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Anotace 

 

Práce popisuje postup při obnově katastrálního operátu přepracováním souboru 

geodetických informací do digitálního vyjádření ve fázi etapy vyhledání a zaměření 

identických bodů. Zdůvodňuje využití identických bodů při zpracování výsledků 

původních zeměměřických činností a při zpřesnění rastru. Dále je popsána konkrétní 

praktická realizace výběru a zaměření identických bodů pro přepočet výsledků původních 

zeměměřických činností v katastrálním území Sádek u Dívčího Hradu, popis metody 

měření a zhodnocení přesnosti. 

 

Klíčová slova: obnova katastrálního operátu, identický bod, katastrální území 

 

Summary 

 

This work describes the procedure for renewal of the cadastre documentation by revision 

of geodetic information file into digital expression in stage of the phase to focus and to find 

identical points. Justifies the use of identical points in the processing of the results of 

original cadastral surveying activities and refine the grid. It is also described specific 

practical implementation of selection and measuring of identical points for the conversion 

of original cadastral surveying activities in cadastral district Sádek u Dívčího Hradu, 

description of methods of measurement and evaluation accuracy. 
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Seznam použitých zkratek 

 

KN  - Katastr nemovitostí 

ČÚZK  - Český úřad zeměměřický a katastrální 

S-JTSK - Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

DKM  - Digitální katastrální mapa 

KMD  - Katastrální mapa digitalizovaná  

KM-D             - Katastrální mapa digitalizovaná vyhotovená podle dřívějších 

předpisů 

ZPMZ  - Záznam podrobného měření změn 

SGI  - Soubor geodetických informací  

RES  - Registr evidence souřadnic 

GNSS  - Globální navigační satelitní systém 

PPBP  - Podrobné polohové bodové pole 

ZPBP  - Základní polohové bodové pole 

ZhB  - Zhušťovací bod 

MNČ  - Metoda nejmenších čtverců 

TL  - Triangulační list 

OB  - Orientační bod 
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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je zaměření identických bodů pro obnovu 

katastrálního operátu přepracováním. Toto téma jsem si nevybral náhodně. Jako 

zaměstnanec oddělení aktualizace a dokumentace katastrálního pracoviště Krnov se 

podílím na digitalizaci katastrálních map při obnově katastrálního operátu přepracováním, 

přičemž vyhledání a zaměření identických bodů je jednou z jejích dílčích etap.  

Tato práce popisuje na konkrétní realizaci z konce června roku 2011 měření 

identických bodů v terénu, včetně přípravných prací a následného zpracování dat 

v kanceláři, problematiku využití, vyhledání a určení souřadnic identických bodů 

při obnově katastrálního operátu přepracováním. 

Vypočtené souřadnice identických bodů byly v uvedeném případě použity 

pro přepočet dřívějších výsledků zeměměřických činností a pro tvorbu výkresu 

a zpřesněného rastru, v souladu s projektem obnovy souboru geodetických informací 

katastru nemovitostí (dále jen „KN“) jeho přepracováním v katastrálním území Sádek 

u Dívčího Hradu. 

Dle vyjádření Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „Úřad“ nebo 

„ČÚZK“) se řadí digitalizace katastrálních map mezi nejdůležitější úkoly resortu. Záměr 

převést správu katastru nemovitostí do digitální podoby, mimo jiné také s cílem vést 

na celém území České republiky souvislou katastrální mapu v digitální podobě, vyšel 

z potřeby vybudovat v rámci celé státní správy registr státního informačního systému. 

Na základě usnesení vlády České republiky č. 312/1993 s názvem „Koncepce digitalizace 

katastru nemovitostí a spolupráce katastrálních úřadů s dalšími správci nově tvořených 

informačních systémů“ byla proto Úřadem pod č.j. 598/1999-1 ze dne 26. 2. 1999 

zpracována „Koncepce přepracování katastrálních map do digitální formy“. Časový průběh 

programu digitalizace souboru geodetických informací KN byl původně rozvržen do 8 let 

počínaje rokem 1999. Přesto, že tento termín nebyl dodržen, práce na digitalizaci 

katastrálních map úspěšně pokračují a dnes je dokončení digitalizace plánováno na rok 

2017. Podle údajů Úřadu byla k 1. 1. 2013 katastrální mapa v digitální podobě vedena 

v 9 064 katastrálních územích, což je 69,9 % z jejich nynějšího celkového počtu 13 026. 

Zbytek území ČR je dosud pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii.  
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2 Obnova katastrálního operátu 

Dle katastrálního zákona, tedy zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, je obnova katastrálního operátu (dále jen 

„obnova“) „vyhotovení nového souboru geodetických informací ve formě grafického 

počítačového souboru a nového souboru popisných informací katastrálního operátu“. 

Obnovu lze provést novým mapováním, na základě výsledků pozemkových úprav, 

nebo přepracováním souboru geodetických informací [7]. 

Výsledkem každé obnovy katastrálního operátu je katastrální mapa vyhotovená 

a vedená v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále jen    

„S-JTSK“) .  

Z hlediska výsledné přesnosti určení souřadnic lomových bodů hranic jednotlivých 

pozemků, z hlediska náhledu na nespornost průběhu jejich hranic v terénu, zobrazení jejich 

geometrického a polohového určení v souboru geodetických informací katastru 

nemovitostí (dále jen „katastr“) a z hlediska uspořádání vlastnických vztahů 

k zemědělským pozemkům, se jeví jako nejvýhodnější kombinace obnovy na podkladě 

pozemkových úprav v polních tratích, tzv. extravilán, a obnovy novým mapováním 

v zastavěných oblastech, tzv. intravilán. Body převzaté ze schváleného návrhu 

pozemkových úprav se považují dle bodu č. 13.9 přílohy vyhlášky č. 26/2007 Sb. za body 

určené se základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m, tedy za body s kódem 

kvality 3 [5]. 

V případě obnovy novým mapováním je průběh vlastnických hranic v terénu 

zjišťován za účasti vlastníků dotčených pozemků, a po jeho odsouhlasení jsou lomové 

body příslušných hranic zaměřeny geodetickými metodami se stanovenou přesností, 

shodnou, jako v případě určení přesnosti souřadnic bodů při výkonu zeměměřických 

činností v rámci pozemkových úprav. Obnova novým mapováním je však časově 

a finančně velmi nákladná. Časová náročnost při výlučném využití obnovy novým 

mapováním byla odhadnuta na dobu necelých padesáti let [2], proto pro většinu 

katastrálních území České republiky ve kterých nebudou z rozhodnutí pozemkového úřadu 

zahájeny pozemkové úpravy, byla Úřadem zvolena časově méně náročná a levnější metoda 

obnovy katastrálního operátu přepracováním s cílem vyhotovit nový soubor geodetických 

informací katastru v digitálním vyjádření v předepsané formě a datové struktuře, jednotné 
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pro celé území České republiky, aplikované již pro digitální katastrální mapu (dále jen 

„DKM“), bez potřeby provádět v zájmovém území časově a finančně náročné činnosti. 

„Obnova operátu přepracováním se provádí v území s katastrální mapou na plastové 

folii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku (dále jen 

„analogová mapa“) podle § 16 odst. 1 písm. b) katastrální vyhlášky. Je-li původní 

analogová mapa vedena v S-JTSK, vznikne DKM, je-li analogová mapa v  souřadnicovém 

systému gusterbergském nebo svatoštěpánském, vznikne katastrální mapa digitalizovaná 

(dále jen „KMD“)“ [3]. 

V současnosti se můžeme také ještě setkat s digitalizovanou mapou vyhotovenou 

podle dřívějších předpisů podle zásad pro obnovu sáhových katastrálních map 

přepracováním do digitálního vyjádření s označením KM-D. Podle tehdy platných 

předpisů se rastrové soubory jednotlivých mapových listů map bývalého pozemkového 

katastru (dále jen „pozemkový katastr“), transformovaly afinní transformací na rohy 

příslušných mapových listů určených v gusterbergském nebo svatoštěpánském systému 

stabilního katastru. S využitím identických bodů v polohopisu mapy pozemkového katastru 

se poté provedla transformace mapových listů platné katastrální mapy. Mapy KM-D jsou 

ostrovní mapy vedené v původním souřadnicovém systému stabilního katastru 

v metrickém vyjádření, u kterých nebylo provedeno vyrovnání hranic na stycích 

sousedních katastrálních území, a při tvorbě map byly zřídka využity výsledky dřívějších 

zeměměřických činností. Na základě mnohých kritik byla po digitalizaci celkového počtu 

1212 katastrálních území, tedy 9,4 % z celkového počtu 12915 k.ú. (stav k 30. 6. 2006), 

tvorba těchto map ukončena. Mapy KM-D jsou v současné době průběžně obnovovány 

převodem původního souřadnicového systému do S-JTSK. [1] 

   

3 Využití identických bodů při obnově katastrálního 

operátu přepracováním  

Postup při obnově katastrálního operátu přepracováním je stanoven v návodu 

pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění dodatku č. 1 a 2 ze dne 27. 5. 2009, 

který zpracoval a vydal Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Návod“). 
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Dle odstavce 1.4.3, písm. e) Návodu tvoří vyhledání a zaměření identických bodů 

samostatnou etapu obnovy přepracováním. 

Jako identický označujeme bod, jehož obrazu v mapě můžeme jednoznačně přiřadit 

dobře identifikovatelný bod v terénu. Jedná se zejména o trvalým způsobem označené 

původní lomové body na hranicích katastrálních území a na hranicích pozemků 

(přednostně jsou-li na styku tří nebo více takových hranic). Často prohlašujeme 

za identické body rohy budov, u kterých předpokládáme, že nedošlo ke změně jejich 

půdorysu z důvodu rekonstrukce nebo přístavby, nebo body na trvalých předmětech 

za předpokladu, že se jejich původní poloha nezměnila a že jsou zobrazeny v katastrální 

mapě. Podle katastrální vyhlášky mohou být identickými body také „body vytyčené, 

kterými jsou např. navazující body změny na neznatelné hranici, body vytyčené 

a zaměřené v rámci určení obvodu pozemkové úpravy či body tvořící zpřesněné 

geometrické a polohové určení“ [5]. Kromě hraničních znaků nalezených při revizi hranic 

katastrálních území je výběr identických bodů ponechán na zpracovateli podkladů, který 

ho zdůvodní v technické zprávě. Při tvorbě zpřesněného rastru je nutné do klíče zpřesňující 

transformace zadat také souřadnice identických bodů, které se nacházejí v sousedních 

katastrálních územích a které mohou mít vliv na geometrické a polohové určení hranice 

katastrálního území [3]. 

V procesu obnovy přepracováním se identické body využívají pro transformaci 

souřadnic podrobných bodů polohopisu katastrální mapy vypočtených z výsledků 

původních zeměměřických činností dokumentovaných v záznamech podrobného měření 

změn (dále jen „ZPMZ“) v místním souřadnicovém systému  do S-JTSK a také při tvorbě 

zpřesněného rastru. Princip využití identických bodů vychází z jednoduchého požadavku 

umístit správně do výkresu KMD obsah souboru geodetických informací (dále jen „SGI“) 

dokumentovaný ve využitelném podkladu, jehož zaměření nebylo provedeno v S-JTSK, 

bez nutnosti jeho nového zaměření v terénu, tedy přiřadit každému elementárnímu prvku 

rastrového obrazu mapy nebo každému bodu, získanému zpracováním obsahu 

využitelných podkladů vyhotovených v původním souřadnicovém systému souřadnice  

v S-JTSK, v souladu s jejich polohou na zemském povrchu, zjištěnou při výkonu 

zeměměřických činností. Mezi využitelné podklady s nově přiděleným pořadovým číslem 

ZPMZ ze záporné číselné řady řadíme také měřické náčrty příslušné jednotlivým 

ohlašovacím listům z předchozích pozemkových evidencí stabilního a bývalého 
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pozemkového katastru. Vychází přitom ze stanoveného postupu při zobrazení změny 

dokumentované v ZPMZ v místním souřadnicovém systému do analogové katastrální 

mapy nebo do mapy KM-D, popsaném v katastrální vyhlášce, kdy se měření připojí 

na dostatečný počet identických bodů při dodržení předepsaných parametrů. [3] 

Specifikem obnovy přepracováním je vytvoření výkresu katastrální mapy na základě 

předchozího mapového díla, jehož základy byly položeny podrobným měřením polohopisu 

od roku 1824 do roku 1843 na základě patentu císaře Františka I. z roku 1817. Zobrazení 

polohopisu v současných katastrálních mapách v sáhovém měřítku je zatíženo celou řadou 

negativních vlivů, které se projevují zkreslením a deformací polohopisu původních 

mapových podkladů. Je nutné si uvědomit všechny okolnosti vzniku a vedení původního 

mapového díla, kterým byla mapa stabilního katastru. Tehdejší civilní a vojenští geometři 

si jistě zaslouží za svou odvedenou práci náš obdiv, přesto je dnes velmi obtížné 

i při využití moderní výpočetní techniky vytvořit na podkladě výsledků kartografických 

činností, z velké části z 19. století, kvalitní a přesnou katastrální mapu.  

Původní mapa byla po dlouhá desetiletí vedena na nezajištěné papírové podložce, 

a právě přirozená vlastnost tohoto materiálu, nepravidelné smršťování, byla jednou z příčin 

zkreslení kresby polohopisu. Doc. Ing. Václav Čada, Csc. ve své habilitační práci z roku 

2003 nazvané „Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách 

sáhových map“ uvádí: „Jako hlavní faktory mající vliv na sníženou kvalitu dnešních 

sáhových map lze uvést mnohonásobnou kartografickou a reprografickou obnovu, 

nekvalitní údržbu včetně periodických reambulancí, vypuštění značné části původního 

obsahu a negativní změny přípustných odchylek v určitých obdobích dlouhého 

historického vývoje. Úkolem digitalizace je uvedené vlivy vyloučit nebo alespoň 

eliminovat při minimalizaci nároků na polní práce včetně šetření hranic.“ [2] Tomu také 

napomáhá důsledné využití původních výsledků zeměměřických činností a zpřesnění 

rastrového obrazu katastrální mapy pomocí identických bodů a příslušných 

transformačních postupů. 

Lze konstatovat, že pro výslednou kvalitu mapového díla vyhotoveného metodou 

obnovy katastrálního operátu přepracováním je dostatečné množství identických bodů 

velmi důležité. Výběr identických bodů je omezen takřka výhradně na oblast intravilánu, 

tedy oblasti zastavěné budovami, jejichž rohy se využívají jako identické body nejčastěji. 
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V ojedinělých případech je možné označit jako identický také sloupek plotu, pokud je 

ovšem možné jeho identitu ověřit kontrolním měřením úhlů a délek ve vztahu k dalším 

bodům polohopisu s ověřenou polohou. Počet potencionálních identických bodů je také 

omezen v případech změny půdorysu stavby, pro kterou nebyl vyhotoven geometrický plán 

a body na objektu proto nelze využít. V extravilánu, až na několik málo zachovaných 

kamenných znaků na hranici obce nebo katastrálního území, identické body nenalezneme. 

V takových případech se polohopis vektorizuje, nebo v případě, že se jedná o původní 

budovu, případně i zbořeniště se zachovanými rohy, a je výhodné je využít pro zpřesnění 

mapového díla, zaměříme budovu samotnou nebo zachované prvky polohopisu. 

V dochované dokumentaci musí být ovšem vyznačen nezbytný počet měřických údajů 

a zaměřované body musí být identické. 

Jedná-li se o výběr identických bodů podle údajů dokumentovaných ve využitelných 

podkladech, kdy prvky polohopisu byly zaměřeny ortogonální metodou, a připojovací 

body nelze v terénu identifikovat, a je-li možné měřickou přímku početně určit na základě 

hodnot staničení a kolmic vztahujících se k dostatečnému počtu měřených podrobných 

bodů polohopisu, potom lze jako náhradní identické body vybrat některé z původně 

určovaných bodů.  
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4 Přípravné práce, vyhledání identických bodů a jejich 

zaměření v terénu  

Tak jako jiným činnostem probíhajícím v rámci obnovy v terénu, předchází 

i vyhledání a zaměření identických bodů příprava potřebných podkladů v kanceláři. Postup 

je stanoven v Návodu. 

Na podkladě rastrového obrazu katastrální mapy a mapy dřívější pozemkové 

evidence, s využitím registru evidence souřadnic (dále jen „RES“) a vektorového 

hraničního polygonu se vyhotoví grafický soubor s přehledem identických bodů. 

Ve výkresu se vyznačí stávající body v S-JTSK a body, které je nutno vyhledat v terénu 

a zaměřit. Jako identické mohou být použity také body z jiných informačních systémů. 

Výsledky měření identických bodů se dokumentují v ZPMZ, s náležitostmi dle bodu 16.1 

písm. a) až d) přílohy katastrální vyhlášky. [5] Přehled identických bodů (Obr. 1) je 

podkladem pro jejich vyhledání v terénu. 

 

Obr. 1: Přehled identických bodů 
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Na měření identických bodů se vztahují instrukce pro podrobné měření s uvedením 

geodetických metod a technologií globálního navigačního družicového systému (dále jen 

„GNSS“) včetně příslušných kritérií a parametrů přesnosti, které jsou součástí Návodu. 

Identické body se měří vhodnými geodetickými metodami. Měření je vhodné provádět 

v ročním období, kdy viditelnost v terénu není ovlivněna vegetačním pokryvem a kdy body 

stabilizované na úrovni terénu nejsou zakryty sněhem. 

Identické body, stejně jako podrobné body polohopisu, se zaměřují převážně polární 

metodou, kdy se souřadnice bodů určují z naměřených úhlů a délek, nebo technologií 

GNSS měřením v reálném čase. Vypočtené souřadnice se ověřují kontrolními oměrnými 

mírami nebo nezávislým měřením. 

Při rekognoskaci terénu se vyhledají jednotlivé identické body a určí se stanoviska, 

ze kterých se tyto body budou zaměřovat a zvolí se vhodná metoda měření. Stanoviska 

je nutné volit také s ohledem na polohu bodů podrobného polohového bodového pole (dále 

jen „PPBP“). Pro měření identických bodů se stávající polohové bodové pole doplní 

pomocnými body, jejichž poloha se v současnosti určuje převážně technologiemi GNSS. 

Pokud se před měřením identických bodů v dané lokalitě doplňovalo nebo budovalo PPBP, 

lze jako pomocné body využít stanoviska, ze kterých se určily PPBP. Použití aparatur 

GNSS podstatně urychluje práci, zejména v prostorech, kde by pro špatnou viditelnost 

na orientační body nebo velkou vzdálenost k těmto bodům bylo využití běžných 

geodetických metod problematické, a to zejména z časového hlediska. Pokud nelze použít 

technologii GNSS, zaměří se pomocné body polygonovým pořadem, případně rajóny nebo 

jako volná polární stanoviska. 

Pomocné body se dočasně stabilizují a označí se dřevěným obarveným kolíkem, 

železnou obarvenou trubkou nebo často také měřickým hřebem, zejména na okrajích 

komunikací s asfaltovým povrchem. 

Z pomocných bodů se následně zaměřují vybrané identické body. Body se zaměřují 

pomocí polární metody rajóny nebo volným polygonovým pořadem. Délky se měří 

elektronickými dálkoměry, v případě že je bod nepřístupný se použije dálkoměr s pasivním 

odrazem. Kontrolní oměrné míry se určují pásmem, zpravidla na jeden klad, případně se 

změří kontrolní míry vztažené k jiným jednoznačně identifikovatelným podrobným 

bodům. K měření je nutné používat kalibrované měřicí přístroje a pomůcky. 
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V některých případech je nutné zaměřit náhradní identické body. Pokud se výsledky 

zeměměřických činností dokumentovaných v ZPMZ v místním souřadnicovém systému 

přepočítávají do S-JTSK a při testování mezních odchylek dojde k jejich překročení, nebo 

se při testování kontrolních oměrných zjistí, že připojením na dané identické body nelze 

při přepočtu získat vyhovující výsledky a vzniknou odůvodněné pochybnosti o identitě 

takovýchto bodů, a je výhodné měřické údaje dokumentované v ZPMZ využít pro tvorbu 

mapy, pak se problematické body ověří v terénu a případně se zaměří jiné - náhradní 

identické body. Při přepočtu výsledků měření dokumentovaných v měřických náčrtech 

nebo geometrických plánech, které byly vyhotoveny na základě měření ortogonální 

metodou, umožňuje tento postup připojit danou měřickou přímku na libovolné body 

uvedené v náčrtu, jejichž vzájemná konfigurace splňuje s ohledem na předepsanou střední 

souřadnicovou chybu parametry stanovené pro měření touto metodou. 

 Dodatečně se náhradní identické body mohou zaměřit také pro přepočet výsledků 

zeměměřických činností dokumentovaných v měřických náčrtech k ohlašovacím listům 

bývalého pozemkového katastru nebo stabilního katastru v případech, kdy letmý výběr 

identických bodů z těchto podkladů při absenci klasické měřické přímky nemusí být 

jednoznačný. To může vést při zahájení přepočtu nebo v jeho průběhu u výsledků měření 

vyznačených v náčrtu pouze staničením na zobrazené hranici pozemku nebo jen oměrnými 

mírami, ke zjištění, že souřadnice zobrazených bodů polohopisu nelze z dostupných 

identických bodů v S-JTSK určit. 

Jak je důležité správné posouzení identických bodů a rekognoskace terénu ukazuje 

také zkušenost, kdy v souvislosti s rostoucím využíváním moderních technologií 

ve stavebnictví, snižujících úniky tepla budov dodatečným zateplením fasády, mohlo dojít 

při zaměření rohů takové stavby k mylným výsledkům při výpočtu souřadnic lomových 

bodů obvodu budovy, a kdy chyba byla odhalena překročením povolené odchylky 

při testování souřadnic identických bodů transformačního klíče při výpočtu souřadnic bodů 

ortogonální metodou v rámci jedné stavby. Po korekci oměrných měr o zjištěnou tloušťku 

zateplení vyšla střední souřadnicová chyba transformačního klíče do 0.05 m. Při tloušťce 

zateplení cca 0.10 m nemusí být například při testování orientací při výpočtu úlohy 

volného stanoviska, případně následné úlohy určení souřadnic bodů polární metodou, 

taková chyba zjištěna, a může negativně ovlivnit přesnost vypočtených souřadnic dalších 

podrobných bodů polohopisu. 
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5 Zpracování výsledků měření 

Naměřené úhlové a délkové údaje se registrují na záznamovém mediu měřicího 

přístroje. Po ukončení měření se získaná data přenesou do počítače prostřednictvím 

firemního programového vybavení pro správu a přenos dat mezi totální stanicí 

a počítačem. Vlastní zpracování výsledků měření probíhá v aplikačním prostředí použitého 

geodetického programu. V resortu ČÚZK se standardně používá geodetický software 

GROMA, fy Geoline s.r.o., v současnosti ve verzi 9.1. a vyšší. Program umožňuje 

automatické zpracování a vyhodnocení naměřených hodnot, řešení různých geodetických 

úloh a výpočet souřadnic jednotlivých bodů. 

Výsledky měření identických bodů se dokumentují v ZPMZ, s těmito náležitostmi:  

 popisové pole 

 náčrt 

 zápisník 

 protokol o výpočtech 

Popisové pole obsahuje číslo ZPMZ, informace o zpracovateli a zakázce. Dále 

obsahuje údaje o místu výkonu zeměměřických činností v rámci územně správního členění 

státu, v rámci územního obvodu výkonu působnosti správy katastru nemovitostí 

jednotlivými katastrálními pracovišti a také v rámci kladu mapových listů dle použitého 

souřadnicového systému. Vzor popisového pole je uveden v bodu 16.7 přílohy katastrální 

vyhlášky. [5]  

V náčrtu se do rastrového obrazu platné katastrální mapy ve vhodném měřítku 

vyznačí body geometrického základu, měřická síť, značky a čísla měřených podrobných 

(v tomto případě identických) bodů, a oměrné a kontrolní míry. 

Zápisník je vyhotoven jako tiskový výstup aplikačního geodetického programu 

a obsahuje čísla bodů, měřené délkové a úhlové údaje, a popřípadě doplňující popis. 

Protokol o výpočtech obsahuje data dokumentující průběžný záznam zpracování 

naměřených hodnot a výpočet jednotlivých geodetických úloh.  
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6 Přesnost určení souřadnic bodů 

Technické požadavky na body podrobného polohového bodového pole jsou uvedeny 

v katastrální vyhlášce. Pro měření identických bodů se použijí charakteristiky a kritéria 

přesnosti podrobného měření a souřadnic podrobných bodů dle přílohy 13. katastrální 

vyhlášky. „Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu 

je střední souřadnicová chyba mxy , která se vztahuje k nejbližším bodům polohového 

bodového pole. Přesnost určení souřadnic podrobných bodů polohopisu je dána základní 

střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m.“ [5] 

Parametry zaměření bodů polohových bodových polí a podrobných bodů polohopisu, 

měřické metody a podmínky dodržení požadované přesnosti jsou dále stanoveny 

v Návodu. Na základě této skutečnosti se nemusí před měřením pro katastr nemovitostí 

provádět rozbory přesnosti tak jako v inženýrské geodézii. 
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7 Zaměření náhradních identických bodů v katastrálním 

území Sádek u Dívčího Hradu 

V této kapitole je popsáno zaměření identických bodů v dané lokalitě pomocí 

polygonového pořadu. 

 

7.1 Organizační zajištění měření 

Zaměření většiny identických bodů v jednotlivých katastrálních územích 

v působnosti katastrálního pracoviště Krnov, jejichž katastrální operát se postupně 

obnovuje přepracováním souboru geodetických informací, zajišťují pracovníci technické 

sekce Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Jak je uvedeno výše, ve výjimečných 

případech se identické body zaměřují dodatečně a tyto práce pak zajišťuje katastrální 

pracoviště Krnov. 

Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací 

do digitálního vyjádření katastrálního území Sádek u Dívčího Hradu proběhla v roce 2011 

v souladu s příslušným projektem, přičemž v intravilánu obce byly identické body 

zaměřeny dle vyhotoveného přehledu v roce 2009. 

Zaměření identických bodů v severní odlehlé části obce Dívčí Hrad v blízkosti státní 

silnice č. 457, kde se nachází čtyři budovy, a identických bodů v prostoru vodárny, 

východně od místní části zvané Sádek, které byly již dříve zaměřeny v místním 

souřadnicovém systému, pak provedli v roce 2011 zaměstnanci katastrálního pracoviště 

Krnov. Obec Dívčí Hrad se nachází v Moravskoslezském kraji, v Osoblažském výběžku, 

v blízkosti státní hranice s Polskem asi 4 km západně od státní silnice č. 57 spojující město 

Krnov a polské město Prudnik, mezi obcemi Vysoká a Osoblaha (Obr. 2). 
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Obr. 2: Výřez z mapy ZM 25 s vyznačenými lokalitami měření (mapový podklad zapůjčil 

Zeměměřický úřad) 
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7.2 Přípravné činnosti 

 Výběr identických bodů byl proveden na základě vyhotoveného přehledu ZPMZ 

(Obr. 3 a 4).  

 

Obr. 3: Přehled ZPMZ – východní lokalita  

 

Obr. 4: Přehled ZPMZ – severní lokalita 
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Ve východní lokalitě byla v roce 1972 zaměřena budova vodárny (Obr. 5). 

 

 

Obr. 5: Budova vodárny (foto autor)  

 

Měření bylo provedeno ortogonální metodou pomocí optického hranolu s počátkem 

měřické přímky na trigonometrickém bodu č. 2606-3, koncovým bodem byl zvolen roh 

stodoly umístěné na pozemku, označeném v katastru jako stavební parcela č. 55/10. 

Výsledky původního měření jsou dokumentovány v ZPMZ č. 3 [viz. příloha č. 2]. 

Protože budova stodoly byla před rokem 2011 odstraněna, byly v tomto případě jako 

identické body vybrány a zaměřeny rohy původně měřené budovy vodárny. Body jsou 

označeny čísly 987-1, 987-2 a 987-3. Výsledky výpočtu souřadnic lomových bodů obvodu 

budovy v S-JTSK jsou dokumentovány v ZPMZ č. 989 (Obr. 6). 
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Obr. 6: Náčrt ZPMZ 989 s vyznačenými identickými a podrobnými body polohopisu 

 

V severní lokalitě jsou z přehledu využitelné dva ZPMZ, na jejichž základě byly 

změněny údaje v operátech předchozích pozemkových evidencí. V náčrtu k ohlašovacímu 

listu č. 9 z roku 1929 je vyznačeno prvotní geometrické a polohové určení rodinného domu 

číslo popisné 94 (Obr. 7) a hospodářské budovy, které jsou umístěny na pozemcích 

evidovaných v SGI jako stavební parcela č. 115/1 a stavební parcela č. 115/2. 
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Obr. 7: Rodinný dům č.p. 94 (foto autor) 

 

 

Náčrt byl v souladu s ustanovením části č. 3 Návodu očíslován jako ZPMZ č.-10 

[viz. příloha č. 3].  Z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností je patrné, 

že měření je pomocí měřických přímek ortogonálně připojeno na okraj obecní silnice 

a vedlejší nezpevněné komunikace, a na rohy dnes neexistující budovy, umístěné původně 

na stavební parcele č. 100 bývalého pozemkového katastru. Proto byly jako náhradní 

identické body určené pro zaměření vybrány rohy rodinného domu a hospodářské budovy. 

Body jsou v náčrtu označeny čísly 987-8, 987-11 až 13. Pomocí identických bodů, jejichž 

souřadnice byly určeny v S-JTSK, byly následně ortogonální metodou vypočteny, 

souřadnice podrobných bodů polohopisu, v tomto případě rohů a výstupků na budovách.  

Výsledky výpočtu souřadnic lomových bodů obvodů budov v S-JTSK z využitelných 

výsledků původního měření dokumentovaných v ZPMZ v místním souřadnicovém 

systému jsou v souladu s ustanovením bodu č. 6.3.3 Návodu dokumentovány v rámci 

nového ZPMZ č. 990 (Obr. 8). 
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Obr. 8: Měřický náčrt k ohlašovacímu listu č. 9 z roku 1929 jako součást ZPMZ 

990 s vyznačenými identickými a podrobnými body 

Dalšími dokumentovanými výsledky zeměměřických činností je zaměření dvou 

blízkých budov dnes již opuštěného vepřína (Obr. 9), umístěných na pozemcích, 

evidovaných v SGI jako stavební parcely č. 128 a 129. Výsledky původního měření jsou 

dokumentovány v příslušném náčrtu, který byl v rámci obnovy katastrálního operátu 

přepracováním očíslován jako ZPMZ č. -4 [viz. příloha č. 4]. 

 

Obr. 9: Budovy opuštěného vepřína (foto autor) 
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Výpočet souřadnic lomových bodů obvodů budov v S-JTSK pomocí identických 

bodů byl proveden ortogonální metodou a je dokumentován v ZPMZ č. 991 (Obr. 10). 

 

Obr. 10: Náčrt ZPMZ 991 s vyznačenými identickými a podrobnými body polohopisu 

 

Budovy byly zaměřeny v roce 1968 ortogonální metodou ze dvou měřických přímek, 

které byly ve společném koncovém bodě připojeny na roh výše uvedené budovy rodinného 

domu č.p. 94 a jejich opačné koncové body byly dočasně stabilizovány, resp. stabilizace 

těchto bodů v terénu nebyla nalezena. Tyto měřické přímky, jsou součástí obrazce, který 

graficky tvoří uzavřený polygon sedmi měřických přímek, ze kterých bylo mimo jiné také 
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zaměřeno dnes již neexistující oplocení celého zemědělského areálu, z hlediska geodézie 

se však o polygonový pořad nejedná, protože na lomových bodech mnohoúhelníka nebyly 

měřeny úhly. Z jednoho z lomových bodů tohoto polygonu pak byla změřena délka na roh 

budovy umístěné na pozemku označeném v katastru jako stavební parcela č. 120. Také 

v tomto případě bylo proto nutné zaměřit náhradní identické body, a to rohy těchto budov. 

Vybrané body byly označeny čísly 987-4 až 8. 

7.3 Popis totální stanice Leica TCR 407 

Pro měření byl použit přístroj, kterým je vybaveno katastrální pracoviště v Krnově. 

Jedná se o elektronickou totální stanici Leica TCR 407 (Obr. 7 a 8), která je primárně 

určena pro práce ve stavebnictví, a která svou přesností měření úhlů (2 mgon) a délek  (2 

mm + 2ppm) vyhovuje při délkách do 500 m také pro měření bodů PPBP, přičemž 

pro měření podrobných bodů polohopisu je požadována postačující přesnost měření řádově 

alespoň v jednotkách mgon. [3] 

 

Obr. 12: Totální stanice Leica TCR 407 

(foto autor) 

  

Přestože tento přístroj nemá plnohodnotnou klávesnici, obsluha je po krátkém 

zaškolení snadná. Předností přístroje je možnost měřit délky bez odrazného hranolu 

pomocí integrovaného viditelného laserového paprsku, což často usnadňuje měření 

Obr. 11: Totální stanice Leica TCR 

407 (foto autor) 
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nepřístupných rohů budov a odpadá tak organizačně složité zajištění přístupu na ohrazený 

pozemek. Přístroj je také vhodný pro jednoduché konstrukční a vytyčovací práce. 

Tento přístroj umožňuje rychlé a přesné urovnání pomocí elektronické libely 

a centraci na daném bodě pomocí laserové olovnice s přesností odchylky od svislice 

1,5 mm při výšce přístroje 1,5 m. Je také vybaven dvouosým kapalinovým kompenzátorem 

s rozsahem urovnání ± 0.07 gon s přesností 0,7 mgon. Přístroj umí automaticky provádět 

opravy kolimační chyby, indexové chyby, ze zakřivení Země, refrakce a korekce náklonu. 

Naměřené údaje se registrují do vnitřní paměti. Pro přenos dat do počítače je totální stanice 

vybavena sériovým rozhraním RS232. K dispozici je řada programů pro zakládání a správu 

dat a velké množství aplikačních programů s možností různých nastavení. Přístroj je 

pravidelně kalibrován a seřizován v odborném servisu.  

7.4 Výběr geodetické metody  

Protože katastrální pracoviště Krnov nedisponuje přijímačem GNSS, a v uvedených 

lokalitách nebylo provedeno doplnění polohového bodového pole, byl pro zaměření 

identických bodů v obou zmíněných případech zvolen polygonový pořad oboustranně 

připojený a oboustranně orientovaný. 

Kdysi velmi často využívaný postup určení souřadnic bodů ztrácí postupně 

s rostoucím používáním přístrojů GNSS na svém významu, přesto je však za určitých 

okolností nenahraditelný. Zejména při určování souřadnic bodů v podzemních prostorech 

neexistuje k polygonovému pořadu alternativní metoda. A také pro zaměření výše 

uvedených náhradních identických bodů bylo vzhledem k přístrojovému vybavení použití 

polygonového pořadu jedinou možnou volbou. Nutno ovšem podotknout, že i samotná 

elektronická totální stanice a zejména standardní používání elektronických dálkoměrů 

a jejich přesnost výrazně ulehčily a urychlily geodetické práce v terénu. Předností tohoto 

postupu určení souřadnic bodů je dobrá přizpůsobivost místním podmínkám, 

protože strany polygonových pořadů mohou svírat ve stanovených mezích volitelné úhly 

a volitelné jsou také délky stran.  Kritéria přesnosti a geometrické parametry polygonových 

pořadů jsou stanoveny v závislosti na přesnosti připojovacích bodů v Návodu [3]. 

Parametry jsou přehledně uspořádány v tabulce č. 1. 
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Tab. 1: Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů 

Připojovací body Mezní délka 

strany [m] 

Mezní délka 

pořadu d [m] 

Mezní odchylka v uzávěru pořadu 

úhlová [cc] polohová [m] 

ZPBP, ZhB 200-1500 5000 25.(n)
1/2

 0,0025.(Σd)
1/2

 

ZPBP, ZhB 50-400 3000 50.(n)
1/2

 0,004.(Σd)
1/2

 

PPBP,ZPBP,ZhB 50-400 1500 100.(n)
1/2

 0,006.(Σd)
1/2

 

  

Dále je stanovena podmínka, že pořad má mít nejvýše 15 nových bodů a mezní 

poměr délek sousedních stran v polygonovém pořadu má být 1:3. [3] 

Přesnost bodů pořadu je závislá na přesnosti měřených veličin, přesnosti 

připojovacích bodů, na tvaru, celkové délce a počtu vrcholů. Použitý oboustranně 

orientovaný vetknutý polygonový pořad je z polygonových pořadů nejpřesnější, přičemž 

směrodatná odchylka bodu jak v příčném, tak i v podélném směru je největší uprostřed 

pořadu, a směrodatná odchylka rozdílu souřadnic je u všech souřadnicových rozdílů 

v podélném i příčném směru prakticky stejná. Naopak vliv nepřesnosti v původním určení 

souřadnic krajních bodů pořadu se nejvíce projeví na počátku a na konci pořadu. 

Z uvedených důvodů je výhodné, pokud je to možné, připojit polygonový pořad zhruba 

v polovině své délky k bodům s vyšší polohovou přesností, tedy alespoň na body PPBP. 

[4] 

Výpočet polygonových pořadů probíhá v dnešní době pomocí výpočetní techniky 

v aplikačních prostředích různých geodetických programů. V resortu ČÚZK se používají 

programy GROMA a Kokeš. Součástí výpočtu polygonových pořadů je jejich vyrovnání. 

Výpočet byl proveden v modulu „Polygonový pořad“ programu GROMA, který umožňuje 

provést vyrovnání pořadu klasicky, tedy úměrně absolutním hodnotám souřadnicových 

rozdílů, nebo transformací, kdy se nejprve provede úhlové vyrovnání a poté se souřadnice 

jednotlivých bodů pořadu určí transformací na identické body, kterými jsou počáteční 

a koncový bod. V tomto případě byly oba polygonové pořady vyrovnány klasicky, protože 

konfigurace terénu v prostoru měření neumožňovala provést nadbytečná měření, např. 

zaměřit z více stanovisek body na věžích kostelů. Pokud je možné nadbytečná měření 

uskutečnit, pak je z hlediska výsledné přesnosti vhodnější vyrovnat pořad metodou 
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nejmenších čtverců (MNČ).  V programu GROMA takový výpočet probíhá v samostatném 

rozšiřujícím modulu „Vyrovnání sítě“. 

7.5 Rekognoskace terénu  

Na počátečních a koncových bodech a také na všech pozemních orientačních bodech 

byla provedena rekognoskace a byly ověřeny geodetické údaje dle místopisu a náčrtu. 

Kamenné znaky byly většinou zarostlé travou, ale stabilizace nebyly poškozeny a nebyly 

u nich zjištěny známky neoprávněné manipulace. 

Počátečním bodem polygonového pořadu č. 1 pro zaměření identických bodů 

na budově vodárny je zhušťovací bod č. 211 „Za kravínem“ příslušný k triangulačnímu 

listu (dále jen „TL“) č. 2606. Bod je umístěn u polní cesty při výjezdu z areálu 

zemědělského podniku směrem k rybníku Dívčí Hrad, je stabilizován žulovým hranolem 

a vybaven ochrannou červenobílou tyčí. Orientačními body jsou zhušťovací bod č. 215 

„Peklo“ (TL 2606), který se nachází cca 370 m východně od rybníka Dívčí Hrad a který je 

stabilizován žulovým hranolem a opatřen ochrannou tyčí, a zhušťovací bod č. 219 

„Nad Dívčím Hradem“ (TL 2606), který je umístěn na okraji travnaté cesty zhruba 640 m 

od silnice spojující obec Dívčí Hrad s obcí Horní Povelice. 

Koncovým bodem je trigonometrický bod č. 3 (TL2606) s orientacemi na orientační 

body OB1 č. 3.1 (TL 2606), OB2 č. 3.2 (TL 2606), které jsou zřízeny k trigonometrickému 

bodu č. 3, a trigonometrický bod č. 19 (TL2606), kterým je střed makovice na věži kostela 

ve Slezských Rudolticích. Bod 3.1 je stabilizován žulovým hranolem na okraji silnice 

směrem na obec Hlinka cca 600 m od odbočky ze státní silnice č. 457. Polygonový pořad 

má 3 strany o celkové délce 587 m, s přímou vzdáleností mezi koncovými body 586 m. 

V severní lokalitě byla při rekognoskaci terénu zamítnuta varianta vedení 

polygonového pořadu č. 2 po okraji státní silnice č. 457, spojující obec Jindřichov s obcí 

Osoblaha, vzhledem k problematické viditelnosti omezené velkým počtem bohatě 

olistěných nižších stromů. Dalším důležitým faktorem byla vyšší teplota vzduchu 

nad asfaltovým povrchem silnice, což mohlo nepříznivě ovlivnit průchod paprsků 

nadměrně zahřátými vzduchovými vrstvami. Teplo a sucho naopak spolu s nízkým travním 

porostem umožnily umístit jednotlivá stanoviska polygonového pořadu v mírně zvlněném 

terénu na pozemcích, přilehlých k uvedené komunikaci.  
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Jako výchozí byl zvolen zhušťovací bod č. 203 nazvaný „U obory“, příslušný 

k trigonometrickému listu č. 2606. Bod je stabilizován žulovým hranolem na mezi 

na východní straně nezpevněné polní cesty asi 140 m od silnice č. 457 a 2,2 km na východ 

od kostela v obci Vysoká, a jeho ochranné zařízení tvoří červenobílá ochranná tyč. 

Tento bod má orientace na zhušťovací bod č. 204 (TL 1810), kterým je střed makovice 

věže kostela ve Vysoké, a na zhušťovací bod č. 204 (TL 2606) nazvaný „Za kanálem“, 

který je umístěn na severním okraji státní silnice č. 457, asi 1,5 km východně od kostela 

v obci Vysoká a je stabilizován žulovým hranolem. 

Koncovým bodem je orientační bod OB2 č. 3.2 zřízený k trigonometrickému bodu 

č. 3 s názvem „Za humny“, příslušný k triangulačnímu listu č. 2606. Bod č. 3.2 je 

stabilizován žulovým hranolem na východním okraji státní silnice č. 457, nemá zřízeno 

ochranné zařízení a má pouze jednu orientaci na trigonometrický bod č. 3, který je umístěn 

ve vzdálenosti 824 m na nejvyšším místě návrší nad místní částí obce Dívčí Hrad zvanou 

Sádek. Tento polygonový pořad má celkem 11 stran o celkové délce 1476 m, přičemž 

přímá vzdálenost mezi krajními body je 1138 m. 

7.6 Vlastní zaměření polygonového pořadu a identických bodů 

a posouzení přesnosti 

Měření proběhlo dne 29. 6. 2011 za polojasného počasí při teplotě kolem 22 stupňů 

Celsia a tlaku 1017 hPa. K měření byla použita elektronická totální stanice Leica TCR 407 

a trojpodstavcová souprava. Kontrolní oměrné byly měřeny komparovaným pásmem, nebo 

nepřímo ze souřadnic. Jednotlivá stanoviska obou pořadů byla dočasně stabilizována 

velkými pozinkovanými hřeby. V souladu s příslušnými ustanoveními Návodu byly úhly 

a délky měřeny ve dvou polohách dalekohledu. [3]  

Při měření orientace na koncovém bodu č. 3.2 musely být v blízkosti 

trigonometrického bodu č. 3 odstraněny náletové křoviny, které bránily ve výhledu. 

K tomuto účelu je měřická četa vybavena mačetou a malou pilou.  

Identické body byly zaměřeny z jednotlivých stanovisek polygonových pořadů 

polární metodou v jedné poloze dalekohledu. Na budově vodárny byly zaměřeny 

ze stanoviska 4002 identické body č. 987-1, 987-2 a 987-3. Vzdálenosti mezi těmito body 

byly kontrolně změřeny komparovaným pásmem. 
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V severní lokalitě pak byly identické body zaměřeny ze tří stanovišť polygonového 

pořadu – 4006, 4007 a 4008. Délky na identické body č. 987-4, 987-8, 987-11, 987-12     

a 987-13 byly měřeny na standardní hranol GPH 1, který je dodáván jako příslušenství 

k totální stanici. Délky na identické body č. 987-5, 987-6 a 987-7 byly z důvodu jejich 

nepřístupnosti měřeny bez odrazného hranolu. Mezi dvojicemi bodů 987-11 – 987-12,  

987-12 – 987-13 a 987-13 – 987-8 byly kontrolně změřeny délky komparovaným pásmem, 

mezi dvojicemi bodů 987-4 – 987-7, 987-8 – 987-4, 987-8 – 987-7, 987-6 – 987-7      

a 987-5 – 987-6 byly z důvodu nepřístupnosti určeny nepřímo pomocí měření úhlů a délek 

totální stanicí z pomocného stanoviska 4011.  

Do výpočtu polygonových pořadů v geodetickém programu GROMA byl zaveden 

měřítkový koeficient pro opravy z kartografického zkreslení v Křovákově zobrazení 

a opravy z nadmořské výšky. Pro polygonový pořad č. 1 má koeficient vztažený k prostoru 

měření hodnotu 1.000059454114. Rozdíl pro maximální délku 271,5 m činí 16 mm/100 m. 

Pro polygonový pořad č. 2 má koeficient hodnotu 1.000063512490 a rozdíl pro maximální 

měřenou délku 206 m činí 13 mm/100 m. 

Při měření jednotlivých veličin a při zpracování naměřených hodnot byly dodrženy 

mezní odchylky a geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí. 

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny přehledy výsledků testování obou 

měřených polygonových pořadů: 

 

Tab. 2:Přehled výsledků testování polygonového pořadu č. 1 

Testovaná hodnota Skutečná hodnota Mezní hodnota 

Úhlová odchylka [g] 0,0181 0.0200 

Polohová odchylka [m] 0.04 0.15 

Mezní počet bodů 2 15 

Mezní délka pořadu [m] 587,06 1500,00 

Minimální délka strany [m] 157,48 50,00 

Maximální délka strany [m] 271,54 400,00 

Mezní poměr délek 1 : 1,72 1 : 3,00 
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Tab. 3:Přehled výsledků testování polygonového pořadu č. 2 

Testovaná hodnota Skutečná hodnota Mezní hodnota 

Úhlová odchylka [g] 0,0227 0.0346 

Polohová odchylka [m] 0.09 0.23 

Mezní počet bodů 10 15 

Mezní délka pořadu [m] 1476,17 1500,00 

Minimální délka strany [m] 62,00 50,00 

Maximální délka strany [m] 206,01 400,00 

Mezní poměr délek 1 : 2,72 1 : 3,00 

 

Výsledky této zeměměřické činnosti jsou dokumentovány v ZPMZ 987 [viz. příloha 

č. 1], který je uložen v měřické dokumentaci katastrálního pracoviště Krnov. Stejně jako 

jiné výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu využívané pro správu a vedení 

katastru nemovitostí, i měřická dokumentace ZPMZ 987 podléhá ustanovením § 12 odst. 1 

zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví [6], a byla proto ověřena fyzickou osobou, 

které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností. 
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8 Závěr 

Při zaměření identických bodů byly splněny podmínky a požadavky pro podrobné 

měření stanovené katastrální vyhláškou a Návodem. Pro měření byl použit přístroj 

umožňující dosažení požadované přesnosti. Naměřená data byla zpracována 

ve schváleném geodetickém programu a při výpočtech souřadnic identických bodů        

v S-JTSK bylo zjištěno, že nebyly překročeny povolené odchylky a byly dodrženy veškeré 

parametry určené pro výkon zeměměřických činností a další využití jejich výsledků. 

Ty dále posloužily při výpočtu souřadnic lomových bodů obvodů budov ortogonální 

metodou ve stejném souřadnicovém systému a umožnily vytvořit obrazy obvodů těchto 

budov ve výkresu KMD. Souřadnice identických bodů byly zároveň využity jako součást 

transformačního klíče při transformaci původního vyrovnaného rastru na rastr zpřesněný, 

čímž došlo k eliminaci zkreslení a deformací rastrového obrazu původních mapových 

podkladů transformovaných do S-JTSK. 

Z hlediska metody měření je v době, kdy je vybudována síť permanentních stanic 

pro použití technologií GNSS, v prostorech s malým počtem bodů polohového bodového 

pole, časově výhodné použít přijímače GNSS, zejména s možností měření v reálném čase.  
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