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Anotace 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval zpracováním vybraných činností při 

obnově katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Prusy. Popisuje postup 

prací od vyhledání podkladů, přes měření v terénu aţ po následné zpracování. Dále jsou 

zde zmíněny skutečnosti, které měly výrazný vliv na volbu druhu obnovy katastrálního 

operátu a způsob, jakým byla provedena.  

Klíčová slova: obnova katastrálního operátu, katastrální mapa, geometrický plán, 

soubor geodetických informací, katastr nemovitostí,  

 

 

 

 

 

Summary 

In my diploma work I dealt with the processing of selected activities during  

a renewal of cadastre documentation by revision of the Prusy cadastre unit. It describes  

a progress of work from finding documents and a field measurement till subsequent 

processing. It also states facts which had a significant influence on the choice of renewal of 

cadastre documentation and also the way of its processing. 

 

Keywords: renewal of cadastre documentation, cadastral map, survey sketch, file 

of geodetic informatik, cadastre of real estates 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá vybranými činnostmi při obnově katastrálního 

operátu přepracováním souboru geodetických informací na digitální katastrální mapu 

v katastrálním území Prusy. Cílem je ověřit, zda postupy zde pouţité povedou ke 

kvalitnímu výsledku a bude moţné je vyuţít při obnově katastrálního operátu 

přepracováním souboru geodetických informací i v jiných lokalitách s podobnými 

podmínkami.  

V současné době patří digitalizace analogových katastrálních map mezi 

nejdůleţitější činnosti, které jsou v působnosti Českého úřadu zeměměřického  

a katastrálního vykonávány. 

Při těchto činnostech nejde jen o převedení analogových map do digitální vektorové 

formy, ale téţ o konečné dořešení vlastnických vztahů. Vţdyť více jak dvacet let po roce 

1989, kdy došlo ke společenským změnám, není mnoho pozemků z dřívější pozemkové 

evidence zobrazeno v katastrálních mapách. Pro vlastníka a mnohdy i pro pracovníky 

z komerční sféry je pak velmi obtíţné identifikovat vlastnické vztahy k pozemkům  

a neobejdou se bez pomoci zkušených pracovníků z katastrálních pracovišť.  

Výsledkem úkolu digitalizace katastrálních map, který je dle usnesení vlády České 

republiky č. 871 ze dne 25. července 2007 (o opatřeních k urychlení digitalizace 

katastrálních map) plánován do roku 2017, by mělo být pokrytí celého území České 

republiky souvislou bezešvou vektorovou mapou. Tento úkol vyplývá také ze směrnice 

INSPIRE vydané Evropskou unií. 

Výsledné mapové dílo má být vyuţitelné nejen širokou veřejností, ale také má 

zjednodušit, zrychlit a hlavně zkvalitnit činnosti vykonávané komerčními geometry  

a dalšími úřady státní správy v České republice. 

Moţné metody, jak tohoto cíle dosáhnout, jsou uvedeny v následující kapitole. Dále 

bude podrobněji popsána metoda zvolená pro obnovu katastrálního operátu v k.ú. Prusy.  

Ale ať je zvolena metoda jakákoliv, tak i při vyuţití nejmodernější výpočetní  

a měřické techniky nelze kvalitního výsledku dosáhnout bez zkušených pracovníků, kteří 

jsou schopni správně pouţít dostupné podklady, které jsou jiţ mnohdy zařazené do 

archivních fondů a běţně nepřístupné.  
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2.  Obnova katastrálního operátu 

Katastr nemovitostí České republiky eviduje data o nemovitostech, jejich soupis, 

popis a geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných 

věcných práv a dalších zákonem stanovených údajů. Základní územní jednotkou katastru 

nemovitostí je katastrální území a jeho operát, který se dělí na: 

- Soubor geodetických informací (SGI)  

- Soubor popisných informací (SPI) 

- Sbírku listin 

- Dokumentaci výsledků zeměměřické činnosti 

Obnova katastrálního operátu je definována zákonem 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon) jako vyhotovení nového souboru 

geodetických údajů a nového souboru popisných informací. 

Obnovu katastrálního operátu mohou provádět pouze osoby odborně způsobilé 

k výkonu zeměměřické činnosti. Za takovou je povaţována osoba s ukončeným 

středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru [4]. 

Český úřad zeměměřický a katastrální vydal dne 20. 12. 2007 Návod pro obnovu 

katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK 6530/2007-22 (dále jen Návod), který 

podrobněji upravuje některé činnosti katastrálního zákona a vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

(katastrální vyhláška). Návod ošetřuje moţné způsoby obnovy operátu v závislosti na 

způsobu získání podkladů, jeţ budou pro obnovu operátu pouţity. 

2.1. Obnova mapováním 

Obnova mapováním poskytuje nejpřesnější a nejspolehlivější řešení pro tvorbu 

nového operátu SGI. Bohuţel je však také finančně i odborně nejnáročnější a to znamená, 

ţe vyuţití mapování je v současnosti velmi omezeno. Fakticky probíhá pouze na malých 

k.ú., ve kterých zůstal nezmapovaný intravilán po pozemkových úpravách, případně tam, 

kde je katastrální operát výrazně poškozen.  

Práce při mapování se dělí na několik etap. Nejprve probíhá zjišťování průběhu 

hranic za účasti komise a dotčených vlastníků, kteří označí hranice svých pozemků. 
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Výsledek jednání komise s vlastníky se zaznamená do náčrtu zjišťování hranic a soupisu 

nemovitostí. Komise je sloţena z pracovníků katastrálního úřadu a zástupce obce. 

Následuje zaměření označených hranic, přičemţ tuto činnost mohou vykonávat  

i komerční subjekty. U hranic pozemků, které označeny nebyly, jsou sporné nebo mají 

původ v dřívější pozemkové evidenci se průběh hranic získá převzetím dosavadní hranice 

v katastrální mapě nebo mapě dřívější pozemkové evidence. 

Součástí obnovy mapováním je námitkové řízení, kde se vlastníci mohou seznámit 

s novým operátem a případně proti němu podat námitky. Výsledek obnovy mapováním je 

vţdy DKM. 

2.2. Obnova na podkladě výsledků pozemkových úprav 

Při pozemkových úpravách dochází k zásadním změnám v právním stavu řešených 

pozemků. Pozemky jsou nově prostorově a funkčně řešeny tak, aby poţadavky na jejich 

hospodářské, provozní a ekologické vlastnosti mezi sebou nebyly v rozporu.  

Prostřednictvím komplexních pozemkových úprav (KPÚ) je řešena také 

protipovodňová ochrana území, obnova vodních toků a remízků nezbytných pro ţivot 

zvěře, součástí bývá i vytvoření nové cestní sítě.  

Zeměměřické práce při pozemkových úpravách jsou prováděny komerčními 

subjekty, kterým tyto činnosti na základě výběrových řízení zadává Pozemkový úřad. 

Pracovníci katastrálních pracovišť se podílí na šetření hranic obvodů pozemkových úprav, 

kontrolách předkládaných výsledků zeměměřických činností a poskytují další nezbytnou 

součinnost. 

Výsledkem obnovy je vţdy DKM, kterou katastrální pracoviště zapíše na základě 

pravomocného rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv vydaném 

Pozemkovým úřadem. Je však třeba připomenout, ţe přes nesporné výhody, jaké KPÚ 

poskytují, existují i reálná rizika spojená s řešením majetkoprávních vztahů, která mohou 

celou KPÚ zpozdit o několik let, či dokonce zastavit. 
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2.3. Obnova přepracováním 

V resortu ČUZK jde v současnosti o nejčastější způsob obnovy operátu, který pro 

vytvoření nového operátu přebírá stávající výsledky zeměměřických činností. Tím je tato 

metoda několikanásobně levnější neţ nové mapování. Vyuţívány jsou hlavně zpřesněné 

rastrové soubory map katastru nemovitostí a dřívějších pozemkových evidencí, a pokud 

jsou k dispozici, tak také výsledky předchozích zeměměřických činností. Jde o relativně 

rychlý a hlavně levný způsob obnovy s minimem měřických prací.  

Při obnově přepracováním je vţdy vyhlášeno námitkové řízení, kde se vlastníci 

mohou seznámit s novým operátem a případně proti němu podat námitky.  

Obnovu přepracováním lze rozdělit podle vyuţití podkladů na dva druhy, přičemţ 

rozdíl v kvalitě zpracování nemusí vţdy vypovídat o tom, zda bude nová mapa vyhlášena 

jako DKM nebo KMD.   

 Obnova přepracováním na DKM – je vyhlašována tehdy, pokud je platnou 

katastrální mapou mapa dekadická v S-JTSK.  

 Obnova přepracováním na KMD – je vyhlašována tehdy, pokud je platnou 

katastrální mapou mapa sáhová v systému Svatý Štěpán nebo Gusterberg. 

Jde o zjednodušené rozdělení, které nebere v potaz, jakým způsobem doposud platná 

katastrální mapa vznikla.  

2.4. Převod 

Převod se provádí v katastrálních územích, ve kterých je obsah katastrální mapy 

vyjádřen číselně. Typickým příkladem jsou mapy vyhotovené v minulém století dle 

předpisu pro tvorbu Základní mapy velkého měřítka (ZMVM).  

Takto vyhotovené mapy zpravidla obsahují zaměřené stavby, oplocené pozemky 

nebo uţívací vztahy. Neobsahují však parcely zjednodušené evidence, které je nutné 

doplnit, zpravidla vektorizací rastrových dat DPE. 

Výsledkem obnovy převodem je vţdy DKM a neprobíhá námitkové řízení, pouze 

vlastníkům pozemků, které jsou doposud vedeny v ZE je zasláno oznámení o jejich 

doplnění do katastrální mapy.   
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2.5. Změna souřadnicového systému KM-D 

Jde o specifický druh obnovy operátu, kdy jsou převáděny mapy KM-D do S-

JTSK. Tyto mapy jsou sice jiţ digitální, ale při jejich obnově nebyly pouţity transformace 

ani kontrolní měření a jejich obnova probíhala prostou vektorizací mapového podkladu. 

Doposud jsou tyto mapy vedeny v souřadnicovém systému Svatý Štěpán na Moravě  

a v systému Gusterberg v Čechách. U takto obnovených k.ú. neproběhlo vyrovnání styku 

katastrálních hranic a jde tak doposud o mapy ostrovní.  

Při obnově převodem jsou mapy převedeny do S-JTSK stejnými postupy jako mapy 

vzniklé přepracováním na KMD, ale námitkové řízení neprobíhá. Pouze vlastníkům, jimţ 

byla změněna výměra, je tato informace oznámena. 
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3. Lokalita Prusy 

3.1. Popis lokality 

Katastrální území Prusy leţí asi 7 km jihovýchodně od Přerova a je od roku 1964 

součástí nedaleké obce Beňov. Území se nachází jiţní částí v rovinatém terénu. Od levého 

břehu říčky Moštěnky dochází k terénnímu zlomu s převýšením cca 30 metrů a směrem na 

sever je jiţ katastrální území dále zvlněné. Převaţujícím druhem pozemků je v k.ú. Prusy 

intenzivně vyuţívaná zemědělská půda. Obytnou zástavbu tvoří v převáţné části stavby 

venkovského typu. 

V současnosti probíhá v k.ú. Prusy intenzivní výstavba silnice II. třídy č. 150 

Přerov – Bystřice pod Hostýnem. Touto významnou stavbou ovšem nejsou dotčeny 

vlastnické vztahy v k.ú. Prusy, neboť pozemky pro její výstavbu byly vykoupeny na 

základě geometrického plánu jiţ v roce 1942.  

 

Obrázek 1 – Přehled k.ú. Prusy 
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3.2. Vývoj mapového fondu v k.ú. Prusy 

    V katastrálním území Prusy byla před obnovou operátu platnou katastrální 

mapou analogová dekadická mapa v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (dále S-JTSK). Pro pochopení, proč byla obnova provedena zvoleným 

způsobem, je třeba osvětlit historii mapového fondu v k.ú. Prusy. Přehled o druzích obnov 

operátu v k.ú. Prusy podává systém Metadata provozovaný ČUZK, obrázek 2. 

Obrázek 2 – Systém Metadata, informace o historii katastrální mapy 

3.2.1. Stabilní katastr 

Velká francouzská revoluce ovlivnila Evropu nejen politicky, ale také hospodářsky. 

Následné revoluční a napoleonské války celou Evropu vyčerpaly a tak i Rakousko-Uherská 

říše byla nucena vyhledat nový zdroj příjmů. Zatímco ještě v roce 1789 obnášel říšský dluh 

částku 338 milionů zlatých, do roku 1803 se více neţ zdvojnásobil na 793 milionů zlatých. 

Jedním ze způsobů, jak tento dluh sníţit, bylo zvýšení výnosů z pozemkové daně. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe předchozí způsob evidence půdy neumoţňoval přesné určení 

daňových výnosů, bylo rozhodnuto vytvořit katastr nový.  

Výsledkem několikaletého úsilí o zdokonalení evidence půdy a zvýšení daňových 

výnosů byl patent o stabilním katastru daně pozemkové ze dne 23. prosince 1817. Patent 

obsahoval následující doporučení [10]: 

 katastr bude obsahovat všechny pozemky hospodářsky obdělávané  

i neobdělávané, bez ohledu na panskou nebo poddanskou půdu, 
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 pozemky budou geometricky zaměřeny, zobrazeny, sepsány a popsány, 

 pozemky budou rozlišeny podle druhu a uţívání, 

 plodné pozemky budou vtříděny do jakostních tříd (bonity), stanoví se čistý 

výnos z pozemku jako základ pro stanovení výše daně. To vše bez ohledu 

na to, zda se jedná o půdu dominikální či rustikální. 

Pro kaţdou katastrální obec byla zeměměřiči zhotovena samostatná mapa 

katastrální, v níţ byly znázorněny hranice obce a veškeré pozemky lišící se od sebe 

různým drţitelem, kulturou, uţíváním apod. Zobrazené pozemky nazvané parcelami byly 

označeny parcelními čísly, oproti číslům topografickým, uţívaným v katastru josefském. 

Hranice katastrální obce byly převzaty tak, jak byly stanoveny při budování josefského 

katastru. Zaměření a zobrazení pozemků (tedy jejich poloha a tvar) bylo provedeno 

metodou měřického stolu. Mapy byly vyhotoveny v měřítku 1:2 880 na kvalitním papíru. 

Měření trvalo od roku 1824 s přestávkami aţ do roku 1843. Měřické práce byly 

vykonávány nejen vojenskými topografy, ale i osobami z řad civilistů, zejména v pozdější 

době, kdy se tyto práce rozrůstaly a vyţadovaly si větší mnoţství pracovníků. V Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku bylo zaměřeno celkem 12 696 katastrálních obcí o výměře 7 932 

800 ha s počtem parcel 1 15 359 513 a zobrazení bylo provedeno na 49 967 mapových 

listech o velikosti 65,85 x 52,68 cm.  

Měřítko 1:2 880 bylo zvoleno proto, aby se výměra jednoho jitra (čtverec o straně 

40 sáhů) zobrazila čtverečkem o straně jednoho palce. Protoţe 40 sáhů = 2 880 palců, je 

poměr obrazu ke skutečnosti právě 1:2 880.  

V k.ú. Prusy nabyl stabilní katastr platnosti, dle informací ze systému Metadata, 

31.12.1830. 

3.2.2.    Agrární operace 

Na Moravě byly činěny první pokusy o dobrovolná scelování jiţ v roce 1857 (např. 

Záhlinice v okrese Holešov), které vyústily v zemský scelovací zákon z roku 1868.  

Samotné agrární operace probíhaly na území Moravy a Slezska na základě říšských 

zákonů ze dne 7. června 1883. Byly to zákony: 

 Zákon č. 92 o scelování pozemků 
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 Zákon č. 93 o dělbě společných pozemků 

 Zákon č. 94 o zaokrouhlování hranic lesních 

Jednalo se o zákony tzv. rámcové, které nabývaly platnost v jednotlivých zemích aţ 

po schválení zemským sněmem. Zatímco v Čechách se vedly neustálé debaty, zda zákony 

odpovídají zásadám římského a říšského práva, na Moravě byl přijat zemský zákon 13. 

února 1884 (zákon č. 30/1884) a ve Slezsku 28. prosince 1887 (zákon č. 12/1888).  

Tyto zákony platily i po roce 1918 v nově vzniklé republice a rozvoj agrárních 

operací je moţno dokumentovat obrázkem 3, který znázorňuje stav na Moravě a ve 

Slezsku v roce 1937. 

 

Obrázek 3 – Agrární operace na Moravě a ve Slezsku 

Pro jednotné řízení a průběh prací byla říšským ministerstvem vydána v roce 1887 

zvláštní instrukce pro agrární operace, která byla novelizována v roce 1908. Touto 

instrukcí byly pokryty veškeré činnosti při provádění agrárních operací, ať uţ to byly 

činnosti technické (způsoby měření, poloměry zakřivení cest …) nebo administrativní 

(sestavení komise, změny obecních hranic, určení bonit …). Šla dokonce tak daleko, ţe 

nařizovala, v jakém ročním období se mají jednotlivé činnosti provádět. 

  Obecně stojí za zmínku citace o měřických pracech: „Za tím účelem připojí se na 

zemskou triangulaci síť trigonometrická IV. popřípadě V. řádu rozvrţená na celý obvod. 

Body trigonometrické spojí se polygonálními tahy, k nim připojí se síť přímek podrobných 
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a k těm se zaměří detail krátkými kolmicemi. Obecně platí zde ustanovení instrukce pro 

trigonometrické a polygonální měření katastru daně pozemkové. Pro výpočet souřadnic 

polygonových bodů můţe se pouţívati kruhového logaritmického pravídka (neb tabulek).“ 

Dále existovaly tyto instrukce: 

 instrukce pro měření stolová (1907)  

 instrukce pro měření trigonometrické a polygonální (1904). 

Mapa byla vedena na kvalitním papíře v měřítcích 1:2500 v extravilánech  

a případně 1:1250 v intravilánech obcí. V k.ú. Prusy nabyl platnosti nový katastr 

1.12.1913. 

3.2.3. ZMVM 

Rokem 1981 byla ukončena etapa technicko-hospodářského mapování (THM), 

avšak široký obsah těchto map byl z hlediska údrţby pro Český úřad geodetický  

a kartografický neudrţitelný. Proto bylo vytvořeno nové státní mapové dílo "Základní 

mapa velkého měřítka", tedy ZMVM. Tyto mapy obsahovaly jen prvky potřebné pro 

vedení tehdejšího operátu Evidence nemovitostí. Mapa byla tvořena automatizovaně a její 

součástí byl i Registr evidence souřadnic (RES), obsahující souřadnice všech prvků v mapě 

zobrazených. Mapa byla vedena v měřítcích 1:2000 a 1:1000 na PET folii. 

Prvním způsobem, jak mapu ZMVM vyhotovit, bylo klasické měření geodetickými 

metodami s místním šetřením a podpisy vlastníků. Tento způsob se uplatňoval převáţně  

u map v sáhových měřítcích, kde došlo k výraznému stavebnímu rozvoji území nebo se 

tento rozvoj očekával v souvislosti s výstavbou dálnic, elektráren nebo těţkého průmyslu  

a údrţba sáhových map by jiţ byla neefektivní. 

  Druhým způsobem bylo přepracování stávající mapy. Pro přepracování byla 

zvolena forma fotomechanického přenosu obsahu mapy do jiné zobrazovací soustavy  

a měřítka. Tento způsob zajišťoval rychlou a vcelku pohodlnou obnovu operátu, kdyţ 

jedinými geodetickými pracemi bylo vytvoření PPBP a provedení kontrolních oměrných 

měr na vybrané skupině bodů tak, aby se prokázala přesnost délek v nové mapě. 

V k.ú. Prusy byla obnova ZMVM dokončena v roce 1984, kdyţ byly katastrální 

mapy v měřítkách 1:2500 a 1:1250 transformovány do S-JTSK a dále bylo provedeno 
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snímání souřadnic podrobných bodů fotomechanicky v S-JTSK. Takto vznikla katastrální 

mapa na PET folii v měřítku 1:2000 v S-JTSK a seznam souřadnic podrobných bodů 

v RES.  

Porovnáním souřadnic PPBP a souřadnic podrobných bodů získaných 

fotomechanickým přenosem byl zjištěn konstantní posun cca  0,6m. Toto zjištění vedlo 

k závěru, ţe další vyuţití RESu pro obnovu operátu je nemoţné a proto se k výsledkům 

obnovy operátu ZMVM nadále nepřihlíţelo. Přesto bylo moţné s ohledem na § 16 odst.1 

písm.a) katastrální vyhlášky provést přepracování do digitální formy na digitální mapu 

(dále DKM), ovšem vzhledem k dochovaným výsledkům zeměměřických činností 

s převaţujícími kódy kvality podrobných bodů 4, 6 a 7.  

Pokud by v tomto katastrálním území neproběhla obnova ZMVM, byla by 

vyhlášena obnova přepracováním na KMD. 

3.3. Sousední katastrální území 

Katastrální území Prusy má společnou katastrální hranici se třemi dalšími 

katastrálními územími.  

Na severu leţí k.ú. Ţelatovice, ve kterém proběhla v roce 2006 KPÚ, a poté v roce 

2010 domapování intravilán. Na celém území je v současné době DKM.  

Na východě sousedí s k.ú. Čechy, ve kterém proběhlo ve třicátých a čtyřicátých 

letech minulého století scelovací řízení jiţ v S-JTSK, a v současnosti je toto území celé 

pokryto mapou DKM, jeţ vznikla v roce 2003. 

Jiţní a západní hranice k.ú. Prusy sousedí s k.ú. Beňov. V tomto k.ú. proběhla 

obnova operátu ve třicátých letech minulého století stejným způsobem jako v k.ú. Prusy, 

coţ znamená, ţe proběhlo scelovací řízení v rámci agrárních operací. I zde se uskutečnil 

převod mapy do ZMVM stejně jako v k.ú. Prusy. V současné době byla na tomto území 

zahájena obnova operátu přepracováním, která bude probíhat obdobně jako v k.ú. Prusy. 

Předpoklad vyhlášení obnoveného operátu je počátek roku 2014. 

Prakticky při kaţdé obnově operátu v sousedních katastrálních územích došlo také 

ke změnám katastrálních hranic mezi k.ú. Prusy a obnovou dotčenými k.ú. Převáţně se 

jednalo o narovnání hranice v souvislosti s drţbou pozemků nebo úpravu vynucenou 
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regulací říčky Moštěnka provedené ve třicátých letech minulého století. Přehled změn je 

moţné vysledovat na obrázku 4, kdy modré plochy označují přírůstky a červené plochy 

úbytky z k.ú. Prusy. 

U změn hranic, jeţ proběhly v souvislosti se scelovacím řízením, je moţné 

vysledovat snahu tehdejších tvůrců AO zachovat katastrální výměru obce bez výrazných 

změn. Naproti tomu úbytek v souvislosti s KPÚ Ţelátovice nijak kompenzován nebyl. 

 

Obrázek 4 – Přehled změn katastrálních hranic k.ú. Prusy 

Červená plocha – úbytek; modrá plocha – přírůstek 
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3.4. Statistické údaje o k.ú. 

Statistické údaje o k.ú. Prusy byly získány z Informačního systému katastru 

nemovitostí (dále ISKN) a jsou platné k říjnu 2011, kdy byl vyhotoven projekt obnovy 

operátu. Níţe jsou uvedeny vybrané statistické údaje. Kompletní soupis úhrnných hodnot 

druhů pozemků je v příloze 1. 

 Celková rozloha katastrálního území: 184 ha 

 Počet parcel KN: 257 

 Počet budov: 48 

 Počet parcel ve zjednodušené evidenci: 133 

 Počet LV: 72 

Tyto údaje nebyly vybrány náhodně, ale jsou základními statistickými údaji, ze 

kterých vychází výpočet pracovních hodin, jeţ jsou pro obnovu operátu konkrétního k.ú. 

přiděleny. Je tak moţné nejen sledovat skutečný průběh obnovy operátu (věcného úkolu)  

a porovnávat jej s plánovanými hodnotami, ale také jiţ dopředu odhadovat, kdy bude 

věcný úkol dokončen a tedy plánovat kapacity zaměstnanců na následné činnosti, například 

opravy chyb a námitková řízení. 

Časová náročnost věcného úkolu, obnova přepracováním na DKM v k.ú. Prusy, 

byla projektem stanovena na 696 hodin. 

Tabulka 1 – Odhad spotřeby času k.ú. Prusy 

Číslo výkonu Popis činnosti Koef. SH 

240 10 Přípravné práce 0.11 77 

240 40 Geodetické činnosti 0.11 77 

240 50 Výpočty a zobrazení 0.66 459 

240 70 Obnova SPI 0.12 83 

  Celkem 1.00 696 

Koeficienty u jednotlivých činností v tabulce 1 jsou stanoveny dle předchozích 

obnov operátu, tak jak byly vykazovány v systému Metadata, jedná se o průměrné 

hodnoty, které se mohou u specifických k.ú. lišit.  
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4. Přípravné činnosti a výběr podkladů 

4.1. Přípravné činnosti 

Samotné obnově operátu předchází etapa přípravných činností, kdy se zkoumají 

dochované mapové a měřické podklady. Na základě zkušeností s kvalitou dostupných  

podkladů bylo rozhodnuto, ţe v k.ú. Prusy proběhne obnova přepracováním do digitální 

formy na Digitální katastrální mapu (dále DKM). 

Jako součást přípravných činností byl v říjnu 2011 Technickým odborem při 

Katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj vyhotoven projekt obnovy operátu v k.ú. Prusy, 

který byl odeslán ke schválení na Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě.  

Současně s tvorbou projektu bylo obci Beňov zasláno Oznámení o obnově 

katastrálního operátu přepracováním spolu s vyhlášením revize v k.ú. Prusy. Toto 

oznámení odeslalo Katastrální pracoviště Přerov v lednu 2010.  

Projekt i oznámení obci jsou uloţeny v příloze 2. 

4.2. Výběr podkladů 

Výběr podkladů předchází zahájení prací na obnově operátu. Jde o velmi důleţitou 

etapu činností, která vyţaduje součinnost zpracovatele obnovy operátu a poskytovatele 

podkladů, v tomto případě KP Přerov do jehoţ územní působnosti k.ú. Prusy spadá. Jen 

pracovníci dotčeného katastrálního pracoviště mohou vědět, jaké podklady lze v archivu 

dohledat a nakolik jsou tyto dokumenty důvěryhodné. Tyto informace jsou pro další 

průběh obnovy operátu nedocenitelné, a pokud dojde k podcenění přípravy, je velmi 

obtíţné, ne-li nemoţné, případné nedostatky napravit ještě ve fázi obnovy operátu. Poté jiţ 

nastupuje institut opravy chyby, ve kterém je řešení vzniklých nedostatků výrazně 

náročnější. 

4.2.1. Rastrové soubory 

 Souvislý rastr mapy DPE v S-SŠ, který byl vytvořen v roce 2007 KÚ pro 

Olomoucký kraj. Podkladem byly rastrové soubory mapových listů DPE, 

pořízené v letech 1995 stolovým skenerem Geodézie Brno, zajišťujícím 
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přesnost  0,10 mm. Vzhledem k moţnosti provedení transformace do  

S-JTSK z identických bodů se při obnově operátu nepouţil souvislý rastr 

v S-JTSK vytvořený globálním transformačním klíčem (GTK). 

 Rastrové soubory mapových listů katastrální mapy, pořízené na skeneru KÚ 

pro Olomoucký kraj s platným atestem pro kartometrické skenování. 

 Ortofotogrametrické snímky z pásma Východ snímkovaného v roce 2009 

s velikostí pixelu 0,25 m. 

4.2.2. Seznamy souřadnic 

 Seznamy souřadnic ZBP, polygonové sítě a měřických bodů z mapování 

v S-SŠ. 

 Seznamy souřadnic a geodetické údaje základního polohového bodového 

pole (dále ZPBP), zhušťovacích bodů (dále ZhB) a podrobného polohového 

bodového pole (dále PPBP). 

 Souřadnice podrobných bodů z výsledků zeměměřických činností v S-JTSK 

nebo místním systému. 

4.2.3. Předchozí výsledky zeměměřické činnosti 

 Měřické náčrty mapování z roku 1913 v rozsahu celého intravilánu  

a doplnění změn do extravilánu v k.ú. Prusy. 

 Operáty dřívějších pozemkových evidencí. 

 Dochované výsledky zeměměřických činností od roku 1913. 

4.2.4. Ostatní podklady 

 SPI pro katastrální území Prusy. 

4.3. Revize v k.ú. Prusy 

Revize se provádí v částečném rozsahu podle § 63 odst. 3) katastrální vyhlášky. 

Činnosti související s revizí provádí KP Přerov, které o výsledku revize zpracuje protokol. 

 Součástí revize je i případná obnova a doplnění PPBP. Tato etapa však při obnově 

operátu prováděna nebyla. V k.ú. Prusy bylo bodové pole zřízeno jiţ v roce 1983, avšak ve 



Bc. Marek Vyslouţil: Vybrané činnosti při obnově katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Prusy 

 

2013   16 

4. třídě přesnosti. S ohledem na rozvoj měřické techniky a větší rozšíření aparatur GNSS 

mezi geodetickou veřejností se od obnovy nebo doplňování PPBP v takto nevýznamných 

lokalitách, jako jsou Prusy, upouští. KP Přerov pouze v rámci revize vyřadí z evidence ty 

body PPBP, které nebudou nalezeny nebo jsou prokazatelně zničeny. 

Revize místního a pomístního názvosloví opět spadá do činností, které provádí 

konkrétní katastrální pracoviště, do jehoţ působnosti dotčené k.ú. spadá. Bude vytvořen 

soupis místního a pomístního názvosloví a přehledový náčrt katastrálního území, ve kterém 

budou prostorově umístěny texty s názvoslovím. Tento náčrt spolu se soupisem názvosloví 

KP Přerov předloţí dotčenému obecnímu úřadu a po jeho odsouhlasení, odešle na Český 

úřad zeměměřický a katastrální, který navrţené změny posoudí. V případě souhlasu budou 

schválené názvy zaneseny do databáze GEONAMES, vykresleny v ZABAGEDu  

a promítnuty i do nově vytvořené mapy. 

4.4. Přehled ZPMZ 

Návod umoţňuje vést přehled ZPMZ dvěma moţnými způsoby, buď tabulkově, 

nebo v grafické formě. Při obnově v k.ú. Prusy vytvořilo KP Přerov, současně 

s poskytnutím podkladů, obě formy přehledu ZPMZ. Grafická forma byla vyhotovena ve 

formátu *.DGN a je nadále pouţívána pracovištěm při poskytování informací odborné 

veřejnosti. Výkres byl vytvořen na podkladu mapy KN a obsahuje informace  

o prostorovém umístění kaţdé změny, která je uloţena v dokumentaci. 

Tabulkový přehled byl při obnově průběţně doplňován informacemi o jednotlivých 

ZPMZ tak, aby bylo moţné kdykoliv v následujících letech dohledat, zda a jakým 

způsobem byl konkrétní ZPMZ přepočítán. 

 

Tabulka 2 – Ukázka tabulkového přehledu ZPMZ v k.ú. Prusy 
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5. Programové vybavení 

Pro výpočet měřických úloh a grafické práce byly pouţity programy standardně 

pouţívané pracovníky zabývajícími se obnovou operátu na Technickém odboru při KÚ pro 

Olomoucký kraj. Hodnocení softwaru, týkající se uţivatelského komfortu, je čistě 

subjektivní a jinou osobou můţe být hodnoceno rozdílně. 

Dále byly pouţity aplikace z kancelářského balíku MS Office, Adobe Reader  

a další běţně uţívaný software. 

5.1. Kokeš 

Jedná se o univerzální geodetický systém od společnosti Gepro spol s r.o., jehoţ 

jádro tvoří editor grafických dat. Systém Kokeš je moţné pomocí modulů rozšiřovat  

a vytvořit tak nástroj umoţňující vykonat většinu prací spojených s obnovou operátu. 

Tento program se vyznačuje uţivatelsky přívětivým prostředím, ve kterém lze kombinovat 

výpočetní práce s pracemi grafickými a tak okamţitě kontrolovat, zda jsou výpočty 

prováděny správně.  

Kokeš je prakticky nenahraditelným při práci s rastrovými soubory map. Modul 

rastry umoţňuje pohodlnou práci s rastrovými daty, jejich transformace, změny 

souřadnicových systémů, ořezání, spojování a má i další méně často vyuţívané funkce. 

Při práci s grafickými daty je moţné uţivatelsky přednastavit 10 nejpouţívanějších 

kreslících funkcí a tyto při pouţití funkce expert mít ihned k dispozici.  

V Kokeši je moţné velmi jednoduše přepínat mezi zobrazením výkresu, seznamem 

souřadnic, černobílými rastry nebo barevnými ortofotomapami, případně jednotlivá 

zobrazení mezi sebou kombinovat.  

Neocenitelnou výhodou je moţnost mít otevřeno více souborů najednou a kaţdý 

z těchto souborů mít barevně odlišený od ostatních. Praktické je to zejména v situaci, kdyţ 

jsou otevřeny seznamy souřadnic bodového pole, kontrolního měření, RESu a nově 

počítaných geometrických plánů. V tuto chvíli lze přiřadit ke kaţdému souboru jiný atribut 

barvy a síly zobrazení a zpracovatel tak velmi snadno pozná, který bod můţe pro kresbu 

vyuţít. Je moţné namítnout, ţe se jedná o maličkost, ale v situaci, kdy je na jednom rohu 
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stavby kombinace šesti měření tato funkce výrazně eliminuje moţnost napojení kresby na 

nevhodný bod.  

5.2. MicroGeos Nautil   

MicroGEOS Nautil (MG Nautil) je programový systém určený pro všechny 

způsoby obnovy katastrálního operátu v resortu ČÚZK. Pro ČÚZK ho vyvíjí Výzkumný 

ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze v.v.i. (VÚGTK). Celý programový 

systém je rozdělen do dvou částí. První je část databázová, pracující nad databázovým 

systémem Oracle, je určená pro zpracování souboru popisných informací (SPI), definici 

projektů a definici uţivatelů a jejich práv. Druhou částí je část grafická, pracující na 

platformě MicroStation J, která slouţí pro zpracování souboru geodetických informací 

(SGI). Grafické prostředí je propojené se systémem Groma, čímţ je uţivateli umoţněno 

komplexní zpracování geodetických dat. Funkce grafického prostředí MG Nautil, stejně 

jako funkce Gromy jsou obdobné jako u programu Kokeš, ale nezvyklé prostředí 

MicroStationu není pro uţivatele Kokeše uţivatelsky příjemné.  Z tohoto důvodu byl MG 

Nautil vyuţíván pouze pro dokončovací práce, a to především pro své napojení na databázi 

SPI. Je třeba zmínit skutečnost, ţe MG Nautil jako jediný určený prostředek pro obnovu 

katastrálního operátu SGI v resortu ČÚZK, je programován s ohledem na potřeby 

zaměstnanců katastrálních pracovišť, čímţ se liší od ostatních programových systémů  

s obdobnou funkčností.  

Oba uvedené systémy mají samozřejmě řadu rozdílů. Například výše zmíněná 

moţnost odlišení bodů různého původu není v MG Nautil podporována a zpracovatel je 

nucen komplikovaně kontrolovat, na který bod má kresbu napojit. 

Velkým kladem je naopak přímá podpora výměnného formátu VFK a kontroly 

grafických dat proti databázi SPI, jejichţ limity jsou nastaveny identicky jako v ISKN. 

Odpadá tak riziko, ţe kontroly, například právě v Kokeši, odhalí jen část chyb a ostatní je 

nutné komplikovaně opravovat po importu do ISKN. Pokud grafická data vykazují 

topologické chyby, nebo závaţný nesoulad s daty SPI, neumoţní systém provést export dat 

do VFK, dokud nejsou tyto chyby odstraněny.  
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5.3. Groma 

Groma je geodetický software pracující v prostředí MS Windows, určený pro 

zpracování všech výsledků zeměměřických činností. Je schopen propojit se s databází 

systému MG Nautil a vypočtené souřadnice exportovat přímo do databáze bodů vybraného 

projektu obnovy operátu. V resortu ČUZK je zakoupena licence Gromy bez grafického 

prostředí, které je nahrazeno právě systémem MG Nautil. 

5.4. G-Net  

G-Net je program určený pro vyrovnání měřických sítí. Tento program byl vyuţit 

pouze jednorázově pro výpočet měřených dat z kontrolního měření. Vzhledem k tomu, ţe 

na olomouckém pracovišti Technického odboru není k dispozici licence na tento software 

ani zaškolený pracovník pro práci s tímto programem, byl výpočet proveden pracovníkem 

na detašovaném pracovišti v Opavě, jemuţ byla poskytnuta naměřená data, která zpracoval  

a zpět předal jiţ vyrovnané souřadnice měřické sítě. 
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6. Vyhledání a zaměření identických a kontrolních bodů 

Tato etapa prací je při obnově operátu přepracováním velmi důleţitou a nezbytnou, 

má také přímý vliv na výslednou kvalitu nové mapy. Identické body slouţí nejen k výpočtu 

transformačního klíče pro celé k.ú. ze souřadnicového systému stabilního katastru do  

S-JTSK, jsou téţ podkladem pro vynesení měřených změn a geometrických plánů, jejichţ 

souřadnice jsou v místních systémech či vůbec neexistují.  

Body, které nebyly pouţity pro výpočet změn a geometrických plánů, se dále 

vyuţily pro ověření přesnosti dokončeného díla.  

Za identické a kontrolní body lze také prohlásit body získané z jiných výsledků 

zeměměřických činností. Toto je vhodné zejména v situaci, kdy jiţ konkrétní identický bod 

v terénu zanikl, ale dochovaly se jeho souřadnice z dřívějších měření. Tento postup byl při 

obnově operátu několikrát pouţit a bude popsán později. 

6.1. Vyhledání a zaměření identických a kontrolních bodů 

v extravilánu k.ú.  

Obvykle tato etapa probíhá pochůzkou po hranici k.ú., při níţ jsou vyhledávány 

jakékoliv stopy dřívějších zeměměřických činností, zejména hraniční mezníky. Pro práci  

v terénu jsou vyuţívány tisky DPE, nebo v poslední době stále více vyuţívané příruční 

soupravy GNSS. 

Při obnově operátu v k.ú. Prusy však pochůzka na hranicích k.ú. neproběhla, jelikoţ 

se porovnáním současných ortofotomap s rastrem DPE ukázalo, ţe prakticky neexistuje 

místo, u kterého by bylo moţné předpokládat nález identických bodů. Tento stav je 

způsoben intenzivní zemědělskou činností v dané lokalitě a změnami katastrálních hranic, 

ke kterým došlo v uplynulých desetiletích. Přehled změn katastrálních hranic je znázorněn 

na obrázku 4. 

Tímto na významu nabyl druhý způsob vyhledání identických bodů, a to pomocí 

výsledků dřívějších zeměměřických činností. Pro lokalitu Prusy to znamenalo dohledat 

jakékoliv podklady v S-JTSK, které by bylo moţné vyuţít, a to nejen z k.ú. Prusy, ale i ze 

sousedních k.ú.  
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6.1.1. Převzetí výsledků zeměměřických činností ze sousedních k.ú. 

Jak bylo zmíněno dříve, v sousedním k.ú. Čechy je platnou katastrální mapou 

DKM, ve které proběhlo v intravilánu obce mapování, ale v extravilánu byly souřadnice 

lomových bodů získány výpočtem měřických náčrtů ze scelovacího řízení z roku 1942. 

Toto scelovací řízení jiţ od počátku probíhalo v S-JTSK a bylo tedy moţné povaţovat 

společné body na hranicích obou k.ú. za identické.  

Nekompletní katastrální operát v k.ú. Prusy však neumoţnil získat v extravilánu 

větší mnoţství bodů, které by bylo moţné prohlásit za identické. To je způsobeno jednak 

tím, ţe se nedochovaly měřické náčrty agrárních operací z extravilánu a mohly tak být 

pouţity pouze některé identické body tehdejšího bodového pole, tzv. „polygony“. A také 

tím, ţe při scelení v k.ú. Čechy došlo na několika místech ke změně průběhu společné 

katastrální hranice a takové body pak nelze povaţovat za původní a identické. 

Podstatnou roli sehrál i časový odstup téměř třiceti let mezi jednotlivými 

scelovacími řízeními a měřickými pracemi. Jde o dost dlouhý časový úsek, ve kterém 

mohlo dojít ke zničení nebo k posunu identických bodů na hranici. 

Přesto bylo porovnáním měřických operátů z obou k.ú. vytipováno několik bodů, 

které se později pouţily pro výpočet transformačního klíče mezi S-JTSK a S-SŠ. Pro 

ukázku byly na obrázcích níţe vybrány body 30 a 31 z k.ú. Prusy (obrázek 5). Jako jejich 

protějšky byly vybrány body 136 a 137 z k.ú. Čechy (obrázek 6).  

 
Obrázek 5 – Seznam souřadnic polygonových bodů z  k.ú. Prusy  
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Obrázek 6 – Seznam souřadnic polygonových bodů z k.ú. Čechy  

6.1.2. Využití výsledků zeměměřických činností z k.ú. Prusy 

Z důvodu jiţ zmíněného stavu operátu a intenzivní zemědělské činnosti je velmi 

sloţité nalézt v extravilánu k.ú. Prusy identické body, které by bylo moţné pouţít pro 

transformaci.  

V roce 1983, v rámci tvorby ZMVM, vybudovala Geodézie n.p. Opava podrobné 

polohové bodové pole, které obsahovalo 23 bodů. Bylo zjištěno, ţe pro část bodů, hlavně 

v intravilánu, byla stabilizace vytvořena nově, ale část bodů v extravilánu vyuţívala 

nalezené body ze scelovacího řízení v roce 1913.  

V místopisech u jednotlivých bodů PPBP byla v poznámce uvedena informace, 

jaký původní bod se pro stabilizaci pouţil, nebylo tedy těţké sestavit dvojice identických 

bodů v obou souřadnicových systémech.  

V místopise byla ovšem také nalezena velmi důleţitá informace v poli „Popis, 

způsob stabilizace a určení bodu“ o způsobu určení souřadnic bodu. Nové body se vţdy 

určily přímým měřením, ale několik bodů v extravilánu bylo určeno pouze transformací při 
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fotomechanickém převodu mapy. Takové body nebylo moţno do nové transformace 

převzít, protoţe pravděpodobně v terénu nebyly nalezeny a vytvořeny byly jen proto, aby 

byla splněna tehdejší norma na pokrytí k.ú. počtem bodů PPBP. Rozdíl v místopise mezi 

bodem měřeným (bod 538) a bodem transformovaným (bod 553) je znázorněn na 

obrázcích 7 a 8. 

Podle zkušeností z jiných obnov bylo rozhodnuto vybrané měřené body povaţovat 

za identické a dle moţností je zařadit do výpočtu transformačního klíče.  

 

 

Obrázek 7 – Místopis bodu 538 PPBP v k.ú Prusy  

 

 

Obrázek 8 – Místopis bodu 553 PPBP v k.ú Prusy  
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6.2. Vyhledání a zaměření identických a kontrolních bodů 

v intravilánu k.ú.  

U této etapy je důleţité, aby se jí účastnil pracovník, který provádí obnovu operátu, 

neboť měřické práce jsou jedinou příleţitostí jak získat povědomí o situaci na místě. 

Mnohdy právě aţ při osobní prohlídce nejasné situace v náčrtu nebo ZPMZ na místě 

samém, je zpracovatel schopen získat představu, jakým způsobem je moţné provést 

výpočet a zákres. Tato skutečnost je velmi těţko přenositelná od někoho jiného. Pokud 

není tento pracovník schopný sám vést měřickou skupinu a určovat co je zapotřebí zaměřit, 

je vhodné, aby se účastnil alespoň jako strojník nebo figurant. 

Vyhledání i zaměření identických a kontrolních bodů v intravilánu proběhlo 

vzhledem k malé velikosti zastavěné části najednou. Primárním cílem bylo získat co 

nejvíce bodů, které je moţné označit jako identické, ale zároveň nepřipustit, aby se měřil 

kaţdý výstupek na budově. Některé stavby byly jiţ v současnosti zateplené, takţe pokud to 

bylo moţné, byl za identický bod povaţován nezateplený sokl stavby. Pokud byl zateplený 

i sokl nebo jej nebylo moţné zaměřit, byl zaměřen zateplený roh s poznámkou o šíři 

izolace pro vyuţití při dalších výpočtech. 

Před samotným výjezdem do terénu se provedl soutisk doposud spočtených náčrtů 

a rastrů map KN a DPE ve vhodném měřítku s barevným rozlišením jednotlivých vrstev, 

který slouţil k snadnější orientaci v terénu, a zároveň z něj bylo moţno vyčíst, zda je 

stavba původní či jiţ přestavovaná. U budov původních stačilo zaměřit jen jeden bod, pro 

kontrolu u staveb v řadové zástavbě stačí i jeden bod na dvě stavby. Bylo-li ovšem 

zjištěno, ţe stavba je změněna, bylo snahou zaměřit co nejvíce identických bodů pro 

pozdější snadnější výpočet změnových GP nebo ohlašovacích listů.  

Pokud to bylo moţné, bylo snahou zaměřit nejen identické body na stavbách, ale i 

na jiných trvalých prvcích polohopisu, protoţe ne vţdy je roh budovy i hranicí pozemku 

nebo výchozím bodem pro měřickou přímku.  

Za názorný příklad lze povaţovat situaci na obrázku 9, kde byl oplocený pozemek  

a ve vzdálenosti cca 0,5 m od rohových sloupků byly v úrovni terénu nalezeny zachovalé 

hraniční mezníky. Tyto mezníky byly následně po kontrole s oměrnými mírami z GP číslo 

00-11-56-920/1712 z roku 1956, kterým byl původní pozemek rozdělen, prohlášeny jako 
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identické, neboť rozdíl mezi délkami měřenými nyní a uvedenými na GP činil 0,08 m. 

Tyto body byly poté vyuţity pro výpočet jiţ zmiňovaného GP. 

 

Obrázek 9 – Hraniční mezník na vlastnické hranici 

 

    

Obrázek 10 – Polygonový bod č. 54  
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Bylo také nalezeno několik kamenů ve stavu podobném, jako je na obrázku 10. 

Tento kámen byl ihned identifikován jako bod bodového pole vytvořeného pro AO, tzv. 

polygonový bod. Tyto kameny se vyznačují pravidelným tvarem s vysekaným kříţkem, 

případně opracováním vrcholu do špičky, která je někdy ukončena důlkem pro olovnici. 

Od počátku bylo také jasné, ţe tento bod, vzhledem k jeho vyvrácení, nebude moţné 

pouţít jako identický. Přesto byl zaměřen a identifikován jako polygonový bod číslo 54. 

6.3. Použité měřické přístroje a pomůcky 

Technický odbor Olomouc disponuje několika totálními stanicemi značky Leica  

a aparaturami GNSS značky Leica a Trimble. Dále vlastní ruční GPS stanice, pásma a další 

potřebnou měřickou technikou. Samozřejmostí je pravidelná kalibrace totálních stanic, 

GNSS aparatur a pásma kalibrovaná při pořízení dle Metrologického řádu resortu ČUZK  

č. j. ČÚZK 1558/2009-22. 

Pro práce na obnově katastrálního operátu v k.ú. Prusy byla pouţita dále popsaná 

měřická technika. 

6.3.1. Totální stanice Leica TCR 702 

Totální stanice střední třídy byla pořízena v roce 2002 pro práce v bodových polích. 

Jde jiţ o starší přístroj, který ovšem svou kvalitou překonává mnohé dnes prodávané totální 

stanice niţší třídy. Totální stanice Leica TCR 702 je vybavena např. bezhranolovým 

dálkoměrem do 80 metrů, nekonečnými jemnými ustanovkami, alfanumerickou klávesnicí 

a také laserovou olovnicí. 

Úhlová přesnost přístroje je 2“, přesnost standardního délkového měření na hranol 

je 2 mm + 2 ppm, přesnost bezhranolového měření je 3 mm + 2 ppm.  

Totální stanice Leica TCR 702 prochází kaţdé dva roky kalibrací v Kalibrační 

laboratoři při Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve 

Zdibech u Prahy. Kalibrační list z roku 2010 je v příloze 3. 
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6.3.2. Aparatura GNSS Trimble R4 

GNSS rover Trimble R4 byl pořízen v roce 2010 pro podrobná měření Technického 

odboru s moţností zapůjčení na ostatní katastrální pracoviště Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj.  

Jde o lehký GNSS rover vybavený dvoufrekvenční anténou umoţňující paralelní 

příjem signálu z více druţicových systémů na 72 kanálech. Konkrétně u systému GPS 

podporuje frekvence L1C/A a L2E u systému GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A, L2P.  

Spojení mezi anténou a kontrolerem je bezkabelové, zajištěné pomocí Bluetooth. 

Kontrolerem je Trimble Recon, coţ je vlastně zdokonalené PDA v odolném krytu, 

vybavené polním softwarem Trimble Digital Fieldbook. Jedná se o základní verzi 

softwaru, která nepodporuje některé funkce z vyšších řad přijímačů, avšak pro podrobné 

měření dostačuje.  

Jediná nevýhoda této aparatury je v tom, ţe GSM modem je samostatný, tedy není 

integrován do kontroleru nebo antény, s tím souvisejí komplikace při připojování do 

mobilní sítě a niţší výdrţ baterie. 

Všechna měření v lokalitě Prusy byla řešena jako RTK. Poskytovatelem on-line 

korekcí byla síť CZEPOS jeţ poskytuje data pro katastrální úřady bezúplatně. 

Také GNSS aparatura Trimble R4 prochází kalibrací na testovací základně Skalka, 

jeţ spadá pod VÚGTK. Kalibrační list je zaloţen v příloze 3. 

6.3.3. Pásmo 50m 

Pro měření oměrných měr bylo pouţito ocelové pásmo o délce 50 metrů od výrobce 

BMI s nulou odsazenou od počátku.  

Pásmo je jako „Pracovní měřidlo nestanovené“ kalibrováno jen jednou, a to při 

pořízení. Kalibrace probíhá v laboratoři VÚGTK. Kalibrační list pásma je v příloze 3. 
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Obrázek 11 – Totální stanice Leica TCR 702 

6.4. Měřické práce 

Před samotným podrobným měřením proběhla zběţná rekognoskace terénu, při níţ 

bylo navrţeno přibliţné umístění stanovisek pomocných bodů tak, aby byla zajištěna 

vzájemná viditelnost mezi jednotlivými stanovisky. Samotná stanoviska byla poté 

stabilizována pomocí měřických hřebů v asfaltu, případně ocelovou trubkou 

v nezpevněném terénu. Označení stanovisek bylo prováděno reflexními barvami ve spreji  

u bodů, u nichţ se předpokládalo, ţe budou pouţívány dlouhodobě. Jednorázově vytvořené 

body, typicky rajony, byly označovány mastnými lesnickými křídami, které nezanechávají 

tak výraznou stopu, ale krátkodobě postačí. 

Stanoviska byla mezi sebou propojena polygonovými pořady, které vycházely ze 

známých bodů. Jako známé body byly pouţity body základního bodového pole, nebo body 

jejichţ souřadnice byly určeny pomocí aparatury GNSS. Všechny polygonové pořady byly 

uvaţovány jako oboustranně připojené a orientované. 

Při měření s aparaturou GNSS byly dodrţovány zásady stanovené v bodu 9 přílohy 

k vyhlášce č. 31/1995 Sb. Zejména ustanovení bodu 9.5 přílohy o nezávislosti 



Bc. Marek Vyslouţil: Vybrané činnosti při obnově katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Prusy 

 

2013   29 

opakovaného měření. Všechna opakovaná měření byla provedena ve stejný den s odstupem 

cca 1,5 hodiny. 

Nad rámec ustanovení vyhlášky 31/1995 Sb. bylo postupováno při samotném 

měření, kdy potřebná doba měření byla prodlouţena na více jak 5 sekund při ukládání 

záznamů po jedné sekundě. Nejkratší doba měření byla 14 sekund a průměrná odhadem 20 

sekund. S prodlouţenou dobou observace souvisela i nutnost zajistit aparaturu GNSS ve 

stabilní poloze pomocí stativu. Tato dvě opatření zajistila vyšší kvalitu a spolehlivost 

získaných dat při minimálních časových ztrátách. Výsledné souřadnice byly získány  

a zpracovány v reálném čase. Korekce poskytovala síť CZEPOS a zpracování provedl 

program pro transformace schválený ČUZK. Tento transformační program obsahující 

globální transformační klíč byl součástí GNSS aparatury Trimble. 

Všechny podrobné body polohopisu byly zaměřeny polární metodou pomocí totální 

stanice Leica TCR 702 s přesností podle bodu 13 přílohy katastrální vyhlášky. Měřeno 

bylo vţdy v první poloze dalekohledu a v jedné řadě. Při zaměření podrobných bodů 

polohopisu se vycházelo z bodů ZPBP a bodů určených metodou GNSS pomocí aparatury 

Trimble R4 připojené do referenční sítě CZEPOS. 

Při podrobném měření bylo snahou zaměřit nikoli co nejvíce podrobných bodů, ale 

co nejvíce bodů identických pro následný výpočet geometrických plánů nebo pro ověření 

jejich výpočtu. Měření probíhalo převáţně na veřejných pozemcích, ale častou komplikací 

bylo, kdyţ se nacházel identický bod za plotem na soukromém pozemku. V takové situaci 

je nutné dohodnout se s majitelem nemovitosti na vstupu na pozemek. Pokud k dohodě 

nedošlo, většinou z důvodu nepřítomnosti majitele, bylo v omezené míře na pozemek 

vstupováno i bez souhlasu majitele, ale pouze pokud nedošlo k překonání překáţky, 

například zamčené vstupní branky. Jako poslední moţnost pro zaměření nepřístupného 

bodu byl vyuţit bezhranolový dálkoměr totální stanice, který má ovšem svá omezení  

a nelze jej vţdy pouţít.  

Měřické práce proběhly v rozsahu čtyř dní ve dvou etapách. První etapa se 

uskutečnila v létě a druhá na podzim roku 2012. V rámci měřických prací bylo nově 

určeno celkem 170 bodů, z toho 156 podrobných bodů polohopisu a 14 bodů pomocných. 

Měřická skupina byla dva dny sloţena ze dvou osob a dva dny ze tří osob, skupinu vedl 
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Bc. Marek Vyslouţil, na pozici strojníka a figuranta se střídali paní Pavla Zobaníková  

a pan Pavel Filar.  

Lze namítnout, ţe tři osoby jsou zbytečné, ţe by vše bylo moţné změřit ve dvou. 

S tímto lze souhlasit v případě zaměření malého geometrického plánu, ale pokud má být 

zaměřován polohopis ve větším rozsahu, znamená třetí osoba v některých případech 

znatelné urychlení práce. Ať uţ pro vedoucího skupiny, který nemusí působit jako figurant 

a zároveň vést měřický náčrt, nebo v případě, ţe je k dispozici více odrazných hranolů 

sníţit prostoje při čekání na návrat ze vzdálenější orientace. Největší úsporu času lze získat 

při měření kontrolních oměrných měr.  

6.4.1. Výpočet 

Nejprve byla programem G-Net spočtena měřická síť. Tento výpočet byl proveden 

pracovníkem oddělení bodových polí a obnovy operátu na detašovaném pracovišti 

v Opavě. Protokol o výpočtu a spočtené souřadnice stanovisek byly předány zpět na TO 

Olomouc k dalšímu vyuţití. 

Výpočet podrobných bodů byl proveden v geodetickém softwaru Kokeš funkcí 

dávkový výpočet měřených dat. Souřadnice podrobných bodů byly určeny výpočtem ze 

zápisníku měření, který byl z totální stanice Leica exportován ve formátu MAPA2.  

V zápisníku byly jiţ pro výpočet sítě opraveny překlepy v číslech bodů a označení 

orientací, pro vlastní výpočet podrobných bodů tak jiţ nemusel být nijak upravován. 

 O průběhu výpočtu byl zpracován protokol obsahující údaje o dosaţených 

odchylkách v měřické síti, o vícenásobném určení souřadnic podrobných bodů a porovnání 

kontrolních měr s hodnotami vypočtenými ze souřadnic. Obsah a uspořádání zápisníků 

měření a výpočetních protokolů se řídí ustanovením 4.3.3 Návodu. Kód kvality u všech 

měřených bodů je 3, základní střední souřadnicová chyba pro KK 3 je mxy  0,14 m. 

Součástí výpočtu byl také výpočet kontrolních oměrných (příloha 4), kterým bylo 

provedeno ověření stávajících podrobných bodů polohopisu dle vzorce (1),  
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kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k 2.  
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Tabulka 3 – Ukázka výpočetního protokolu 

 

 

6.4.2. ZPMZ 

Výsledek měřických prací je zaloţen v ZPMZ 78 pro k.ú. Prusy (příloha 4), které je 

také součástí elaborátu obnovy operátu v k.ú. Prusy a obsahuje tyto náleţitosti: 

 popisové pole, 

 náčrt, 

 zápisník měření,  

 protokol o výpočtech. 

Součástí bude také protokol o určení souřadnic pomocných bodů pomocí aparatury GNSS 

a přehled měřické sítě. 
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7. Transformace dat 

Transformace souřadnic slouţí k převodu polohových bodů z jednoho 

souřadnicového systému x, y do druhého X, Y. 

Při obnově operátu v k.ú. Prusy byly transformace dat pouţívány v různých 

formách velmi často, neboť šlo mnohdy o jediný prostředek, jak získat souřadnice 

podrobných bodů v S-JTSK. Při kaţdé transformaci je nutno mít na mysli, ţe transformace 

je nevratný krok a je tedy nezbytné mít záloţní kopii výchozích dat pro případ, ţe výsledek 

nebude odpovídat představám zpracovatele. 

Pro vyuţití v geodézii jsou nejčastěji pouţívány tři druhy transformací, jeţ se mezi 

sebou liší velikostí a druhem deformace transformovaného obrazu. Z toho také plyne, ţe 

při transformaci je nutné vědět, jaký má být její výsledek a podle toho zvolit druh 

transformace, který bude pouţit. Jejich obecné rovnice (2), (3), (4) a stručný popis jsou 

uvedeny níţe. 

 Shodnostní – obraz je pouze posunut a natočen 

X = Xo + x cos ω – y sin ω ≡ Xo + a x – b y  

Y = Yo + x sin ω + y cos ω ≡ Yo + b x+ a y       (2) 

Xo, Yo jsou souřadnice počátku Oxy systému x, y v systému X, Y, ω úhel pootočení 

souřadnicových os x, y vzhledem k systému X, Y. K určení tří parametrů transformačního 

klíče (Xo, Yo, ω) je třeba znát alespoň tři souřadnice dvou identických bodů. 

Transformované obrazce mají v obou systémech stejný tvar a velikost. 

 Podobnostní – obraz je posunut, natočen a změněno měřítko 

Liší se od shodnostní jen zavedením měřítka μ = S.s-1, kde S je délka v systému X, Y  

a odpovídajicí délka s v systému x, y.  

X = Xo + μ x cos ω – μ y sin ω ≡ Xo + a x – b y 

Y = Yo + μ x sin ω + μ y cos ω ≡Yo + b x + a y     (3) 

 Afinní - obraz je posunut, natočen, změněno měřítko a dochází ke změnám tvaru 

X = Xo + μx x cos ωx – μy y sin ωy ≡ Xo + a x – b y  

Y = Yo + μx x sin ωx + μy y cos ωy ≡ Yo + c x + d y     (4)  
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kde μx , μy jsou rozdílná měřítka v osách x, y, ωx, ωy úhlová stočení os x, y vzhledem  

k osám X, Y  a a = μx cos ωx, b = μy sin ωy, c = μx sin ωx, d = μy cos ωy . 

U kaţdého zadání transformace při obnově operátu v k.ú. Prusy byly, dle moţností, 

vytvářeny nadbytečné dvojice bodů. Jen tak bylo moţné snáze odhalit případné hrubé 

chyby při zadávání bodů. 

 Při obnově operátu je povoleno vyuţívat pouze základních transformací, jako jsou 

transformace shodnostní či podobnostní. Ale i zde existují výjimky v případech, kdy je 

vědomě odstraňována chyba ze zobrazení nebo sráţky, tehdy jsou pouţívány  

i transformace afinní nebo speciální dotransformace. 

7.1. Dotransformace rastrů 

Po naskenování byly rastry nejdříve připojeny do souřadnicového systému Svatý 

Štěpán, ve kterém proběhlo odstranění lokální sráţky papíru tzv. plátování. Tyto práce 

probíhaly na Technickém odboru při KÚ pro Olomoucký kraj hromadně v letech 2004 – 

2006, kdy byly připraveny rastry pro všechna katastrální pracoviště v Olomouckém kraji. 

Takto připravené rastry byly pouţity pro zobrazení stavu DPE v ISKN a následně i pro 

obnovu operátu v dotčeném k.ú. 

Jiţ při zahájení prací na obnově operátu byl zjištěn nesoulad mezi polygonovými 

body a rastrovým obrazem mapy, způsobený pravděpodobně posunutím rámu mapového 

listu oproti standardnímu kladu mapových listů. Jednalo se o lidskou chybu při vynášení 

kresby mapového listu, která se projevila nerovnoměrným posunutím obsahu mapového 

listu, a téţ vztahy mezi jednotlivými prvky mapy byly v menší míře narušeny.  

K odstranění nehomogenity byla zvolena podobnostní transformace s Jungovou 

dotransformací. Tato dotransformace přitáhne výchozí body do cílové polohy, ovšem za 

cenu zkreslení situace v blízkém okolí cílového bodu. Tento jev je moţné eliminovat 

pouţitím většího mnoţství transformačních dvojic, které vykazují posun stejným směrem  

a transformace tak není „nucena“ provádět výrazné korekce na cílových bodech.   

Transformační klíč pro opravu mapového listu sestával z několika bodů na obvodu 

mapového rámu a z hlavně dvojic bodů tvořených obrazem polygonových bodů v mapě  

a jejich souřadnic. Po provedené transformaci zůstal rám mapového listu i nadále ve 
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správné poloze podle kladu, avšak jeho obsah byl připojen a posunut na soustavu 

polygonových bodů. Situace před a po transformaci je znázorněna na obrázku 12, červený 

rastr je v chybné poloze, zelený jiţ po provedené opravě a ţlutě jsou zobrazeny 

polygonové body. 

 

Obrázek 12 – Ukázka posunutí kresby v mapovém listu 

7.2. Transformační klíč mezi S-SŠ a S-JTSK 

Při transformaci rozsáhlých území se pro své vlastnosti pouţívá afinní 

transformace. I s ohledem na druh transformace je nutné mít na paměti, ţe transformační 

klíč musí pokrýt celé katastrální území a nejlépe i s rezervou za jeho hranicemi. Nelze tedy 

do transformace vloţit pouze několik identických bodů z intravilánu a provést 

transformaci. Takto zadaný transformační klíč by pokrýval pouze zadanou oblast 

s identickými body a území mimo transformační klíč by naopak bylo ohroţeno výraznými 

deformacemi kresby a narušením vzájemných vztahů mezi prvky mapy v závislosti na 

zvoleném druhu transformace. 
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Zadání transformace probíhalo po dokončení dvou základních etap prací. První 

etapou bylo samotné zaměření identických bodů, které nebylo moţné získat jiným 

způsobem. Druhou etapou a nezbytnou podmínkou pro zadání transformačního klíče byl 

výpočet měřických náčrtů AO z intravilánu. 

Pro vytvoření transformačního klíče ze S-SŠ do S-JTSK platného v lokalitě Prusy 

bylo tedy pouţito rovnoměrně rozloţených identických bodů základního polohového 

bodového pole, podrobného polohového bodového pole, podrobných bodů z kontrolního 

měření a identických bodů získaných převzetím výsledků dřívějších zeměměřických 

činností. U všech identických bodů byly známy nebo zpětně dopočteny souřadnice v S-SŠ. 

Trigonometrické body v S-SŠ nebyly označovány číslem, ale názvem bodu, tento název 

byl pro snadnější identifikaci bodů při tvorbě klíče ponechán a k přejmenování bodu podle 

dnešní konvence došlo aţ v závěrečném protokolu o transformaci. 

Po nashromáţdění dostupných podkladů a z nich vybraných souřadnic bylo 

vytvořeno 66 dvojic identických bodů, které pokrývaly celou lokalitu Prusy i se značnou 

rezervou. Nejvzdálenější bod pouţitý do zadání transformace byl vzdálen 12 km od obce. 

Územní platnost konečného klíče je vyjádřena zájmovou kruţnicí (obrázek 13, pravé 

okno), jejíţ střed leţí v těţišti mnoţiny identických bodů a poloměr je závislý na 

nejvzdálenější dvojici identických bodů od těţiště. Ideální samozřejmě je, pokud střed 

kruţnice vychází se zájmové lokality, ale není to podmínkou, důleţité naopak je, aby celá 

řešená lokalita byla uvnitř zájmové kruţnice. 

Nyní nastala nejnáročnější část celé transformace, kterou bylo nalezení „správných“ 

dvojic identických bodů. V prvé řadě byly odstraněny dvojice bodů, které zjevně nebyly 

identické. Opravy u těchto bodů se pohybovaly od desítek po jednotky metrů, coţ mohlo 

způsobit mnoho faktorů. Mezi nejčastější důvody patří výrazná přestavba věţe kostela, téţ 

při výstavbě nové triangulační sítě za první republiky nebyly často pouţity původní 

stabilizace trigonometrických bodů a nový bod byl umístěn v lepší konfiguraci související 

se změnami terénu. Dosti častým důvodem jsou také chyby v triangulaci starých sítí, 

jejichţ homogenita není ideální a vznikají tak lokální deformace. Je dokonce moţné najít  

i dvě různé souřadnice jednoho trigonometrického bodu a pouţít pro transformaci takovou, 

která odpovídá dané lokalitě. 
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Obrázek 13 – Zobrazení přehledu “prvotní“ transformace 

Levé okno – přehled IB v intravilánu, Pravé okno – přehled IB v rámci okresu Přerov 

 

Jedna z lokálních deformací je téţ na Přerovsku a při tvorbě klíče v této oblasti je 

nutné k tomu přihlíţet. Tato deformace je specifická svým průběhem od jihozápadu po 

severovýchod přibliţně středem okresu Přerov. Projevila se i při transformaci v lokalitě 

Prusy, kdyţ vznikly dvě skupiny trigonometrických bodů, jeţ sice uvnitř vykazovaly na 

bodech minimální opravy, ale vůči druhé skupině byly opravy opačným směrem v řádech 

desítek centimetrů aţ metrů. Bylo tak nutné najít ideální kombinaci dvojic identických 

bodů, která by zaručila celé pokrytí lokality Prusy a zároveň zajistila alespoň minimální 

přesah. 

Bylo vybráno asi dvacet dvojic identických bodů, které pokrývaly intravilán obce  

a staly se základem pro transformaci. Dále se analyzovaly body z extravilánu a body 

trigonometrické sítě. Postupně byly vylučovány body, jejichţ opravy v jednom směru 

přesáhly 0,3 m, výpočet těchto oprav se ovšem průběţně měnil v závislosti na zvolené 
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kombinaci bodů, takţe bod vyloučený z jedné kombinace vyhovoval pro kombinaci jinou. 

V tuto chvíli se jako výhodná ukázala vlastnost Kokeše ukládat jednotlivá zadání  

a v případě nutnosti se k nim vracet. Výraznou pomůckou byla téţ funkce, která 

v dialogovém okně transformace ve sloupci označeném „zpb“ odhadovala, zda je bod 

moţné povaţovat za identický či nikoliv. Komplikací se nakonec ukázalo připojení 

identických bodů na hranicích s k.ú. Čechy a Beňov, kdy musela být polovina identických 

bodů z transformace vyloučena, důvody tohoto stavu jsou nastíněny v kapitole 6.1.1. 

 

Obrázek 14 – Dialogové okno pro zadání transformace 
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Ve výsledném transformačním klíči zůstalo 32 dvojic identických bodů, z toho 

dvacet v intravilánu obce, deset v extravilánu a pouze dva trigonometrické body. Takto 

upravené zadání transformačního klíče zajistilo pokrytí lokality Prusy i s poţadovaným 

přesahem.   

O kvalitě výsledné transformace vypovídá dosaţená střední souřadnicová chyba 

0.08 m, které s velkou rezervou splňuje podmínky pro kód kvality 4, který byl pouţit při 

přepočtu měřických náčrtů z AO. Bylo sice moţné tuto chybu sníţit vypuštěním bodů na 

katastrální hranici aţ na 0,05 m, ale ve výsledku by takto malé zlepšení vedlo k podstatně 

horšímu napojení kresby v extravilánu na platnou DKM v k.ú. Čechy. 

Příprava prvotního naplnění zadání transformačního klíče trvala několik hodin, ale 

byl to jen zlomek času potřebného pro vytvoření konečného transformačního klíče. 

Celkovou dobu přípravy transformace ze S-SŠ do S-JTSK pro lokalitu Prusy lze odhadnout 

na necelé tři dny. Protokol o provedené transformaci je součástí přílohy 6. 

7.3. Transformace z místních systémů 

Jde o pravděpodobně nejčastější případ pouţití transformace při jakékoliv obnově 

operátu. Nejjednodušší formou je transformace shodnostní, při níţ nedochází 

k deformacím vztahů mezi transformovanými body. Výsledkem je pouze posun a otočení 

souřadnic do nové zobrazovací roviny. Pouţívá se zejména pro připojení GP v místních 

souřadnicích do systému JTSK.  

I u této „jednoduché“ transformace je nutné dbát na základní pravidla. Vzhledem 

k tomu, ţe většinou se pro připojení geometrického plánu pouţijí jen 3-4 body má i malá 

chyba za následek špatné připojení souřadnic do S-JTSK. Zejména se jedná  

o nerovnoměrně rozprostřené identické body nebo body ve větší vzdálenosti od zájmového 

místa transformace. 
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8. Výpočet, vektorizace a tvorba grafického souboru 

Většina činností se prováděla v programovém systému Kokeš, ve kterém bylo 

spotřebováno odhadem 90% času vyhrazeného pro kancelářské činnosti související 

s tvorbou grafického souboru. Zbývající čas, převáţně kontroly a dokončovací práce, 

připadl na systém MG Nautil.  

Veškeré výpočetní činnosti prováděné v této etapě byly chronologicky 

protokolovány do samostatného textového souboru. Je tak moţné kdykoliv pomocí tohoto 

protokolu dohledat, jakým způsobem byla získána souřadnice konkrétního podrobného 

bodu.  

U kaţdého podrobného polohového bodu byl kromě souřadnice určen také kód 

kvality. Přiřazení kódu kvality ke konkrétnímu bodu proběhlo dle bodu 13 katastrální 

vyhlášky. Výpočet z náčrtů AO probíhal vţdy s kódem kvality 4, případně horším, pokud 

dosaţené odchylky svou přesností tomuto kódu nevyhovovaly.  

Nově vypočteným bodům z geometrického plánu byl vţdy přiřazen kód kvality 

podle připojovacího bodu s nejhorším kódem kvality.  

Tabulka 4 – Určení kódu kvality podrobných bodů 

Kód kvality podle 

přesnosti původu 

bod, jehoţ souřadnice byly určeny se 

střední souřadnicovou chybou 

bod digitalizovaný z analogové mapy v 

měřítku 

3 ≤ 0,14 m - 

4  m  aţ ≤ m - 

5   m  aţ ≤  m - 

6 ≤ 0,21 m 1:1000, 1:1250 

7   m  aţ ≤  m 1:2000, 1:2500 

8  m 1:2880 a jiném výše neuvedeném 

8.1. Výpočet z náčrtů katastrálního měření 

V operátu katastrálního území Prusy se dochovaly náčrty z katastrálního měření, 

které následovalo po agrárních operacích. Je nutné připomenout situaci, která v tehdejší 

době panovala při měřických pracích. 
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Měřické práce při Agrárních operacích v extravilánu spadaly pod ministerstvo 

zemědělství a doměření intravilánu a následných změn v extravilánu měla na starost 

daňová správa, pod kterou spadaly katastrální a měřické úřady. Z tohoto dvojkolejného 

způsobu tvorby operátu bohuţel plyne jedna velmi nepříjemná skutečnost. Do současnosti 

se většinou dochovaly pouze měřické náčrty katastrálního měření, které provedly 

katastrální a měřické úřady. Měřické náčrty z AO se v archivech katastrálních pracovišť 

dochovaly pouze v omezené míře. Bohuţel ţádosti do Moravského zemského archivu 

v Brně a archivu Ministerstva zemědělství o dohledání výsledků zeměměřických činností 

byly většinou neúspěšné, coţ platí i pro k.ú. Prusy.   

Výpočty náčrtů byly prováděny ve stejném souřadnicovém systému, v jakém byly 

vyhotoveny, tedy v systému Svatý Štěpán. Velmi důleţité je sledovat jak byly 

zaznamenávány měřené hodnoty. V k.ú. Prusy jsou na všech náčrtech hodnoty 

zaokrouhleny na celé decimetry nebo jejich polovinu, tedy 5 centimetrů. Ve své době to 

pravděpodobně znamenalo urychlení prací a také při vynášení kresby do mapového listu 

byly přesnější hodnoty nadbytečné. Byl to však další důvod k tomu, aby takto získané 

podrobné body byly označeny kódem kvality 4.  

Veškeré výpočty byly prováděny v programu Kokeš funkcí ortogonální metoda. 

Nejčastěji pouţívaným způsobem výpočtu byla varianta „Napínání přímky“, která 

umoţňuje rozpočítat chybu v délce, mezi hodnotami danými z náčrtu a délkou ze souřadnic 

polygonových bodů. 

Další varianty výpočtů ortogonální metody byly vyuţívány méně, většinou tehdy, 

kdyţ chybělo cílové staničení na měřické přímce nebo naopak bylo moţné do výpočtu 

vloţit více měřených dat. V takovém případě byla vyuţívána funkce „Volná přímka“ 

umoţňující do zadání výpočtu vloţit více hodnot. 

8.1.1. Měřické náčrty v intravilánu 

Pro intravilán k.ú. Prusy se dochovalo pět náčrtů z katastrálního mapování (ukázka 

náčrtu obrázek 15), které pokrývaly celý intravilán v rozsahu, jak odpovídal roku 1913. 

Měřické náčrty jsou vyhotoveny na papíru o vyšší gramáţi. Měřický náčrt obsahuje 

informace o měřické síti, parcelách, stavbách i osobách, které se na jeho tvorbě podílely  

a datum vyhotovení. Zákres i zápis byl prováděn ručně s barevným rozlišením prvků 
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náčrtu. Zákres v náčrtu je adjustován tuší a i po sto letech je bez problémů čitelný. Červené 

„fajfky“ u měřených hodnot znamenají, ţe tyto staničení a kolmice byly nezávisle 

překontrolovány a jsou v pořádku (obrázek 16).  

 

 

Obrázek 15 – Náčrt číslo 3 

 

Budovy byly barevně odlišeny na spalné (růţová) a nespalné (ţlutá). Toto odlišení 

je velmi vhodné sledovat i dnes, neboť při výpočtu změn v následujících letech můţe být 

taková informace vodítkem, proč některé měřické přímky napojené na dřevné (spalné) 

stavby nevycházejí. Roh zděné stavby je povětšinou zachován do současnosti a v případě 

změny je tato dokumentována geometrickým plánem, avšak dřevěné přístavky mohly být 

přestavěny i několikrát bez toho, ţe by o takové změně existoval jakýkoliv záznam. Pokud 

zpracovatel ví, ţe při výpočtu následného GP vychází z bodu, který jiţ od počátku 

neposkytuje jistotu, je v případě, ţe výpočet nevychází do odchylek, ušetřen několikerého 

přepočítávání a hledání, kde se stala chyba. 
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Obrázek 16 – Výřez z náčrtu číslo 3 
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8.1.2. Měřické náčrty v extravilánu 

Tyto náčrty reagovaly na změny, které proběhly v období mezi AO v extravilánu  

a doměřením intravilánu. Téţ zaznamenaly stav, který nebyl zaměřen při samotném scelení 

pozemků, například boţí muka nebo koruny komunikací.  

Výpočet náčrtů v extravilánu proběhl bohuţel pouze na zlomku měřických přímek, 

neboť počáteční a koncové body měřických přímek téměř nevycházely z polygonových 

bodů, ale podrobných bodů zaměřených ve scelovacích náčrtech, které se však do 

současnosti nedochovaly. 

Přesto není moţné tvrdit, ţe v extravilánu nebyly výpočty pouţity. Byly k nim 

vyuţity tzv. „Topografie“, coţ jsou ve skutečnosti místopisy polygonových bodů se 

zaznamenanými oměrnými mírami na nejbliţší body. Polygonové body povětšinou leţely 

na vlastnické hranici a spojnicemi mezi těmito body lze vytvořit kostru cestní sítě a tím  

i vlastnické hranice, které mohou mít kód kvality 4. Ukázku topografie polygonového bodu 

znázorňuje obrázek 19. 

8.2. Výpočty změn zaměřených po mapování 

Nejčastější metodou výpočtu byla ortogonální metoda ve variantě „napínání 

přímky“ a „volná přímka“. Veškeré výpočetní práce, které proběhly, jsou zaprotokolovány 

v souboru vytvořeném v Kokeši. Jedná se o „pokračovací“ protokol, do kterého jsou 

chronologicky zapisovány veškeré provedené výpočetní práce. Tento soubor je 

v elektronické formě součástí výsledného elaborátu obnovy operátu.  

8.2.1. Změny do roku 1972 

V dokumentaci KP Přerov bylo z období od roku 1913 do roku 1972 uloţeno 48 

sloţek se zákresy změn, ohlašovacími listy a geometrickými plány. Toto číslo ovšem 

nevypovídá úplně přesně o počtu změn, protoţe zvláště u ohlašovacích listů z třicátých  

a čtyřicátých let mohlo být na jedné stránce zdokumentováno i pět změn. 

Při výpočtu bylo kaţdému geometrickému plánu nebo ohlašovacímu listu přiděleno 

nové ZPMZ, pod kterým nadále probíhaly veškeré výpočty. Do příslušné obálky ZPMZ 

byl zaloţen seznam s novými souřadnicemi a kopie původního výsledku podkladu se 
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zákresem nově očíslovaných bodů. Protokol o výpočtu zakládán nebyl, neboť je veden 

elektronicky a je součástí závěrečného elaborátu. 

Pro ukázku byl vybrán geometrický plán z roku 1939, jenţ byl přepočítán pod 

novým ZPMZ 84 (příloha 5). Předmětem tohoto geometrického plánu bylo rozdělení 

pozemku parcelní číslo 100 na dvě nové části podlomené 1 a 2. 

Geometrický plán byl spočítán pomocí bodů získaných výpočtem z měřických 

náčrtů v intravilánu a jednoho bodu dopočteného pomocí topografií pro polygonový bod 

47a. Tyto identické body byly pouţity pro zadání volné přímky, která obsahovala 4 měřené 

body. Nově spočtené body 1 a 2 jsou v obrázku 17 označeny zeleně. Červená linie 

znázorňuje zadání volné přímky. Původní geometrický plán zobrazuje obrázek 18. 

 

 

Obrázek 17 – Provedení ZPMZ 84 
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Obrázek 18 – Geometrický plán z roku 1939, podklad pro ZPMZ 84 
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8.2.2. Změny mezi lety 1972 – 1984 

V tomto časovém úseku se jiţ pro dokumentaci výsledků zeměměřických činností 

pouţívaly Záznamy podrobného měření změn s náleţitostmi a v podobě, která je s menšími 

obměnami pouţívána dodnes. Zpočátku se ještě pouţívaly formuláře ze starších zásob, ale 

na kvalitu výsledku toto nemělo vliv.  

Do okamţiku vyhlášení ZMVM v roce 1984 bylo provedeno sedmnáct ZPMZ. 

Pokud byl takovýto ZPMZ převzat do nové mapy, byl při přepočtu přečíslován do nově 

přiděleného čísla ZPMZ. 

8.2.3.  Změny po roce 1984 

Pomocí ZPMZ byly jiţ evidovány veškeré změny, ke kterým došlo od roku 1984. 

Vzhledem k tomu, ţe tehdejší sálové počítače byly vyuţívány pouze k výpočtům souřadnic 

nového mapování nebo významných změn polohopisu jako byly například dálnice  

a sídliště, nebyly aţ do přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století 

standardní součástí ZPMZ seznamy souřadnic, ale pouze předpis výpočtu. 

Podobná situace nastala i v k.ú. Prusy, kde většina ZPMZ z osmdesátých let 

obsahovala pouze předpis kresby. Zde ovšem bylo nutno přepočítat většinu ZPMZ, a to 

nejen ty, ve kterých nebyly souřadnice spočítané, ale i ty, ve kterých souřadnice 

podrobných bodů spočteny byly. Tato situace je způsobena tím, jak byla ZMVM v k.ú. 

Prusy vyhotovena viz. bod 3.2.3 této práce.  

Při zpracování GP bylo nutné velmi pozorně projít celý výpočetní protokol 

zaloţený v ZPMZ a na základě jeho analýzy rozhodnout, zda je moţné souřadnice v něm 

uvedené převzít, či nikoliv. Situace došla tak daleko, ţe na základě zkušeností s RESem 

v k.ú. Prusy, dodávaly některé podnikatelské subjekty do ZPMZ dva seznamy souřadnic. 

Jeden oficiální, jenţ obsahoval souřadnice přizpůsobené pro zákres do mapy, tedy RESu  

a druhý seznam, který bylo nutné vyselektovat z výpočetního protokolu, pokud výpočet 

vycházel z bodového pole.      

8.3. Vektorizace 

Podrobné body polohopisu, jejichţ polohu nebylo moţno získat převzetím 

dřívějších výsledků zeměměřických činností nebo novým výpočtem, byly získány 
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vektorizací rastrového obrazu mapy. Při vektorizaci měl vţdy přednost rastrový obraz 

mapy DPE před rastrem mapy KN získaným skenem z PET folie, jejíţ kresba je 

zdeformována opakovaným tepelným namáháním při kopírování. Pouze pokud by 

vektorizovaný obraz neodpovídal stavu v rastru DPE, byl by vyuţit rastr stavu KN. Tato 

situace však v k.ú. Prusy nenastala. 

Kvalita podkladu byla u vektorizovaných bodů odlišena přiřazením kódu kvality 

podle bodu 15.6 katastrální vyhlášky. Body získané vektorizací rastrů souborů map 

v měřítku 1:2500 (extravilán) získaly KK 7 a body získané vektorizací rastrů souborů map 

v měřítku 1:1250 (intravilán) získaly KK 6. Viz. tabulka 4. 

Samotná vektorizace probíhala na rastrových souborech připravených operacemi 

popsanými v kapitole 7, které byly připojeny nejdříve do souřadnicového systému Svatý 

Štěpán, v němţ proběhlo odstranění lokální sráţky papíru tzv. plátování. 

Vzhledem ke způsobu vzniku mapového podkladu v k.ú. Prusy byly pouţity dva 

způsoby vektorizace. 

8.3.1. Vektorizace „výpočtem“ 

Tento způsob vektorizace je poněkud neobvyklý a vychází z pravidel, která byla 

pouţita při tvorbě scelovacího operátu v rámci AO. Základní kostra cestní sítě byla 

vytvořena dle kapitoly 8.1.2 pomocí polygonových bodů. Takto vytvořená kostra ovšem 

nepokrývala extravilán kompletně a bylo nutné ji doplnit o další body polohopisu tak, aby 

vytvářela uzavřené místní tratě neboli hony. 

Doplnění cestní sítě bylo prováděno na základě informací získaných z topografií 

polygonových bodů. Názornou ukázkou je obrázek 19, ve kterém jsou zaznamenány 

základní pravidla pro tvorbu cestní sítě, která lze aplikovat na všechny obnovy operátu 

vycházející z AO. Na několika dřívějších obnovách operátu se ověřilo, ţe tato pravidla  

a jejich modifikace lze s úspěchem pouţít pro tvorbu polohopisu v extravilánu. 

Cesty byly rozděleny do kategorií podle četnosti vyuţití a podle tohoto rozdělení 

byly projektovány jako hlavní o šířce 5 metrů nebo 3 metry jako pomocné. Napojení cest 

bylo řešeno pomocí rozšíření ve tvaru trojúhelníku s délkami stran 3 a 5 metrů nebo 

kombinací těchto hodnot. Lze konstatovat, ţe pravidla jsou poplatná své době a jsou velmi 

jednoduchá, ale jejich dodrţováním lze dosáhnout zrychlení a zpřesnění vektorizace.    
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Obrázek 19 – Topografie bodu - základní pravidla tvorby cestní sítě 

 

Do takto vytvořené kostry cestní sítě byly vkládány průsečíky s hranicemi parcel, 

jejichţ směr byl odsunut z rastrů. Výhodným se také ukázalo pouţití funkce dělení plochy. 

Jestliţe existoval uzavřený hon, bylo moţné touto funkcí rozdělit plochu dle jednotlivých 

nároků parcel ZE. Tím bylo zaručeno, ţe parcely v celém honu získají výměru větší nebo 

menší vţdy ve stejném poměru k původní velikosti. Předpokladem samozřejmě bylo, aby 

takto získané body odpovídaly svou polohou rastrovému obrazu map DPE. 

8.3.2. Prostá vektorizace 

Jde o klasické řešení, jak získat souřadnice podrobných bodů. Provádí se prostým 

odsunutím polohy podrobného bodu z rastrového obrazu mapy DPE. Tento způsob byl 

pouţit aţ jako druhý v pořadí, a to v případě nemoţnosti získat souřadnice bodu metodou 

uvedenou v předchozí kapitole. 
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8.4. Doplnění parcel zjednodušené evidence 

Po provedené digitalizaci zůstalo v k.ú. Prusy 133 parcel ve zjednodušené evidenci, 

které byly doplněny do DKM. Tyto parcely neslučovaly ani v případě, ţe parcely jednoho 

vlastníka leţely vedle sebe a byly zatíţeny stejným, respektive nezatíţeny ţádným, 

omezením vlastnického práva. Tato situace je způsobena současným zněním katastrální 

vyhlášky, která dovoluje sloučení parcely s LV pouze na základě souhlasu vlastníka  

a vyjádření stavebního úřadu. 

Parcely byly očíslovány poddělením kmenového parcelního čísla honové parcely 

KN, v jejichţ hranicích se parcela zjednodušené evidence nebo její část nachází. Byl jim 

taktéţ přidělen stejný druh pozemku, jaký byl evidován u původní honové parcely KN.  

Původní parcelní čísla doplňovaných parcel jsou uvedena v konceptu DKM a také 

ve srovnávacím sestavení parcel, kde jsou provázány informace mezi starými a novými 

parcelami. 

8.5. Tvorba grafického souboru 

Polohopis digitální mapy byl vytvořen v grafickém prostředí systému Kokeš podle 

struktury definované předpisem Struktura a výměnný formát DKM a SPI mapovými 

značkami obsaţenými v příloze číslo 10 katastrální vyhlášky. Obsah digitálních map je 

rozčleněn do vrstev a přesně definovaných jednotlivých prvků, tím je při korektním 

způsobu tvorby grafického souboru zaručena kompatibilita mezi jednotlivými 

zpracovatelskými systémy. 

Z kresby mapy byly vypuštěny nadbytečné prvky polohopisu, jako jsou vnitřní zdi, 

ploty neleţící na vlastnické hranici, drobné stavby na zemědělských pozemcích a další 

prvky neodpovídající vyhlášce. Vztaţné měřítko grafického souboru je 1:1000. 

Samotná tvorba grafického souboru probíhala současně s výpočtem náčrtů, GP  

a vektorizací rastrových dat.  

Základní snahou bylo postupovat chronologicky od nejstarších dochovaných 

podkladů k nejnovějším. Ukázalo se však, ţe tento poţadavek lze dodrţet pouze omezeně. 

Jako první byly spočítané měřické náčrty v intravilánu z roku 1913 a dále byly 

chronologicky počítány další změny z ohlašovacích listů a geometrických plánů. Nebylo 
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ovšem moţné spočítat a zakreslit kaţdou změnu ihned, neboť některé vycházely z bodů, 

které vznikly při AO v extravilánu nebo byly navázany na GP, který nebylo moţné spočítat 

bez bodů získaných z kontrolního měření. Takové geometrické plány se odkládaly do 

doby, neţ je bylo moţné jednoznačně spočítat. Tímto způsobem proběhla čtyři kola 

výpočtů, neţ byly provedeny všechny geometrické plány, jeţ bylo moţné spočítat. 

Tento chronologický vícekolový systém obnovy operátu je vhodnější neţ varianta 

s výpočtem po lokalitách, kdy je soubor změn a geometrických plánů z určité lokality 

spočítán aţ ve chvíli, kdy lze provést výpočet všech změn najednou.  

Po dokončení tvorby grafického souboru v prostředí Kokeše došlo k převodu 

souboru do systémového prostředí MG Nautil, v němţ proběhly závěrečné práce. Převod 

se uskutečnil pomocí starého výměnného formátu, který jiţ sice není oficiálně podporován 

systémem ISKN, ale pro tvorbu obnoveného operátu jej lze stále pouţít. Grafický soubor 

v systému MG Nautil se dělí na tři části: 

 Srovnávací grafický soubor (SGS) – základní výkres ve kterém je obnova 

prováděna nebo je do něj importována z jiného prostředí (Kokeš). Před 

dalšími kroky je nutno provést veškeré topologické a logické kontroly 

souladu mezi grafickými a popisnými daty. 

 Koncept (KON) – automatizovaně vytvořený výkres vycházející z SGS, 

doplněný o návrh nového stavu. Ještě stále je zde odlišena vrstva 

současného stavu od návrhu na doplnění parcel zjednodušené evidence. Na 

základě takto vytvořeného výkresu je generován nový soubor popisných 

informací. 

 Konečný grafický soubor (KGS) – v tomto výkresu dojde ke sloučení vrstev 

stavu KN s vrstvami návrhu nového stavu parcel ZE. Výkres je moţné 

upravit jiţ jen po stránce vzhledové, poté dojde k exportu do ISKN. 

8.5.1. Číslování podrobných bodů DKM 

Podrobné body polohopisu jsou označeny dvanáctimístným číslem, jehoţ struktura 

je stanovena Návodem. Číslo bodu je tvořeno třemi částmi XXXY ZZZZ CCCC: 

 XXXY – pořadové číslo katastrálního území v rámci územní působnosti 

katastrálního pracoviště. Kód Y je uvnitř územní působnosti 0, pokud je 
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hodnotou nenulové číslo v rozmezí 1 – 8 značí příslušnost katastrálního 

území k sousednímu katastrálnímu pracovišti dle číselníku ISKN,  

 ZZZZ – číslo měřického náčrtu v rámci katastrálního území, 

 CCCC – pořadové číslo podrobného bodu v rámci měřického náčrtu. 

Podrobné body polohopisu v k.ú. Prusy byly očíslovány v rámci těchto ZPMZ:  

 68  polygonové body náčrtů mapování Čechy 

 69  polygonové body náčrtů mapování Beňov 

 70  polygonové body náčrtů mapování Prusy 

 71 - 75 měřické náčrty 

 76 body získané pomocí topografií  

 77 dočíslování bodů z vektorizace 

 79 - 99, 108 - 129 geometrické plány do roku 1972 

 100 - 107 geometrické plány v letech 1972 - 1984 

 130 -162 přepočtené ZPMZ od r.1984 

Body z geometrických plánů vyhotovených po roce 1984 jsou očíslovány v rámci 

ZPMZ příslušných plánů, případně byly přečíslovány při přepočtu. 

Kontrolní měření je očíslováno a zaloţeno v archivu KP Přerov pod ZPMZ 78. 

8.5.2. Kódy kvality 

Kódy kvality u podrobných bodů polohopisu byly určovány s ohledem na vznik 

těchto bodů dle tabulky 4. V k.ú. Prusy jsou převaţujícím kódem kvality kódy 4 a 7. Kód 

kvality 4 byl pouţit pro všechny body získané výpočtem z měřických náčrtů při AO a pro 

nově určované body geometrických plánů, jeţ z takto určených bodů vycházely. Kód 

kvality 7 byl pouţit u všech bodů, jejichţ poloha byla získána vektorizací rastrového 

obrazu mapy v měřítku 1:2500.  

V mnohem menší míře jsou zastoupeny i další kódy kvality, a to kódy kvality 3 a 6. 

Kód kvality 3 zůstal ponechán u bodů geometrických plánů, které vycházely ze základního 

bodového pole. Kód kvality 6 se pouţil u všech bodů, jejichţ poloha byla získána 

vektorizací rastrového obrazu mapy v měřítku 1:1250.     
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Specifický kód kvality 5 je běţně pouţíván pro body, jejichţ souřadnice byly 

získány vyhodnocením fotogrammetrických snímků. Při obnově operátu v k.ú. Prusy byl 

tento kód pouţit pro body geometrických plánů, které nesplňují geometrické parametry 

podle dnešních předpisů.  Byl také pouţit pro body, které sice splnily podmínky pro vyšší 

kód kvality, zpravidla KK 4, ale zpracovatel nebyl zcela přesvědčen o správné identifikaci 

identických bodů. V geometrickém plánu mohly být označeny jako vlastnické hranice 

pozemků ploty, ale při napojení změny na stav mapy získaný výpočtem z náčrtů AO  

a kontrolou oměrných vyšlo najevo, ţe tomu tak není, a přesto mohl výpočet splňovat 

podmínky pro vyšší KK.  

8.5.3. Kresba linií 

Linie byly kresleny ihned po výpočtu podrobných bodů pomocí předdefinovaných 

prvků v systému Kokeš. Nejčastěji se pouţívají prvky:   

 vlastnická hranice 

 hranice pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci  

 vnitřní kresba 

 hranice obce/katastrálního území 

8.5.4. Parcelní čísla 

Při tvorbě grafického výkresu byla přebírána parcelní čísla z platného stavu 

katastrální mapy, u parcel vedených doposud ve zjednodušené evidenci byla parcelní čísla 

převzata z mapy DPE. Parcely KN bez listu vlastnictví byly doplněny o identifikaci parcel 

nebo částí parcel vedených doposud ve zjednodušené evidenci 

Při tvorbě nového SPI byla parcelní čísla parcel KN s listem vlastnictví beze změny 

převzata. Parcely KN bez listu vlastnictví obsahující parcely ZE byly nově očíslovány 

poddělením původního kmenového čísla a doplněny do grafického souboru. 

8.5.5. Druh pozemku - značky 

Značky parcel byly jiţ při tvorbě grafického souboru v systému Kokeš průběţně 

doplňovány do výkresu dle platné katastrální mapy. Před samotným dokončením  

a exportem KGS do databáze proběhly v systému MG Nautil topologické kontroly, jejichţ 
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součástí byla i kontrola značek. Kontroly upozornily na parcely, jeţ neobsahují značku 

druhu pozemku, nebo jich naopak obsahují více. Po této systémové kontrole proběhla ještě 

kontrola vizuální nad vytištěným mapovým listem, jenţ obsahoval stav nové DKM. Mimo 

jiné zde byla kontrolována i správnost umístění značek v parcele. 

Nový grafický soubor obsahuje pouze značky uvedené v příloze číslo 10 katastrální 

vyhlášky. 

8.6. Výpočet výměr 

Výpočet výměr  nového souboru popisných informací probíhá automatizovaně 

v systému MG Nautil a řídí se několika základními pravidly stanovenými ve vyhlášce bod 

14.9 (tabulka 5), plocha P v m
2
 je větší z porovnávaných výměr. 

Tabulka 5 – Mezní odchylky výměr v digitální mapě 

Kód kvality u nejméně přesně 

určeného lomového bodu na 

hranici parcely (dílu parcely) 

Mezní odchylka v m2 Základní střední 

souřadnicová chyba 

3 2 0,14m 

4 0,4 . √P  +   4 0,26m 

5 1,2 . √P  + 12 0,50m 

6 0,3 . √P  +   3 0,21m 

7 0,8 . √P  +   8 0,50m 

8 2,0 . √P  + 20 1,00m 

Mají-li lomové body na hranici parcely, dílu parcely nebo skupiny parcel různé 

kódy kvality, pouţije se mezní odchylka podle kódu kvality bodu s největší střední 

souřadnicovou chybou [1].  

Pokud bude při výpočtu výměry u nové parcely zjištěno překročení odchylky, bude 

do nového operátu SPI převzata nově určená výměra z SGI. Pokud k překročení odchylky 

nedojde, zůstane i v novém SPI výměra původní. To neplatí, pokud byla výměra získána 

výpočtem ze souřadnic lomových bodů parcely v S-JTSK s nejhorším kódem kvality  

3 nebo 4. Pak je vţdy výměra převzata z nového SGI. 
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8.7. Kontroly 

Prvotní kontroly během obnovy operátu byly prováděny průběţně jiţ v systému 

Kokeš tak, aby byla zajištěna minimální topologická čistota výkresu nutná pro převod do 

systému MG Nautil.  

8.7.1. Topologické kontroly 

Těmito kontrolami se rozumí hlavně kontroly kříţení linií, volné konce linií, chyby 

v číslování bodů, či nesprávně pouţitý atribut kresleného prvku ve výkresu. 

Oba pouţité systémy, Kokeš a MG Nautil, přistupují ke kontrolám a jejich opravám 

podobně. Po dokončení kontrol lze pomocí funkce „Manaţer chyb“ jednotlivé chyby 

procházet a okamţitě opravovat. Opravy v systému Kokeš jsou pohodlnější a rychlejší, 

bohuţel nedosahují úrovně kontrol v systému MG Nautil. 

8.7.2. Kontroly souladu dat mezi SPI a SGI 

První kontroly souladu dat proběhly jiţ při samotné tvorbě výkresu, kdy je vhodné 

po dokončení zákresu parcely ihned zkontrolovat, zda nová výměra odpovídá výměře 

evidované v doposud platném SPI. Jiţ při této prvotní kontrole lze nalézt chyby, které je 

nutné opravit a čím dříve jsou tyto chyby odhaleny, tím dříve provede katastrální 

pracoviště jejich opravu. Tato průběţná kontrola probíhá ještě v systému Kokeš, všechny 

následné jiţ pouze v systému MG Nautil. 

Další kontrola probíhá nejpozději v okamţiku, kdy je výkres SGS v systému MG 

Nautil připraven k převodu na koncept DKM. Při této kontrole jiţ nejsou kontrolovány 

pouze výměry a dosaţené odchylky ve výměrách, ale také logické vztahy mezi parcelami. 

Není moţné, aby parcela bez LV neobsahovala identifikaci k parcele ZE, a naopak, aby 

parcela s LV byla identifikována k parcele ZE. Pokud se ve výkresu takové nesoulady 

nachází, nelze provést převod výkresu SGS na koncept a generovat nové SPI. Proto je 

nutné takové chyby řešit ve spolupráci s katastrálním pracovištěm co nejdříve. 

V k.ú. Prusy byla nalezena parcela ZE, která vznikla při narovnání katastrální 

hranice mezi k.ú. Beňov a Prusy v roce 1939. Vznikla spůlná parcela, jejímţ středem vedla 

katastrální hranice. Parcela však byla oparcelována jen na jedné polovině v k.ú. Beňov 

(parcela ZE 732). V k.ú. Prusy byla pouze zakreslena hranice parcely a nebylo doplněno 
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parcelní číslo. K odhalení této chyby nedošlo ani při digitalizaci SPI v devadesátých letech 

minulého století a přečkala tak více jak 70 let, neţ byla opravena v rámci obnovy operátu. 

Případ ukazuje obrázek 20. 

 

 

Obrázek 20 – Chyba v operátu 

Fialový rastr – DPE Prusy, Zelený rastr – DPE Beňov 

 

8.7.3. Ověření přesnosti mapy 

Pro účely porovnání souřadnic S-JTSK identických bodů DKM se souřadnicemi 

získanými z přímého měření a ověření kvality přepracované DKM bylo v katastrálním 

území Prusy zaměřeno 156 podrobných bodů polohopisu. Pro vlastní testování přesnosti 

bylo vybráno 30 jednoznačně identifikovatelných bodů, které vznikly výpočtem z 

měřických náčrtů katastrálního mapování. Ostatní body z kontrolního měření byly vyuţity 

pro tvorbu nebo kontrolu zobrazení geometrických plánů. 
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Tabulka 6 – Ověření přesnosti 

 
 Z DKM   Z kontrolního určení  

       
Podr. bod  ym   xm   yk   xk  Δx Δy up │Δx│2 │Δy│2 up1  up2  

102000780015 529938,52 1141806,81 529938,30 1141806,66 0,15 0,22 0,19 0,0225  0,0484  ANO ANO 

102000780012 529934,28 1141822,65 529934,38 1141822,71 -0,06 -0,10 0,08 0,0036  0,0100  ANO ANO 

102000780013 529942,52 1141824,74 529942,54 1141824,70 0,04 -0,02 0,03 0,0016  0,0004  ANO ANO 

102000780019 529968,25 1141793,99 529968,37 1141793,72 0,27 -0,12 0,21 0,0729  0,0144  ANO ANO 

102000780022 529971,24 1141738,90 529971,26 1141738,98 -0,08 -0,02 0,06 0,0064  0,0004  ANO ANO 

102000780631 529939,92 1141739,18 529940,03 1141739,21 -0,03 -0,11 0,08 0,0009  0,0121  ANO ANO 

102000780027 529931,47 1141744,40 529931,52 1141744,57 -0,17 -0,05 0,13 0,0289  0,0025  ANO ANO 

102000780028 529939,99 1141776,72 529939,99 1141776,77 -0,05 0,00 0,04 0,0025  0,0000  ANO ANO 

102000780033 529929,76 1141779,47 529929,80 1141779,48 -0,01 -0,04 0,03 0,0001  0,0016  ANO ANO 

102000780037 529994,69 1141756,92 529994,66 1141757,00 -0,08 0,03 0,06 0,0064  0,0009  ANO ANO 

102000780021 530028,70 1141770,92 530028,57 1141771,07 -0,15 0,13 0,14 0,0225  0,0169  ANO ANO 

102000780042 530052,49 1141771,50 530052,36 1141771,37 0,13 0,13 0,13 0,0169  0,0169  ANO ANO 

102000780048 530041,58 1141790,42 530041,55 1141790,37 0,05 0,03 0,04 0,0025  0,0009  ANO ANO 

102000780020 529991,89 1141781,04 529991,93 1141780,93 0,11 -0,04 0,08 0,0121  0,0016  ANO ANO 

102000780053 530015,11 1141868,86 530015,32 1141868,76 0,10 -0,21 0,16 0,0100  0,0441  ANO ANO 

102000780063 530070,77 1141887,60 530070,61 1141887,53 0,07 0,16 0,12 0,0049  0,0256  ANO ANO 

102000780064 530065,74 1141872,36 530065,63 1141872,26 0,10 0,11 0,11 0,0100  0,0121  ANO ANO 

102000780065 530073,95 1141869,75 530073,84 1141869,59 0,16 0,11 0,14 0,0256  0,0121  ANO ANO 

102000780062 530078,10 1141910,16 530077,96 1141910,15 0,01 0,14 0,10 0,0001  0,0196  ANO ANO 

102000780066 530086,19 1141907,64 530086,12 1141907,61 0,03 0,07 0,05 0,0009  0,0049  ANO ANO 

102000780011 529987,00 1141889,38 529986,88 1141889,31 0,07 0,12 0,10 0,0049  0,0144  ANO ANO 

102000780097 529868,37 1141680,52 529868,39 1141680,65 -0,13 -0,02 0,09 0,0169  0,0004  ANO ANO 

102000780099 529876,33 1141695,53 529876,33 1141695,13 0,40 0,00 0,28 0,1600  0,0000  ANO NE 

102000780105 529835,88 1141648,30 529836,17 1141648,46 -0,16 -0,29 0,23 0,0256  0,0841  ANO ANO 

102000780106 529824,62 1141648,49 529824,79 1141648,43 0,06 -0,17 0,13 0,0036  0,0289  ANO ANO 

102000780093 529884,41 1141737,73 529884,45 1141737,82 -0,09 -0,04 0,07 0,0081  0,0016  ANO ANO 

102000780224 529948,65 1141560,38 529948,79 1141560,41 -0,03 -0,14 0,10 0,0009  0,0196  ANO ANO 

102000780125 529960,08 1141548,86 529960,40 1141548,74 0,12 -0,32 0,24 0,0144  0,1024  ANO ANO 

102000780129 530018,03 1141521,67 530018,08 1141521,82 -0,15 -0,05 0,11 0,0225  0,0025  ANO ANO 

102000780131 530007,05 1141525,90 530007,25 1141526,00 -0,10 -0,20 0,16 0,0100  0,0400  ANO ANO 

       

∑ 0,5182 0,5393 100% 97% 

            

       
sxy sx sy 

  

       
0,09 0,09 0,09 

  

 

Soubor zaměřených jednoznačně identifikovatelných bodů byl podroben analýze 

podle kritérií uvedených v bodu 13.7 a 13.8 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb. 

Pro porovnání souřadnic výběru podrobných bodů se vypočtou pro body výběru 

rozdíly souřadnic x= xm - xk, y = ym - yk, kde xm, ym jsou výsledné souřadnice podrobného 

bodu v mapě a xk, yk jsou souřadnice téhoţ bodu z kontrolního určení. 

Pro kaţdý identický bod byla spočtena střední odchylka v poloze dle vzorce (5), 
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2

22 xy
up




                                                 (5) 

která byla nejprve porovnána s dvojnásobnou hodnotou mezní odchylky pro body s kódem 

kvality 4, jeţ činí up1 = up < 0,52 m a poté i se základní hodnotou up2 =  up < 0,26 m.  

Ţádný z 30 posuzovaných bodů nepřekračuje mezní odchylku up1, a přitom hodnotu 

up2 nepřekročilo 97% bodů, přičemţ vyhláška č. 26/2007 Sb. vyţaduje minimálně 40 % 

bodů.     

Dále byla, nad rámec poţadavků katastrální vyhlášky, testována přesnost pomocí 

výběrové střední souřadnicové chyby sxy, vypočtené jako kvadratický průměr středních 

chyb souřadnic sx, sy, které byly určeny ve výběru o rozsahu N bodů (30) pomocí vzorce 

(6), (7), výsledky testu jsou v tabulce 6. 





N

j

jx Nkxs
1

2 )/(
                                  (6) 





N

j

jy Nkys
1

2 )/(
                                                (7)              

Hodnota koeficientu k, byla stanovena k = 2, neboť kontrolní určení má zhruba 

stejnou přesnost jako kontrolované body.  

Výběrová střední souřadnicová chyba sxy, vypočtená ze vztahu (8) činí 0,09 m a 

vyhovuje kritériu sxy < 0,29 m [11]. 

      

 
2

22

yx

xy

ss
s




                                             (8) 

Protokol o ověření přesnosti s grafickým přehledem pouţitých bodů je součástí 

přílohy 7. 
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8.8. Elaborát obnovy operátu 

Před odevzdáním výsledku obnoveného operátu přepracováním SGI na DKM 

v katastrálním území Prusy bude vytvořen elaborát obnovy, v němţ budou zachyceny  

a popsány nejdůleţitější činnosti, které při obnově proběhly. 

Součástí elaborátu je projekt obnovy operátu a technická zpráva zachycující 

podstatné události a změny v průběhu prací oproti projektu, ať uţ technické nebo časové. 

Budou zaprotokolovány transformace rastrů a transformace mezi S-JTSK a S-SŠ. Součástí 

bude téţ ZPMZ pro zaměření identických a kontrolních bodů a ověření přesnosti nově 

vytvořeného SGI. 
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9. Závěr 

Cílem práce bylo zpracování vybraných činností při obnově katastrálního operátu 

přepracováním v katastrálním území Prusy. Byl popsán postup prací od terénních aţ po 

kancelářské. Dále zde byly zmíněny skutečnosti, které měly výrazný vliv na volbu druhu 

obnovy operátu a způsobu jejího provedení.  

Katastrální mapu bylo moţné s ohledem na § 16 odst.1 písm.a) katastrální vyhlášky 

přepracovat do digitální formy na digitální mapu, ovšem vzhledem k dochovaným 

výsledkům zeměměřických činností s převaţujícími kódy kvality podrobných bodů 4, 6  

a 7.  

Při zpracování byl pouţíván software Kokeš a MG Nautil. Oba systémy mají své 

silné i slabé stránky a vyuţitím silných nástrojů v kaţdém z nich došlo k urychlení  

a zkvalitnění procesu obnovy operátu v k.ú. Prusy. 

Dle názoru zpracovatele byla zvolená forma obnovy operátu – vzhledem ke 

způsobu zpracování, kvalitě současné ZMVM a dochovaným výsledkům zeměměřických 

činností – správná a je aplikovatelná i na další katastrální území s obdobným vývojem 

katastrálního operátu. Dochované číselné výsledky agrárních operací poskytují záruku, ţe 

s jejich pomocí provedená obnova operátu bude dílo výrazně kvalitnější, neţ převzetí 

doposud platné ZMVM. Tento názor je podloţen výsledky testování přesnosti uvedenými 

v kapitole 8.7.3.  

Veškeré činnosti při obnově operátu prováděla osoba odborně způsobilá k výkonu 

zeměměřické činnosti. Za takovou je povaţována osoba s ukončeným středoškolským 

nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru [4]. 

Veškeré zeměměřické práce v terénu, výpočetní a grafické zpracování byly 

prováděny zpracovatelem samostatně, kromě činností, u kterých je uvedeno zpracování 

jinou osobou, s vyuţitím znalostí a poznatků získaným během studia a v zaměstnání na 

Katastrálním úřadu. 
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