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ANOTACE 

V předloţené diplomové práci je vytvořen návrh metodiky aktualizace 

vybraných ostatních prvků polohopisu v katastrálních mapách a v informačním 

systému katastru nemovitostí. 

V úvodu práce jsou popsány všechny existující formy katastrálních map. 

Dalšími pracemi je provedeno praktické ověření navrţené metodiky. Jsou 

zhodnoceny vyuţitelné podklady souboru geodetických informací a státního 

mapového díla. Dále jsou popsány ucelené etapy revize prvků, měřické práce 

včetně pouţitých geodetických metod, zpracování výsledků měření a postup 

aktualizace katastrálních map všech existujících forem. V závěru je posouzena 

moţnost začlenění revize a doplnění vybraných ostatních prvků polohopisu do 

technologie digitalizace a obnovy katastrálního operátu.  

 

Klíčová slova: ISKN, katastrální mapa, polohopis, aktualizace 

    

ANOTATION 

The diploma thesis is aimed to create a methodology design for updating of 

the others selected planimetric features in cadastral maps and information system 

of cadastre of real estates. 

The opening part of the diploma thesis describes all forms of existing 

cadastral maps. The further work carries out a practical verification of the 

proposed methodology. Usable materials with files of geodetic information and 

state map are evaluated. Further on is described the elements of a comprehensive 

revision of the features of planimetry, surveying work including the geodetic 

methods used in the methodology, the results from measurement and the 

procedure for updating the cadastral map of all existing forms. The final part of the 

paper is reviewed with a possibility of integration of the selected revision and 

addition of other elements in the planimetric digitizing technology and renewal of 

cadastre documentation.  

 

Keywords: ISKN, cadastral map, planimetric component of a map, update 
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SEZNAM ZKRATEK 
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Český úřad zeměměřický a katastrální 

Digitální katastrální mapa 

Dilution of Precision, rozptyl přesnosti 
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European Terrestrial Reference System 1989 

Globální navigační satelitní systém 
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Katastrální mapa digitalizovaná 

Katastrální mapa digitalizovaná podle dřívějších předpisů 
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Katastrální území 

Národní památkový ústav 

Ostatní rozhodnutí 

Podrobné polohové bodové pole 

Registr souřadnic bodů 

Soubor geodetických informací 

Soubor popisných informací 

Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Státní mapové dílo 

Systém stabilního katastru 

Technicko – hospodářské mapování 
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Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 
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1 ZADÁNÍ 

Zadáním této diplomové práce je provedení aktualizace katastrální mapy o 

vybrané další prvky polohopisu. Pro zpracování vyuţiji soubor geodetických 

informací katastru nemovitostí a státní mapové dílo. Seznámím se s formami 

katastrálních map, navrhnu metodiku doplňování dalších prvků polohopisu. 

V rámci ověření metodiky pro všechny formy katastrálních map provedu výběr 

vyuţitelných podkladů, revizi příslušných prvků polohopisu. Provedu zaměření 

objektů, určím souřadnice podrobných bodů, vyhotovím podklady pro aktualizaci 

katastrálních map. Provedu aktualizaci katastrálních map včetně vyznačení 

v informačním systému katastru nemovitostí. 
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2 ÚVOD 

Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo velkého měřítka, které 

obsahuje body bodového pole, polohopis a popis, který zobrazuje všechny 

nemovitosti a katastrální území tvořící předmět katastru nemovitostí. Polohopis, 

který je nedílnou součástí katastrálních map představuje obraz předmětů šetření a 

měření na mapě ukazující jejich polohu, rozměr a tvar bez závislosti na terénním 

reliéfu. Je to soubor zobrazených bodů, čar a mapových značek na mapě. 

Závazný obsah ostatních prvků polohopisu v katastrálních mapách je stanoven 

v prováděcí vyhlášce ke katastrálnímu zákonu. Vybranými prvky polohopisu 

kterými se zabývám v této diplomové práci jsou zvonice, pomníky, sochy, 

památníky mohyly, kříţe a boţí muka. Se zobrazením těchto prvků se můţeme 

setkat jiţ v historických mapách stabilního katastru, jejichţ byly součástí. Jako 

ostatní prvek polohopisu byly obsahem map evidence nemovitostí a následně i 

současných katastrálních map. Problémem minulosti i současnosti je neúplnost a 

neaktuálnost jejich zobrazení v katastrálních mapách. Současně je nutné 

konstatovat, ţe v rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního není 

zpracovaná metodika jak revidovat a aktualizovat tyto vybrané prvky polohopisu 

v katastrálních mapách. Tato diplomová práce je cíleně zaměřena právě na 

zpracování metodiky revize prvků v terénu, jejich zaměření geodetickými 

metodami a převáţně jejich aktualizaci ve všech existujících formách katastrálních 

map a současně i v informačním systému katastru nemovitostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mapa_velk%C3%A9ho_m%C4%9B%C5%99%C3%ADtka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polohopis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemovitost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD
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3 KATASTRÁLNÍ MAPA 

Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo obsahující body bodového 

pole, polohopis a popis, který zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální 

území tvořící předmět katastru nemovitostí. Polohopis katastrální mapy obsahuje 

zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, 

státních hranic, hranic chráněných území a ochranných pásem, hranic nemovitostí 

a další prvky polohopisu. Katastrální mapa můţe mít v ucelených částech 

katastrálního území různou formu. Dle § 16 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.: 

 Katastrální mapa v S-JTSK – digitální mapa 

 Katastrální mapa na plastové fólii – analogová mapa 

 Katastrální mapa v S-JTSK nebo S-SK – digitalizovaná mapa 

Pro popis katastrálních map je vhodnější základní rozdělení podle typu 

záznamu obsahu na digitální a analogovou formu.   

3.1 Digitální forma katastrálních map 

3.1.1 Digitální katastrální mapa DKM 

Digitální katastrální mapa DKM je definována jako číselný (digitální) 

záznam obsahu katastrální mapy s geometrickým a polohovým určením v S-JTSK, 

se stanovenou přesností podrobného měření a se stanoveným kódem 

charakteristiky kvality podrobných bodů, uloţený na paměťových médiích 

počítače. Tyto mapy vznikly digitalizací podkladů odlišnými způsoby. 

Charakteristické pro tyto mapy je závazné geometrické a polohové určení přímým 

měřením v terénu geodetickými metodami. 

DKM vzniklé obnovou katastrálního operátu novým mapováním. Zpravidla 

vyhotovené po roce 1964 dle návodů pro tvorbu základní mapy velkého měřítka, 

technicko-hospodářské mapování a obnovu mapováním. 

DKM vzniklé obnovou katastrálního operátu na podkladě pozemkových 

úprav 

DKM vzniklé obnovou přepracováním operátu vzniklého instrukcí A. 

Zpravidla vyhotovené před rokem 1964 dle instrukce A v souřadnicovém systému 

S-JTSK. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemovitost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD
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3.1.2 Digitalizovaná katastrální mapa KMD 

Digitalizovaná katastrální mapa KMD je definována jako katastrální mapa 

vzniklá digitalizací (převedením do číselné podoby) grafické (analogové) 

katastrální mapy, charakterizovaná niţší přesností neţ digitální katastrální mapa. 

Je vyhotovená po roce 2008 obnovou katastrálního operátu přepracováním dle 

Návodu pro obnovu č.j. ČÚZK 6530/2007. Tato katastrální mapa je 

georeferencována v systému S-JTSK, bezešvá coţ znamená, ţe má vyrovnané 

společné hranice se sousedními katastrálními mapami a je evidována 

v informačním systému katastru nemovitostí. 

3.1.3 Digitalizovaná katastrální mapa KM-D 

Digitalizovaná katastrální mapa KM-D je definována jako katastrální mapa 

vzniklá digitalizací (převedením do číselné podoby) grafické (analogové) 

katastrální mapy, charakterizovaná niţší přesností neţ digitální katastrální mapa. 

Je vyhotovená před rokem 2008 podle dřívějších předpisů. Tato katastrální mapa 

je georeferencována v souřadnicovém systému jejího vzniku, zpravidla je to 

systém stabilního katastru gusterbergský, nebo svatoštěpánský. Pro tyto 

katastrální mapy je typické zachování ostrovního způsobu zobrazení coţ 

znamená, ţe společná hranice se sousedními katastrálními mapami není 

vyrovnaná, dochází k překrytům, nebo nedokrytům, coţ znemoţňuje jejich 

evidenci v informačním systému katastru nemovitostí, a proto jsou evidovány 

prostředky MicroGEOS. 

3.2 Analogová forma katastrálních map 

3.2.1 Analogová katastrální mapa 

Analogová katastrální mapa je definována jako grafický záznam katastrální 

mapy vyjádřený fyzikální veličinou na fyzikálním podkladě (čáry a znaky na papíře, 

nebo plastové fólii). Tyto katastrální mapy na plastové fólii v zobrazovací soustavě 

stanovené v době jejich vzniku – analogové mapy vznikly po roce 1964 na 

podkladě map bývalého pozemkového katastru v souřadnicovém systému 

gusterbergském, svatoštěpánském, nebo S-JTSK. Analogové mapy je moţné 

posuzovat dle měřítka:  
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 Dekadické měřítko – 1:1000, 1:2000 vznikly na podkladě map 

stabilního katastru vzniklých zpravidla instrukcí A v dekadickém 

měřítku, nebo zobrazením výsledků obnovy operátu novým 

mapováním, ZMVM aTHM   

 Sáhové měřítko – vznikly zpravidla překreslením sáhových map 

stabilního katastru v měřítku 1:2880 případně 1:1440 

 

4 OSTATNÍ PRVKY POLOHOPISU 

Polohopis zobrazuje předměty šetření a měření v katastrální mapě 

ukazující jejich polohu, rozměr a tvar. Je to soubor zobrazených bodů, čar a 

mapových značek na mapě.  Prvky polohopisu, které jsou součástí katastrálních 

map a jsou předmětem zpracování této diplomové práce jsou uvedené v §16 odst. 

6 písm. g) katastrální vyhlášky - zvonice, pomníky, sochy, památníky mohyly, kříţe 

a boţí muka. V katastrálních mapách jsou předměty zobrazeny obrysovou čárou – 

vnitřní kresbou a příslušnými mapovými značkami č. 4.11 jako střed předmětu 

malého rozsahu a č. 4.12 předmět malého rozsahu  dle přílohy č. 10.7. katastrální 

vyhlášky. Nelze-li uvedené předměty na mapě zobrazit obrysovou čárou, pouţije 

se jen příslušná mapová značka. 

 Zvonice je solitérní stavba, která slouţí převáţně k zavěšení zvonů. 

Konstrukce bývá dřevěná, zděná, nebo polozděná. Vzhledem 

k tomu, ţe se často jedná o stavbu charakterizovanou obvodovými 

stěnami, pevně spojenou se zemí základy a opatřenou střešním 

pláštěm, je v katastru nemovitostí evidována samostatně jako 

budova na samostatné stavební parcele jako nemovitost. V tomto 

případě se nejedná o ostatní prvek polohopisu katastrální mapy.  

 Pomník je umělecky ztvárněný objekt, jehoţ úkolem je veřejně 

připomenout nějakou historickou událost nebo historicky významnou 

osobu.  

 Socha je samostatné třírozměrné umělecké dílo 

vytvořené sochařem. Můţe být vyrobena z nejrůznějších materiálů, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Socha%C5%99
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ale historicky nejběţněji pouţívané jsou keramika, různé 

druhy kamene, bronz, dřevo apod. Sochy jako prvek polohopisu 

katastrální mapy jsou často pouţívány jako samostatná díla, 

umístěná kdekoliv v přírodě či na veřejných prostranstvích, která 

mají za úkol zpříjemnit prostředí člověka a vytvořit orientační body v 

krajině a v zástavbě. 

 Památník, mohyla je objekt, který slouţí jako centrální místo, jehoţ 

účelem je připomínat nějakou osobu, anebo nějakou významnou 

událost, která se stala a která je hodna neustálého připomínání. 

 Kříž - Krucifix  je umělecké zpodobení ukřiţovaného Krista. Skládá 

se z kříţe a korpusu Jeţíšova těla. 

 Boží muka je drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře, 

někdy krytá stříškou situovaná ve venkovním prostoru. 

 

5 NÁVRH METODIKY 

Na základě získaných zkušeností týkajících se obsahu katastru nemovitostí, 

existujících forem katastrálních map, způsobů jejich tvorby a aktualizace údajů 

jsem zpracoval návrh metodického pokynu, který stanovuje pravidla Katastrálního 

úřadu pro aktualizaci vybraných prvků polohopisu v katastrálních mapách a 

v informačním systému katastru nemovitostí.  

Metodický pokyn je součástí diplomové práce jako příloha č.1.  

 Článek č.1 – Úvodní ustanovení se týká specifikace a konkretizace 

vybraných prvků polohopisu. Řeší účel metodiky jako stanovení 

postupu při provádění revize, vyhledání předmětných objektů, jejich 

zaměření, vyhotovení podkladů pro aktualizaci a aktualizace souboru 

geodetických informací ISKN. Jako jednotku zpracovávaného 

prostoru stanovuje katastrální území, popřípadě jeho část. 

 Článek č.2 – Postup aktualizace vybraných ostatních prvků 

polohopisu. Stanovuje postup pracovních činností a to: vyhledání 

vyuţitelných podkladů, přípravné činnosti, revize objektů, jejich 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Keramika
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1men_(stavebn%C3%AD_materi%C3%A1l)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bronz
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Korpus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
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zaměření, vyhotovení záznamu podrobného měření změn jako 

výsledku zeměměřických činností pro účely katastru nemovitostí, 

přípravu návrhu změn a aktualizaci souboru geodetických informací 

katastru nemovitostí. 

 Článek č.3 –  Využitelné podklady - stanovuje základní podklady pro 

určení úplného seznamu objektů, jejichţ existence bude následně 

prověřena revizí v terénu. Vyuţitelné podklady jsou převáţně mapy, 

data a údaje, které má katastrální úřad ve své správě, nebo jsou 

k dispozici prostřednictvím ČÚZK, aby nebylo nutné vynakládat 

finanční prostředky pro získání podkladů z jiných zdrojů. 

Nejzásadnějšími zdroji podkladů jsou stávající katastrální mapy, 

mapy státního mapového díla a výsledky zeměměřických činností 

zaloţené v měřické dokumentaci katastrálního úřadu. 

  Článek č.4 –  Přípravné činnosti - pro revizi objektů řeší vyhotovení 

seznamu revidovaných objektů včetně určení přibliţných souřadnic 

podrobných bodů představujících středy předmětů vzniklých 

vektorizací rastrových obrazů základních podkladů v souřadnicovém 

systému S-JTSK. Souřadnice podrobných bodů jsou následně 

transformovány do systému WGS-84 za účelem následného 

vyhledání objektů pomocí navigace technologií GNSS. Způsob 

vyuţití navigace a technologie GNSS  jsem pouţil jiţ ve své 

bakalářské práci jako osvědčený způsob vyhledávání objektů 

v terénu a je pravidelně vyuţíván katastrálním úřadem v rámci 

digitalizace a obnovy operátu. V případě nevyuţití technologie GNSS 

se pro vyhledání objektů optimálně vyuţije tisk mapových 

vyuţitelných podkladů. 

 Článek č.5 – Revize objektů - stanoví prověření existence objektů 

pochůzkou v terénu s vyuţitím funkce navigace k bodům určeným 

v článku č. 4 pomocí GNSS, nebo za pomocí tisků mapových 

podkladů. Za účelem případného následného vyuţití se provede sběr 

identifikačních a doplňkových údajů o objektech. Tyto údaje jsou 

uchovány pro vyuţití jinými státními úřady v digitální podobě jako 
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součást elektronické dokumentace zeměměřických činností. 

V případě zjištění, ţe vyhledaný objekt je v katastru nemovitostí 

evidován samostatně, jako budova dle § 2 odst. 1 katastrálního 

zákona, není jiţ předmětem navazujících činností. 

 Článek č.6 - Podrobné měření - stanoví přesnost určení souřadnic 

podrobných bodů podle bodu 13.1. přílohy katastrální vyhlášky a 

výsledek měření mohl být přesně zobrazen  a spojen s nezměněným  

a správně zobrazeným polohopisným obsahem katastrální mapy dle 

§71 katastrální vyhlášky. Zaměření podrobných bodů se provede 

v souladu s bodem 4.3. Návodu pro obnovu katastrálního operátu a 

převod. Dále jsou uvedeny geodetické metody zaměření podrobných 

bodů - obvykle polární metodou nebo technologií GNSS. V případě 

nemoţnosti pouţití uvedených metod se mohou určit také ostatními 

měřickými metodami s připojením na jednoznačně identifikovatelné 

podrobné body určené s kódem kvality 3. Objekty musí být zaměřeny 

způsobem umoţňujícím jejich zobrazení v katastrální mapě 

obrysovou čárou – vnitřní kresbou a příslušnou mapovou značkou 

jako předmět malého rozsahu a jeho střed v katastrální mapě dle  

přílohy 10.7. katastrální vyhlášky. Nelze-li uvedené předměty na 

mapě zobrazit obrysovou čárou, pouţije se jen příslušná mapová 

značka. Objekty, jejichţ geometrické a polohové určení bylo 

stanoveno v dřívějších výsledcích zeměměřických činností 

zaloţených v měřické dokumentaci katastrálního pracoviště je 

moţné převzít z těchto výsledků. 

 Článek č.7 - Záznam podrobného měření změn - stanovuje jednotku 

pro číslování podrobných bodů a je podkladem pro zápis změn údajů 

evidovaných v souboru geodetických informací dle §76 katastrální 

vyhlášky. Náleţitosti ZPMZ jsou stanoveny v příloze 16 katastrální 

vyhlášky. Záznam podrobného měření změn jako výsledek 

zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu vyuţívaný pro účely 

katastru, dle § 67 písm. d) katastrální vyhlášky, musí být ověřen, ţe 

svými náleţitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. 
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Součástí ZPMZ vyhotoveného katastrálním úřadem nemusí být 

návrh změny, jelikoţ se budoucí stav katastrální mapy připraví 

konstrukčními nástroji grafického uţivatelského prostředí v 

rámci pořízení dat návrhu změny v ISKN.  

 Článek č.8 – Zobrazování změn v katastrálních mapách - stanovuje 

jakým způsobem se aktualizované objekty zobrazují v katastrálních 

mapách. Samotný způsob zobrazení v katastrálních mapách 

v digitální formě je poměrně sloţitý a je předmětem diskuzí 

v odborných kruzích. Základní rozdělení je zda zobrazovanou změnu 

přizpůsobit katastrální mapě, nebo naopak katastrální mapu 

přizpůsobit změně. V případě DKM a KMD se zobrazení změny 

provádí přizpůsobením mapy změně. V případě středu objektu se 

pak zobrazí pouze souřadnice polohy. Pokud by však přizpůsobením 

mapy změně nebo zobrazením pomocí souřadnic polohy došlo 

k hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu a objekt 

by byl v mapě umístěn nesprávně vzhledem k hranicím okolních 

pozemků, lze změnu přizpůsobit mapě a evidovat souřadnice obrazu 

odlišné od souřadnic polohy. V případě KM-D se zobrazení změny 

vţdy provádí přizpůsobením změny mapě. Přizpůsobení změny 

mapě se v případě revidovaných objektů provádí přiřazením změny 

podle identických prvků zpravidla shodnostní transformací na 

identické body. Všem bodům změny se tak pro zobrazení změny do 

katastrální mapy určí souřadnice obrazu odlišné od souřadnic 

polohy.  Změna v analogové mapě se provádí vţdy přizpůsobením 

změny mapě. 

 Článek č.9 – Pořízení dat návrhu změny v ISKN - popisuje jakými 

prostředky ISKN se vyhotoví návrh změny budoucího stavu. 

S revidovanými prvky katastrální mapy lze provádět standardní 

operace vytvoření nového prvku, zrušení neexistujícího a nebo 

změna stávajícího prvku. V návrhu změny je u nově určených bodů 

uveden kód kvality 3, který odpovídá přesnosti určení souřadnic 

bodu označeného v terénu. Kontrola pořízení dat návrhu změny se 



Bc. Petr Daněk : Aktualizace katastrální mapy o vybrané další prvky polohopisu 

 

2010  

   

16 
 

provede s vyuţitím nástrojů aplikačního programového vybavení 

ISKN. 

 Článek č.10 –   Provedení změny v katastrální mapě - řeší zobrazení 

změny v analogových mapách který musí odpovídat grafickému 

znázornění ZPMZ. Správnost a úplnost zobrazení změny v DKM 

nebo KMD a její promítnutí do ostatních částí SGI a vybraných částí 

dokumentace výsledků měření se kontroluje s vyuţitím nástrojů 

aplikačního programového vybavení ISKN (u KM-D s vyuţitím 

programového systému MicroGeos 2000).  Záznamy o provedení 

změn a kontrole zobrazení je pak nutné vyznačit v popisovém poli 

ZPMZ. Ve stanovených prostorech s digitalizovanou KM-D nebo 

analogovou mapou se změna provede také v orientační mapě 

parcel.  

 Článek č.11 – Aktualizace vybraných ostatních prvků polohopisu 

v rámci obnovy operátu - řeší moţnost zapracování aktualizace 

vybraných ostatních prvků polohopisu do procesu obnovy 

katastrálního operátu jak novým mapováním DKM, tak i 

přepracováním na KMD. Vyznačení objektů v katastru nemovitostí je 

provedeno spolu s obnoveným operátem v době vyhlášení platnosti 

obnoveného katastrálního operátu dle § 62 a § 63 odst.8  katastrální 

vyhlášky. 

 Článek č.12 – závěrečné ustanovení - řeší nabytí účinnosti 

metodického pokynu. 
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6 OVĚŘENÍ METODIKY 

Cílem následujících prací je prověření vhodnosti a správnosti metodicky 

navrţených činností, jejichţ cílem je vyznačení revidovaných vybraných ostatních 

prvků polohopisu ve všech formách katastrálních map. Bude provedena:  

 Volba rozsahu zpracovávaného území, 

 Vyhledání vyuţitelných podkladů, 

 Vyhotovení seznamu objektů -  Přípravné činnosti pro revizi objektů, 

 Revize objektů, 

 Zaměření objektů, které jsou dle výsledků revize předměty 

polohopisu katastrální mapy, 

 Vyhotovení záznamu podrobného měření změn jako výsledku 

zeměměřických činností pro účely katastru nemovitostí, 

 Pořízení dat návrhu změn a aktualizace souboru geodetických 

informací katastru nemovitostí.  

  

 

7 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

7.1 Volba rozsahu zpracovávaného území 

Jako jednotku zpracovávaného území jsem zvolil katastrální území 

z důvodů rozdílnosti typů katastrálních map a odlišnosti samotné aktualizace 

údajů v katastru nemovitostí. Pro ověření správnosti metodiky jsem zpracoval 

celkem 14 katastrálních území. Zpracovávaná katastrální území se nachází ve 

Zlínském kraji v okrese Kroměříţ. Zahrnují zastavěné, zemědělské i lesní oblasti. 

A celková rozloha zpracované oblasti je 6567 ha. 

 DKM – katastrální území Drahlov u Jarohněvic, Kotojedy a 

Šelešovice. Digitální katastrální mapy v těchto územích vznikly 

v letech 1998 aţ 2000 obnovou přepracováním. Podkladem byly 

mapy dřívější pozemkové evidence - pozemkového katastru 

v měřítku dekadickém 1:2500 případně 1:1250 z období před rokem 
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1964. Intravilán byl zaměřen geodetickými metodami převáţně 

ortogonální metodou dle Instrukce A pozemkového katastru v tomto 

prostoru převaţují podrobné body s kódem kvality č.3. V extravilánu 

území probíhal proces scelování pozemků s dostatečným zhuštěním 

bodového pole, ale nebylo prováděno přímé měření. V tomto 

prostoru převaţují podrobné body s kódem kvality č.7.    

 KMD v S-JTSK – Milovice, Cvrčovice u Zdounek, Divoky a 

Soběsuky. Katastrální mapy digitalizované po roce 2007 obnovou 

přepracováním podle aktuálních předpisů a návodů pro obnovu 

operátu. Podkladem byly mapy dřívější pozemkové evidence - 

pozemkového katastru v měřítku sáhovém 1:2880 z období před 

rokem 1900. Tyto mapy jsou bezešvé se vzájemně vyrovnanými 

hranicemi a transformované na identické body v souřadnicovém 

systému S-JTSK . Tímto postupem je zajištěno poměrně reálné 

zobrazení polohy prvků v mapách. 

 KM-D v S-JTSK – Jarohněvice a Velké Těšany. Katastrální mapy 

digitalizované v těchto územích vznikly v letech 2000 aţ 2002 

obnovou přepracováním dle dřívějších předpisů. Pro katastrální 

území Jarohněvice byly podkladem mapy dřívější pozemkové 

evidence - pozemkového katastru v měřítku sáhovém 1:2880 

z období před rokem 1964. Intravilán území byl zaměřen 

geodetickými metodami převáţně ortogonální metodou dle Instrukce 

A pozemkového katastru v tomto prostoru převaţují podrobné body 

s kódem kvality č.3. V extravilánu částečně probíhal proces 

scelování pozemků s nedostatečným zhuštěním bodového pole a 

nebylo prováděno přímé měření. V tomto prostoru převaţují 

podrobné body s kódem kvality č.8.  Pro katastrální území Velké 

Těšany byly podkladem mapy dřívější pozemkové evidence - 

pozemkového katastru v kombinaci měřítek dekadického 1:2500 a 

sáhového 1:2880 z období před rokem 1964. V extravilánu probíhal 

proces scelování pozemků s dostatečným zhuštěním bodového pole 

v systému svatoštěpánském transformovatelném do S-JTSK, ale 
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nebylo prováděno přímé měření. V tomto prostoru převaţují 

podrobné body s kódem kvality č.7. Tato vybraná katastrální území 

mají specifický původ map dřívější pozemkové evidence a 

důsledkem je jejich neobvyklé georeferencování do systému S-

JTSK.  

 KM-D svatoštěpánské – Lhotka u Kroměříže, Zlámanka a Lubná u 

Kroměříže. Katastrální mapy digitalizované v těchto územích vznikly 

v letech 1999 aţ 2001 obnovou přepracováním dle dřívějších 

předpisů. Podkladem byly mapy dřívější pozemkové evidence - 

pozemkového katastru v měřítku sáhovém 1:2880 z období před 

rokem 1900. Tyto mapy jsou zobrazeny kaţdá samostatně jako 

ostrovní v souřadnicovém systému svatoštěpánském. Tímto 

postupem není zajištěno reálné zobrazení polohy prvků v mapách. 

 Analogové – Roštín a Cetechovice. Katastrální území s mapou na 

plastové folii s přesností a v zobrazovací soustavě svatoštěpánské 

stanovené v době jejího vzniku v roce 1964. Podkladem při vzniku 

byly mapy dřívější pozemkové evidence - pozemkového katastru 

v měřítku sáhovém 1:2880 z období před rokem 1900. 

 

Zpracovávaná území tvoří ucelenou oblast v rozsahu mapových listů 

základní mapy ČR 1:10 000  č. 25-31-16 a č. 24-44-05 jak je patrné z obrázku č. 1 

a č. 2 
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Obr.  1 Zpracovávané území – mapový list 25-31-16 

 

 

Obr.  2 Zpracovávané území – mapový list 24-44-05 

 

 

 



Bc. Petr Daněk : Aktualizace katastrální mapy o vybrané další prvky polohopisu 

 

2010  

   

21 
 

7.2 VYUŽITELNÉ PODKLADY 

Jako základní vyuţitelné podklady pro činnosti spojené s přípravnými 

pracemi pro určení seznamů objektů jsem pouţil převáţně mapy, data a údaje, 

které má katastrální úřad ve své správě, nebo jsou k dispozici prostřednictvím 

ČÚZK.  

 Katastrální mapy,  

 Mapy dřívějších pozemkových evidencí (analogové), 

 Mapa bývalého pozemkového katastru v souřadnicovém systému 

Sv. Štěpán v měřítku 1:2880,  

 Mapy státního mapového díla, 

 Státní mapa 1:5000,  

 Základní mapa ČR 1:10 000,  

 ZABAGED,   

 Seznamy státního památkového ústavu,   

 Znalost příslušných obecních úřadů. 

7.3 HODNOCENÍ VYUŽITELNÝCH PODKLADŮ 

7.3.1 Katastrální mapa 

 Digitální katastrální mapy vzniklé obnovou katastrálního operátu 

novým mapováním obsahují vybrané ostatní prvky polohopisu, které 

jsou předměty této práce, jelikoţ revize těchto prvků byla metodicky 

zapracována do tvorby DKM. Pro účely této práce se v těchto 

prostorech nebude provádět revize a doplnění z důvodu aktuálnosti 

dat. 

 Digitální katastrální mapy vzniklé obnovou přepracováním 

katastrálního operátu, který byl zaměřen zpravidla před rokem 1964 

a vykazují stav objektů k datu vzniku, bez navazujících aktualizací. 

Z těchto podkladů lze získat pouze neúplné neaktuální údaje. 

 Katastrální mapy digitalizované v S-JTSK, nebo v souřadnicovém 

systému svatoštěpánském – KMD, KM-D vznikly obnovou 

katastrálního operátu přepracováním bez zjišťování ostatních prvků 
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polohopisu v terénu a bez měření, pouze převzetím údajů 

z dřívějších pozemkových evidencí. Z těchto podkladů lze získat 

pouze neúplné neaktuální údaje. 

 Katastrální mapy na plastové fólii v zobrazovací soustavě stanovené 

v době jejích vzniku – analogové mapy vznikly v roce 1964 na 

podkladě map bývalého pozemkového katastru v souřadnicovém 

systému Sv. Štěpán nebo S-JTSK. Při převzetí údajů nebyly často 

převzaty ani objekty zobrazené v podkladových mapách dřívějších 

pozemkových evidencí. Z těchto podkladů lze získat pouze neúplné 

neaktuální údaje.  

 

7.3.2 Mapy dřívějších pozemkových evidencí (analogové) 

Mapy bývalého pozemkového katastru v 

souřadnicovém systému Sv. Štěpán v měřítku 

1:2880 vykazují stav objektů k datu vzniku, které 

byly částečně aktualizovány do doby zániku 

pozemkového katastru. V těchto mapách byla 

ukončena aktualizace vznikem Evidence 

nemovitostí v roce 1964. Z těchto podkladů lze 

získat pouze neúplné neaktuální údaje. 

  

Obr.  3 Zobrazení objektů v mapách DPE 

 

7.3.3 Mapy státního mapového díla 

 

 Státní mapa 1:5000 je 

aktualizována na podkladě údajů 

zobrazených v katastrálních 

mapách a dle výsledků šetření se 

zde nachází minimum vyuţitelných 

podkladů. 

Obr.  4 Zobrazení objektů v mapách SMD 
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 Základní mapa ČR 1:10 000 zobrazuje hledané objekty v největším 

rozsahu je zřejmě aktualizována ne na podkladě map větších 

měřítek, ale jiným způsobem, proto je nejaktuálnější a jeví se jako 

nejvýznamnější zdroj informací. Lokalizace těchto objektů je 

nedostatečná pro jejich zobrazení v katastrální mapě, ale pro jejich 

vyhledání v terénu je dostačující.  

7.3.4 ZABAGED  

ZABAGED® je digitální geografický model území České republiky, který 

svou přesností a podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a 

podrobnosti Základní mapy České republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10). Obsah 

ZABAGED® tvoří 106 typů geografických objektů zobrazených v databázi 

vektorovým polohopisem a příslušnými popisnými a kvalitativními 

atributy. Předmětné prvky polohopisu jsou v základní bázi geografických dat 

evidovány v katalogovém listu viz obr. 5, jako geografické objekty kategorie 1 

kulturních objektů s pořadovým číslem 1.21. Dle výsledků šetření se zde nachází 

minimum vyuţitelných podkladů. 

 

Obr.  5 Katalogový list ZABAGED 
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7.3.5 Seznamy státního památkového ústavu   

Po jednání na Národním památkovém ústavu jsem zjistil, ţe ústav eviduje 

pouze: 

 chráněné zapsané národní nemovité památky, 

 evidence je vedena pouze analogovým způsobem, 

 objekty nejsou lokalizovány, pouze příslušnost do k.ú. 

Pro účely této práce a katastru nemovitostí jsou údaje evidované NPÚ 

pouze doplňkové neobsahující kompletní údaje bez významného vyuţití.  

7.3.6 Znalost příslušných obecních úřadů 

Znalosti místně příslušných obecních úřadů se pro následnou revizi ukázaly 

jako rozhodující zdroj informací. 

7.4 Vyhotovení seznamu objektů pomocí využitelných 

podkladů 

Na základě vyuţitelných podkladů uvedených v 7.2 jsem vyhotovil seznam 

obsahující 92 objektů, které budou předmětem dalších prací. Kaţdému z objektů 

jsem přidělil jedinečný identifikátor viz obr. č. 6. Tento seznam byl základem 

tabulky, která je součástí diplomové práce jako příloha č.2, do které budou 

zaznamenávány výsledky navazujících prací.   

 

Obr.  6 Určení identifikátoru objektů 
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7.4.1 Určení přibližných souřadnic vyhledávaných objektů v S-JTSK 

 

Z důvodu snadnějšího vyhledání objektů v terénu jsem vyuţil navigaci 

běţného GPS přijímače Garmin určeného pro turistické účely. 

Pro tyto účely jsem v programovém prostředí MicroGeos na podkladě 

rastrových obrazů vyuţitelných podkladů polohovaných do souřadnicového 

systému S-JTSK pomocí software GROMA určil přibliţné souřadnice objektů 

v systému S-JTSK - viz obr. č. 7. 

 

Obr.  7  Určení souřadnic vyhledávaných objektů 

 

7.4.2 Transformace z S-JTSK do WGS-84 

Samotné vyhledání pomocí navigace technologií GNSS probíhalo 

v systému WGS-84, proto jsem provedl pomocí jednoduchého transformačního 

programu firmy GARMIN transformaci v S-JTSK do tohoto systému a získané 

souřadnice jsem zadal jako dané do GPS přijímače GARMIN.  

Veškeré určené souřadnice svojí přesností sice neodpovídají poţadované 

přesnosti pro účely katastru nemovitostí, ale pro účely vyhledání objektů v terénu 

je tato přesnost dostačující.  
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8 REVIZE PRVKŮ PLOHOPISU 

8.1 Vyhledání objektů v terénu 

Pro stanovení vybraných prvků polohopisu, které budou předmětem 

zobrazení v katastrálních mapách je nutná jejich revize v terénu. Tuto revizi jsem 

prováděl pochůzkou v terénu a zjišťoval stav objektů. K tomu je moţné vyuţít tisku 

katastrální mapy, nebo ortofotomapu, ale přesnost s jakou bych se pohyboval 

v terénu by nezaručovala vyhledání všech zachovalých objektů. Pro tyto účely a 

lepší orientaci jsem vyuţil GPS přijímač firmy GARMIN původně určený pro 

turistické účely.   

 

8.1.1 Pochůzka v terénu 

Pochůzkou v terénu jsem postupně pomocí navigace GPS přijímače 

vyhledával jako dané odsunuté body z mapy se souřadnicemi v systému WGS-84 

dle bodu 7.4.2. Objekty vyskytujícími se v revidovaném území 

byly převáţně: 

 Pomníky, 

 Sochy, 

 Památníky, 

 Kříţe, 

 Boţí muka, 

 Zvonice 

 

Obr.  8 GPS GARMIN 
 

Objekty, které se naopak v území nevyskytovaly, byly mohyly, které jsou 

ojedinělým památným místem, které se v okolí Kroměříţe nevyskytuje. 

  

8.1.2 Sběr doplňkových údajů 

Po vyhledání objektů v terénu jsem sbíral identifikační a doplňkové údaje. 

Tyto údaje nemají přímou souvislost s katastrem nemovitostí a neslouţí pro 
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následnou aktualizaci, ale předpokládám, ţe tyto údaje bude moţné poskytnout 

jiným úřadům a organizacím pro jejich vyuţití. Tím hlavním uţivatelem 

nasbíraných údajů by pak mohl být Státní památkový ústav, jelikoţ některé objekty 

jsou pod ochranou tohoto ústavu. Dalším uţivatelem by mohly být příslušné 

obecní úřady, které jsou ţadatelé o dotace od státu na údrţbu a opravy objektů. 

Pro tyto ţádosti zpracovávají lokalizační identifikační a doplňkové údaje.  

Zjištěné údaje jsem zaznamenával do připravené tabulky dle 7.4 se 

seznamem všech vyhledávaných objektů. Tato tabulka je součástí této diplomové 

práce jako příloha č.2.  

Sbíranými doplňkovými údaji jsou: 

 Příslušnost do katastrálního území – tento údaj je rozhodující pro 

způsob pořízení dat návrhu změny v katastru nemovitostí v závislosti 

na typu katastrální mapy 

 Typ objektu - je údaj základního rozdělení na kříţe, památníky, 

sochy, boţí muka a nemovitosti. 

 

Obr.  9 Určení typu objektu 

 

  Stáří – údaj o stáří je u většiny objektů vytesán do kamenného těla 

objektu. V případě neexistence údaje je uvedeno stáří nezjištěno a 
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jeho zjišťování z jiných zdrojů – památkový ústav, kroniky obcí 

nebylo předmětem diplomové práce. 

 

Obr.  10 Určení stáří objektu 

 

 Technický stav objektu je můj subjektivní názor na to v jaké stavu se 

objekt nachází. Posuzoval jsem, zdali je objekt ve výborném, 

dobrém, poškozeném, nebo zcela zničeném stavu.  

 

Obr.  11 Určení technického stavu objektu 

 

 Slovní popis uvádí podrobnější údaje o objektu. Například je zde 

uvedeno o jaký typ kříţe se jedná, bliţší popis nemovitosti, jméno 

ztvárněné osoby na soše a další. 

 Fotodokumentace je důleţitou součástí údajů o objektech slouţící 

nejen ke kontrole údajů uvedených výše, ale například i umoţňuje 
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posouzení, zda je zajištěn výhled na oblohu a bude moţné zaměření 

objektu technologií GNSS, nebo pro vizualizaci objektu v prostředí 

internetu. 

 

8.2  Závěr revize 

Po vyhledání objektů v terénu a zjištění doplňkových údajů jsem přistoupil 

k vyřazení objektů, které není moţné evidovat v katastrálních mapách jako ostatní 

prvky polohopisu. Vzhledem k nemoţnosti evidence nebudou předmětem dalších 

činností týkajících se zaměření. Důvodem vyřazení je: 

 Objekt je nemovitost, která je v katastru nemovitostí evidována 

samostatně jako budova na stavební parcele. V katastrálních 

mapách není zobrazen mapovou značkou, ale je zobrazen hranicemi 

parcely, parcelním číslem a mapovou značkou budovy svázané 

s SPI. 

 

Obr.  12 Objekt evidovaný v KN jako budova 

 

 Objekt je zcela zničen – je neopravitelný, nebo po opravě by nutně 

změnil svoji polohu, proto není vhodné jej měřit a vyznačovat 

v katastrálních mapách. 



Bc. Petr Daněk : Aktualizace katastrální mapy o vybrané další prvky polohopisu 

 

2010  

   

30 
 

 

Obr.  13 Objekt zcela zničen 

 

 Objekt má nestabilní polohu  

 

   

9 MĚŘICKÉ PRÁCE 

Pro zobrazení vyhledaných prvků polohopisu v katastrálních mapách je 

nutné stanovit jejich závazné geometrické a polohové určení, které je dané 

souřadnicemi lomových bodů určených v S-JTSK, nebo v jiném souřadnicovém 

systému a jejich spojnicemi. 

Zeměměřické činnosti v terénu musí být provedeny tak, aby při pouţití 

geodetických metod umoţnily určit souřadnice podrobných bodů s přesností podle 

bodu 13.1. přílohy katastrální vyhlášky a výsledek měření mohl být přesně 

zobrazen  a spojen s nezměněným  a správně zobrazeným polohopisným 

obsahem katastrální mapy dle §71 katastrální vyhlášky. 

 

9.1 Přípravné činnosti, využitelné podklady 

V rámci přípravných činností je nutné získat podklady umoţňující zaměření 

objektů v poţadované přesnosti zvolenými geodetickými metodami. Zásadní je 

získání daných souřadnic kontrolních a připojovacích bodů. 
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9.1.1 Podrobné body převzaté z registru souřadnic 

Jako vyuţitelné podklady jsem převzal podrobné body evidované v ISKN. 

Jedná se o podrobné body - jako výsledky předchozích geodetických činností - 

geometrické plány a náčrty na vytyčení hranic pozemků zapsané v záznamech 

podrobného měření změn a určené přímým měřením v souřadnicovém systému S-

JTSK s kvalitou odpovídající kódu „3“. 

9.1.2 Body geodetického základu  

Pro připojení měření do systému S-JTSK jsem vyuţil údaje Zeměměřického 

úřadu, který vykonává správu geodetických základů České republiky a rozhoduje 

o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole. 

Údaje o trigonometrických a zhušťovacích bodech a o bodech podrobného 

polohotového bodového pole jsem vyhledal prostřednictvím Geoportálu ČÚZK, 

který zajišťuje přístup k mapovým produktům a sluţbám rezortu. Zde jsem vyuţil 

aplikaci databáze bodových polí, ve které jsou zdarma k dispozici místopisné 

údaje o bodových polích. Neměnnost polohy bodů geodetického základu jsem 

ověřil podle geodetických údajů. 

9.2 Podrobné měření  

9.2.1 Úvod 

Objekty musí být zaměřeny způsobem umoţňujícím jejich zobrazení 

v katastrální mapě obrysovou čárou – vnitřní kresbou a příslušnou mapovou 

značkou jako předmět malého rozsahu a jeho střed v katastrální mapě dle  přílohy 

10.7. katastrální vyhlášky. Nelze-li uvedené předměty na mapě zobrazit obrysovou 

čárou, pouţije se jen příslušná mapová značka. 

Na základě zjištění v rámci přípravných prací při získávání vyuţitelných 

podkladů jsem ze seznamu objektů určených na zaměření a vyznačení v katastru 

nemovitostí vyřadil ty objekty, které jiţ byly zaměřeny v rámci dřívějších 

zeměměřických činností zaloţených v měřické dokumentaci katastrálního úřadu a 

je moţné je převzít z těchto výsledků. Tyto objekty jiţ nebudou předmětem 

podrobného měření, ale budou v dalších pracích předmětem aktualizace 

katastrálních map. 
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Celkem bylo k podrobnému měření určeno sedmdesát objektů.  

V následující části jsou uvedeny geodetické metody, které jsem vyuţil pro 

zaměření objektů. U objektů byl zpravidla zaměřen jejich půdorysný průmět 

s terénem bez přilehlých obvodových schodů a jejich střed nebyl měřen přímo, ale 

byl vypočten navazující geodetickou metodou. U objektů jednoduchých tvarově a 

výškově jsem provedl zaměření přímo středu objektu. Pro ověření správnosti 

určení souřadnic jsem u zaměřovaných objektů provedl kontrolní měření 

vzdáleností sousedních polohově určených bodů a porovnání se vzdáleností 

vypočtenou ze souřadnic prvotně určených.  

Měření jsem prováděl pomocí technického vybavení, které mi pro tyto účely 

poskytlo oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský 

kraj. Dohled nad pouţíváním velmi drahé techniky a způsoby měření zajišťoval 

druhý člen měřické skupiny pan Ing. Martin Nohejl – pracovník oddělení obnovy 

katastrálního operátu, který poskytnul také softwarové vybavení pro navazující 

výpočty a zpracování výsledků měření.  

9.2.2 Polární metoda  

Polární metodou jsem určoval polohu bodů pomocí polárních souřadnic – 

vodorovného úhlu mezi orientačním směrem a určovaným bodem a délky od 

stanoviska k určovanému bodu. 

Měření touto metodou jsem prováděl zpravidla v prostorech, ve kterých bylo 

provedeno dostatečné zhuštění bodového pole. Zde jsem nejdříve určoval 

souřadnice volného stanoviska a následně zaměřoval podrobné body. Takovými 

prostory s dostatečnou hustotou byly zpravidla intravilány katastrálních území. Ve 

kterých byla v dřívějších letech prováděna obnova katastrálního operátu 

přepracováním na digitální katastrální mapy nebo katastrální mapy digitalizované 

po r. 2007 KMD. Dále jsem polární metodu vyuţíval v prostorech, ve kterých 

nebylo moţné zaměření technologií GNSS z důvodů nemoţnosti volného prostoru 

nad objektem – zaclonění druţic, nebo v případě nemoţnosti připojení na 

permanentní stanici a to z časových důvodů. 

K měření polární metodou jsem pouţil elektronickou totální stanici 

TOPCON – GPT 3002 s příslušenstvím.    

 



Bc. Petr Daněk : Aktualizace katastrální mapy o vybrané další prvky polohopisu 

 

2010  

   

33 
 

 

 

Obr.  14  Polární metoda a totální stanice TOPCON 

 

 

9.2.3 Ortogonální metoda 

 

Při této metodě jsem podrobné body zaměřoval pravoúhlými souřadnicemi 

– staničením a kolmicí – k měřické přímce. Staničení určovalo délku měřenou od 

počátku po měřické přímce, kolmice je délka kolmá k měřické přímce měřená mezi 

měřickou přímkou a určovaným bodem.  

Tuto metodu jsem pro zaměření vyuţíval v ojedinělých případech 

především tam, kde nebylo dostatečně zhuštěno bodového pole pro vyuţití polární 

metody a také nebylo moţné přímo vyuţít technologii GNSS především z důvodu 

zaclonění druţic nad objektem.  Zaměření objektů ortogonální metodou jsem 

prováděl v kombinaci s technologií GNSS pomocí které jsem určil souřadnice 
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bodů určujících měřickou přímku, ze které bylo moţné ortogonálně zaměření 

objektu provést. Pomocné měřické body tvořící měřickou přímku jsem volil tak, 

aby bylo moţné určení jejich souřadnic pomocí technologie GNSS.  

K měření ortogonální metodou jsem pouţil ocelové pásmo v délce 30 m. 

 

 

 
Obr.  15 Ortogonální metoda 

 

 

9.2.4 Technologie GNSS 

Pro určení souřadnic podrobných bodů jsem vyuţil 

technologii vyuţívající globální navigační satelitní systém 

GPS – NAVSTAR.  

Pro určení souřadnic jsem vyuţil techniku 

umoţňující fázové měření GPS aparaturu TOPCON - 

TPS HiPer+., která měří jednotlivé fáze harmonických vln 

zdroje a jejich změny. Vyuţití této techniky spolu se 

zpracovatelským výpočetním programem a měřickým 

postupem zaručují poţadovanou přesnost výsledků 

provedených měřických a výpočetních prací. 

 

Obr.  16 GPS aparatura TOPCON 

 

V souvislosti s fázovým měřením jsem řešil nejednoznačnosti spočívající v 

neznámém počátečním celkovém počtu vln mezi vysílačem a přijímačem. Proto se 

vyuţívá několik matematických metod, které se snaţí najít moţná řešení nebo se 

vyuţije přesná informace o poloze z jiného zdroje. Pro výpočet se vyuţívají 

dostupná kódová měření, diference z jiného přijímače a často se pracuje s 



Bc. Petr Daněk : Aktualizace katastrální mapy o vybrané další prvky polohopisu 

 

2010  

   

35 
 

analýzou radiových vln na více frekvencích. Měření jsou náchylná na přerušení 

kontinuity signálu a je nutné odstranit všechny systematické chyby jako: 

ionosférickou a troposférickou refrakci, chybu hodin, nepřesné efemeridy, poloha a 

orientace fázového centra antény, vícecestné šíření. 

Pro určení souřadnic podrobných bodů v systému ETRS-89 jsem vyuţil 

metody: 

 RTK – Kinematická metoda v reálném čase (Real Time Kinematic) - 

jedná se o metodu kdy jsou jedním přijímačem v terénu 

zpracovávány RTCM diferenciální korekce permanentních 

referenčních stanic získané v mém případě ze sítě CZEPOS 

prostřednictvím GSM radiové datové linky. Tuto metodu jsem vyuţil 

ve většině měření.  

 Rychlou statickou metodu pro měření kdy je třeba dvojice 

referenčních dvoufrekvenčních přijímačů, jeden o známých 

souřadnicích a vyhodnocení postprocesních korekcí. Tímto 

referenčním přijímačem byla permanentní stanice CZEPOS 

Kroměříţ.  Tuto metodu jsem vyuţil pouze pro měření bodů 

v katastrálním území Velké Těšany. 

 

9.2.5 GNSS plánování kampaně 

 

Při vyuţití technologie GNSS je kromě nestíněné viditelnosti oblohy velmi 

důleţitá znalost počtu a rozmístění druţic vysílajících signály v závislosti na 

poloze zaměřovaného bodu a času. Pro zajištění dostatečného počtu a vhodného 

rozmístění druţic na místě měření jsem vyuţil software Pinnacle verze 1.0.0, který 

po zadání přibliţných souřadnic, času a data simuluje tyto údaje a je vyuţitelný pro 

plánování doby vhodné pro konkrétní měření.  

Jednou z funkcí software Pinnacle viz následující obrázek č. 17 je moţné 

zobrazit dráhy přeletu jednotlivých druţic a jasně dokazuje, ţe v severním směru 

se nenachází ţádné druţice.    

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/DGPS
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Obr.  17 Plánování kampaně – zobrazení drah přeletu družic 

 

Obrázek č. 18 zobrazuje aplikaci, pomocí které je moţné naplánovat 

měření konkrétního místa určeného přibliţnými souřadnicemi v závislosti na 

hodnotě DOP. Je jasně viditelné, ţe v době po 12 hodině není moţné provádět 

měření z důvodů překročení stanovených maximálních hodnot DOP. Naopak 

přehledně zobrazuje optimální dobu měření. 
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Obr.  18  Plánování kampaně – očekávané DOP 

 

Následující snímek č. 19 zobrazuje moţnost zjištění doby přeletu 

konkrétních druţic nad zvoleným místem měření a potvrzuje, ţe po 12 hodině 

klesá počet druţic nad měřeným místem na 4, coţ sniţuje moţnost a kvalitu 

měření.  

 

 

Obr.  19 Plánování kampaně - zobrazení doby přeletu družic 
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9.2.6 GNSS měření 

Určení souřadnic podrobného bodu jsem prováděl v případě metody RTK 

měřením bodu vţdy šestkrát v jedné epoše a opakovaně nezávisle na prvním 

měření při nezávislém postavení druţic při minimálním časovém intervalu jedné 

hodiny mezi dvojím zaměřením bodu. V případě rychlé statické metody bylo 

provedeno měření v 5 sekundových intervalech po dobu patnácti minut a 

opakovaně nezávisle na prvním měření při nezávislém postavení druţic. 

Pro výsledky měření GNSS platilo, ţe hodnota parametru PDOP (Position 

Dilution of Precision) nebyla větší neţ 7.  

Tímto byly splněny podmínky stanovené ve vyhlášce č. 31/1995 v platném 

znění.  

 

9.2.7 GNSS zpracování výsledků v ETRS-89 

Zpracování výsledků měření technologií GNSS se liší podle pouţité metody 

měření. Přitom velký důraz je kladen na správnost transformace ze systému 

ETRS-89 do systému S-JTSK. Z důvodu rozlehlosti prostoru měření a nemoţnosti 

celkové transformace bylo nutné jednotlivé měření GPS rozdělit po jednotlivých 

katastrálních územích, které jsem stanovil jako jednotku zpracovávaného území. 

V případě statické metody byla naměřená data uloţena do doby zpracování 

v GPS přijímači TOPCON - TPS HiPer+ ze kterého jsou exportovány ve formátu 

topcon do zpracovatelského software PCCDU v. 2.1.14p1 a převedeny do formátu 

RINEX samostatně navigační data a observační data. Další zpracování bylo 

provedeno pomocí software Topcon Tools viz obr. 20, do kterého byla 

naimportována data z měření a nastaven typ antény HiPerLite. V dalším kroku 

bylo pro získání korekcí nutné staţení dat ze stejné doby měření z permanentní 

stanice CZEPOS Kroměříţ. Tato data ve formátu RINEX poskytuje Zeměměřický 

úřad na svých internetových stránkách. Získaná observační a navigační data byla 

vloţena opět do software Topcon Tools ve kterém byly provedeny fixace – určení 

celočíselných násobků počtu vln pro určení vzdálenosti a proveden výpočet 

souřadnic. Výsledné souřadnice byly v systému ETRS-89.  
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Obr.  20 Dialogové okno Topcon Tools 

 

V případě RTK jsou naměřená data uloţena při měření přímo v kontroléru 

Topcon FC – 200 a dále zpracovávány pomocí software TopSURV, verze 7.2. 

Těmito daty jsou přímo souřadnice bodů v systému ETRS-89 a informace o 

měření a jeho kvalitě (časy, data, PDOP, druţice….).  

9.2.8 GNSS transformace souřadnic 

Souřadnice bodů v systému ETRS-89 určených měřením technologií GNSS 

bylo nutné v dalším zpracování transformovat do systému S-JTSK který je 

systémem katastrálních map.  

Pro transformaci jsem v první fázi stanovil transformační klíč. Dané body 

klíče jsem získal prostřednictvím Geoportálu ČÚZK, který zajišťuje přístup 

k mapovým produktům a sluţbám rezortu. Zde jsem vyuţil aplikaci DATAZ - 

databázi bodových polí, ve které jsou zdarma u vybraných bodů k dispozici údaje 

o jejich souřadnicích jak v systému S-JTSK, tak i v ETRS-89.  

Transformaci souřadnic jsem prováděl pro kaţdé katastrální území 

samostatně pomocí software TranGPS verze 2.1.1.1, který je transformačním 

programem schváleným ČÚZK. Transformaci bylo nutné provést tak, aby byly 
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dodrţeny podmínky stanovené vyhláškou č. 31/1995 Sb. v platném znění. Řídil 

jsem se těmito zásadami dokumentovanými v přehledu identických bodů:  

 Pro určení parametrů transformace byly pouţity vţdy nejméně čtyři 

identické body,  

 Identické body byly rozloţeny rovnoměrně, průměrná vzdálenost 

mezi sousedními identickými body nebyla větší neţ 5 km, přitom  

žádná vzdálenost mezi sousedními identickými body není větší neţ 8 

km,  

 obvodový polygon proloţený identickými body nevytvoří obrazec, 

jehoţ některý vnitřní úhel je menší neţ 20°, 

 Ţádný z určovaných bodů vně obrazce vytvořeného identickými body 

neleţí od nejbliţší spojnice mezi dvěma sousedními identickými body 

ve vzdálenosti větší neţ 1/10 délky této spojnice. 

 

Obr.  21 Zobrazení přehledu identických bodů transformace  
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9.2.9 GNSS dokumentace 

V souladu s §12a vyhlášky č. 31/1995 v platném znění byly jako povinná 

součást záznamu podrobného měření změn vyhotoveny: 

 Protokol určení pomocných a podrobných bodů technologií GNSS,  

 Výstupy výsledků transformace včetně seznamu souřadnic (výšek) 

určovaných bodů,  

 Výstup z výpočetního softwaru, kde jsou uvedeny hodnoty DOP a 

časy začátku a konce obou měření na bodech, 

 Výstup s porovnáním souřadnic dvakrát určených bodů včetně 

rozdílů. 

 

  

9.3 Záznam podrobného měření změn 

Záznam podrobného měření změn je podkladem pro zápis změn údajů 

evidovaných v souboru geodetických informací, které jsou spojeny s měřením 

v terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod budovy, nebo obvod vodního díla. 

V případě této diplomové práce jsou to vybrané prvky polohopisu.   

Vzhledem k tomu, ţe jsem stanovil jako jednotku zpracovávaného prostoru 

katastrální území, vyhotovil jsem celkem čtrnáct ZPMZ. Číslo záznamu, které je 

jedinečné v příslušném katastrálním území bylo rezervováno v ISKN 

prostřednictvím aplikace PU poskytování údajů. 

Název k.ú. Číslo ZPMZ 

Drahlov u Jarohněvic  111 

Kotojedy 417 

Šelešovice  214 

Milovice 114 

Cvrčovice u Zdounek 129 

Divoky 123 

Soběsuky  97 
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Jarohněvice 260 

Velké Těšany 172 

Lhotka u Kroměříže 78 

Zlámanka 110 

Lubná u Kroměříže  345 

Roštín 686 

Cetechovice  136 

 

 

Dále jsem jako jednotku číslování podrobných bodů stanovil dané ZPMZ 

příslušného katastrálního území.  

9.3.1 Číslování podrobných bodů 

Úplné číslo podrobného bodu je dvanáctimístné, kde: 

 první tři číslice jsou pořadovým číslem katastrálního území v rámci 

okresu,  

 čtvrtá číslice je uvnitř okresu buď nulová, nebo můţe znamenat 

příslušnost záznamu podrobného měření změn do katastrálního 

území sousedního okresu a pak má hodnotu v rozmezí 1 aţ 8, 

 pátá aţ osmá číslice jsou číslem záznamu podrobného měření 

změn, 

 poslední čtyři číslice jsou vlastním číslem bodu uvnitř záznamu 

podrobného měření změn v rozsahu 0001 aţ 3999. 

9.3.2 Náležitosti ZPMZ 

Zpracované záznamy podrobného měření změn mají dle přílohy č. 16 

katastrální vyhlášky následující náleţitosti: 

 Popisové pole – věcné a formální náleţitosti popisového pole jsou 

vymezeny tiskopisem ČÚZK. V popisovém poli je uvedeno číslo 

záznamu, které je jedinečné v příslušném katastrálním území a které 

bylo rezervováno v ISKN prostřednictvím aplikace PU poskytování 

údajů. Důvodem změny je uvedeno vyznačení vybraných ostatních 

prvků polohopisu do katastrálních map. Dále jsou uvedeny údaje o 
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souřadnicovém systému, listu katastrální mapy dotčeného změnou, 

vyhotoviteli, pouţité měřické technice, číslu jednacím řízení přípravy 

změny a číslu jednacím záznamu, v rámci kterého došlo k aktualizaci 

katastru nemovitostí v ISKN. 

 Náčrt – obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, měřické 

sítě, nového stavu polohopisu, čísla bodů, mapové značky, oměrné a 

jiné kontrolní míry zobrazené na obr. 22. Zobrazení identických bodů 

značkou č. 1.10 přílohy katastrální vyhlášky jsem vyhotovil jako 

samostatný přehled v katastrálních mapách KM-D ve kterých je 

potřebné zobrazit případně navázat na polohopisný obsah katastrální 

mapy, která není v S-JTSK. Z povahy zobrazení ostatních prvků 

polohopisu mapovou značkou a obrysovou čárou – vnitřní kresbou 

jsem upustil od znepřehledňujícícho zobrazení parcelních čísel, 

dosavadního stavu polohopisu, mapových značek druhů pozemků a 

značek budov. 

 

Obr.  22 Zobrazení měřického náčrtu 

 

 Zápisník - obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, 

kontrolních, identických a nových bodů a měřené hodnoty určující 

jejich polohu. V případě pouţití technologie GNSS je klasický 

zápisník nahrazen protokolem určení pomocných a podrobných bodů 

technologií GNSS včetně povinných příloh uvedených v 9.2.9 
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 Protokol o výpočtech - obsahuje seznam souřadnic geometrického 

základu měření a bodů polohopisu katastrální mapy pouţitých pro 

výpočet souřadnic nových podrobných bodů, údaje o pouţitých 

metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosaţených výsledků a 

mezivýsledků s mezními hodnotami, výpočty spojené s přiřazením 

změny, seznam souřadnic nově určených bodů, datum, jméno, 

příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla.  

Součástí ZPMZ vyhotoveného katastrálním úřadem nemusí být návrh 

změny. U všech vyhotovených ZPMZ jsem proto návrh změny nevyhotovil a 

budoucí stav katastrální mapy jsem v navazujících činnostech připravil v rámci 

pořízení dat návrhu změny v ISKN.  

Záznam podrobného měření změn jako výsledek zeměměřické činnosti ve 

veřejném zájmu vyuţívaný pro účely katastru, dle § 67 písm. d) katastrální 

vyhlášky, musí být ověřen, ţe svými náleţitostmi a přesností odpovídá právním 

předpisům. Ověření náleţitostí a přesnosti provedla úředně oprávněná 

zeměměřická inţenýrka Šárka Korbová. 

10 AKTUALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP 

Po vyhledání objektů, revizi, jejich zaměření a zpracování výsledků 

zeměměřických činností jsem prováděl navazující činnosti spojené se závěrečným 

zobrazením prvků do všech forem katastrálních map. 

Pro aktualizaci prvků v katastrálních mapách je nutné dodrţet technologický 

postup specifický pro informační systém a katastrální mapy.  

Tento postup spočívá v:  

 přípravě a návrhu budoucího stavu katastru nemovitostí,  

 předání záznamu k aktualizaci,  

 kontrole aktualizace,  

 vyznačení změny v katastrálních mapách neevidovaných 

prostřednictvím ISKN,  

 zplatnění budoucího stavu. 
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10.1 Pořízení dat návrhu změny v ISKN 

Návrh budoucího stavu katastrální mapy jsem vyhotovil prostředky 

programového vybavení ISKN. Pro kaţdou formu katastrální mapy jsem zaloţil 

samostatné řízení OR – ostatní rozhodnutí v aplikaci PA – příprava aktualizace, ve 

kterém se evidují grafické podklady. 

 DKM – č.j. OR–47/2010-708 pro katastrální území Drahlov u 

Jarohněvic, Kotojedy, Šelešovice.  

 KMD v S-JTSK – č.j. OR–48/2010-708 pro k.ú. Milovice, Cvrčovice u 

Zdounek, Divoky, Soběsuky.  

 KM-D – č.j. OR–49/2010-708 pro k.ú. Jarohněvice, Velké Těšany , 

Lhotka u Kroměříţe, Zlámanka, Lubná u Kroměříţe.  

 Analogové – č.j. OR–50/2010-708 pro k.ú. Roštín, Cetechovice.  

Po doplnění nutných identifikačních údajů – název k.ú., účastník řízení jsem 

prováděl samotné přípravy návrhů změn budoucího stavu jednotlivých řízení OR 

prostřednictvím aplikace AKIII zobrazené na obr. 23.  

 

  

 

Obr.  23 Dialogové okno aplikace AKIII 
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Po importu podrobných bodů do ISKN jsem konstrukčními nástroji 

grafického uţivatelského prostředí připravil budoucí stav katastrálních map 

v ISKN. Objekty jsem zobrazil v katastrálních mapách obrysovou čárou – vnitřní 

kresbou a příslušnou mapovou značkou jako střed předmětu malého rozsahu dle  

přílohy 10.7. katastrální vyhlášky. Pokud nebylo moţné uvedené předměty na 

mapě zobrazit obrysovou čárou, pouţil jsem jen příslušnou mapovou značku. 

 

 

Obr.  24 Způsob zobrazení objektu v katastrální mapě 

 

Pořízená data návrhu změn jsou v případě map DKM a KMD přímo 

součástí katastrální mapy, která je prostředky ISKN vedena. V případě map KM-D 

a analogových, které jsou vedeny odlišným způsobem, jsou zobrazované objekty 

v ISKN vedeny pouze jako součást orientační mapy ve které jsou 

zaznamenávány, uchovávány a zobrazovány grafické prvky návrhů změn 

signalizujících změny katastrální mapy oproti neaktualizovanému rastrovému 

obrazu.  

Vyuţití orientační mapy spočívá v poskytování aktuálního stavu polohopisu 

katastrální mapy prostřednictvím webové aplikace Dálkový přístup ČÚZK a ve 

vydávání grafické informace doplňující údaje z RES. 
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10.2 Aktualizace dat v ISKN 

Aktualizaci katastru nemovitostí jsem provedl ve čtyřech řízení Záznam, 

prostřednictvím kterých jsou připravená data budoucího stavu katastrální mapy 

ze čtyř řízení OR vyznačena v katastru nemovitostí. 

 

Číslo řízení pořízení dat návrhu změn Číslo řízení záznamu aktualizace změn 

OR–47/2010-708 Z-2276/2010-708 

OR–48/2010-708 Z-2277/2010-708 

OR–49/2010-708 Z-2278/2010-708 

OR–50/2010-708 Z-2279/2010-708 

 

V rámci řízení Záznam jsem provedl v ISKN následující operace: 

 Zaloţení řízení – jsem provedl prostřednictvím řízení OR spolu 

s navázáním společných údajů obou řízení. V rámci zaloţení řízení 

jsem přiřadil i návrh budoucího stavu údajů KN vytvořený v rámci 

řízení OR v aplikaci AKIII. 

 Předání záznamu k aktualizaci. 

 Aktualizace – vyuţitím aplikace AKI – výběr řízení pro aktualizaci, 

která je převáţně vyuţívána pro aktualizaci souboru popisných 

informací jsem provedl v grafickém prostředí závěrečnou editaci 

návrhu změny SGI a v případě KM-D a analogové mapy jsem 

převedl objekty na prvky orientační mapy. Aktualizaci jsem dokončil 

vyznačením operace navrţení změn.  

 Kontrola budoucího stavu – kontrola je prováděna prostřednictvím 

aplikace AKII – výběr řízení pro kontrolu. Po kontrole správnosti SPI 

a SGI byla ukončena operací odsouhlasení budoucího stavu. 

 Zplatnění změn - je poslední činností prováděnou prostřednictvím 

aplikace AKII. Výsledkem je provedení změny a její vyznačení 

v ISKN. V případě katastrálních map KM-D a analogových map této 

operaci předchází samotné zobrazení změny v katastrálních 

mapách.   
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10.3 Zobrazení změn v katastrálních mapách 

Zobrazení změny v SGI jsem v popisovém poli ZPMZ zaznamenal odkazem 

na řízení, datem a podpisem jako zaměstnance katastrálního úřadu, který změnu 

zobrazil. Výsledek kontroloval nezávisle jiný zaměstnanec katastrálního úřadu, 

neţ který změnu zobrazil.  

Zobrazování změn se u jednotlivých forem katastrálních map liší. 

 

10.3.1 Zobrazení změn v DKM a KMD  

Změny v digitální katastrální mapě a v digitalizované mapě v S-JTSK jsem 

provedl přizpůsobením mapy změně. V případě vyznačení předmětných objektů 

jsem zobrazil pouze souřadnice polohy. V důsledku jsou objekty zobrazeny 

s polohovým určením odpovídajícím jejich skutečné poloze v terénu. 

Pokud by však přizpůsobením mapy změně nebo zobrazením pomocí 

souřadnic polohy došlo k hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu 

a objekt by byl v mapě umístěn nesprávně vzhledem k hranicím okolních 

pozemků, bylo by nutné změnu přizpůsobit mapě a evidovat souřadnice obrazu 

odlišné od souřadnic polohy.  K hrubému narušení  logických vztahů okolního 

polohopisu by došlo v případě, pokud by byl objekt zobrazen v katastrální mapě 

například uvnitř evidované budovy, ve vodní ploše aj. V tomto případě by bylo 

nutné objekt zobrazit v závislosti na polohopisném obsahu katastrální mapy 

pomocí vhodných identických bodů. 

V rámci této diplomové práce při zobrazení změn k hrubému narušení 

logických vztahů nedošlo, proto mohu konstatovat, ţe ve zpracovávaných 

územích byly katastrální mapy obnoveny vhodnou technologií s polohovým 

určením přibliţujícím se skutečnosti.  

Vyznačením operace zplatnění změn došlo k samotnému vyznačení 

aktualizovaných prvků polohopisu v platné katastrální mapě. 
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10.3.2 Zobrazení změn v KM-D 

Změny v digitalizované mapě KM-D jsem provedl přizpůsobením změny 

mapě. Přizpůsobení změny mapě jsem v případě revidovaných objektů provedl 

přiřazením změny podle identických prvků shodnostní transformací na identické 

body. Všem bodům změny jsem tak pro zobrazení změny do katastrální mapy určil 

souřadnice obrazu a zpravidla byly odlišné od souřadnic polohy.  

Výpočty spojené s přiřazením změny jsou součástí protokolu o výpočtech 

v příslušných ZPMZ. V tomto specifickém protokolu o přiřazení změny se uvádí 

seznam čísel všech dosavadních bodů katastrální mapy, které byly zaměřeny 

v systému S-JTSK, a u kaţdého z těchto bodů i skutečně dosaţená odchylka tj. 

vzdálenost mezi dosavadním platným obrazem bodu v grafickém počítačovém 

souboru mapy a jeho obrazem z naměřených veličin po provedeném přiřazení a 

mezní odchylka podle katastrální vyhlášky. Body zvolené pro přiřazení změny jako 

identické jsem v tomto seznamu označil znakem X. 

Souřadnice obrazu zpravidla odlišné od souřadnic polohy jsem importoval 

do grafického prostředí MicroGeos 2000 ve kterém je tento typ katastrálních map 

evidován a konstrukčními nástroji grafického uţivatelského prostředí jsem zobrazil 

předmětné prvky katastrálních map obdobným způsobem jako v prostředí ISKN. 

Podrobné body jsou uchovávány v databázi bodů a polohopisné prvky v grafických 

souborech DGN.  

 

10.3.3 Zobrazení změn v analogové mapě 

Změny v analogových mapách jsem provedl přizpůsobením změny mapě. V 

analogové mapě v systému stabilního katastru jsem změnu zobrazil s vyuţitím 

vyhotoveného grafického výstupu z registru souřadnic s podkladem rastrového 

obrazu analogové katastrální mapy transformovaného do systému S-JTSK pomocí 

identických bodů v měřítku katastrální analogové mapy 1:2880. 

Samotné vyznačení objektů je provedeno zakreslením příslušné mapové 

značky tuší na PET fólii. V případě zrušení značky je kresba naopak vyškrabána. 
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Obr.  25 Zobrazení změny v analogové mapě 

 

 

 

 

 

11 AKTUALIZACE PRVKŮ POLOHOPISU V RÁMCI 

OBNOVY OPERÁTU 

V následující části se věnuji zapracování procesu aktualizace vybraných 

ostatních prvků polohopisu do činností spojených s obnovou katastrálního 

operátu. 

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických 

informací ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných 

informací katastrálního operátu. Obnovu lze provést  

 Novým mapováním, 

 Přepracováním SGI, 

 Na podkladě výsledků pozemkových úprav. 
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11.1 Obnova operátu novým mapováním 

Obnova mapováním má tyto etapy:  

 zahájení obnovy a přípravné práce, 

 budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového 

pole,  

 výběr a příprava vyuţitelných podkladů, 

 zjišťování hranic, 

 podrobné měření polohopisu katastrální mapy, 

 obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE,  

 obnovení SPI,  

 námitky podle § 16 katastrálního zákona,  

 vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 

katastrální vyhlášky, 

 nový výpočet výměr dílů BPEJ.  

V rámci obnovy operátu novým mapováním dle § 13 a) katastrálního 

zákona se přípravné činnosti a revize objektů provádějí v rámci zjišťování průběhu 

hranic, kdy komise prověřuje mimo jiné i další prvky polohopisu, které jsou 

obsahem katastru. Výsledky zjišťování jsou zaznamenány v příslušném náčrtu 

zjišťování hranic. Objekty vyznačené v náčrtu zjišťování hranic jsou nově 

geometricky a polohově určeny podrobným měřením polohopisu katastrální mapy. 

Výsledky zeměměřických činností jsou zaznamenány v elaborátu geodetického 

měření a jsou součástí obnovení SGI. Vyznačení objektů v katastru nemovitostí je 

provedeno spolu s obnoveným operátem v době vyhlášení platnosti obnoveného 

katastrálního operátu dle § 62 a § 63 odst. 8  katastrální vyhlášky. 

Lze konstatovat, ţe aktualizace prvků polohopisu v rámci obnovy operátu 

novým mapováním je metodicky zajištěna, je pouze nutné dodrţování katastrální 

vyhlášky a návodu pro obnovu. 

Obnova katastrálního operátu novým mapováním, je časově a finančně 

velmi náročná a v současné době je ze strany ČÚZK omezeno vyhotovování DKM 

tímto způsobem.    
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11.2 Obnova operátu přepracováním 

Obnova přepracováním má tyto etapy: 

 zahájení obnovy a přípravné práce, 

 budování nebo revize a doplnění PPBP, 

 částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů podle § 63 

odst. 3 katastrální vyhlášky, 

 výběr a příprava vyuţitelných podkladů, 

 vyhledání a zaměření identických bodů, 

 obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE, 

 obnovení SPI, 

 námitky podle § 16 katastrálního zákona, 

 vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 

katastrální vyhlášky, 

 nový výpočet výměr dílů BPEJ. 

V rámci obnovy operátu přepracováním dle §15 katastrálního zákona je 

moţné provádět vyhledání vyuţitelných podkladů v rámci zahájení obnovy a 

přípravných prací na obnově operátu. Přípravné činnosti pro revizi objektů a 

samotnou revizi je vhodné provádět v rámci částečné revize katastru. Revidované 

objekty je vhodné nově geometricky a polohově určit podrobným měřením, spolu 

s vyhotovením záznamu podrobného měření změn v rámci zaměření identických 

bodů. Vyznačení objektů v katastru nemovitostí by bylo provedeno spolu 

s obnoveným operátem v době vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního 

operátu dle § 62 a § 63 odst. 8 katastrální vyhlášky. 

V současné době je pro ČÚZK prioritou přepracování katastrálních map do 

digitální podoby. Je nutné konstatovat, ţe revize ostatních prvků polohopisu není 

dle § 63 a § 50 předmětem částečné revize prováděné v rámci obnovy 

přepracováním. Pokud by byla snaha Úřadu aktualizovat předmětné prvky 

polohopisu v katastrálních mapách v rámci obnovy přepracováním, bylo by nutné 

provádět tuto revizi nad rámec stanovený katastrální vyhláškou, nebo doplnit 

ustanovení § 63 odst. 3 písm a) o písmeno d) odkazující se na revizi dalších prvků 

polohopisu.  
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11.3 Obnova operátu na podkladě pozemkových úprav 

Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav 

má tyto etapy:  

 stanovení podmínek a způsobu zpracování výsledků, 

 kontrola vzájemného souladu údajů SGI a SPI a předání podkladů 

pozemkovému úřadu, 

 vyjádření k revizi a návrhu doplnění PPBP, 

 účast na zjišťování hranic,  

 zápis změn údajů katastru na podkladě geometrických plánů na 

obvodu pozemkových úprav podle § 66 odst. 1 písm. e) katastrální 

vyhlášky, 

 řízení o námitkách předaných podle § 66 odst. 1 písm. o) katastrální 

vyhlášky, 

 převzetí podkladů podle § 66 odst. 1 aţ 3 katastrální vyhlášky, 

 zavedení nového SGI a SPI, 

 uvědomění vlastníků neřešených pozemků o platnosti obnoveného 

katastrálního operátu podle § 66 odst. 5 katastrální vyhlášky, 

 nový výpočet výměr dílů BPEJ. 

 

 Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav je 

specifická tím, ţe není prováděna přímo katastrálním úřadem, ale místně 

příslušným pozemkovým úřadem ve spolupráci s externím zpracovatelem. 

Katastrálnímu úřadu je předán pouze výsledný elaborát, který je podkladem pro 

obnovu operátu. Mezi předávanými podklady je dle § 66 odst. 1 písm. h) 

dokumentace nového geometrického a polohového určení pozemků a dalších 

prvků polohopisu katastrální mapy, která obsahuje měřické náčrty a jejich přehled, 

zápisníky podrobného měření, protokoly o výpočtech a splnění kritérií přesnosti 

výsledku zeměměřických činností a srovnávací sestavení parcel.  
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Konstatuji, ţe aktualizace předmětných prvků polohopisu je v rámci obnovy 

katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav zajištěna a je 

pouze nutné dodrţovat ustanovení katastrální vyhlášky.  

Upozorňuji, ţe komplexní pozemková úprava je z uvedených obnov 

nejnáročnější jak z finančního, tak i časového hlediska a její tvorba není 

v kompetenci katastrálního úřadu. 

 

12 VIZUALIZACE PRVKŮ POLOHOPISU NA  

INTERNETU 

 V průběhu revize objektů jsem nasbírané identifikační, lokalizační a 

doplňkové údaje zaloţil v dokumentaci záznamu podrobného měření změn pro 

případné další vyuţití mimo katastr nemovitostí.  Vhodným moţným vyuţitím 

údajů je vizualizace těchto prostorových dat prostřednictvím internetu. 

Pro účely vizualizace jsem prostřednictvím serveru Internet Centrum 

www.ic.cz, na kterém vyuţívám web hosting, zaloţil vlastní internetové stránky 

http://danekpetr.ic.cz/. Na těchto stránkách jsem publikoval prvky polohopisu, 

které byly předmětem revize v terénu.  

Základem internetového zobrazení objektů jsou podkladové Googlemaps 

které jsem vyuţil pomocí aplikace API Google. Tato aplikace umoţňuje zobrazení 

objektu jako bod – značku tvaru kapky mající svou polohu. Dále klikem na značku 

lze zobrazit bublinu - informační okénko s údaji o identifikačním čísle, příslušnosti 

do katastrálního území a hypertextovým odkazem na fotografii objektu. Api 

aplikace umoţňuje standardní ovládání podkladových map Google 

v zobrazovaném okně a umoţňuje volbu zobrazení základní mapy s ulicemi, 

terénní mapy s ulicemi a satelitních snímků.  

 

Na serveru ic.cz jsou uloţeny zdrojové soubory přístupné pouze 

registrovaným uţivatelům  

 *. kml definující polohu objektů a uloţení ve vrstvě původního DGN 

výkresu,  

http://www.ic.cz/
http://danekpetr.ic.cz/
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 *. xml  definující  umístění informačního okna a všech v něm 

uvedených údajů včetně hypertextového odkazu na fotografii, 

 *.  html  definující samotné webové rozhraní – jeho styly, nadpis, 

barevný vzhled a propojení s http://maps.google.com, 

 *. png  soubory publikovaných fotografií 

 

 

 

Obr.  26 Vizualizace prvků na internetu 

http://maps.google.com/
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13 TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

Informační systém katastru nemovitostí verze 5_9_3 - (ISKN) je 

integrovaný informační systém pro podporu výkonu státní správy katastru 

nemovitostí a pro zajištění uţivatelských sluţeb katastru nemovitostí. ISKN 

obsahuje prostředky pro vedení souborů popisných informací, pro vedení souborů 

geodetických informací, pro podporu správních a administrativních činností při 

vedení katastru nemovitostí a pro správu dokumentačních fondů. ISKN byl 

vytvořen a implementován v letech 1997 – 2001 ve spolupráci se společností APP 

Czech s.r.o. jako systémovým integrátorem (nyní NESS Czech s.r.o.) a 

dodavatelem aplikačního programového vybavení. V záři 2001 byl ISKN uveden 

do provozu na všech katastrálních pracovištích a v centru. Nové řešení ISKN plně 

nahradilo původní způsob vedení KN a integrovalo vedení a správu katastru 

nemovitostí do jediného informačního systému společného pro všechna pracoviště 

katastrálních úřadů a centrum.  

 

MicroGEOS 2000 verze 3.2 - MicroGEOS 2000 je systém určený pro 

tvorbu digitálních a digitalizovaných map. Produkt je aplikační nadstavbou 

systému MicroStation SE. Produkt MicroGEOS 2000 obsahuje nástroje pro 

aktualizaci katastrálních map vyhotovených obnovou přepracováním na KM-D. 

 

GARMIN eTrex Legend - GPS přijímač firmy Garmin Ltd.. Vhodný pro 

pouţití pro turistiku. Přesnost určení polohy 7-10 m nebo méně při normálním 

reţimu GPS, kompatibilní s WASS/EGNOS, 12-ti kanálový paralelní přijímač 

s vestavěnou patch anténou. 

GARMIN Transformátor – transformační software pro transformaci WGS-84 

 S-JTSK. 

GROMA verze 8 – program GROMA je určený pro geodetické výpočty, 

umoţňuje načtení dat z různých zdrojů, včetně dat přímo z měřící techniky. 

Disponuje jednoduchou grafikou, kde je moţné provádět základní grafické 

operace nad seznamy souřadnic.   
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Geoportál ČÚZK - je komplexní internetové rozhraní pro přístup 

k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního. Geoportál umoţňuje vyhledat informace o 

geodatech resortu ČÚZK, dále umoţňuje si tato data prohlédnout, případně 

objednat ve formě souborů či sluţeb.  

 

TOPCON – GPT 3002 totální stanice s dlouhým dosahem, pouţívající pro 

zajištění přesného a spolehlivého měření pulsní laserové technologie. 

 

TOPCON – TPS HiPer+  Kompaktní, bezkabelový, dvoufrekvenční 

geodetický GPS přijímač s vestavěnou anténou, baterií a GSM//GPRS modemem. 

 

CZEPOS – Česká síť permanentních stanic GNSS pro určování polohy. Síť 

sestává z 27 stanic na území ČR a 27 zahraničních stanic, které od roku 2005 

provádí 24 hodin denně observace GNSS v časovém intervalu 1s. Ty jsou formou 

korekčních dat poskytovány uţivatelům, kterým umoţňují zpřesnění GNSS 

měření.   

 

Pinnacle verze 1.0.0  je post processingový software, který je zaloţen na 

principu „Naplánuj a Proveď“. Umoţňuje graficky navrhnout síť a identifikovat 

„kanály“ pro příjem dat, provedení kompletního měřického projektu a vytvoření 

protokolů.  

 

Topcon Tools je post processingový software program firmy Topcon 

zaměřený na zpracování měřených dat, který zpracovává data získaná měřením 

totální stanicí a GPS měřením. 

 

Topcon FC – 200 polní kontroler s operačním systémem Windows ® CE s 

barevným dotykovým displejem umoţňující sběr dat a ovládání zařízení v terénu. 
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TopSURV, verze 7.2. program pro sběr dat v terénu od firmy Topcon, který 

můţe být, mimo jiné funkce, vyuţit rovněţ pro konfiguraci rádiomodemu. 

 

TranGPS verze 2.1.1.1 Program slouţí pro 3D (případně odděleně 2D) 

transformaci souřadnic získaných statickým měřením a vyrovnáním GPS dat v 

systému WGS84 do systému S-JTSK. Program je schválený ČÚZK pro 

transformaci z WGS84 nebo ETRS89 do S-JTSK pomocí místního klíče a volby 

identických bodů (bod 9 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) 
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14 ZÁVĚR 

Katastr nemovitostí jiţ od doby svého vzniku v roce 1993 prochází 

důleţitými etapami vývoje digitalizace. Jako první byla prováděna digitalizace 

souboru popisných informací, která byla ukončena v roce 1998.  

Další etapou k dosaţení úplné digitalizace katastru je provedení digitalizace 

souboru geodetických informací. Jako kvalitativně nejvhodnější je kombinace 

provedení obnovy operátu na základě výsledků komplexní pozemkové úpravy 

v extravilánu a obnovy operátu novým mapováním v intravilánu kaţdého 

katastrálního území, jejíţ výsledky by byla digitální katastrální mapa. Z důvodů 

časové i finanční náročnosti takového projektu digitalizace bylo nutné provádět 

digitalizaci katastrálních map jednodušším způsobem. Právní předpisy a 

metodické postupy do roku 2007 umoţňovaly obnovu katastrálního operátu 

přepracováním do digitálního vyjádření, ale jak se později ukázalo, s výsledky 

které nejsou v souladu se směrnicí Evropské unie INSPIRE a nelze je ani vyuţít 

prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí. Český úřad 

zeměměřický a katastrální vyhotovil v roce 2007 takovou koncepci digitalizace, 

aby byla v souladu s INSPIRE evidovaná v ISKN a aby byla provedena v co 

nejkratší době, kvalitativně vyváţeně s maximálním vyuţitím personálních kapacit 

katastrálních úřadů.  

Po seznámení se s formami katastrálních map musím konstatovat, ţe 

rozdílná technologie digitalizace a různost existujících forem katastrálních map 

způsobuje také nejednotné postupy při údrţbě, vedení a aktualizaci katastrálních 

map. Tato nejednotnost klade vysoké nároky na zvládnutí procesu aktualizace 

katastrálních map ve všech existujících formách. Tato různorodost se následně 

projevuje i v náročnosti zpracování výsledků zeměměřických činností, které jsou 

podkladem pro aktualizaci katastrálních map. 

Snahou ČÚZK je do roku 2016 dokončit digitalizaci katastrálních map čímţ 

by byla odstraněna analogová forma a katastrální mapy digitalizované do r. 2007 

převést do ISKN a tím odstranit KM-D. Katastrální mapy evidované 
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prostřednictvím ISKN by pak měly jednotný způsob aktualizace stanovený jiţ 

současnými právními předpisy. 

Ostatní prvky polohopisu katastrálních map a zejména prvky vybrané v této 

diplomové práci - zvonice, pomníky, sochy, památníky mohyly, kříţe a boţí muka 

mají historické místo v katastrálních mapách. Slouţí jako významný orientační 

prvek krajiny a současně mají majetkoprávní vztah k pozemkům na kterých jsou 

umístěny. V dřívějších dobách nebyly tyto prvky předmětem revizí evidence 

nemovitostí a ani v současném katastru nemovitostí nejsou uspokojivě revidovány 

a zobrazovány.  

Metodika zpracovaná v této diplomové práci komplexněji řeší uvedenou 

problematiku, je zaměřena na aktualizaci prvků ve všech existujících formách 

katastrálních map a tudíţ je vyuţitelná katastrálními úřady v celé České republice.   

V první části je kladen důraz na maximální vyuţití všech dostupných 

vyuţitelných podkladů které má katastrální úřad k dispozici za účelem vyhledání a 

revize objektů, které budou předmětem polohopisu. K vyhledávání objektů jsem 

vyuţíval navigace moderní technologie GNSS. 

V další části je popisován průběh a způsob zaměření nalezených objektů 

v poţadované přesnosti geodetickými metodami s maximálním vyuţitím 

technologie GNSS s následným zpracováním výsledků v záznamech podrobného 

měření změn. Na zpracování podrobného měření navazuje samotný proces  

aktualizace všech forem katastrálních map. 

V závěru diplomové práce jsou popsány moţnosti zapracování této 

metodiky do probíhajícího procesu digitalizace. Dále je na závěr řešena moţná 

vizualizace objektů a nasbíraných identifikačních a doplňkových údajů 

prostřednictvím internetu. 

Vybrané ostatní prvky polohopisu jsou v současné době jiţ vyznačeny 

v katastrálních mapách a v informačním sytému katastru nemovitostí ve všech 

čtrnácti katastrálních územích podle postupu a způsobem stanoveným v navrţené 

metodice, čímţ jsou splněny stanovené cíle této diplomové práce.  

Uvedenou práci jsem provedl na základě vlastních zkušeností 

s katastrálním operátem a s digitalizací katastrálního operátu, které jsem získal 

praxí na katastrálním úřadě.   
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