových listů měřítka 1: 5 000, které a označovali čísly v závorkách. ML 

měřítka 1: 1 000 na Slovensku měli označení např.: M-34-21-(256)-34 (viz obr. 11). 

 

  

Obr. 9 Zobrazovací pásy S-42 
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Obr. 10 Mezinárodní mapa světa 1 : 1 000 000 

Obr. 11 Dělení listů 1:100 000 na mapy větších měřítek 
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Použité metody mapování 

Instrukce pro THM 221-331.0-5000/1961 stanovila metody podrobného měření 

podle typu zaměřovaného území. 

 geodetické metody – metoda polární, ortogonální, protínání a číselná tachymetrie – 

vyhotovování map v měřítku 1: 1000 a 1: 2000, 

 fotogrammetrické metody – v přehlednějším území s řidší zástavbou při rozloze 

lokality min. 500 ha. Fotogrammetricky byly vyhotoveny mapy v měřítku 1: 2000 a 

1: 5000. Před snímkováním území bylo třeba hranice lomových bodů pozemků 

signalizovat terči. 

Fyzická podoba map 

Originály mapových listů v měřítkách 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000 byly konstruovány v 

Gauss – Krügerově zobrazení a souřadnicovém systému S-42 na zajištěném papíru a na 

něm dále kartograficky zpracovány. Po roku 1968 byly tyto mapy převedeny grafickou 

transformací (fotoreprodukcí a montáží) do S-JTSK a originály byly odevzdané do 

Vojenského topografického ústavu v Dobrušce. 

1.5.2 Technickohospodářské mapovaní v letech 1969 – 1981 

Po upořádaní ČSSR vydala Slovenská správa geodézie a kartografie Směrnici pro 

technickohospodářské mapování č. S – 4/7 – 1969, která platila pro Slovenskou republiku. 

Významnou změnou byl především návrat ke Křovákovu zobrazení a geodetickému 

referenčnímu souřadnicovému systému S-JTSK. Technickohospodářské mapy (podle 

směrnice pro TH mapování) měli sloužit výhradně pro socialistické organizace a pro 

vnitřní potřebu státu, což byl v té době nejnižší stupeň utajení.  

Geodetické základy 

Geodetickými základy pro THM v letech 1969 - 1981 byla základní a podrobná 

polohová a výšková bodová pole. Výpočty se však již prováděly v souřadnicovém systému 

S-JTSK a výškopis byl zobrazen ve výškovém systému Bpv. Podrobné bodové pole 

obsahovalo zhušťovací boby, geodeticky určené body s trvalou stabilizací a pevné 

fotogrammetrické body.  
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Přesnost bodů podrobného polohového bodového pole byla charakterizována střední 

souřadnicovou chybou mxy, a to: 

 pro body určené geodetickými metodami  mxy = 0,06 m 

 pro pevné fotogrammetrické body: 

o pro měřítko mapy 1: 1000 mxy = 0,08 m 

 1: 2000  mxy = 0,12 m 

 1: 5000  mxy = 0,25 m 

Přesnost podrobných bodů polohopisu byla definována podle měřítka vyhotovované 

mapy. Dosažená přesnost se posuzovala podle rozdílu délky přímo měřené mezi dvěma 

podrobnými body a délky vypočtené ze souřadnic: 

 pro měřítko mapy 1:1000 a 1:2000  mxy = 0,14 m 

 pro měřítko mapy 1:5000  mxy = 0,28 m 

 

Kartografické zobrazení 

THM se zpracovávaly opět v Křovákově konformním kuželovém zobrazení v obecné 

poloze. Výhodou tohoto zobrazení bylo využití jediného souřadnicového systému, 

konstantní velikosti mapového rámu na území celého státu a možnosti přímého navazování 

sousedních mapových listů vyhotovených podle Instrukce A. 

 

Klad mapových listů 

Klad mapových listů je pravoúhlý a strany mapového rámu jsou rovnoběžné se 

souřadnicovými osami S-JTSK. Klad a rozměr mapových listů je vázán i na velikost 

triangulačních listů, který vznikl dělením listů mapy 1: 50 000 (25 x 20 km), označeného 

názvem největšího sídla, a to na 10 sloupců a 10 vrstev. Vznikly tak obdélníky o rozloze 

2,5 km x 2 km měřítka 1: 5000. Dělení kladu mapových listů pro mapy 1: 2000 až 1: 500 

vzniklo dělením vždy na dva sloupce a dvě vrstvy. Označení vzniká připojením za lomítko 

čísla čtvrtiny, v níž mapa leží (např. označení mapového listu 1: 1000 Oravská Lesná 1 - 

8/4). 
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1.6 Evidence nemovitostí (EN) 

Evidence nemovitostí byla ošetřena zákonem č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí s 

účinností od 1. 4. 1964. Tímto zákonem se zrušily zápisy do pozemkových knih. Takto 

vytvořené mapy JEP plnily funkci pozemkových map měřického operátu i v novém 

evidenčním systému - Evidenci nemovitostí (viz obr. 12). Podstatně větší množství těchto 

map se vyhotovovalo v rámci EN (od roku 1964 a trvala do roku1992).  

Operát EN se skládal s těchto map: 

 mapy pozemkové – je základní mapou EN. Byla uložena a udržována v rámci 

tehdejších Středisek geodézie, 

 mapy pracovní – byla otiskem pozemkové mapy, která se používala pro práci v 

terénu při revizích a místním šetření, 

 mapa evidenční – byla také otiskem pozemkové mapy, ale byla uložena u místního 

národního výboru a udržovala se v souladu se stavem polohopisu pozemkové 

mapy. 

Předmětem EN bylo evidování údajů o nemovitostech na území Československa. 

Mapy evidence nemovitostí, vyhotovené na podkladě THM již nejsou současné 

době platné! 

  

Obr. 12 ukázka pozemkové mapy na podkladu JEP 
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2 ZÁKLADNÍ MAPA VELKÉHO MĚŘÍTKA SR 

Základná mapa má od roku 1993 označení Základná mapa Slovenské republiky 

velkého měřítka (ZMVM) SR. Hlavní aplikace Základní mapy SR velkého měřítka je pro 

katastr nemovitostí. Základní státní mapová díla se vyhotovují v souřadnicovém systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Výškové údaje základních státních mapových děl 

se vztahují k Baltskému výškovému systému po vyrovnání (Bpv). Základní státní mapová 

díla se tvoří z aktuálních údajů informačního systému a poskytují se obsahově v měřítku 

příslušného státního mapového díla. 

Závazné státní mapová díla, která používáme jako katastrální mapy jsou: 

 Základní mapa Slovenské republiky velkého měřítka 1:5000, 

 Základní mapa Slovenské republiky velkého měřítka 1:2000, 

 Základní mapa Slovenské republiky velkého měřítka 1:1000. 

Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka. Po 1. 1. 1993 je 

vyhotovená v katastrálním řízení, která zobrazuje nemovitosti a katastrální území 

evidované v katastru nemovitostí. Pozemky jsou v katastrální mapě zobrazené průmětem 

svých hranic do zobrazovací roviny a označují se parcelními čísly a značkami druhů 

pozemků. Stavby se zobrazují průnikem jejich vnějšího obvodu s terénem nebo u 

netypických staveb průmětem obvodu pláště na terén. 

Z hlediska vzniku katastrální mapy se může jednat o původní mapu velkého měřítka, 

vyhotovenou pro účely katastru nemovitostí z přímého šetření a terestrického podrobného 

měření nebo z přímého šetření a fotogrammetrického vyhodnocení. Funkci katastrálních 

map plní ve velké míře i "mapy odvozené, nebo převzaté" původně vyhotovené mapy na 

jiný účel, ale dodatečně upravené a převzaty do katastru. Často se tak stalo už v rámci 

"definitivního katastru" (Uhersko1875 - 1886). Podobně se tak mohlo stát při dočasné 

nápravě katastru (v letech1926 -1936), obdobně v letech cca 1970-1980 při převzetí 

účelových map do evidence nemovitostí. 

Klad mapových listů základních státních mapových děl v S-JTSK měřítek 1:5 000 a 

větších vychází ze souvislého kladu mapových listů pro celé území státu. Základní výchozí 

listy vzniknou z dělení státní mapy 1:50 000. Klad mapových listů je pravoúhlý, daný 

rovnoběžkami s osami souřadnicového systému JTSK. 
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Klad a rozměry mapových listů jsou odvozené pro mapy měřítek: 

 1:5 000 dělením mapového listu státní mapy 1:50 000 na 10 sloupců v směru osy Y 

a 10 vrstev v směru osy X (viz obr. 13), 

 1:2 000 dělením mapového listu 1:5 000 na čtvrtiny (2 sloupce a 2 vrstvy), 

 1:1 000 dělením mapového listu 1:2 000 na čtvrtiny (2 sloupce a 2 vrstvy). 

Rozměry mapového listu v měřítku 1:5 000 v směru západ - východ, sever - jih jsou 

500 mm x 400 mm. Rozměry mapového listu v měřítku větší než 1:5 000 v směru západ - 

východ, sever - jih jsou 625 mm x 500 mm. 

Mapové listy základních státních mapových děl se označují: 

 v měřítku 1:5 000 názvem vybraného sídla příslušného mapového listu v měřítku 

1:50 000, číslem sloupce, spojovníkem a číslem vrstvy, sloupce se číslují od 0 po 9 

z východu na západ, vrstvy se číslují od 0 po 9 ze severu na jih (viz obr. 13), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v měřítku 1:2 000 označením mapového listu v měřítku 1:5 000, lomítkem a číslem 

čtvrtiny, přičemž levý horní mapový list má číslo 1, pravý horní mapový list má 

číslo 2, levý dolní mapový list má číslo 3 a pravý dolní mapový list má číslo 4, 

 v měřítku 1:1 000 označením ML v měřítku 1:2 000 doplněným číslem čtvrtiny, 

přičemž levý horní mapový list má číslo 1, pravý mapový list má číslo 2, levý dolní 

mapový list má číslo 3 a pravý dolní mapový list má číslo 4 (viz obr. 14). 

 

Obr. 13 Označení základních mapových listů v měřítku 1 :5000 
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2.1 Závazné geodetické systémy 

Geodetický systém je soubor parametrů, který charakterizuje souřadnicový, výškový 

nebo gravimetrický systém. 

 Dle vyhlášky č. 300/2009 ÚGKK SR, kterou se provádí zákon Národní rady SR č. 

215/1995 Sb z. O geodézii a kartografii, závazné geodetické systémy jsou: 

 Evropský terestrický referenční systém 1989 (ETRS89), 

 Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), 

 Baltský výškový systém po vyrovnání (Bpv), 

 Evropský vertikální referenční systém (EVRS), 

 Gravimetrický systém (S-GR) [6].                                                 

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální je závazný na tvorbu 

všech základních státních mapových děl, na provádění vybraných geodetických a 

kartografických prací. 

S-JTSK je definován: 

 Besselovým elipsoidem s parametry a = 6 377 397,155 m a f = 1: 299,152 815 4, 

kde: 

o a je délka hlavní poloosy elipsoidu a  

o f je zploštění elipsoidu, 

 křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze, 

Obr. 14 Klad, rozměry a označení mapových listů základních map v měřítku 1:5000, 1:2000, 1:1000 



Bc. Margita Kinierová: Aktualizace analogové a vektorové katastrální mapy 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

2012  26 

 

 souborem pravoúhlých rovinných souřadnic bodů Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální. 

Platnou realizací S - JTSK souřadnicového systému je JTSK03. 

2.2 Technické požadavky na tvorbu základní mapy  

Technickou jednotkou na tvorbu základní mapy je katastrální území (k. ú.). Základní 

mapa se vyhotovuje v úplných mapových listech. Neúplné mapové listy mohou vznikat jen 

na okraji mapovaného území a na rozhraní měřítek. Rozhraní měřítek základní mapy tvoří 

buď trvalým způsobem označená hranice, nebo hranice, jejíž průběh se dá jednoznačně 

určit. V případě, že mapový list zpracovávané základní mapy na okraji mapovaného území 

zasahuje do jiného k. ú., kde už základná mapa téže měřítka existuje, její obsah se může 

automatizovaně doplnit do originálu zpracovávané základní mapy. 

Základní mapa se vyhotovuje ve 3. a v 4. třídě přesnosti v závislosti od 

hospodářského významu mapovaného území, která je charakterizovaná přesností určení 

souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu. Pokud jsou základní střední chyby určení 

souřadnic označené mx, my, základní středná souřadnicová chyba mxy je dána vztahem: 

  )(5,0 22

xyxy mmm                                                            (2.1) 

kde mx a my jsou základní střední chyby určeni souřadnic x a y. 

Na volbu měřítka a třídy přesnosti mapování platí tyto zásady: 

 Pro základní mapu v měřítku 1:1 000 - ve 3. třídě přesnosti (zastavěné území, 

extravilán). 

 Pro základní mapu v měřítku 1:2 000 - ve 3. a 4. třídě přesnosti (extravilán). 

Účel tvorby základní mapy (ZM)  

Základní mapa slouží jako: 

 technický podklad evidování nemovitostí v KN, 

 podklad pro tvorbu účelových map, 

 podklad pro tvorbu a obnovu Státní mapy 1: 5000 - odvozené (v minulosti), 

 podklad pro obnovu základních map středních měřítek. 
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2.3 Posouzení kritérií při ověřování přesnosti souřadnic podrobných bodů 

Uvedené kritérium se vztahuje na nejbližší (blízké) body podrobného polohového 

bodového pole nebo na body místního souřadnicového systému. 

Podrobné měření se provádí s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou 

chybou mxy, která nesmí překročit kritérium uxy, které je podle kritérií přesnosti pro 3. třídu 

přesnosti mapy 

uxy = 0,14 m,                                                        (2.2) 

přesnosti mapy mimo zastavěné území obce lze provádět podrobné měření s 

přesností mxy, která nesmí překročit kritérium uxy, které je podle kritérií přesnosti pro 4. 

třídu přesnosti mapy  

uxy = 0,26 m,                                                        (2.3) 

4. třída přesnosti mapy se volí zpravidla při mapování lesního půdního fondu, při 

použití fotogrammetrické mapovací metody. 

Uvedené kritérium se vztahuje na nejbližší (blízké) body podrobného polohového 

bodového pole nebo na body místního souřadnicového systému. Charakteristikou relativní 

přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je základní střední chyba md délky d přímé 

spojnice těchto bodů vypočtené ze souřadnic. 

Souřadnice podrobných bodů se určí tak, aby: 

charakteristika mxy nepřesáhla kritérium uxy = 0,08 m, 

charakteristika md nepřesáhla kritérium ud vypočtené pro každou délku dv metrech ze 

vztahu: 

ud = 0,12 (d + 12) / (d + 20).                                            (2.4) 

Dosažení stanovené přesnosti se ověřuje pomocí: 

 kontrolních oměrných měr nebo kontrolním měřením délek přímých spojnic bodů a 

jejich porovnáním s délkami vypočtenými ze souřadnic, 

 nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic výběru bodů a jejich 

porovnáním s prvotně určenými souřadnicemi. 

 Podrobné body se pro účely ověření přesnosti vyberou tak, aby: 
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 byly jednoznačně identifikovatelné, 

 byly rozmístěny rovnoměrně po celém území, 

 tvořily reprezentativní výběr podle technické normy (ČSN 01 0215 Statistická 

kontrola kvality. Termíny a definice). 

Rozsah reprezentativního výběru se určí počtem nejméně 100 podrobných bodů nebo 

nejméně 100 dvojic podrobných bodů. 

Při ověřování oměrných měr nebo kontrolním měřením délek přímých spojnic bodů a 

jejich porovnáním s délkami vypočtenými ze souřadnic se vypočtou rozdíly délek podle 

vztahu: 

Δd = dm - dk,                                                        (2.5) 

kde: dm je délka vypočtená ze souřadnic 

        dk je délka určena kontrolním měřením. 

Přesnost se považuje za vyhovující, jestliže platí: 

| Δd | = <2ud,                                                            2.6) 

přitom pro 60% posuzovaných odchylek platí: 

| Δd | = <ud                                                            (2.7) 

Při ověřování nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic výběru bodů a 

jejich porovnáním s prvotně určenými souřadnicemi se pro výběr bodů vypočítají rozdíly 

souřadnic podle vztahu: 

Δx = xm - xk, Δy = ym – yk                                              (2.8) 

kde: xm, ym jsou prvotně určeny souřadnice podrobného bodu 

       xk, yk jsou souřadnice podrobného bodu z kontrolního měření. 

Přesnost se testuje pomocí výběrové střední souřadnicové chyby sxy vypočtené jako 

kvadratický průměr středních chyb souřadnic sxy, sxy, které budou určeny ve výběru v 

rozsahu N bodů ze vztahů:   

 

                                       (2.9) 
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Přesnost určení se považuje za vyhovující, jestliže: 

                                                       (2.10) 

a) polohová odchylka Δp vypočtená ze vztahu vyhovuje kritériu: 

Δp = 0,14 m                                                           (2.11) 

b) výběrová střední souřadnicová chyba sxy vypočtená ze vztahu: 

                                                          (2.12) 

vyhovuje kritériu sxy = <0,09 m pro výběr v rozsahu od 100 do 300 bodů 

                  nebo sxy = <0,08 m pro výběr větší než 300 bodů [1]. 

2.4 Obsah ZM 

Základní mapa obsahuje body bodových polí, polohopis a popis. Polohopis tvoří 

hranice, druhy pozemků, stavby a ostatní prvky polohopisu. Obsah mapy je vyjádřený 

sjednaným druhem čár, značkami a popisem podle technické normy [4]. 

V základní mapě se zobrazuji veškerá trvale stabilizované a trvalo signalizované 

body základního polohového bodového pole (ZPBP), body podrobného polohového 

bodového pole (PPBP) a body výškového bodového pole. 

Zaměřují a zobrazují se hranice okresní, hranice obecní, hranice k. ú., hranice 

zastavěného území obce, hranice pozemků vymezené právním vztahem k pozemkům a 

hranice druhů pozemků. 

Hranice se zaměřují po místním šetření: 

 stavby trvalého charakteru spojené se zemí pevným základem, 

 dopravné sítě a zařízení, 

 nadzemné potrubní a energetické vedení, 

 vodné toky a vodohospodářské zařízení, 

 veřejná zeleň. 

Předměty malého rozsahu, které nejsou zobrazitelné obrysovou čarou v obraze mapy, 

se vyznačuji mapovými značkami [4]. 
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Základní mapa je vybavená popisem sídelných a nesídelných názvů (chotárů), 

vodních toků, údolí apod. V mapě se číslem označují body polohových bodových polí, 

čísla hraničních znaků. 

Pozemky na mapě jsou označeny parcelními čísly. 

Mimorámové údaje základní mapy obsahují: 

 název druhu mapy, 

 nomenklaturu (označení) mapového listu, 

 údaje o poloze mapového listu v administrativním dělení státu, 

 souřadnicový systém, 

 měřítko mapy, 

 údaj o třídě přesnosti mapy, 

 označení sousedních mapových listů, 

 původ vzniku mapy, 

 tirážní údaje [4]. 

2.5 Etapy zpracování ZM a způsoby tvorby 

Zpracování základní mapy lze rozdělit do následujících pracovních etap: 

 přípravné práce,  

 místní šetření,  

 budování podrobného polohového bodového pole,  

 podrobné měření polohopisu (geodetickými i fotogrammetrickými metodami),  

 výpočet souřadnic podrobných bodů,  

 provedení originálu mapy,  

 výpočet výměr,  

 obnova katastrálního operátu. 

Základná mapa se tvoří třemi způsoby: 

1) novým mapováním, 

2) přepracováním původní mapy 
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3) kombinací nového mapování s přepracováním původní mapy [4]. 

2.6 Tvorba ZM novým mapováním  

Pokud se je tvořená základní mapa novým mapováním rozsah mapovaného území se 

volí s přihlédnutím k jeho charakteru, plánované měřítko a přesnost číselných výsledků 

mapování pro tvorbu mapy tak, aby se práce na její tvorbě a práce na obnově katastrálního 

operátu, včetně prohlášení platnosti obnoveného operátu, skončili do tří let od zahájení.  

Při tvorbě základní mapy novým mapováním (přímým) měřením, se využívají 

vhodné mapovací metody, geodetické, případně fotogrammetrické. V současném období se 

při mapování (tvorbě ZMVM) geodetickými metodami využívají téměř výhradně totální 

stanice s automatickou registrací do interní nebo externí paměti a tyto údaje se po 

transportu do počítače použijí pro další výpočty (zejména souřadnic). Tím se úplně 

vylučují chyby, které vznikaly ručním zapisováním měření do zápisníků.  

V první etapě obnovy katastrálního operátu se provádějí přípravné práce. Následně 

na to, se zjistí průběh hranic místním šetřením, které se provede podle směrnic na obnovu 

katastrálního operátu (S74.20.75.45.00) [10].  

V další etapě obnovy se vyhotoví nový soubor geodetických informací a nový soubor 

popisných informací katastrálního operátu. V čtvrté etapě obnovy se provede řízení o 

námitkách proti chybám v obnoveném katastrálním operátu. V poslední etapě se vyhlásí 

platnost obnoveného katastrálního operátu.  

2.6.1 Přípravné práce  

Přípravné práce při tvorbě základní mapy můžeme rozdělit do tří pracovních fází:  

 zajištění projektu na tvorbu základní mapy,  

 příprava podkladů, jejich sladění a revize,  

 příprava polohového bodového pole.  

Projekt tvorby základní mapy  

V rámci projektové přípravy se pro lokalitu založí průvodní záznam, do kterého se 

zapisuji průběžně údaje o celkovém průběhu prací. 
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Projekt na tvorbu základní mapy zajišťuje příslušná zpráva katastru, která určí:  

 rozsah zájmového území základní mapy- ohraničení lokality,  

 technické jednotky (katastrální území) tvořící lokalitu, název lokality,  

 měřítka jednotlivých mapových listů zpracovávaných v lokalitě,  

 zvláštní technické požadavky,  

 termín vyhotovení základní mapy a prohlášení platnosti obnoveného katastrálního 

operátu.  

Příprava podkladů pro tvorbu základní mapy, jejich revíze a soulad 

V průběhu přípravných prací se v první řadě shromáždí všechny dostupné a 

využitelné podklady o mapovaném území. Jde především o části souboru geodetických a 

popisných informací katastrálního operátu z katastrálních území, které tvoří mapovánu 

lokalitu. Před převzetím uvedených materiálů, zajistí katastrální úřad jejich revizi a sladění 

informačních souborů geodetických informací se souborem popisných informací.  

Příprava polohového bodového pole 

V této fázi přípravných prací se pro potřeby budování PBPP shromáždí geodetické 

údaje o daných bodech polohového bodového pole a grafické přehledy bodů základních 

polohových bodových polí a PBPP.  

Před samotným mapováním je v první řadě nutné zajistit s jednoročním předstihem 

údržbu daných bodů ZPBP a bodů 1. třídy přesnosti. PBPP 2. až 4. třídy přesnosti bylo 

dotvořeno tak, aby jejich hustota vyhovovala potřebám pozdějšího podrobného měření 

základní mapy. 

Geometrický základ podrobného měření při tvorbě základní mapy ve všech třídách 

přesnosti mapování tvoří měřické body: 

 body základního polohového bodového pole, body podrobného polohového 

bodového pole 1. třídy přesnosti a body podrobného polohového bodového pole 2. 

a 3. třídy přesnosti. Podrobné polohové bodové pole se buduje na vyžadovanou 

hustotu. 

Hustota trvale stabilizovaných bodů podrobného polohového bodového pole se v 

zastavěných územích pohybuje v rozmezí od 100 do 300 m. 
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Hustota trvalo stabilizovaných bodů polohového bodového pole (základního a 

podrobného), je v nezastavěném území alespoň dva trvale stabilizované body na 1 km
2
, 

přičemž musí být zajištěna vzájemná viditelnost alespoň dvou takových bodů. 

 pomocné měřické body, určené geodetickými metodami přímo při podrobném 

měření polohopisu (body jsou zpravidla dočasně stabilizované). Přesnost 

pomocných měřických bodů pro 3. a 4. třídu přesnosti základní mapy je stanovená 

základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,12 m [4]. 

2.6.2 Místní šetření 

Jednou z nejdůležitějších etap při tvorbě základní mapy před samotným podrobným 

měřením je místní šetření. Místní šetření je katastrální řízení, jehož cílem je šetření a 

vyznačení předmětů obsahu základní mapy a dalších údajů KN. 

Místní šetření realizuje katastrální komise, kterou zřídí a její členy jmenuje zpráva 

katastru. Prohlášení zahájení místního šetření  

Začátek místního šetření oznámí správa katastru v dostatečném předstihu, nejméně 

30 dní, příslušné obci. Vlastníků a jiné oprávněné osoby předvolává na místní šetření obec.  

Obecné zásady místního šetření 

Podkladem pro místní šetření jsou údaje platného katastrálního operátu. Při místním 

šetření se zjišťuje průběh hranic: 

 územních a správních celků (obcí, okresů a krajů), 

 katastrálních území, 

 zastavěných území obcí, 

 pozemků vymezených právními vztahy, 

 ostatních pozemků, které jsou předmětem evidence v katastru, 

 chráněných skutečností a jejich ochranných pásem. 

V přípravných pracích místního šetření se připravovali vyšetřovací náčrty na 

vyznačení předmětů místního šetření. Podkladem na vyhotovení těchto náčrtů byla kopie 

katastrální mapy. Před podrobným měřením se provádí místné šetření, kde se zjišťují, 

prošetřují a vyznačují předměty obsahu měření základní mapy a předměty obsahu katastru, 
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které budou geometricky a polohově určeny a zobrazené na mapě. Výsledkem místního 

šetření je přešetřovací náčrt. 

Údaje šetření a podrobného měření, které slouží pro výpočet souřadnic podrobných 

bodů, konstrukci kresby a popis mapy, jsou vyjádřeny grafickou formou v měřickém 

náčrtu. Obsahuje všechny předměty měření, které jsou obsahem základní mapy doplněné o 

údaje potřebné pro výpočet souřadnic odměřených podrobných bodů a údaje potřebné k 

vytvoření čárové kresby mapy. Podrobné body v měřickém náčrtu mají přidělené číslo, 

kterým se zprostředkuje vztah mezi obrazem polohy bodu a číselným záznamem o 

měřeném bodě v zápisníku. 

Měřický náčrt zpravidla má dvě formy: 

 pracovní, která se připravuje z kopie přešetřovacího náčrtu. Záznamy do 

pracovního náčrtu se v terénu provádějí ručně, 

 dokumentačně-archivní, která obsahuje body bodových polí, polygonové strany, 

měřické přímky a rajón, značky druhů pozemků, oměrné míry, čísla podrobných 

bodů a parcelní čísla. 

Měřický náčrt je vybaven barevnou úpravou. Měřické síť a čísla její bodů je v barvě 

světle červené, nehořlavé budovy se koloruje světlo červeně, hořlavé budovy žlutou barvou 

a hranice bloků v náčrtu se koloruje modrou barvou. Čárová kresba se adjustuje (vyrýsuje 

černou tuší).  

2.6.3 Podrobné měření polohopisu geodetickými metodami   

Podrobným měřením při tvorbě základní mapy se rozumí odměření konstrukčních a 

oměrných mír podrobných bodů polohopisu geodetickými metodami v určené třídě 

přesnosti mapování ve vztahu k měřickým bodům. Předmětem obsahu základní mapy jsou 

hranice, druhy pozemků, stavby a ostatní skutečnosti, které jsou předmětem katastru, jakož 

i další prvky polohopisu, které nejsou předmětem katastru, ale jsou předmětem základní 

mapy (body bodových polí). Podrobné měření, pro potřeby kontroly přesnosti výsledků se 

ověřují oměrnými mírami. Oměrné míry jsou vodorovné vzdálenosti (délky) odměřené 

měřícím pásmem mezi lomovými body hranic nebo mezi rohy budov. V případech, kdy 

tyto délky nelze změřit, nebo jsou delší než 50 m, změří se délky na jiné podrobné body 

(křížové kontrolní míry). Takto se ověřují jen jednoznačně identifikovatelné body. Při 
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použití elektronických teodolitů je možné omezit kontrolní míry až na 1/3. Kontrolní míry 

se pak rozloží po celém mapovaném území tak, aby každý jednoznačně identifikovatelný 

bod byl ověřen alespoň jednou následnou mírou. Kontrolní měření a měření ověřovacích 

mír jsou součástí pracovního postupu každého způsobu měření polohopisu. 

 Pro měření polohopisu základní mapy se nejčastěji používají geodetické metody 

měření: 

 polární metoda, 

 ortogonální metoda (metoda pravoúhlých souřadnic), 

 metoda protínání. 

Fotogrammetrická metoda podrobného měření je nejvhodnější fotogrammetrickou 

metodou pro účely katastru (pro mapování ve velkých měřítkách) je univerzální 

fotogrammetrické metoda, s využitím automatické registrace a transformace modelových 

(fotogrammetrických) souřadnic do S-JTSK. Využití této metody je vhodné zejména v 

extraviláne pro 4. třídu přesnosti mapování (mxy = 0,26 m). Další je univerzální metoda s 

analogovým číselně-grafickým vyhodnocením, která se používá při tvorbě základní mapy 

v měřítku 1:5000 v 4. a 5. třídě přesnosti mapování. V případě tvorby základní mapy v 

měřítku 1:5000 v 5. třídě přesnosti mapování se používá výlučně metoda diferenciálně 

prokreslených měřických snímků. 

2.7 Tvorba základní mapy přepracováním původní mapy 

Tvorbu základní mapy tímto způsobem je možné realizovat pouze při splnění 

následujících předpokladů: 

 původní mapa je v dekadickém, tj. stejném nebo větší měřítku než nově vytvořená 

základní mapa a zároveň splňuje charakteristiky přesnosti pro 3. a 4. třídu přesnosti 

mapování, 

 původní mapa má aktuální polohopisní obsah, 

 přepracování mapy je ekonomicky výhodnější než nové mapování, 

 propracovaná mapa má všechny parametry nové mapy, které jsou zároveň 

kvalitnější než původní (např. vektorový tvar nové mapy). 

 

 



Bc. Margita Kinierová: Aktualizace analogové a vektorové katastrální mapy 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

2012  36 

 

Způsoby přepracování původní mapy 

Při přepracování původní mapy lze použít dva způsoby (případně jejich kombinaci): 

 na tvorbu nové mapy je možné využít údaje, které byly naměřeny v terénu v 

minulosti. Z těchto údajů se vypočítají souřadnice podrobných bodů, které se 

následně pospojují do polohopisní kresby. 

 druhým způsobem přepracování je digitalizace původní mapy (kartometrický 

způsob přepracování). 

První způsob přepracování se použije v případě, pokud jsou k dispozici úplné, nebo 

částečné seznamy podrobných souřadnic a měřické náčrty. Tento způsob přepracování je 

pracnější než přepracování digitalizačním procesem, ale jeho výsledky nejsou zatíženy 

nepřesností digitalizace a nepřesností použité transformační metody. V případě, že máme k 

dispozici kvalitní originály mapových listů na zajištěné podložce (případně na nesrážlivé 

fólii) použijeme druhý způsob přepracování původní mapy. Podrobný metodický postup 

při přepracování původních map uvádí zvláštní předpis [4]. Nový operát základní mapy 

může vzniknout i kombinací přímého měření (mapováním) a přepracování původní mapy. 

2.8 Výsledky tvorby ZM 

Výsledky tvorby základní mapy jsou zaznamenány ve dvou informačních souborech, 

které jsou vedeny podle katastrálních území: 

 v souboru popisných informací (SPI) 

 v souboru geodetických informací (SGI) 

Soubor popisných informací (SPI) 

Na základě výsledků místního šetření, vyhotovení nového souboru geodetických 

informací, nového soupisu nemovitostí a výpočtu nových výměr parcel, se na podkladě 

prvotního dokladu na počítači vyhotoví nový soubor popisných informací. 

Soubor geodetických informací (SGI) 

a) SGI katastrálního operátu, jako výsledek základní mapy, která vznikla novým 

mapováním má tyto části: 

 základní mapu, 



Bc. Margita Kinierová: Aktualizace analogové a vektorové katastrální mapy 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

2012  37 

 

 měřické náčrty, 

 přehled čísel bodů, 

 soubor souřadnic lomových bodů hraníc k. ú., hraníc okresů, hraníc obcí, 

 geodetické údaje všech daných a nově určených bodů polohového bodového pole s 

trvalou stabilizací, 

 předpis kresby, 

 seznam souřadnic podrobných bodů, 

 grafické údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách, 

 definiční body parcel, 

 zápisníky podrobného měření, grafické přehledy a průsvitky názvosloví, 

 výsledný elaborát z budování PBPP, 

 projekt tvorby mapy, průvodní záznam, technickou zprávu, protokoly, záznamy o 

kontrole a jiné,  

a) SGI katastrálního operátu, jako výsledek tvorby základní mapy přepracováním 

původní mapy, musí obsahovat vždy: 

 obnovenou katastrální mapu (v digitálním, vektorovém tvaru), 

 seznamy souřadnic polohového bodového pole a podrobných bodů, 

 předpis kresby, 

 seznam parcel k. ú. s jejich analyticky vypočtenými výměrami, 

 přehled čísel bodů v grafické podobě (zpravidla na výtisku mapy), nebo ve formě 

textového souboru spolu s kresbou na magnetickém médiu. 

Na základě výsledků místního šetření bylo provedení nového souboru popisných 

informací a nového souboru geodetických informací. Nový soubor popisných a 

geodetických informací tvoří obnovený katastrální operát, který ještě před vyhlášením 

platnosti je předmětem řízení o námitkách. 

Výsledné formy základní mapy 

Výsledek tvorby základní mapy – originál základní mapy má dvě formy: 

 Grafickou (analogovou) formu v podobě kresby nebo tisku, na rozměrově stálé 

plastové fólii, v příslušném klade mapových listů. 

 Digitální formu v podobě textového souboru na elektronickém médiu.  
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3 ANALOGOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA  

Dle vyhlášky 461/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů [15], je současná 

katastrální mapa závazným státním mapovým dílem velkého měřítka. Obsahuje body 

bodového pole (kromě map v sáhovém měřítku), polohopis a popis. 

Analogové mapy v souvislém zobrazení se udržovaly v souladu se Směrnicí pro 

obnovu map JEP reprodukcí v souvislém zobrazení, vydanou v roce 1963. Tato směrnice 

určovala technologii, kterou se mapa přenášela na nesrážlivou transparentní fólii a to 

přinášelo řadu výhod zvláště při kopírování a vlastní údržbě map.  

Způsoby vzniku matrice map v souvislém zobrazení: 

 ručním kopírováním na průsvitnou fólii 

 rytím do rycí vrstvy na průsvitné fólii 

 reprodukcí a kopírováním na průsvitnou fólii 

Grafický originál základní mapy se vyhotoví kresbou na plotru, nebo digitálním 

tiskem přímo z digitálního souboru. Před tiskem se digitální soubor upraví - rozdělí do 

tvaru mapových listů zkonstruováním jejich rámů a souřadnicové čtvercové sítě, doplní se 

popisné údaje u rozdělených parcel a zpracují se mimorámové údaje. Originál se převede 

na rozměrově stálou, zpravidla plastickou fólii formou rytiny nebo kvalitní kresby tak, aby 

lineament kresby byl syté černé barvy s tloušťkou čáry 0,18 až 0,25 mm, pokud větší 

tloušťku čáry neurčuje značkový klíč. Kreslicí, nebo tiskařské zařízení musí umožnit 

zobrazení obsahu mapy tak, aby charakteristika přesnosti zobrazení – základní střední 

souřadnicová chyba zobrazení podrobných bodů mapy mxy nepřesáhla kritérium dané 

hodnotou 0,16 mm na mapě. Posuzování přesnosti zobrazení se provede podle technické 

normy [11]. 

Podle přílohy č. 50 Instrukce A se na mapě vyznačovaly zákresy hranic pozemků, 

budov, značky, zkratky a čísla, popis, popisné údaje a zobrazení měřických bodů. Pokud se 

na mapovém listu zobrazovala pouze část území a k němu náležela sousední kresba 

částečného listu v jiném měřítku, tak na matrici zůstalo prázdné místo s označením 

přiložené mapy a jejím měřítkem. Na těchto mapách platily mezní odchylky podle 

Směrnice pro vedení měřických operátů JEP vydané v roce 1958 a tyto mapy měly jak 

klasické označení v kladu fundamentálních listů, tak označení tzv. orientačním číslem, 
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které se umisťovalo nad střed severní sekční čáry. Souhrn mapových listů má jednotný 

klad, označení, značkový klíč, kartografické zobrazení a zpravidla jednotné měřítko [8].  

Z grafického originálu se pro potřeby katastru vyhotovují kopie, které se stanou po 

vyhlášení katastrálního operátu: 

 katastrální mapou, 

 pracovní mapou a v případě zájmu obce také 

 evidenční mapou 

V rámci katastru nemovitostí existuje celá řada druhů analogových katastrálních 

map, které se od sebe liší měřítkem, souřadnicovým systémem nebo kladem jednotlivých 

mapových listů.  

Analogové katastrální mapy lze rozčlenit do skupin: 

 dekadické katastrální mapy, 

Do této skupiny patří rastrové soubory katastrálních map a map dřívějších 

pozemkových evidencí v souvislém zobrazení a dekadickém měřítku 1:5000, 1:2000 a 

1:1000.  Tyto mapové listy jsou transformovány do prostoru daného nomenklaturou 

mapového listu projektivní transformací na rohy mapového listu. 

 sáhové katastrální mapy, 

Do této skupiny patří rastrové soubory katastrálních map a map dřívějších 

pozemkových evidencí (souvislé zobrazení) v sáhovém měřítku 1:2880, dekadickém 

měřítku 1:2000 a 1000. Sáhové mapové listy jsou transformovány do prostoru daného 

nomenklaturou mapového listu globálním transformačním klíčem. 

3.1 Pojednání o aktualizaci analogové katastrální mapy 

Spravovaní programů WISKN a SKM (informační systém katastru nemovitostí a 

systém na tvorbu a zpracování vektorových map KN) je důležitým krokem vedení katastru, 

který zajišťuje jeho shodu s neustále se měnící skutečností. Bez zajištění aktualizace by 

katastr nemovitostí ztratil svůj význam a stal by se jen historickým soupisem a popisem 

nemovitostí. 

Aktualizace souboru geodetických informací v analogové mapě se provádí: 
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 grafickou metodou, 

 metodou číselných výsledků geodetických prací, 

Aktualizace souboru geodetických informací grafickou metodou se provádí v těch 

katastrálních územích nebo jejich částech, kde je spravována katastrální mapa v analogové 

formě v grafickém tvaru a to v rozsahu: 

 aktualizace obsahu (polohopisu a popisu) katastrální mapy, 

 aktualizace obsahu mapy určeného operátu, 

 aktualizace obsahu pracovní mapy. 

Aktualizace souboru geodetických informací metodou číselných výsledků 

geodetických prácí se provádí v katastrálních územích nebo jejich částech, kde je 

spravovaná katastrální mapa v analogové formě v grafickém tvaru v případě, že jsou 

současně dokumentovány souřadnice podrobných bodů v S-JTSK, jakož i jejich přehled. 

Provádí se v rozsahu: 

 aktualizace seznamu souřadnic podrobných bodů, 

 aktualizace přehledů čísel podrobných bodů. 

Aktualizace metodou číselných výsledků geodetických prací se vždy provádí 

současně s aktualizací grafickou metodou. 

V katastrálních územích nebo jejich částech, kde je spravovaná vektorová katastrální 

mapa ve kterých ještě nebylo rozhodnuto o ukončení aktualizace katastrální mapy na 

mapových listech v analogové formě, se současně v přiměřeném rozsahu a zjednodušeným 

způsobem provádí aktualizace grafickou metodou (bez určení délkové srážky, nepřímým 

zobrazením z běžné průsvitky) [9].   

3.2 Průběh aktualizace analogové katastrální mapy v praxi  

V následující části je pojednané o způsobu zobrazení změn v katastrální mapě. 

Změny v katastrální mapě se zobrazují podle údajů zaznamenaných v záznamech 

podrobného měření změn (ZPMZ), jakož i podle dalších písemných a grafických podkladů, 

které vyhovují požadavkům na provedení změn v katastru. 

Změny se zobrazují: 

 pomocným způsobem (tužkou) 

 definitivním způsobem (tuší). 
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Pomocným způsobem se zobrazí změny při pořizování geometrických plánů a ostatní 

změny, jako podklad pro výpočet výměr parcel a jejich dílů a podklad na definitivní 

zobrazení. 

Zobrazení změn definitivním způsobem provádí správa katastru s využitím 

pomocného zobrazení, pokud jde o změny: 

 zapsány do souboru popisných informací katastrálního operátu současně se zápisem 

právních nebo jiných vztahů, které jsou předmětem evidence v katastru; změny se 

zobrazí ihned po provedení zápisu, 

 trvalého charakteru a provedené změny, na které není třeba souhlasu či rozhodnutí 

státního orgánu; změny se zobrazí současně se zápisem do souboru popisných 

informací katastrálního operátu. 

Definitivním způsobem se provede zobrazení změn zákresu nových hranic, nových a 

změněných parcelních čísel a značek druhů pozemků i názvů červenou tuší. Neplatné 

hranice, značky a názvy se přeškrtnou červenou tuší. Přeškrtnutí hranic se provede dvěma 

krátkými čarami kolmo na hranici. Na zobrazení změn se použijí mapové značky, druhové 

označení a zkratky: 

 v katastrálních mapách spravovaných na podkladě technicko-hospodářských map a 

základních map, podle ČSN 01 3411 Mapa velkých měřítek. Kreslení a značky, 

 v ostatních mapách podle přílohy č. 4 Instrukce na vedení KN. 

Při zobrazování změn na základě pozemkových úprav formou geometrického plánu, 

postačuje v katastrální mapě zobrazit jen obvod pozemkových úprav. Takovou úlevu může 

povolit správa katastru za podmínky, že geometrický plán bude vyhotoven a předán do 

dokumentace v elektronické formě a součástí předloženého projektu pozemkových úprav 

bude i analogový nový stav odpovídající potřebám katastru, který bude až do obnovy 

katastrální mapy sloužit jako „Příložná katastrální mapa“. 

Definitivní zákres se provede technickými prostředky, které umožňují vyznačení 

čárových prvků čarou tloušťky 0,13 mm tak, aby se kresba na mapě nerozpíjela, byla sytá a 

trvalá [9].   
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4 REALIZACE AKTUALIZACE ANALOGOVÉ KATASTRÁLNÍ MAPY 

V této části bude přiblížení problematiky aktualizace analogové katastrální mapy s 

několika konkrétními případy. 

Uvedené nemovitost leží v k. ú. Oravská Lesná (kraj Žilinský, okres Námestovo a 

obec Oravská Lesná). V uvedeném katastrálním území ještě není vytvořena VKM, z toho 

důvodu se nemovitosti evidují v analogové katastrální mapě v měřítku 1: 2880. Celé území 

je zobrazeno na 41 mapových listech (ML), které jsou vyhodnoceny z leteckých snímků 

pořízených v letech 1958 a1965, některé mapové listy byly zaměřeny číselnou tachymetrií 

a ostatní mapové listy byly převzaty ze starých katastrálních map z roku 1871. 

Vykreslování mapových listů 

Do ML pořízených fotogrammetricky byly nejdříve zakresleny změny získané při 

doměřovaní, značky příslušných kultur a poté byl proveden výtah tuší. 

Do ML zaměřených číselnou metodou byly vyneseny stanoviska polygonových tahů 

vynášecími trojúhelníky a podrobné body polárním koordinátografom Haag-Streit. 

Nakonec byl vykreslen polohopis podle polních náčrtů, značky a výtah tuší. Po vykreslení 

map bylo provedeno očíslování parcel podle starých map. 

4.1 Aktualizace podle GP na zaměření stavby 

Jedná se o provedení aktualizace analogové KM na základě zapsání veřejných listin, 

která se provedla po zápisu listiny rejstřík č. R 55/12 a Z 2421/11 zapsané položkou VZ – 

27/12 a 28/12 v programu WISKN. Na žádost vlastníka a doručeného stanoviska k 

připravovanému záměru výstavby rodinného domu v k. ú. Oravská Lesná a přiloženého GP 

č. 200/11(viz příloha č. 1), který byl autorizačně ověřen 13. 07. 2011 a po odevzdaní na 

Správu katastru v Námestove byl úředně ověřený 29. 07. 2011.  

Stav před změnou v registru C byl takový, na LV č. 1996 parcela CKN č. 1014/1 

orná půda měla výměru 791 m
2
 a po zápisu uvedených listin byly vytvořeny nové parcely 

CKN č.1014/1 orná půda o výměře 684 m
2
 a na základě stanoviska parcela CKN č.1014/3 

s kulturou ostatní plocha o výměře 107 m
2
. Tento druh pozemku se zápisem listiny o 

určení soupisného čísla změnil na zastavěnou plochu. 
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Před aktualizací analogové katastrální mapy se nejdřív ověří v programu WISKN 

výměry parcel podle výkazu výměr z GP. 

Pomocným způsobem (tužkou) byly zobrazené změny při vyhotovení geometrického 

plánu do mapového listu (ML) 10/2 katastrální mapy v měřítku 1:2880, jako podklad na 

definitivně zobrazení (viz obr. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitivním způsobem bylo provedeno zobrazení změn zákresem nových hranic 

lomových bodů parcely CKN č. 1014/3 a byla použitá značka budova zděná červenou tuší. 

Nové parcelní číslo 1014/3 bylo do mapy zapsáno černou tuší. (viz obr. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Obsah ML 10/2 před aktualizací 

Obr. 16 Obsah ML 10/2 po aktualizaci 
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4.2 Aktualizace podle GP na základě vyhlášení o vydržení vlastnického práva. 

Jedná se o převod vlastnictví nemovitosti na základě vydržení vlastnického práva č. 

Z 2696/11. Na základě požadavky objednávatele, později nabyvatele nemovitosti byl 

vyhotoven geometrický plán č. GP 314/2011 na určení vlastnických práv k nemovitosti 

parcel č. 8110/36 a č. 8110/37 (viz příloha č. 2), který byl technickým podkladem k 

předmětné listině. Jednalo se o zaměření původní pozemně knižné parcely č. 63/1 ze které 

byly vytvořeny nové parcely registru C a promítnuté do katastrální mapy. 

Stav před změnou v registru C byl takový, parcela CKN č. 8110/33 trvalé trávní 

porosty měla výměru 5199 m
2
 a po zápisu vydržení byly vytvořené nové parcely CKN č. 

8110/33 trvalé trávní porosty o výměře 2025 m
2
, CKN č. 8110/35 trvalé trávní porosty o 

výměře 665 m
2
, CKN č. 8110/36 trvalé trávní porosty o výměře 1810 m

2
 a CKN č. 

8110/37 trvalé trávní porosty o výměře 699 m
2
, které byly zapsané položkou VZ – 44/12. 

Před aktualizací analogové katastrální mapy se nejdřív ověří v programu WISKN 

výměry parcel podle výkazu výměr z GP. 

Pomocným způsobem (tužkou) byly zobrazené změny při vyhotovení geometrického plánu 

do mapového listu (ML) 10/1 katastrální mapy v měřítku 1:2880, jako podklad na 

definitivně zobrazení (viz obrázek č. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 17 Obsah ML 10/1 před aktualizací 
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Definitivním způsobem bylo provedeno zobrazení změn zákresem nových hranic 

lomových bodů parcely CKN č. 8110/33, CKN č. 8110/35, CKN č. 8110/36 a CKN č. 

8110/37 a byla použitá značka druhu pozemku trvalé travní porosty, která byla umístěna 

nad parcelním číslem červenou tuší. Nové parcelní čísla 8110/33, 8110/35, 8110/36 a 

8110/37 byly do mapy zapsány černou tuší (viz obrázek č. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 18 Obsah ML 10/1 po aktualizaci 
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5 VEKTOROVA KATASTRÁLNÍ MAPA (VKM) 

VKM - jde o grafické prokreslení analogové mapy pomocí souřadnic lomových 

bodů, aby se zaručil přesný přepis údajů do digitálního tvaru. Digitální originál základní 

mapy se vyhotovuje interaktivním postupem na počítači s využitím vhodného grafického 

systému (softwaru) a zpracovává se ve speciálním kreslicím editoru s názvem Kokeš, 

nakolik základní mapa bude prioritně sloužit jako vektorová katastrální mapa. 

VKM je katastrální mapa v digitální formě ve vektorovém tvaru, s obsahem a 

přesností určenou zvláštním předpisem, uložená v souborech se stanovenou strukturou a 

formátem na paměťovém médiu počítače. Pojem vektorová katastrální mapa (VKM) 

reprezentuje svým obsahem a způsobem vznik této mapy. Má tři alternativy: 

 VKM je vytvořena vektorizací na podkladě číselné katastrální mapy včetně ZM ČR 

VM, má zkratku VKMč. 

 VKM je vytvořena z nečíselné mapy (zpracována na podkladě grafických výsledků 

podrobného měření, z nichž je dokumentován pouze grafický záznam obrazu, 

například čarami a znaky na papíře, převážně z map v sáhových měřítkách jejich 

digitalizací) má zkratku VKMn, 

 Vektorová mapa určeného operátu (VKMUO). 

Základní mapa prioritně slouží pro účely katastru, jako vektorová katastrální mapa. 

Proto i forma její existence (digitální vektorová) a uspořádání jejího obsahu musí 

odpovídat potřebám katastru. Protože základní mapa je vytvořena v procesu nového 

mapování z číselných údajů a tyto jsou výsledkem přímého měření v terénu a následného 

zpracování, pak katastrální mapa bude mít charakter číselné VKM a při její tvorbě se 

použije metodický návod, který stanoví strukturu, uspořádání obsahu a také výsledek 

tvorby VKM. Obsah VKM je vyjádřen pomocí prvků uspořádaných do objektů (složené 

datové prvky), které jsou seskupeny do vrstev. Prvky, objekty a vrstvy definují strukturu 

mapy. Uspořádání struktury do vrstev usnadňuje aktualizaci mapy a vytváří předpoklad pro 

snižování chybovosti při aktualizaci, umožňuje identifikaci objektů, sestavování grafických 

výstupů v různých kombinacích vrstev, s barevným rozlišením apod. Katastr obecně 

přijme VKM jako závazný a právní katastrální operát, pokud byla vytvářena třemi různými 

způsoby a to: 

 Novým mapováním, 
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 Obnovou katastrálního operátu (OKO) v zkráceném konaní, 

 Vektorovým zpracováním existující digitální katastrální mapy. 

5.1 Vektorové údaje 

Pod vektorovými daty rozumíme popis prostorových objektů pomocí souřadnic. 

Jejich základními elementy jsou bod, úsečka a plocha. Vzhledem k těmto elementům se 

dále zadávají jejich vzájemné vztahy, např. počáteční a koncový bod úsečky nebo 

úsečkami ohraničená plocha. Vektorová data nacházejí své uplatnění ve všech typech GIS-

ů ale největší nacházejí v oblasti měřítek od 1 : 100 až po 1 : 10 000. 

Hlavními oblastmi použití vektorových dat jsou: 

 Katastr nemovitostí, 

 Dokumentace inženýrských sítí,  

 Pozemkové úpravy, 

 Dokumentace staveb a průmyslových závodů, 

Přičemž jejich nejdůležitějšími zdroji jsou: 

 Geodetické měření a výpočty, 

 Digitalizace analogových map a plánů, 

 Konstrukce pomocí grafických pracovních stanic. 

Technické parametry VKM 

Vektorová katastrální mapa se vyhotovuje v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Územně-technickou jedničkou na její 

zpracování je katastrální území. Pracovní jednotkou VKM je výkres. 

Výkres je ohraničen obvodem jedné výpočetní skupiny (skupinu tvoří jeden nebo více 

měřických náčrtů), případně jej tvoří více sousedních skupin. Vytvoření výkresu je 

součástí tvorby VKM. 

VKM je technickým podkladem pro evidenci nemovitostí a představuje vektorový 

tvar katastrální mapy. Je součástí souboru geodetických informací katastrálního operátu, 

přičemž její grafické kopie tvoří pracovní a evidenční mapu. Využívá se jako součást 
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informačního systému katastru nemovitostí (WISKN), přičemž její údaje se poskytují 

podle zvláštních předpisů. 

Obsah a struktura VKM 

Vektorová katastrální mapa je vytvořena z jednotlivých prvků, které jsou uspořádány 

ve výkresech v přesně definované struktuře - prvky jsou seskupeny do objektů v 

příslušných vrstvách. 

Základními prvky VKM jsou: 

 Body - izolované body, lomové body linie, referenční body textu 

 Linie - jsou tvořeny body s definovaným spojením (úsečka, křivka, kruhový 

oblouk), spojnice mají definovanou tloušťku čáry a značku na čáře 

 Značky - jsou tvořeny izolovaným bodem se značkou podle značkového klíče nebo 

bodem na čáře 

 Texty - tvoří popis. Text má definovaný typ, výšku písma a referenční bod. 

Objekty 

Objekty jsou tvořeny z jednotlivých prvků výkresu. Objekty mohou mít připojené 

textové informace (atributy) sloužící k identifikaci objektu, případně poskytují další 

informace o objektu a pro grafiku nemají význam. Objekty podle jejich obsahu dělíme na: 

 Plošné - obsahují jednu uzavřenou linii, která tvoří hranici plochy, mohou 

obsahovat izolovaný bod (body) se značkou, text, textové informace, 

 Liniové - obsahují jednu nebo více linií, mohou obsahovat textové informace, 

 Bodové - obsahují jen izolované body se značkou a texty, 

 Textové - obsahují jen texty. 

Základní vrstvy VKM 

Objekty VKM jsou seskupeny do vrstev. Seskupení objektů do vrstev umožňuje 

jejich barevné rozlišení a výběr. Základními vrstvami VKM jsou: 

 vrstva parcel   KLADPAR   bílá 

 vrstva hranic pozemků (kultur)  ZAPPAR   světle šedá 

 vrstva ostatních linií   LINIE   fialová 

 vrstva značek   ZNAČKY   světle fialová 

 vrstva popisu   POPIS   zelená 
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 vrstva bodového pole  POLYGON, PGB  červená 

 vrstva hranice katastrálního území  KATUZ   tyrkysová 

 vrstva objektů  VGPmer HRPAR  světle červená 

 vrstva věcného břemene ŤARCHY  modrá [13]. 

Výsledky zpracování VKM 

Výsledkem zpracování VKM je výkres. Všechny výkresy VKM daného 

zpracovávaného katastrálního území jsou uloženy na paměťovém médiu počítače. 

Přehled informací ve výkrese VKM 

Informace o výkresu - hlavička výkresu: 

 název výkresu   (daný zkratkou katarálního území a číslem 

výkresu) 

 pořadí souřadnic   (vždy yx) 

 počet desetinných míst  (vždy 2) 

 implicitní třída přesnosti  (3 při měřítku 1:1000, 4 při 1:2000) 

 měřítko výkresu   (1:1000, nebo 1:2000) 

 limity výkresu   (minimální a maximální souřadnice ve 

výkresu) 

 redukce souřadnic   (zpravidla střed limit katarálního území ve 

stovkách metrů, redukce souřadnic má být stejná pro všechny výkresy) 

Informace o objektu: 

 vrstva, 

 textové informace (atributy). 

Body linií mají tyto druhy informací: 

 X - souřadnice bodu 

 Y - souřadnice bodu 

 B - skupinové číslo 

 C - vlastní číslo bodu 

 K - kreslící klíč 

 M - měřítkovým faktor symbolu 
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 S - značka na bodu (symbol) 

 T - třída přesnosti bodu 

 U - úhel natočení značky 

V textech se používají tyto informace: 

 D - vztažný bod 

 F - typ písma (font) 

 H - výška písma 

 U - úhel natočení 

 T – text 

 K - kreslící klíč textu - tloušťka písma 

Závazným, výměnným formátem VKM, který slouží pro přenos vektorové 

katastrální mapy do jiných grafických programových souborů, jsou textové grafické 

soubory ASCII typu. VGI (vektorový grafický interfejs). Tento výměnný formát umožňuje 

uložení a přenos dat VKM nezávisle na použitém grafickém programovém vybavení a je v 

případě potřeby rozšiřitelný o další položky. 

Výstupem z interaktivního programu Kokeš při tvorbě VKM jsou: 

 seznam souřadnic ve formě * ss, 

 výkres s obsahem VKM ve formě * top, 

 výkres s obsahem VKM ve formě * vgi, 

 seznam souřadnic ve formě * stx, 

 grafický výstup, 

 vypočtené výměry parcel, soubor popisných informací. 

5.2 Pojednání o aktualizaci VKM 

Aktualizace vektorových katastrálních map je prováděna zprávami katastru a je 

nedílnou součástí aktualizace katastrálního operátu, která se provádí průběžně na podkladě 

písemných, grafických a číselných údajů získaných: 

 z rozhodnutí a zápisu jiných listin do souboru popisných informací KN, 

 ze zápisu GP, 

 obnovou katastrálního operátu, 
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 z rejstříku obnovené evidence pozemků, 

 z operátu schválených pozemkových úprav, 

 z číselných údajů získaných digitalizací grafických map, pokud výsledky 

digitalizace přesností vyhovují požadavkům katastru, 

 z jiných mapových děl, které přesností vyhovují požadavkům katastru např. 

digitální technické mapy měst. 

Aktualizace souboru geodetických informací VKM se provádí: 

 interaktivní metodou. 

 Aktualizace souboru geodetických informací grafickou metodou se provádí v těch 

katastrálních územích nebo jejich částech, kde je spravována katastrální mapa v analogové 

formě v grafickém tvaru a to v rozsahu: 

 aktualizace obsahu (polohopisu a popisu) katastrální mapy, 

 aktualizace obsahu mapy určeného operátu, 

Aktualizace souboru geodetických informací metodou číselných výsledků 

geodetických prácí se provádí v katastrálních územích nebo jejich částech, kde je 

spravovaná katastrální mapa v analogové formě v grafickém tvaru v případě, že jsou 

současně dokumentovány souřadnice podrobných bodů v S-JTSK, jakož i jejich přehled. 

Provádí se v rozsahu: 

 aktualizace seznamu souřadnic podrobných bodů, 

 aktualizace přehledů čísel podrobných bodů. 

Aktualizace metodou číselných výsledků geodetických prací se vždy provádí 

současně s aktualizací grafickou metodou. 

Aktualizace souboru geodetických informaci interaktivní metodou se provádí v 

katastrálních územích nebo jejich částech, kde je spravovaná vektorová katastrální mapa. 

Provádí se v rozsahu aktualizace všech částí vektorové katastrální mapy. V katastrálních 

územích nebo jejich částech, ve kterých ještě nebylo rozhodnuto o ukončení aktualizace 

katastrální mapy na mapových listech v analogové formě, se současně v přiměřeném 

rozsahu a zjednodušeným způsobem provádí aktualizace grafickou metodou (bez určení 

délkové srážky, nepřímým zobrazením z běžné průsvitky) [9]. 
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5.3 Průběh aktualizace VKM v praxi 

Podle zákona NR SR č. 215/1995 Sb. z., Úřadu geodézie, kartografie a katastru 

Slovenské republiky (ÚGKK SR) ze dne 01. 04. 2011 se určují závazné geodetické 

systémy a jejich realizace. Realizace souřadnicového systému Jednotné trigonometrické 

sítě katastrální představuje soubor rovinných souřadnic vybraných bodů Státní prostorové 

sítě zpracovaných k určitému datu. Platnou realizací S-JTSK souřadnicového systému je 

JTSK03.  

Je to činnost, kterou se na základě provádění změn právních vztahů k nemovitostem 

v souboru vykonává soulad v souboru geodetických informací katastru nemovitostí. 

Geodet je povinen předávat elektronický podklad k aktualizaci SGI, kterým je 

vektorový geodetický podklad ve směnném formátu VGI a elektronický podklad k 

aktualizaci SPI, kterým je elektronický výkaz výměr ve formátu XML, který je platný, 

pokud je správně strukturovaný. Pokud je předmětem řešení geometrický plán na 

vyznačení rozsahu věcného břemene, tak se výkaz výměr ve formátu XML nevyhotovuje. 

Uvedené neplatí, pokud se na spravování katastrálního operátu využívá systému 

Víceúčelový katastr (VUK). 

Vektorový geodetický podklad (VGP) se skládá z těchto souborů: 

 vektorový geodetický podklad měřený (VGPmer) 

je to vektorový geodetický podklad, který obsahuje hranice nemovitostí a jejich 

lomové body určené v národní realizaci souřadnicového systému Jednotné trigonometrické 

sítě katastrální (JTSK03), údaje o zaměřených identických bodech ve formě bodových 

objektů, údaje o zaměřeném skutečném stavu ve formě plošných, liniových objektů a údaje 

o zaměřené změně. 

Obsah VGPmer 

VGPmer obsahuje objekty uloženy ve vrstvě HRPAR. 

Plošný objekt ve vrstvě HRPAR má strukturu shodnou se strukturou objektu vrstvy 

KLADPAR ve vektorové katastrální mapě, tj. jeden objekt obsahuje uzavřenou linii 

zobrazující hranici parcely, text s parcelním číslem, jednu linii značek druhu pozemku a 

způsobu využívání pozemku a atribut PARC s parcelním číslem. Objekt představuje 

všechny hranice pozemků, které jsou nové nebo změněné nebo zaměřené v JTSK03. 
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Liniový objekt ve vrstvě HRPAR obsahuje linii zobrazující hranici parcely nebo její 

část. Objekt představuje hranici nebo část hranice pozemku, která je nová nebo změněna. 

Bodový objekt ve vrstvě HRPAR obsahuje bod zobrazující identický bod určený v 

JTSK03. Objekt může obsahovat jeden nebo několik samostatných identických bodů. 

Ostatní objekty, které zobrazují další prvky polohopisu, se vytvářejí ve vrstvě 

HRPAR ve struktuře shodné se strukturou objektů příslušných vrstev vektorové katastrální 

mapy. 

Všechny podrobné body ve VGPmer mají číslo bodu podle záznamu podrobného 

měření změn (ZPMZ) a jsou označeny kódem kvality podrobného bodu T = 1. 

 vektorový geodetický podklad transformován (VGPt) 

  je to vektorový geodetický podklad, který obsahuje údaje VKM, které nejsou 

dotčeny změnou a údaje o změně z VGPmer, tj. obsahuje nový stav vektorové katastrální 

mapy získaný zkonstruováním nebo transformací dat VGPmer do platného stavu 

katastrální mapy 

Obsah VGPt 

VGPt obsahuje objekty se strukturou totožnou s objekty vektorové katastrální mapy 

podle příslušných vrstev a objekt obsahující identické body ve vrstvě HRPAR. 

Objekt ve vrstvě HRPAR obsahuje ty identické body, které nejsou zahrnuty v 

objektech ostatních vrstev, tj. představují samostatné body mimo objektů, které jsou 

předmětem aktualizace. Na bodech je symbol č. 6. Body jsou spojeny vjednom objektu 

spojením typu P (viz obr. 19)                

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Popis vrstvy HRPAR 
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Body, které byly určeny v JTSK03 mají číslo bodu podle ZPMZ a jsou označeny 

kódem kvality podrobného bodu T = 1. 

 vektorový geodetický podklad (VGPuo) 

je to vektorový geodetický podklad pro aktualizaci vektorové mapy určeného 

operátu, který obsahuje nový stav vektorové mapy určeného operátu. Zanikající pozemek 

nebo zanikající část parcely se označí parcelním číslem "0" (nula). 

Kód kvality podrobného bodu 

Kód kvality podrobného bodu se označuje písmenem "T". 

Kód kvality podrobného bodu se uvádí ve VKM, ve VGPmer a VGPt. 

Kód kvality podrobného bodu se uvádí jednotlivě u každého bodu nebo jako 

implicitní nastavení pro všechny body ve větě výkresu "& V". 

Ve VGPmer se mohou nacházet pouze body, které jsou označeny kódem kvality 

podrobného bodu 1. 

Označování a ukládání souborů 

Soubor výkazu výměr geometrického plánu má označení: 

 ZA1760.XML, 

kde: 

o ZA je dvou-písmenná zkratka katastrálního území, 

o 1760 je číslo příslušného záznamu podrobného měření změn (ZPMZ). 

Soubor poznámek ke geometrickému plánu má označení: 

 ZA1760.ZZZ, 

kde: 

ZA je dvou-písmenná zkratka katastrálního území, 

o 1760 je číslo příslušného záznamu podrobného měření změn, 

o ZZZ je formát souboru. 

Soubory vektorových geodetických podkladů mají označení: 

 03ZA1760kn.vgi pro VGPmer, 
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 ZA1760kn_1_1.vgi pro VGPt, 

 ZA1760uo_3_8.vgi pro VGPuo, 

kde: 

o ZA je dvou-písmenná zkratka katastrálního území, 

o 1760 je číslo příslušného ZPMZ, 

o 1 je kód kvality mapy, 

o 1 je označení měřítka mapy. 

Soubory bodů bodových polí mají označení: 

 PG999999.VGI pro soubor obsahující původní vrstvu POLYGON vektorové mapy 

katastru, 

 PGB999999.VGI pro soubor obsahující údaje o podrobných geodetických bodech, 

kde: 

o 999999 je číslo katastrálního území. 

Pokud se na zprávu katastrálního operátu využívá systém Správa map katastru 

(SKM), soubory vektorových geodetických podkladů a soubory výkazu výměr 

geometrického plánu se ukládají v složkové struktuře systému SKM. 

Složka IMPORT se rozděluje na složky (viz obrázek č. 16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Uložení VGP do složek 
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 složku JTSK03 pro uložení souborů VGPmer a soubor PGB999999.VGI, 

 složku XML pro uložení souborů výkazu výměr ve formátu XML, 

 složku Poznámky pro uložení souborů poznámek [12]. 

Soubory VGPt a VGPuo se ukládají do složky IMPORT a po importu do pracovní 

oblasti systému SKM jsou uloženy jako pracovní oblasti ve složce GPP. 

Pracovní oblasti se v systému SKM označují: 

 ZA1760, 

kde: 

o ZA je dvou-písmenná zkratka katastrálního území a 

o 1760 je číslo příslušného ZPMZ. 

Pokud se na spravování katastrálního operátu využívá systém VÚK, soubory 

vektorových geodetických podkladů a soubory výkazu výměr geometrického plánu se 

ukládají způsobem určeným systémem VÚK. 

Aktualizace 

Vektorová katastrální mapa se aktualizuje na podkladě VGPt a vektorová katastrální 

mapa určeného operátu se aktualizuje na podkladě VGPuo. 

Při aktualizaci VKM zpráva katastru převezme z VGPt do VKM (číselné nebo 

nečíselné) číslo a kód kvality podrobného bodu určeného v JTSK03. 

Číslo bodu označeného kódem kvality podrobného bodu T = 1 ve VGPt je stejné 

jako ve VGPmer a po aktualizaci i ve VKM. Číslo bodu zároveň slouží jako informace o 

čísle ZPMZ, ve kterém byl bod určen v JTSK03. 

Aktualizace vektorové katastrální mapy ve vrstvách KLADPAR a ZAPPAR probíhá 

automatizovaně v systému SKM podle platných předpisů. 

Průběh aktualizace a postup je uveden v další části této diplomové práce na 

následujících případech: 

 Aktualizace podle GP na určení vlastnického práva k parcele č. 739/5-9 

 Aktualizace podle GP na Zaměření stavby na parcele č. 4951/3 

 Aktualizace na základě řízení o opravě chyby v katastrálním operátu  
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6 PROVEDENÍ AKTUALIZACE VKM 

V této části bude přiblížení problematiky aktualizace VKM s několika konkrétními 

případy. Uvedené nemovitosti se nacházejí v k. ú. Zákamenné (kraj Středoslovenský, okres 

Námestovo a obec Zákamenné). V lokalitě Zákamenné byla provedena základní mapa 

velkého měřítka (ZMVM) a obnova katastrálního operátu novým mapováním, kterého 

výsledkem byla VKM. Postupovalo se podle technologického postupu zpracování OKO 

NM zaslaného ÚGKK SR ze dne13.11.2000. Základní mapa byla vyhotovena: 

Pro zastavěné území obce v měřítku 1: 1000 ve 3. třídě přesnosti, protože měření 

polohopisu bylo provedeno polární metodou totálními stanicemi Sokisha SET 5 

Pro nezastavěné území obce a souvislé lesní celky v měřítku 1: 2000 v 4. třídě 

přesnosti, protože letecké snímkování bylo provedeno pro měřítko 1: 2000. 

Lokalita je zpracována v interaktivním grafickém systému Kokeš, jak vektorová 

katastrální mapa. Souřadnice podrobných bodů pro zastavěné území obce byly dodány na 

automatizované zpracování na magnetickém médiu jako výstup ze zpracování výpočtů v 

programu Geus. Souřadnice podrobných bodů mimo zastavěné území obce a souvislé lesní 

celky byly vyhodnoceny fotogrammetrické. Předpis pro kresbu a výpočet výměr nahrazuje 

výměnný soubor grafických informací v textovém tvaru na magnetickém médiu. Seznam 

PBPP a všech podrobných bodů byl na tabelačním papíře jako výstup z počítače a svázaný 

do knih. Sestavení výměr parcel pro katastrální území je zpracováno na počítači 

interaktivním grafickým systémem Kokeš podle Metodického návodu na tvorbu vektorové 

katastrální mapy MN 74.20.73.21.00. Kartografie a mimorámové údaje jsou zpracovány 

podle normy ČSN 01 3411přes grafický systém Kokeš. 

6.1 Aktualizace podle GP na určení vlastnického práva k parcele č. 739/5-9.  

Jedná se o převod vlastnictví nemovitosti na základě kupní smlouvy č. V 64/2012 a 

následnou aktualizaci na základě pravomocného rozhodnutí vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. Na základě požadavku objednatele, později nabyvatele nemovitostí 

byl vyhotoven geometrický plán č. GP 36433756-187/2011(viz příloha č. 3), který byl 

technickým podkladem kupní smlouvy. Jednalo se o zaměření původních parcel EKN č. 

1439,1440 a 1448/1, které se nacházejí pod parcelou registru CKN č. 739/1. Stav před 

změnou v registru C byl takový, že parcela CKN č. 739/1 měla výměru 5233 m
2
 orná půda 
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a po zápisu kupní smlouvy č. V 64/2012 položkou výkazu změn (VZ 45/12) v programu 

WISKN byly aktualizovány nové parcely CKN č. 739/1 o výměře 3621 m
2
, CKN č. 739/5 

o výměře 419 m
2
, CKN č. 739/6 o výměře 163 m

2
, CKN č. 739/7 o výměře 87 m

2
, CKN č. 

739/8 o výměře 25 m
2
 a CKN č. 739/9 o výměře 918 m

2
. Součástí geometrického plánu je 

ZPMZ č. 1791 (viz příloha č. 4), který byl autorizačně ověřen 30. 11. 2012 a po předání na 

Správu katastru v Námestove byl úředně ověřen 22. 12. 2011. K úřednímu ověření musí 

být doloženy i elektronické podklady pro aktualizaci souboru geodetických informací a 

souboru popisných informací. Vektorový geodetický podklad obsahuje nový stav 

vektorové katastrální mapy. Po převzetí VGP se soubory 03ZA1791kn.vgi, 

ZA1791kn_t_1_1.vgi, ZA1791uo_3_8.vgi a ZA1791XML uloží v složkové struktuře.  

Kontrola vektorových geodetických podkladů – SKM 

Po uložení souborů v složkové struktuře následuje kontrola VGPt. Po provedené 

kontrole se zobrazuje dialog se seznamem chyb. Aby byla aktualizace VKM údaji z 

pracovní oblasti úspěšná musí být kontrola bez chyb, což zaručuje správnost aktualizace. 

Pokud kontrola projde bez chyb, program automaticky nabízí prohlížení protokolu o 

provedené kontrole (viz obr. 21).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Protokol kontroly  VGP, ZPMZ č. 1791 
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Průběh aktualizace 

Aktualizace VKM ve vrstvách KLADPAR a ZAPPAR probíhá automatizovaně v 

systému SKM podle platných předpisů přes pracovní oblast a to tak, že se nejprve vytvoří 

nová pracovní oblast (PO) příkazem: 

Aktualizace MK – Pracovní oblast – Nová PO. (viz obrázek č. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplní se jednotlivá pole dialogu příkazem: 

Aktualizace MK - Import PO, do pracovní oblasti se importuje ze souboru sgikn – 

IMPORT vektorový geodetický podklad transformován VGPt s označením 

ZA1791kn_t_1_1.vgi. 

Pracovní oblast se uloží příkazem: 

"Aktualizace MK - Pracovní oblast - Uložení PO". 

Prostřednictvím funkce "Mapy katastru - Zobrazení - Zobrazení PO…" se zobrazí 

příslušná pracovní oblast. V dialogovém okně se označí příslušná pracovní oblast a 

povelem "Zobrazit" se zobrazí ve vektorové katastrální mapě. Dialog se uzavře stiskem 

"ESC". 

Funkcí "Výkres - Kopie a přesuny - Kopie a přesun prvků" se překopírují objekty 

vrstvy "HRPAR" do vektorové katastrální mapy. Pak se spustí funkce "Aktualizace MK - 

Úprava - Oprava čáry MK" a postupně se identifikují jednotlivé body, na kterých je značka 

identického bodu (symbol č. 6), a značka kurzoru (grafická identifikace) se umístí na 

Obr. 22 Vytvoření nové pracovní oblasti PO 1791 
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tentýž bod. Tímto úkonem se přenese nové číslo bodu a kód T = 1 ze zobrazené pracovní 

oblasti na původní bod vektorové mapy. 

Znovu se spustí funkce "Mapy katastru - Zobrazení - Zobrazení PO1791", a následně 

se nám zobrazí pracovní oblast a spustí se automatická kontrola (viz obr. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dialogovém okně "Zobrazení PO1791" se zruší označení pracovní oblasti a 

povelem "Zobrazit" se zruší zobrazení pracovní oblasti. Dialog se uzavře stiskem "ESC". 

Objekty ve vrstvě "HRPAR" se ve vektorové katastrální mapě zruší a příkazem 

"Aktualizace MK - Pracovní oblast - Otevření PO" se otevře pracovní oblast. V pracovní 

oblasti se zruší objekty vrstvy "HRPAR". 

Příkazem "Aktualizace MK - Aktualizace" se spustí automatická aktualizace. 

Pak se provede aktualizace vektorové mapy určeného operátu na podkladě VGPuo, 

který obsahuje nový stav vektorové mapy určeného operátu. Zanikající část parcely se 

označí parcelním číslem "0" (nula). 

 

Obr. 23 Zobrazení  PO1791 
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Kontrola aktualizované VKM 

Nakonec se provede vizuální kontrola správnosti zobrazení zobrazením čísla bodu a 

kódu "T" a spustí se topologická a syntaktická kontrola výkresu 1791 (viz příloha č. 5). 

V příloze č. 6 jsou zobrazeny výřezy z katastrální mapy před aktualizací výkresu a po 

aktualizaci výkresu 1791. 

6.2 Aktualizace podle GP na zaměření stavby na parcele č. 4951/3. 

Další způsob aktualizace byl proveden na základě žádosti vlastníků nemovitosti na 

parcelách CKN č. 4951/1 zahrada o výměře 877 m
2
 a CKN č. 4951/2 zastavěná plocha o 

výměře 143 m
2
 v k. ú. Zákamenné. Žádost byla zaregistrována na Správě katastru v 

Námestove pod č. Z 184/12 a zapsaná položkou VZ 56/12. Přílohou žádosti bylo 

Rozhodnutí Obecního úřadu Zákamenné o určení soupisného čísla č. 443 budovy 

rodinného domu postaveného na parcele CKN č. 4951/3 zastavěná plocha o výměře 93 m
2
, 

Parcela byla vytvořena na základě geometrického plánu na zaměření stavby číslo GP 

137/2011 (viz příloha č. 7). Autorizačně ověřeného dne 13. 5. 2011 a úředně ověřeného 

dne 2. 6. 2011, jakož i záznamu podrobného měření změn ZPMZ č. 1760. Rozhodnutím 

Obvodního pozemkového úřadu v Námestove, na jehož základě se pořádá nezákonný stav 

zemědělského pozemku a byl změněn druh pozemku nově vytvořené parcely CKN č. 

4951/3 o výměře 93 m
2
 ze zahrady na zastavěnou plochu. Stav před změnou v registru C. 

Parcela CKN č. 4951/1 měla výměru 877 m
2
 záhrada a parcela CKN č. 4951/2 měla 

výměru 143 m
2
 zastavěná plocha, po převedení geometrického plánu v programu WISKN 

byly aktualizovány nové parcely CKN č. 4951/2 o výměře 71m
2
, CKN č. 4951/1 o výměře 

856 m
2
 a CKN č. 4951/3 o výměře 93 m

2
. Součástí geometrického plánu je ZPMZ č. 1760 

(viz příloha č. 8), který byl autorizačně ověřen 13. 05. 2011 a po předání na Správu 

katastru v Námestově byl úředně ověřen 02. 06. 2011. K úřednímu ověření musí být 

doloženy i elektronické podklady pro aktualizaci souboru geodetických informací a 

souboru popisných informací. Vektorový geodetický podklad obsahuje nový stav 

vektorové katastrální mapy. Po převzetí VGP se soubory 03ZA1760kn.vgi, 

ZA1760kn_t_1_1.vgi, a ZA1791XML uloží v složkové struktuře.  
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V tomto případě při aktualizaci byla vytvořena nová parcela s označením č. 4951/3 

nad kterou byla umístěna mapová značka budova zděná. Před samotnou aktualizací a po 

aktualizacích byla převedena v programu Kokeš kontrola (viz příloha č. 9). 

V příloze č. 10 jsou zobrazeny výřezy z katastrální mapy před aktualizací výkresu a 

po aktualizaci výkresu 1760. 

6.3 Provedení aktualizace na základě opravy chyby v katastrálním operátu 

Tato aktualizace byla prováděna v souvislosti s plněním Pokynů ÚGKK č. P 

6307/2009 na odstranění dílů parcel podle § 57 katastrálního zákona šetření změn údajů 

katastru v katastrálních územích. 

  Jako příklad uvádím aktualizaci na základě pravomocného rozhodnutí rejstříku X č. 

644/2010 a na podkladě grafického znázornění v katastrálním území Hruštín, které bylo 

zapsáno položkou VZ 273/10. 

Uvedené nemovitosti se nacházejí v k. ú. Hruštín (kraj Středoslovenský, okres 

Námestovo a obec Hruštín). V lokalitě Hruštín byl v roce 1999 zpracovaný zjednodušený 

registr původního stavu (ZRPS), kde byl zaměřen extravilán spolu s hranicí intravilánu, 

která byla v roce 2005 převzata do RvIN, čímž byla vyhlášena platnost VKM. 

Při šetření změn údajů katastru v katastrálním území Hruštín, bylo zjištěno evidování 

dílů parcely zapsané na LV č. 476 v částech: 

Parcela č.  Výměra v m
2
   Druh pozemku 

419/2/1   348   Zahrady 

1419/2/2  250  Zastavěné plochy a nádvoří 

Katastrální zákon v ustanovení § 3 definuje pozemek jako část zemského povrchu, 

která je oddělená od sousedních částí hranicí územněsprávní jednotky, katastrálního území, 

ZÚOB, hranicí vymezenou právem k nemovitosti, hranicí držby, hranicí druhu pozemku, 

nebo rozhraním využívání pozemku. 

Díl parcely evidován v katastru nemovitostí nemá definován polohové a geometrické 

určení v souboru geodetických informací. 
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Protože bylo zjištěno, že předmětné díly byli v části v KN evidovány v souboru SPI a 

to kódem druhu pozemku a samostatně určenou výměrou dílu pozemku. V souboru SGI, 

tedy ve VKM díly neměly zobrazené hranice druhů pozemků, to znamená, že jejich zápis v 

KN nebyl v souladu s katastrálním zákonem. Z toho důvodu bylo potřeba udělat návrh 

vyprojektování hranic druhu pozemků, kterým vznikly samostatné parcely. Na 

vyprojektování hranice dílu pozemku byl správou katastru přidělen a vytvořen ZPMZ č. 

1255 (viz příloha č. 11) a přiděleno nové parcelní číslo 1419/69. Vyprojektování hranic 

bylo provedeno v programu Kokeš tak, aby výměra nově vzniklých parcel odpovídala 

výměře dosud evidovaných dílů parcel na LV, přičemž rozsah změny byl v katastrální 

mapě vykreslený typem čáry - nezřetelná hranice. Jako pomocné podklady při projektování 

hranic se používaly podklady ze dřívějších geometrických plánů nebo ortofotomapy. V 

tomto případě to byla ortofotomapa, na jejímž základě byly vyprojektovány podrobné body 

1412550001, 1412550002,1412550003. 

Vytvořené nové parcely a jejich parcelní čísla: 

Parcela č. Výměra v m
2
   Druh pozemku 

1419/69  348  Zahrady 

1419/2  250  Zastavěné plochy a nádvoří 

Ze souřadnic bodů byly vypočteny výměry nových parcel a vytvořil se výkaz výměr, 

který byl součástí ZPMZ. 

Před aktualizací katastrální mapy byla provedena kontrola vektorových podkladů, 

která byla bez chyb a převedla se aktualizace, o níž je založen protokol (viz příloha č. 12). 

Touto změnou nedochází k reálnému vymezení hranice pozemku č. 1419/2 v terénu a 

dodavatelé geometrických plánů a vytyčovacích nákresů uvedené body nemohou použít 

jako podklad pro zaměření změny, nebo vytyčení hranice pozemku. 

Výpočetní a zobrazovací práce byly realizovány v geodetickém programu Kokeš. 

Souřadnice všech podrobných bodů byly určeny v systému S-JTSK.  

V příloze č. 13 jsou zobrazeny výřezy z katastrální mapy před aktualizací výkresu a 

po aktualizaci výkresu 1255. 
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7 ZHODNOCENÍ AKTUALIZACE ANALOGOVÉ KATASTRÁLNÍ 

MAPY 

Už při pohledu do analogové katastrální mapy, kde je velké množství tužkových 

zákresu a zákresu provedených červeným tuší, je hned na první pohled vidět, kde nastaly 

změny. 

Tužkové zákresu nám představují změny, které ještě nejsou převedeny na základě 

veřejných listin, čili jsou to jen pomocné zákresu. 

Červeným tuší jsou znázorněny takové změny, které jsou již na základě veřejných 

listin převedeny do katastru nemovitostí a to v souladu se souborem SPI KN. 

Nevýhodou aktualizace v analogových katastrálních mapách je zejména to, že zákres 

není vždy možné dokonale zakreslit do mapy (poloha parcely, tloušťka čáry, aby se kresba 

na mapě nerozpíjela, byla sytá a trvalá). Další velkou nevýhodou je, že zákresy, které se 

nacházejí na styku dvou popřípadě čtyř mapových listů, někdy nemají přímou (souvislou) 

návaznost. To se zejména projevuje při poskytování údajů z katastru při vydávání kopie z 

katastrální mapy. 

Dalším nedostatkem je, že zákres se musí provádět i do pracovní mapy, což 

znamená, že se musí provádět dvakrát. 

Provedené zákresy v takových mapách a to zejména v měřítku 1:2880 bývají dost 

nepřehledné a to hlavně z toho důvodu, že v analogové katastrální mapě i po zrušení čar a 

mapových značek se tyto čáry a značky nadále nacházejí na katastrální mapě. 

Vzhledem k tomu, že současný stav na některých zprávách katastru nemovitostí 

neumožňuje vést geodetické informace o průběhu vlastnických vztahů v digitální formě, je 

nutné analogové podklady katastrálních map v sáhových a dekadických měřítkách 

aktualizovat ručně, což je i časově dost nevýhodné. 

V případech, že jsou mapové listy ve velké míře přehoustlé zákresy a není možné 

jejich další použití, tak se na ML provede  aktualizace zákresu v souladu se souborem SPI: 

a to o existenci jednotlivých parcel, kontroly údajů označujících parcelních čísel, značek, 

jako i kontrolu úplnosti zákresu a průzkum úplnosti mapových listů, srovnání styků se 

sousedními mapovými listy. Takto zkontrolované a aktualizované mapy jsou předmětem 

obnovy provedením jejich duplikátů v analogové formě.  
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8 ZHODNOCENÍ AKTUALIZACE VEKTOROVÉ KATASTRÁLNÍ 

MAPY 

Aktualizace VKM je nedílnou součástí aktualizace katastrálního operátu a na 

Slovensku se provádějí na Správě katastru, převážně na podkladě geometrických plánů. 

Aktualizace VKM se provádí průběžně, na základě zápisu listin do souboru popisných 

informací v KN. 

Předmětem úkolu byla aktualizace vektorové katastrální mapy na podkladě nového 

souboru geodetických informací (na podkladě geometrických plánů) do grafického 

systému Kokeš, který umožňuje nejen výpočetní práce, ale i práce zobrazovací. 

Grafický systém Kokeš pro Windows - nadstavba SKM ve verzi 2.7, je určený na 

tvorbu a zpracování vektorových map KN. Nástavba je vytvořena s úmyslem ulehčit 

tvorbu a aktualizaci vektorových map, zvýšit kvalitu vytvořených výstupů jak v 

analogovém tvaru, tak i ve tvaru digitálním na paměťovém médiu a proto jsem jí použila i 

k tomuto účelu. Výstupy vytvořené funkcemi teto nástavby, zodpovídají platným 

předpisům. 

Aktualizace katastrální mapy byla provedena na základě zpracování výsledků měření 

v terénu jako i na základě výsledků získaných při konstruování parcel, které byly 

zaznamenány v ZPMZ, které tvoří vektorový geodetický podklad. Aktualizace se 

prováděla v souřadnicovém systému S - JTSK. Po kontrole VGPt, která byla bez chyb, 

byla provedena aktualizace, která přesností vyhovuje požadavkům katastru a při níž bylo 

převzato číslo a kód kvality podrobného bodu T = 1 určeného vJTSK03. Na číslech 

podrobných bodů se neprovádí přečíslovávání, ale se přeberou z aktualizovaného ZPMZ. 

Zobrazovací práce spočívají ve spojování jednotlivých nově zaměřených bodů, dle 

měřického náčrtu, obrysovou čárou pozemku a příslušnou mapovou značkou druhu 

pozemku a způsob využívání pozemku dle příloh č. 1, 2 a 3 [13]. Nakonec se provedla 

kontrola po aktualizaci, která byla bez chyb. 

Výsledkem aktualizace je provedení změny ve vektorové katastrální mapě, která je hned 

platná na poskytování údajů z katastru nemovitostí pro fyzické a právnické osoby.  
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ZÁVĚR 

Základem katastru je katastrální operát, který je uspořádán podle katastrálních území. 

Katastrální operát je mimo jiné i podkladem pro tvorbu dalších informačních systémů. 

Základem SGI jsou katastrální mapy, přičemž 35% katastrálních map má původ v 

Uhersku, a některé již v době vyhotovení byly považovány za provizoria. Tyto mapy 

nevyhovují svou přesností i souladem se skutečným stavem. Jejich realizace v nových 

souřadnicových systémech je jen přibližná a tak brání integraci geografických dat v 

informačních systémech v rámci Slovenské republiky, tak i v rámci Evropské unie. 

Nevyhovující je i část map pořízených v letech 1962 - 1990 v rámci technicko-

hospodářského mapování a tvorby základní mapy velkého měřítka, kdy byl při mapování 

kladen důraz na užívací vztahy a ne na vlastnická práva. 

Cílem práce bylo provést aktualizaci analogové katastrální mapy a vektorové 

katastrální mapy na konkrétních vybraných příkladech. Po zhodnocení výsledků 

aktualizace mohu konstatovat, že s rozvojem ekonomiky, který má přímý vliv na trh s 

nemovitostmi a používání nových technologií, jako výpočetní technika, internet, určování 

polohy prostřednictvím globálních navigačních satelitních systémů (GNSS), se kladou na 

katastr a zároveň i na celý informační systém soustavně nové požadavky. Nové požadavky 

uživatelů jsou orientovány především na rychlost, kvalitu, komfort a dostupnost 

poskytování informací ze systému, a to prioritně elektronickou formou. 

Proto mohu zhodnotit, že tvorba a aktualizace VKM oproti analogovým mapám má 

pro potřeby společnosti velký význam při poskytování informací z katastru nemovitostí 

prostřednictvím katastrálního portálu. 

Údaje z nového informačního systému SR se poskytují od 1.9.2007 prostřednictvím 

webových služeb internetového portálu, katastrální portál (www.katasterportal.sk). 

Jelikož jde o bezplatný neregistrovaný přístup, mohou jej využívat zájemci z celého 

světa, což klade zvýšené požadavky na jeho ochranu proti neoprávněným zásahům zvenčí. 

Aplikace umožňuje získat vybrané údaje z informačního systému podle katastrálního 

území o parcelách, stavbách, bytových a nebytových prostorách, vlastnících těchto 

nemovitostí a listech vlastnictví (LV) i o zobrazení katastrální mapy. 

Aktualizace údajů probíhá v týdenních intervalech. 

http://www.katasterportal.sk/
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Zásadním problémem je i způsob evidence údajů podle dřívějších map v podobě 

grafického obrazu, prostřednictvím  digitalizace číselných údajů do map . 

Komplexní digitalizace údajů KN navazuje na ukončení procesu obnovy evidence 

některých pozemků a právních vztahů k nim - na vyhotovení ROEP. Ukončení této úlohy 

je závislé od finančních prostředků státu. 

Získat představu o časovém horizontu úplného pokrytí území SR vektorovými 

mapami pomůžou čtenářům některé další informace: 

- Předpoklad ukončení zpracování ROEP je rok 2015. 

- Zpracování projektů pozemkových úprav v současnosti zaznamenává útlum. 

Důvodem je přesun zájmů z vyhotovování projektů na realizaci navrženého zařízení v již 

ukončených projektech. 

Při jejich využívání a aktualizaci je důležité mít na zřeteli, jak tyto mapy vznikly, 

protože mají jiný původ, kvalitu a obsah. 

Výsledek mojí práce je možné uplatnit konkrétně v praxi, a to na Správě katastru v 

Námestove při poskytování údajů z KN a jako podklad pro další geodetické práce. 
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