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Anotace 

 V této diplomové práci bylo popsáno vyhotovení KMD p i obnov! katastrálního 

operátu p epracováním v katastrálním území D!t ichovice. V úvodu práce byl vysv!tlen 

pojem „katastrální operát“ a „soubor geodetických informací“,  byly vyjmenovány 

zp"soby obnovy katastrálního operátu a etapy obnovy katastrálního operátu 

p epracováním.  Samotnému vyhotovení výkresu KMD p edcházelo vyhledání a zam! ení 

hrani#ních znak" na hranici katastrálního území a vyhledání a zam! ení identických bod" 

pro p epo#et ZPMZ vyhotovených v místním sou adnicovém systému do S-JTSK. Zde 

bylo popsáno jak vyhledání a zam! ení probíhalo a jakým zp"sobem byla nam! ená data 

zpracována. Další fází, která je nedílnou sou#ástí vyhotovení výkresu KMD, bylo ur#ení 

sou adnic podrobných bod" a vyhotovení zp esn!ného rastru. Tento byl použit pro 

vektorizaci bod", jejichž sou adnice nebyly ur#eny p epo#tem ZPMZ vyhotovených 

v místním sou adnicovém systému do S-JTSK a ani tyto sou adnice nebyly p evzaty 

z registru sou adnic. Po vyhotovení výkresu KMD byly provedeny kontroly tohoto 

výkresu, vypo#teny vým!ry parcel a vyhotoveno srovnávací sestavení parcel. 

 

Klí ová slova: identický bod, KMD, SGI,  S-JTSK, transformace rastr", ZPMZ 

 

 

Summary 

 

The aim of this thesis is to describe preparation of Digitized Cadastral Map 

(KMD) with renewed cadastre documentation in cadastral area D!t ichovice. The 

introductory part of the thesis includes explanation of terms “cadastre documentation“ and 

“geodetic information file“, list of cadastre documentation renewal methods and stages of 

cadastre documentation recovery by revision. Prior to preparation of cadastre 

documentation plans, it was necessary to search and survey border signs on the cadastral 



area territory and search and survey identical points for recalculation of ZPMZ in local 

coordinate system to S-JTSK system. The thesis gives description of search and survey 

methods and data processing methods. Further integral part of preparation of KMD plan is 

specification of coordinates of detailed points and refind grid preparation. The refined grid 

was used for vectorization of  points where coordinates were not  either specified by 

recalculation of ZPMZ in local coordinate system to S-JTSK system or taken from the 

coordinate register. After preparation of KMD plan, this was checked, plot areas were 

calculated, and comparative plot arrangement was made.  
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ – bonitovaná p dn! ekologická jednotka 

DKM – digitální katastrální mapa 

GIS – geografický informa"ní systém 

GNSS – Global Navigation Satellite System – Globální naviga"ní družicový systém 

GPS – Global Position Systém – Globální polohový systém 

ISKN – informa"ní systém katastru nemovitostí 

KMD – katastrální mapa digitalizovaná v sou#adnicovém systému S-JTSK 

KN – katastr nemovitostí 

PPBP – podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK – sou#adnicový systém Jednotné trigonometrické sít! katastrální 

SGI – soubor geodetických informací (katastru nemovitostí) 

SPI – soubor popisných informací (katastru nemovitostí) 

ZE – zjednodušená evidence 

ZhB – zhuš$ovací bod 

ZPBP – základní polohové bodové pole 

ZPMZ – záznam podrobného m!#ení zm!n
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1 Úvod 

Cílem této diplomové práce bylo vyhotovení katastrální mapy digitalizované p#i 

obnov! katastrálního operátu p#epracováním souboru geodetických informací do 

digitálního vyjád#ení v katastrálním území D!t#ichovice. Vyhotovení katastrální mapy je 

složitý proces. P#edm!tem této diplomové práce byly jen n!které "innosti obnovy 

katastrálního operátu, a to vyhledání a zam!#ení identických bod , které slouží jak 

k výpo"t m sou#adnic podrobných bod , tak k ur"ení transforma"ního klí"e pro zp#es%ující 

transformaci rastr .  Dalšími  popisovanými  "innostmi bylo ur"ení sou#adnic podrobných 

bod , vyhotovení zp#esn!ného rastru a nakonec vektorizace, což je vlastn! grafické 

odsunutí podrobných bod  z již zp#esn!ného rastru. Vektorizují se pouze podrobné body, 

jejichž sou#adnice nebyly ur"eny p#epo"tem ZPMZ z místního sou#adnicového systému do 

S-JTSK. Taktéž sou#adnice t!chto bod  nebyly známy z d#ív!jších zem!m!#ických 

"inností. 
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2 Sou asný stav digitalizace katastrálních map 

P#evod katastrálních map do digitální podoby pat#í mezi nejd ležit!jší úkoly 

resortu. Vektorová katastrální mapa m že mít formu digitální katastrální mapy nebo 

katastrální mapy digitalizované.  K 1.1.2012 byla vyhotovena katastrální mapa v digitální 

podob! v 7 938 katastrálních územích, což je 60,9 % z jejich celkového po"tu 13 026  

(obr.1).  Zbytek území &R je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové 

fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podob! [12].  Digitalizace katastrálních 

map má být ukon"ena v roce 2015. 

 

 
Obr. 1  Rozpracovanost obnovy katastrálního operátu 
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3 Katastrální operát 
Katastrální operát dle [1] tvo#í: 

a) soubor geodetických informací,  

b) soubor popisných informací,  

 ! souhrnné p#ehledy o p dním fondu z údaj  katastru, "

d) dokumentace výsledk  šet#ení a m!#ení pro vedení a obnovu souboru 

geodetických informací, v"etn! seznamu místního a pomístního názvosloví 

(m!#ická dokumentace),  

e) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí státních orgán , smlouvy a jiné listiny, 

na jejichž podklad! byl proveden zápis do katastru. 

 

 

3.1 Soubor geodetických informací 

Soubor geodetických informací p#edstavuje katastrální mapa, která je dle §16 [2] 

závazným státním mapovým dílem velkého m!#ítka, obsahuje body polohového bodového 

pole, polohopis a popis a má tyto formy: 

a) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená p#i obnov! katastrálního operátu novým 

mapováním, na podklad! výsledk  pozemkových úprav, p#epracováním 

souboru geodetických informací nebo p#evedením jejího "íselného vyjád#ení do 

digitální formy (digitální mapa), 

b) katastrální mapa na plastové fólii s p#esností a v zobrazovací soustav! 

stanovenými v dob! jejího vzniku (analogová mapa),  

c) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená p#epracováním analogové mapy 

v sou#adnicovém systému gusterbergském nebo svatošt!pánském do digitální 

formy nebo digitální forma katastrální mapy vytvo#ená podle d#ív!jších 

p#edpis , zejména v sou#adnicovém systému gusterbergském nebo 

svatošt!pánském (digitalizovaná mapa). 

 

Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic 

územních správních jednotek, státních hranic, hranic chrán!ných území a ochranných 

pásem, hranic nemovitostí a další prvky polohopisu. 
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Další prvky polohopisu jsou nap#.: 

a) osa kolejí železni"ní trat! mimo železni"ní stanici a pr myslové závody, 

b) hrana koruny a st#ední d!licí pás silnice nebo dálnice, 

c) most, 

d) osa koryta vodního toku s ší#kou toku koryta menší než 2 m, 

e) propustek a tunel v násypovém t!lese komunikace, pokud jimi prochází vodní 

tok nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela, 

f) nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého nap!tí v"etn! stožár , 

g) zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, k#íž a boží muka, 

h) budovy, které jsou p#íslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže 

parcele, nebo které jsou sou"ástí vodního díla evidovaného v katastru, 

s výjimkou drobných staveb. 

 

Popis katastrální mapy tvo#í: 

a) uvnit# mapového rámu "ísla bod  polohového bodového pole, "ísla hrani"ních 

znak  na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a ozna"ení parcel 

parcelními "ísly a mapovými zna"kami, 

b) vn! mapového rámu mimorámové údaje, kterými jsou u analogové mapy název 

Katastrální mapa, ozna"ení mapového listu a údaje o jeho poloze ve správním 

"len!ní státu, údaje o sou#adnicovém systému, m!#ítko, ozna"ení sousedních 

mapových list , údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové 

ná"rtky; u digitální mapy a digitalizované mapy jsou tyto údaje obsaženy 

v jejich metadatech. 

 

Zvláštním prvkem polohopisu digitální mapy a digitalizované mapy v S-JTSK jsou 

hranice rozsahu v!cného b#emene k "ásti pozemku. 
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4 Obnova katastrálního operátu 

Obnova katastrálního operátu dle § 13 odst. 1 [1] je vyhotovení nového souboru 

geodetických informací ve form! grafického po"íta"ového souboru a nového souboru 

popisných informací katastrálního operátu. 

Obnovu katastrálního operátu dle § 13 odst. 1 [1] lze provést:  

a) novým mapováním, 

b) p#epracováním souboru geodetických informací, nebo 

c) na podklad! výsledk  pozemkových úprav. 

Katastrální mapa v katastrálním území D!t#ichovice byla zobrazena na plastové 

fólii s p#esností a v zobrazovací soustav! stanovenými v dob! jejího vzniku. Pro obnovu 

katastrálního operátu zde byla zvolena metoda p#epracováním souboru geodetických 

informací do digitálního vyjád#ení.  

Podle odst. 1.3.2 [3] se obnova operátu p#epracováním provádí v území 

s katastrální mapou na plastové fólii s p#esností a v zobrazovací soustav! stanovenými 

v dob! jejího vzniku podle § 16 odst. 1 písm. b) katastrální vyhlášky. Je-li analogová mapa 

v S-JTSK, vznikne DKM, je-li analogová mapa v jiném sou#adnicovém systému, vznikne 

katastrální mapa digitalizovaná ( „KMD“). 

Výsledkem obnovy katastrálního operátu v katastrálním území D!t#ichovice bude 

katastrální mapa digitalizovaná („KMD“). 

 

 

4.1 Etapy obnovy p!epracováním 

Obnova katastrálního operátu p#epracováním má dle [3] tyto etapy:  

a) zahájení obnovy a p#ípravné práce, 

b) budování nebo revize a dopln!ní PPBP a související rekognoskace na bodech 

ZPBP a ZhB a údržba ZhB, provád!ná jen v nezbytném rozsahu v p#ípad! její 

pot#eby pro dopln!ní bod  PPBP, 

c) "áste"ná revize katastru a dopln!ní neúplných údaj  podle § 63 odst. 3 [1], 
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d) výb!r a p#íprava využitelných podklad , 

e) vyhledání a zam!#ení identických bod , 

f) obnovení SGI, v"etn! pozemk  ZE, 

g) obnovení SPI, 

h) námitky podle § 16 [2], 

i) vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 [1], 

j) nový výpo"et vým!r díl  BPEJ. 

 

 

5 Zájmové území 
Katastrální území D!t#ichovice se nachází v Moravskoslezském kraji. Dle územn! 

správního "len!ní  pat#í katastrální území  D!t#ichovice k obci Sv!tlá Hora. Státní správu 

katastru nemovitostí &eské republiky zde vykonává Katastrální  ú#ad pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracovišt! Bruntál. 

V katastrálním území D!t#ichovice p#edstavuje soubor geodetických informací 

analogová mapa v m!#ítku 1:2880. Pozemky jsou zde evidovány jako pozemkové a 

stavební parcely, a jsou vedeny ve dvou "íselných #adách. V katastrálním území 

D!t#ichovice je evidováno 981 pozemkových parcel a 126 stavebních parcel. Parcely 

vedené ve zjednodušené evidenci se zde neevidují. Tyto byly odstran!ny již p#i digitalizaci 

souboru popisných informací. Na obrázku ". 2 je znázorn!n klad mapových list . 
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"

"

Obr.2 Klad mapových list   

 

 

 

 

6 Vyhledání a zam"!ení hrani ních znak# na 

hranici katastrálního území 
Tato kapitola je rozd!lena do dvou "ástí. První "ást se zabývá vyhledáním 

hrani"ních znak  na hranici katastrálního území, v druhé "ásti je potom popsáno zam!#ení 

t!chto nalezených hrani"ních znak . 
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6.1  Vyhledání hrani ních znak# na hranici 

katastrálního území 

Dle odst. 6.2.7.2 [3] se úseky katastrální hranice, u kterých je p#edpoklad zachování 

jejího ozna"ení, prov!#í poch zkou v terénu s využitím tisku katastrální mapy, pop#ípad! 

jejího soutisku s ortofotem. Zachované hrani"ní znaky na hranici katastrálního území se 

vyzna"í do p#ehledu identických bod .  

Pro vyhledání hrani"ních znak  na katastrální hranici v katastrálním území 

D!t#ichovice byl použit jak tisk platné katastrální mapy, tak soutisk mapy pozemkového 

katastru s ortofotem (obr. 3). 

 

 

Obr.3 Ukázka soutisku mapy pozemkového katastru s ortofotem 

 

Jednotlivé hledané hrani"ní znaky byly v tomto soutisku pr b!žn! o"íslovány. 
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Jako podp rný prost#edek pro vyhledání jednotlivých hrani"ních znak  byl použit 

p#ístroj JUNO ST HANDHELD od firmy TRIMBLE. Tento p#ístroj je vysoce produktivní 

GPS p#ijíma" pro sb!r dat a mobilní GIS, poskytuje p#esnost ur"ení polohy 2 – 5 metr  

(obr. 4). 

 

Obr.4 JUNO ST HANDHELD 

 

Bylo nalezeno 62 zachovaných hrani"ních znak  (kamen ) a 3 kamenné zídky. 

P#ibližná poloha byla vyzna"ena do kopie katastrální mapy, kde byly hrani"ní znaky  

pr b!žn! o"íslovány. V terénu byly nalezené hrani"ní znaky ozna"eny barvou pro 

jednodušší vyhledání p#i následném polohovém zam!#ení (obr. 5). 

 

 

Obr. 5 Hrani!ní znak na katastrální hranici 
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6.2  Zam"!ení hrani ních znak# na hranici katastrálního 

území 

Výsledky provedené revize hrani"ních znak  na katastrální hranici byly p#edány 

Technické sekci Katastrálního ú#adu pro Moravskoslezský kraj, která provedla polohové 

zam!#ení t!chto nalezených hrani"ních znak . Technickou sekcí bylo m!#ení zpracováno a 

byl vyhotoven ZPMZ 233. Tento ZPMZ obsahuje mimo jiné zápisníky m!#ení, výpo"etní 

protokol, výsledný seznam sou#adnic a m!#ické ná"rty. 

 

 

6.2.1   Použité metody GPS pro zam"!ení pomocných 

m"!ických bod#  

Pro geodetické aplikace se využívá n!kolik základních relativních metod m!#ení 

GPS, které se liší postupem, dobou observace a p#esností ur"ení polohy v sou#adnicovém 

systému WGS-84. Pro m!#ení se používá sou"asn! dvou a více aparatur, z nichž 

minimáln! jedna je vždy umíst!ná tak, že v pr b!hu m!#ení nem!ní svou polohu (tzv. 

referen"ní stanice). P#i použití fázového signálu GPS jsou všechny metody z hlediska 

p#esnosti udávané výrobcem za vhodných podmínek použitelné pro ur"ování bod  

bodového pole i podrobné m!#ení. U sou"asných typ  družicových aparatur není již 

problémem pam!$ová kapacita, a tudíž lze využívat m!#ení s vysokou hustotou záznamu 

dat. 

Zam!#ení dochovaných hrani"ních znak  na katastrální hranici v katastrálním 

území D!t#ichovice bylo provedeno z pomocných m!#ických bod , které byly ur"eny 

technologií GNSS (RTK a rychlá statická metoda). Statická metoda byla použita jen 

v p#ípad!, kdy nebylo možno použít metodu RTK.  
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6.2.1.1 Metoda Real Time Kinematic (RTK) 

Pro ur"ování polohy v reálném "ase se používá metoda Real Time Kinematic 

(RTK). Z referen"ní aparatury umíst!né na bod! o známých sou#adnicích se pomocí 

radiového spojení vysílají data do pohyblivé aparatury, kde se vyhodnocují (obr. 6).  

 

 

Obr.6   Metoda RTK 

 

Prostorovou polohu získáváme v reálném "ase p#i použití b!žného radiomodemu do 

vzdálenosti cca 10 km, p#i"emž se p#esnost ur"ení polohy pohybuje na úrovni 20 mm až 5 

mm. Dosah metody závisí zejména na dosahu radiomodemu. Pro zvýšení dosahu se 

používá GSM sít! nebo internetu. 
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6.2.1.2 Rychlá statická metoda (Rapid static) 

Rychlá statická metoda (Rapid static) s krátkými observa"ními dobami na úrovni 

n!kolika minut až n!kolika desítek minut se využívá pro ur"ování polohy v rozsahu do 

n!kolika desítek kilometr . Principem metody reokupace (Reoccupation) je opakované 

nezávislé m!#ení téhož bodu s "asovým odstupem (obr. 7). Interval záznamu dat u 

statických metod se zpravidla pohybuje od 2 do 30 sec. B!žná p#esnost se pohybuje kolem 

5 mm až 15 mm, limitní p#esnost získaná z 24 hodinových observací se pohybuje v 

rozmezí 3 mm až 1 mm. Zpracování dat probíhá až po m!#ení v kancelá#i (tzv. 

postprocessing). 

 

 

Obr.7   Rychlá statická metoda 

 

 

6.2.2        Zam"!ení podrobných bod# na hranici katastrálního 

území 

Podrobné body byly m!#eny polárn! totální stanicí Rec Elta 15 firmy Zeiss (obr. 8). 

Ur"ení podrobných bod  bylo kontrolováno kontrolními mírami. 
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Obr. 8   Rec Elta 15 

 

Grafický p#ehled nalezených a zam!#ených hrani"ních znak  na katastrální hranici 

v katastrálním území D!t#ichovice tvo#í P#ílohu ". 1. Tento p#ehled byl vyhotoven 

v programu MicroGEOS Nautil 3.4.4. 

 

 

7 Vyhledání a zam"!ení identických bod# pro 

p!epo et ZPMZ vyhotovených v místním 

sou!adnicovém systému do S-JTSK 
Identickými body dle odst. 3.5.1 [3] jsou v terénu jednozna"n! identifikovatelné a 

v transformovaném podkladu zobrazené body. T!mito body jsou zejména trvalým 

zp sobem ozna"ené p vodní lomové body na hranicích katastrálních území nebo na 

hranicích pozemk  (p#ednostn! jsou-li na styku t#í nebo více takových hranic). Identickými 

body mohou být také lomové body na obvodu budov, pop#ípad! body na jiných trvalých 

p#edm!tech obsahu katastrální mapy, za p#edpokladu, že se jejich p vodní poloha 

nezm!nila. Identickými body mohou být také body vyty"ené, kterými jsou nap#. navazující 
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body zm!ny na neznatelné hranici, body vyty"ené a zam!#ené v rámci ur"ení obvodu 

pozemkové úpravy "i body tvo#ící zp#esn!né geometrické a polohové ur"ení.  

 

 

 

7.1 Vyhledání identických bod# pro p!epo et ZPMZ 

vyhotovených v místním sou!adnicovém 

systému do S-JTSK 

P#ed samotným zam!#ením identických bod  byly vypracovány „P#ehled ZPMZ“ a 

„P#ehled identických bod “. 

 

7.1.1  P!ehled ZPMZ 

V katastrálním území, ve kterém bude provád!na obnova katastrálního operátu 

p#epracováním, se vyhotoví p#ehled všech výsledk  zem!m!#ických "inností zachycených 

v ZPMZ, uložených v m!#ické dokumentaci katastrálního pracovišt!. Tento p#ehled ZPMZ 

slouží k orientaci ve stávajících podkladech a k využití p#i zjiš$ování hranic a vyhotovení 

obnoveného katastrálního operátu [3].  

 

V katastrálním území D!t#ichovice jsou v m!#ické dokumentaci Katastrálního 

pracovišt! Bruntál uloženy ZPMZ od 1 do 243. Dále jsou sou"ástí m!#ické dokumentace 

ZPMZ vyhotovené p#ed rokem 1972, které nejsou o"íslovány. Tyto byly dodate"n! 

ozna"eny zápornými "íslicemi (od "ísla „-1“ chronologicky od nejnov!jšího). Takto 

p#id!lená "ísla ZPMZ se vyzna"í do pravého horního rohu ZPMZ. ZPMZ vyhotovených 

p#ed rokem 1972 jsou v m!#ické dokumentaci evidovány pouze 3 ks. 

 

P#ehled ZPMZ se vyhotoví jako grafický soubor na podklad! rastrového obrazu 

katastrální mapy. Do prostoru zm!ny se vyzna"í p#íslušné "íslo ZPMZ. Pro lepší orientaci 

jsou jednotlivá "ísla rozlišena barevn!. Fialová barva znamená ZPMZ vyhotovené 

v systému S-JTSK, tyrkysová barva zna"í ZPMZ vyhotovené v místním sou#adnicovém 

systému a zelená barva ZPMZ vyhotovené p#ed rokem 1972 (záporné "íslice).  
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Grafický p#ehled ZPMZ byl vyhotoven pomocí MicroGEOS Nautil 3.4.4.  

 

MicroGeos Nautil je systém ur"ený pro obnovuxkatastrálního operátu. Program se 

skládá ze dvouxneodd!litelných "ástí, a to z "ásti databázové a "ásti grafické. Databázová 

"ást je ur"ena pro zpracování souboru popisnýchxinformací katastru nemovitostí, správu 

projekt  a správu uživatelských ú"t . Hlavními funkcemi databázovéx"ásti programu jsou: 

a) administracexuživatel  a projekt , 

b) založení databázexa projektu, 

c) import vým!nnéhoxformátu, 

d) práce s databázíxbod , 

e) srovnávacíxsestavení parcel, 

f) vytvo#ení obnoveného operátu, 

g) importxpozemkové úpravy, 

h) export vým!nného formátu. 

 

 &ást grafická je ur"enaxpro práci se souborem grafických informací katastru 

nemovitostí a jejími hlavními funkcemi jsou: 

a) import / export dat, 

b) transformace rastr , 

c) kreslící funkce, 

d) zvýrazn!níxparcel, 

e) digitální ná"rty, 

f) vytvo#ení p#ehledux"ísel bod , 

g) kontroly, 

h) final, 

i) p#e"íslováníxparcel, 
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j) kopie katastrální mapy, 

k) tiskxmapových list , 

l) bonitá# [11]. 

Ukázka p#ehledu ZPMZ je na obr. 9. 

 

 

Obr. 9 Ukázka p"ehledu ZPMZ 

 

Soub!žn! s grafickým p#ehledem ZPMZ je možné a zárove% vhodné vyhotovit i 

tabulkový p#ehled ZPMZ.  V tomto p#ehledu je možné ke každému ZPMZ evidovat další 

pot#ebné údaje, nap#. parcelní "íslo pozemku, kterého se zm!na týká, p#ístroj, kterým byla 

zm!na zam!#ena apod. Tabulkový p#ehled ZPMZ byl vyhotoven v programu Excel (obr. 

10). 
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Obr. 10 P"ehled ZPMZ - tabulkový 

 

 

7.1.2 P!ehled identických bod# 

P#i obnov! katastrálního operátu p#epracováním se podle odst. 3.5.1 [3] sou"asn! 

s vyhotovením p#ehledu ZPMZ založí p#ehled identických bod  a linií využitelných pro 

transformace sou#adnic bod  z využitelných podklad  a pro zp#es%ující transformaci 

souvislého rastru. 

 

Podle odst. 3.5.2 [3] se p#ehled identických bod  vyhotoví jako grafický soubor na 

podklad! rastrového obrazu katastrální mapy a mapy d#ív!jší pozemkové evidence, RES, 

vektorového hrani"ního polygonu, pop#ípad! i ortofota. 

 

Identické body již ur"ené v S-JTSK se v p#ehledu vyzna"í zelenou barvou a 

"tvere"kem. Dále se do p#ehledu "erveným "tvere"kem vyzna"í body, které je t#eba 

zam!#it a "ervenou te"kovanou "arou prostory nebo linie, ve kterých je t#eba identické 

body vyhledat a zam!#it (obr. 11). 
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Obr. 11 Ukázka p"ehledu identických bod  

 

 

7.2 Zam"!ení identických bod# pro p!epo et ZPMZ 

vyhotovených v místním sou!adnicovém 

systému do S-JTSK 

Pro pot#eby podrobného m!#ení p#i obnov! katastrálního operátu p#epracováním 

bylo v dostate"né mí#e provedeno dopln!ní podrobného polohového bodového pole. Toto 

dopln!ní provedla Technická sekce Katastrálního ú#adu pro Moravskoslezský kraj pomocí 

technologie GNSS.  

Pro p#ipojení polohopisného m!#ení identických bod  pro p#epo"et ZPMZ 

vyhotovených v místním sou#adnicovém systému do S-JTSK v katastrálním území  

D!t#ichovice do platného sou#adnicového systému S-JTSK  bylo použito 11 oboustrann! 

p#ipojených a oboustrann! orientovaných polygonových po#ad , 1 oboustrann! p#ipojený a 

jednostrann! orientovaný polygonový po#ad a 1 oboustrann! p#ipojený a neorientovaný 

polygonový po#ad. Polygonové po#ady za"ínaly i kon"ily na zhuš$ovacím bod! nebo na 
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bod! podrobného polohového bodového pole. Orientace byly provedeny taktéž na 

zhuš$ovací body nebo na body podrobného polohového bodového pole. Geodetické údaje 

použitých zhuš$ovacích bod  a bod  podrobného polohového bodového pole tvo#í P#ílohu 

".2. 

Pomocí t!chto polygonových po#ad  byly ur"eny pomocné m!#ické body, z kterých 

byly následn! polární metodou zam!#eny pot#ebné identické body. Pomocné m!#ické body 

byly zvoleny v hustot! nezbytné pro zam!#ení podrobných bod . N!které pomocné 

m!#ické body byly zam!#eny rajonem. Podle [3] m že být délka rajonu maximáln! 1000 m 

a zárove% m že být nejvýše o 1/3 v!tší než délka m!#ické p#ímky, na kterou je rajon 

p#ipojen nebo nesmí být delší než délka k nejvzdálen!jšímu orienta"nímu bodu. 

Pomocných m!#ických bod  bylo z#ízeno 40.  Pomocné m!#ické body byly 

v nezpevn!ném povrchu do"asn! stabilizovány d#ev!ným kolíkem, ve zpevn!ném povrchu 

(komunikace) potom h#ebem. Signalizace pomocných m!#ických bod  byla provedena 

nást#ikem barvy. Zam!#ení pomocných m!#ických bod  bylo provád!no sou"asn! 

s podrobným m!#ením. P#ehled bod  m!#ické sít! tvo#í P#ílohu " .5. Tato byla vyhotovena 

programem MicroGEOS Nautil 3.4.4. 

Podrobných bod  (identických bod ) bylo zam!#eno 536. Podrobné body byly 

zam!#eny polární metodou, nep#ístupné body (výstupky na budovách) byly zam!#eny 

metodou polárních kolmic. Polární kolmice dle [3] nesmí být delší než ½ délky od 

stanoviska k pat! kolmice a nesmí p#esáhnout 30 m. P#i m!#ení délek byl použit p#evážn! 

optický odrazný hranol, ve výjime"ných p#ípadech (špatn! p#ístupná místa) bylo využito 

pasivního odrazu. Délky byly m!#eny dálkom!rem s p#esností na 0,001 m.  Úhlové údaje 

byly m!#eny s p#esností na 0,0001 gon. Orientace na stanovisku byla provedena nejmén! 

na dva body podrobného polohového bodového pole nebo na pomocné m!#ické body. 

Vzdálenost ur"ovaného bodu od stanoviska dle [3] smí p#esáhnout délku spojnice 

stanoviska s nejvzdálen!jším orienta"ním bodem maximáln! o jednu polovinu. Ur"ení 

všech podrobných bod  bylo kontrolováno om!rnými mírami.  
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7.2.1 P!ístroje a pom#cky 

Pro zam!#ení pomocnýchxm!#ických bod  i identických bod  byla použita totální 

stanice firmy ZEISS, TRIMBLE 3305 DR (obr. 12). 

Tato totální stanice je vybavena dálkom!rem umož%ujícím m!#it s pasivním 

odrazem až do 100 m s p#esností 3 mm nebo využít m!#ení naxodrazný hranol až do 

vzdálenosti 5000 m s p#esností 2mm + 2 ppm [11]. 

K m!#ení byl dále použit d#ev!ný stativ, výty"ka s odraznýmxhranolem a 

komparované ocelové pásmo na vidlici o délce 30 m. 

 

 

Obr. 12 ZEISS TRIMBLE 3305 DR 

 

 

7.2.2 Záznam podrobného m"!ení zm"n 

Podle odst. 3.5.5 [3]  se pro zam!#ení identických bod  vyhotoví ZPMZ, který tvo#í 

popisové pole, ná"rt, zápisník a protokol o výpo"tech.   

Pro zam!#ení identických bod  v katastrálním území D!t#ichovice byl vyhotoven 

ZPMZ 244. Veškeré výpo"ty byly provedeny programem Groma verze 9.1, kde byly 

nastaveny tolerance pro výpo"et podle p#edpis  pro práci v katastru nemovitostí, a to dle 
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Návodu pro obnovu katastrálního operátu a p#evod ve zn!ní dodatku ". 1 a 2 ".j. 

2390/2009-22. M!#ický ná"rt byl vyhotoven programem MicroGEOS Nautil 3.4.4. 

Podrobný popis vyhotovení jednotlivých "ástí ZPMZ pro zam!#ení identických bod  byl 

popsán již v mé  bakalá#ské práci. Zápisník m!#ených hodnot tvo#í P#ílohu ". 3, protokol o 

výpo"tech P#ílohu ". 4 a m!#ický ná"rt P#ílohu ". 6. Všechny "ásti ZPMZ jsou taktéž 

uloženy na p#iloženém CD. 

 

 

8 Ur ení sou!adnic podrobných bod# 

Dle odst. 6.2.8.1 [3] se sou#adnice podrobných bod  polohopisu katastrální mapy 

obnovované p#epracováním podle platného stavu jejího obsahu a obsahu map d#ív!jších 

pozemkových evidencí získají postupem stanoveným v § 63 odst. 4 [2]: 

a) p#evzetím z registru sou#adnic, 

b) výpo"tem z výsledk  d#ív!jšího geodetického nebo fotogrammetrického ur"ení 

polohopisu v S-JTSK nebo v p vodním sou#adnicovém systému, ve kterém 

bylo provedeno "íselné zam!#ení (p vodní mapování), 

c) výpo"tem z výsledk  m!#ení dokumentovaných v ZPMZ v místním 

sou#adnicovém systému transformací na identické body zam!#ené v S-JTSK,  

d) vektorizací rastrových obraz  základních podklad . 

P#ednost se dává zpravidla zp sob m v uvedeném po#adí. Bod  vypo"teným 

z údaj  p vodních ZPMZ v místním sou#adnicovém systému, se p#i#adí kód kvality podle 

nejmén! p#esného bodu použitého pro výpo"et. P#i ur"ování sou#adnic podrobných bod  se 

využije zejména shodnostní transformace. 

 

8.1     Ur ení sou!adnic podrobných bod# 

p!epo tem ZPMZ vyhotovených v místním 

sou!adnicovém systému do S-JTSK 

Jak již bylo uvedeno, p#i výpo"tu sou#adnic podrobných bod  se použije zejména 

shodnostní transformace. Dále potom, pokud byla zm!na zam!#ena ortogonální metodou, 
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byla úloha dodržena a p#epo"et byl proveden ortogonální metodou s využitím zam!#ených 

identických bod . 

 

 

8.1.1 Shodnostní transformace 

Transformace je "astou úlohou v geodetických výpo"tech. Jedná se o p#evod 

polohových bod  z jednoho sou#adnicového systému do druhého. V našem p#ípad! 

z místního sou#adnicového systému do S-JTSK.  

 

Obecn! m žeme psát transforma"ní rovnice ve tvaru: 

 

X = f ( x, y; a0, a1, a2, ...)                                       (8.1) 

 

Y = f ( x, y; b0, b1, b2, ...)                                        (8.2) 

 

kde X, Y jsou výsledné sou#adnice v S-JTSK, sou#adnice x, y jsou p vodní 

sou#adnice v místním systému a  a0, a1, a2, …, b0, b1, b2, …  jsou vypo"tené parametry 

(konstanty). 

Shodnostní transformace je lineární transformace sou#adnic a je charakterizována: 

- úhlem nato"ení # obou soustav, 

- posunem po"átku sou#adnic, 

- m!#ítkovým koeficientem (pom!r délek prvního a druhého sou#adnicového 

systému). 

 

Shodnostní transformace  zachovává rozm!r, tzn. že m!#ítkový koeficient je roven 

jedné. Transformace má t#i parametry, dv! translace a rotaci. Pro ur"ení transforma"ního 

klí"e jsou nutné alespo% dva body (obr. 13). 
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Obr.  13  Shodnostní transformace 

 

 

Shodnostní transformace je charakterizována rovnicemi: 

 

X = X0 + x cos # – y sin # = X0 + ax – by                           (8.3) 

 

Y = Y0 + x sin # + y cos # = Y0 + bx + ay                           (8.4) 

 

P#i transformaci je nezbytné dodržet tyto zásady: 

- identické body, u nichž jsou známy sou#adnice v obou soustavách, musí být 

dostate"n! spolehlivé a kvalitní, 

- všechny transformované body musí ležet uvnit# mnohoúhelníku, který tvo#í 

identické body, 

- každému bodu jedné soustavy musí odpovídat pouze jeden jediný bod druhé 

soustavy. 
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8.1.2 Ortogonální metoda 

P#i ortogonální metod! se podrobné body zam!#ují dv!ma délkami (stani"ením a 

kolmicí) k m!#ické p#ímce. Stani"ení je délka m!#ená ve sm!ru od po"áte"ního ke 

koncovému bodu m!#ické p#ímky, kolmice je délka od podrobného bodu k pat! kolmice z 

podrobného bodu na m!#ickou p#ímku. Kolmice se vyty"uje pomocí pentagonu a nemá 

p#esahovat 30 m. K zam!#ení podrobných bod  je možné použít pevnou m!#i"kou p#ímku, 

kdy je zm!na p#ipojena na body ležící na této m!#ické p#ímce. U volné m!#ické p#ímky je 

zm!na p#ipojena na body ležící mimo tuto m!#ickou p#ímku (obr. 14). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14   Ortogonální metoda 
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8.1.3      Vlastní p!epo et ZPMZ vyhotovených v místním 

sou!adnicovém systému do S-JTSK  

 

V katastrálním území D!t#ichovice bylo v m!#ické dokumentaci Katastrálního 

pracovišt! Bruntál uloženo 144 kus   ZPMZ vyhotovených v místním sou#adnicovém 

systému, které bylo nutné p#epo"ítat do S-JTSK. 

 

P#i p#epo"tu bylo využíváno jak grafického „P#ehledu ZPMZ“, tak tabulkového 

„P#ehledu ZPMZ“. V intravilánu katastrálního území bylo postupováno po lokalitách 

z jednoho konce katastrálního území na druhý podél hlavní komunikace, kolem níž jsou 

postaveny budovy. Vždy bylo zobrazeno území vhodné velikosti a vybrány všechny ZPMZ 

v místním sou#adnicovém systému, které byly ur"eny k p#epo"tu. Tyto byly jednotliv! 

posuzovány, zda je možné p#epo"et provést "i nikoliv. P#epo"et závisí na dostatku a 

vhodném rozmíst!ní identických bod  nutných k provedení shodnostní transformace. Dle § 

70 odst. 2 [2] pro p#ipojení m!#ení na identické body platí, že zam!#ované podrobné body 

musí být uvnit# kružnice se st#edem v polovin! spojnice navzájem nejvzdálen!jších 

identických bod , jejíž polom!r je roven ¾ délky takové spojnice. 

 

Pokud bylo vyhodnoceno, že konkrétní ZPMZ lze p#epo"ítat z místního 

sou#adnicového systému do S-JTSK, bylo pomocí nástroj  ISKN p#id!leno nové "íslo 

ZPMZ, pod kterým byl p#epo"et proveden. Takový ZPMZ obsahuje kopii ná"rtu 

p vodního p#epo"ítávaného ZPMZ, do kterého se "erven! dopl%ují "ísla nov! vypo"tených 

bod , mod#e potom "ísla identických bod , na které je zm!na p#ipojena. ZPMZ p#epo"tu 

dále obsahuje protokol o výpo"tu, ve kterém je uveden seznam sou#adnic daných bod , 

použitá metoda výpo"tu, om!rné míry a seznam sou#adnic nových bod , dále potom datum 

a podpis vyhotovitele. Takto vyhotovený ZPMZ musí spl%ovat ustanovení p#ílohy ". 16 [2]""

a musí být ov!#en dle § 76 odst. 5 [2].""""

"

V katastrálním území D!t#ichovice bylo z místního sou#adnicového systému 

p#epo"teno do S-JTSK 84 kus  ZPMZ. Ukázka p#epo"tu ZPMZ vyhotoveného v místním 

sou#adnicovém systému do S-JTSK p#edstavuje P#ílohu ". 7 této diplomové práce. 

 



Bc. Dagmar Holanová: Geodetické práce a vyhotovení KMD p#i obnov! katastrálního operátu 

 

2012                                                                                                                                        26 

 

8.1.4 P!i!azení kódu kvality a zp#sobu po!ízení bodu 

P#ed tím, než jsou body v S-JTSK, a$ už to jsou body získané p#epo"tem z místního 

sou#adnicového systému nebo body ze ZPMZ vyhotovených p#ímo v S-JTSK, použity do 

databáze bod , je nutné všem t!mto bod m ur"it kód kvality a zp sob po#ízení. Zp sob 

po#ízení se p#i#azuje bod m v p#ípad!, že je výkres KMD vyhotovován v prost#edí 

MicroGEOS Nautil. Pomocí zp sobu po#ízení bodu dokáže  MicroGEOS Nautil ovlivnit 

zp sob zápisu bodu do výsledného vým!nného formátu tak, aby odpovídal zásadám 

uvedeným v odstavci 6.2.8.2 [3]:"""

Bod m p#evzatým z registru sou#adnic (RES v ISKN) i bod m získaným 

p#epo"tem ZPMZ z místního sou#adnicového systému do S-JTSK se p#i#adí kód kvality 

podle t!chto zásad: 

a) u bod  napojení zm!ny v geometrickém plánu (bod m na dosavadních 

hranicích pozemk , ze kterých nová hranice p#i d!lení pozemk  vychází) je kód 

kvality dán kódem kvality u navazujících kontrolních bod ,  

b)  u bod  na nové hranici a na nové vnit#ní kresb! v geometrickém plánu je kód 

kvality dán p#esností m!#ení (3 nebo 4), 

p#itom se bod m ponechá jejich p vodní "íslo. Body, které plnily ve výsledku 

zem!m!#ické "innosti pouze kontrolní nebo konstruk"ní funkci nelze z registru sou#adnic 

p#evzít. 

 

 Zp sob po#ízení bodu se podle [7] p#i#adí dle následujících zásad: 

 

Zp sob po!ízení bodu = 1 – „bod RES“ – zp sob po#ízení 1 se p#i#azuje pouze 

bod m, které byly v terénu zam!#eny s mxy do 0,14 m (mají v terénu ur"eny sou#adnice 

polohy) a sou"asn! se jedná o body nového stavuxgeometrického plánu. Ve výsledném 

vým!nném formátu bude u bod  se zp sobem po#ízení 1 zachováno "íslo bodu a jeho 

sou#adnice budou evidovány jako sou#adnice polohy i obrazu. Bod m se zp sobem 

po#ízení 1 je nutné p#i#adit kód kvality. 

 

Zp sob po!ízení bodu = 2 – „p!evzatý bod“ – zp sob po#ízení 2 se p#i#azuje 

bod m, které plnily ve výsledku zem!m!#ické "innosti pouze kontrolní, konstruk"ní nebo 

podobnou funkci (navazující kontrolní body, identické body) a bylyxv terénu zam!#eny 
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s p#esností odpovídající mxy do 0,14 m. Ve výsledném vým!nném formátu budou 

sou#adnice t!chto bod  p#evzaty jako sou#adnice bod  ur"ených vektorizací. Body se 

zp sobem po#ízení 2 budou p#e"íslovány v rámci ZPMZ pro vektorizaci. Sou#adnice t!chto 

bod  budou evidovány jako sou#adnice polohy i obrazu, ale u sou#adnic polohy bude 

uvedeno "íslo p vodního ZPMZ. 

 

Zp sob po!ízení bodu =  3 – „vektozizovaný bod“ – zp sob po#ízení 3 se 

p#i#azuje bod m zam!#eným v rámci d#ív!jších ZPMZ, které byly zam!#enyxs p#esností 

horší, než odpovídá mxy  0,14 m. Takovým bod m je nutné p#i#adit kód kvality. Zp sob 

po#ízení 3 se automaticky p#i#adí i bod m, které byly ur"eny vektorizací rastrového obrazu 

mapy. Ve výsledném vým!nném formátu budou mít body se zp sobem po#ízení 3 

evidovány pouze sou#adnice obrazu.  

 

P#íklad ". 1 : Geometrický plán zam!#ený s p#esností do mxy do 0,14 m  

 Stav p#ed úpravou RES (obr. 15): 

 
Obr. 15 Stav p"ed úpravou RES 

 

 Stav po úprav! RES (obr. 16): 

 

"

Obr. 16 Stav po úprav$ RES 
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Bod m 224-1 a 224-2 se p#i#adí zp sob po#ízení 2 axbudou p#e"íslovány do ZPMZ 

pro vektorizaci (ZPMZ 555) a z stane zachován odkaz na p vodní ZPMZ, tj .ZPMZ 224. 

Kód kvality bude upraven automaticky (body se zp sobem po#ízení 2 mají vždy kód 

kvality 8). 

 

Bod 224-3 bude mít zp sob po#ízení 1 a kód kvality je nutné p#i#adit podle horšího 

kódu kvality z obou navazujících bod , tj. kód kvality 8. 

 

Body 224-4 a 224-5 budou mít zp sob po#ízení 1, kód kvality 3. 

 

 

P#íklad ". 2: Geometrický plán zam!#ený s p#esností horší než mxy  0,14 m 

 Stav p#ed úpravou RES (obr. 17): 

 

"

Obr. 17 Stav p"ed úpravou RES 

 

 

 Stav po úprav! RES (obr. 18): 

 

 
Obr. 18 Stav po úprav$ RES 
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 Body 226-1 a 226-2 mohou být sou"ástí kresby, pokud vyhovují požadavku na 

p#esnost zobrazení bodu podle bodu 15.1 p#ílohy [2]. V databázi bod  se tyto body ale 

neobjeví a o"íslují se v rámci ZPMZ pro vektorizaci (ZPMZ 555).  

Bod 226-3 bude mít zp sob po#ízení 3, protože v terénu nebyl ur"en s p#esností 

odpovídající mxy do 0,14 m. Kód kvality se p#i#adí podle horšího z obou navazujících 

bod , tj. kód kvality 8. 

 

 Bod 226-4 bude mít zp sob po#ízení 3, protože v terénu nebyl ur"en s p#esností 

odpovídající mxy do 0,14 m a kód kvality 4. 

 

 V katastrálním území D!t#ichovice bylo v m!#ické dokumentaci Katastrálního 

pracovišt! Bruntál evidováno 98 kus  ZPMZ vyhotovených v S-JTSK, ze kterých byly do 

databáze bod  p#evzaty podrobné body dle výše uvedených zásad. Další body byly získány 

p#epo"tem ZPMZ z místního sou#adnicového systému do S-JTSK. Takových ZPMZ bylo 

84 kus . 

 

Body zm!ny dle jednotlivých ZPMZ byly v map! spojeny typem "áry hranice 

parcel, pop#ípad! typem "áry vnit#ní kresba. Zárove% byla na p#íslušných bodech dle 

geometrického plánu osazena zna"ka „hrani"ní znak“.  

 

Mapa byla tvo#ena v prost#edí programu MicroGEOS Nautil 3.4.4 (obr. 19). 
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Obr. 19 Ukázka tvorby mapy v prost"edí MicroGEOS Nautil 3.4.4 

 

 

 

9 Vyhotovení zp!esn"ného rastru 
Vyhotovení zp#esn!ného rastru je složitá a velmi d ležitá etapa obnovy 

katastrálního operátu. Na kvalit! jejího provedení závisí následná vektorizace. Vyrovnaný 

nebo souvislý rastr vyhotovený podle [4], [5] se transformuje zp#es%ující transformací, 

zpravidla podobnostní s Jungovou dotransformací.  

 

Jako body transforma"ního klí"e se podle odst. 6.2.9.2 [3] použijí vhodné identické 

body a body dopln!ného hrani"ního polygonu. Jako body transforma"ního klí"e musí být 

vždy užity body použité jako body transforma"ního klí"e p#i tvorb! zp#esn!ného rastru 

v sousedních katastrálních územích, a to nejen body na hranici katastrálního území, ale 

také body mino zpracovávané katastrální území, které mohou ovlivnit geometrické a 

polohové ur"ení hranice katastrálního území. 
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Sou#adnice lomových bod  dopln!ného vektorového hrani"ního polygonu ur"ené 

vektorizací se nahradí sou#adnicemi ur"enými zam!#ením t!chto bod , pokud jsou 

k dispozici, nebo sou#adnicemi lomových bod  na hranicích s katastrálním územím, ve 

kterém je katastrální mapa v S-JTSK v digitální podob!. Body dopln!ného vektorového 

hrani"ního polygonu ur"ené vektorizací v blízkosti bod  zam!#ených se do 

transforma"ního klí"e neza#adí, pokud by jejich za#azením došlo k nežádoucí deformaci 

rastrového obrazu [3]. 

 

Podle odst. 6.2.9.5 [3] se výsledek zp#es%ující transformace posuzuje podle bodu 

15.5 p#ílohy [2] podle m!#ítka mapy na bodech transforma"ního klí"e. Základní st#ední 

chyba délky md je dána vztahem  

 

md = k % [(d + 12) / (d + 20)]                                          (9.1)  

 

kde d je v!tší z porovnávaných délek v metrech a k se vypo"te jako '2 násobek 

základní st#ední sou#adnicové chyby mxy stanovené podle kódu kvality bodu s nižší 

p#esností s tím, že u bod  bez sou#adnic ur"ených v S-JTSK se kód kvality ur"uje 

v závislosti na m!#ítku katastrální mapy [2] (Tab. 1). 

 

Tab.1 Kód kvality podrobných bod  podle m$"ítka mapy 

Kód kvality M!#ítko katastrální mapy Základní st#ední 

sou#adnicová chyba mxy 

6 1:1000, 1:1250 0,21 m 

7 1:2000, 1:2500 0,50 m 

8 1:2880 1,00 m 

 

V p#ípad! p#ekro"ení odchylek se provede analýza chyby a po provedených 

úpravách bod  transforma"ního klí"e se transformace opakuje. Pokud výsledek zp#es%ující 

transformace nevyhovuje, ov!#í se správnost vstupních dat transformace, pop#. se 

z transforma"ního klí"e vypustí nevyhovující body nebo se do transforma"ního klí"e 

doplní další body [3]. 
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Dle odst. 6.2.9.10 [3] se k výsledku transformace vyhotoví protokol, který 

obsahuje: 

a) nadpis „ Protokol o transformaci“, 

b) název pracovišt! a katastrálního území, 

c) ozna"ení transformovaného souboru, 

d) transforma"ní klí" v textovém formátu, seznam odchylek v sou#adnicích na jeho 

bodech a st#ední sou#adnicovou chybu transformace, 

e) informace o p#ekro"ených odchylkách, 

f) datum, jméno a podpis zhotovitele. 

 

 

 

9.1 Použité metody transformace 

Jak již bylo výše uvedeno, ke zp#es%ující transformaci rastr  se používá zejména 

podobnostní transformace s Jungovou dotransformací. 

 

 

9.1.1 Podobnostní transformace 

Podobnostní transformace je typem lineární transformace, liší se od shodnostní 

transformace pouze zavedením m!#ítka  

  

                                              & = S % s-1                                                            (9.2) 

 

kde S  je délka v systému X, Y a s odpovídající délka v systému x, y. M!#ítkový 

koeficient je r zný od jedné, ale je shodný pro všechny sm!ry os sou#adnicového systému 

(obr. 20). 
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Obr. 20  Podobnostní transformace 

 

 

Transforma"ní rovnice mají tvar:   

 

X = X0 + & x cos # – & y sin # = X0 + ax – by                        (9.3) 

 

Y = Y0 + & x sin # + & y cos # = Y0 + bx + ay                        (9.4) 

 

Transformované obrazce si zachovávají v obou systémech sv j tvar, ale mají 

r znou velikost. Pro ur"ení transforma"ní parametr  (X0, Y0, &, #) je nezbytné znát alespo% 

všechny "ty#i sou#adnice dvou identických bod . 

 

 

9.1.2 Jungova dotransformace 

P#i Jungov! transformaci jsou vypo"ítány aritmetické pr m!ry sou#adnicových 

rozdíl xidentických bod , a ty jsou následn! využity pro výpo"et p#etransformovaných 

sou#adnic. Transformace opravuje výchozí sou#adnice transformovaných  bod  s ohledem 

na aritmetický pr m!r sou#adnicových rozdíl  identických bod  a odlehlost 

transformovaných bod  od jednotlivých identických bod .  Tato transformace se "asto 
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používá jako druhý transforma"níxkrok nap#. po podobnostní transformaci, jako tzv. 

dotransformace, po jejím provedení jsou odchylky sou#adnic ve výchozím a cílovém 

sou#adnicovém systému nulové. Jungova dotransformace odstra%uje odchylky na bodech 

transforma"ního klí"e a vyrovnáváxúzemí mezi nimi. P#i pom!rn! malém po"tu bod  

citliv! vyrovnává místní odchylky. P#i vysokém po"tu a hustot! bod  transforma"ního 

klí"e dochází k zatlumení vlivu opravy a oprava polohy se projeví jenxv nejbližším okolí 

bodu. 

 

 

9.2 Podklady 

Základním podkladem pro zp#es%ující transformaci rastr  je souvislý rastrový obraz 

mapy vytvo#ený podle [4], [5]. 

 

Postup tvorby souvislého rastru [4]: 

a) stanovení obvodu katastrálního území, 

b) rekonstrukce zdrojových rastr  a eliminace jejich srážky tzv. plátováním, 

c) vytvo#ení celkového rastru zpracovávaného katastrálního území, kontrola 

návaznosti kresby a odstran!ní nesoulad  na styku mapových list , 

d) digitalizace hrani"ního polygonu, 

e) transformace celkového rastru na vyrovnaný hrani"ní polygon, vytvo#ení 

souvislého rastru. 

 

Mimo souvislého rastru vstupuje do zp#es%ující transformace i dopln!ný vektorový 

hrani"ní polygon. Dopln!ný vektorový hrani"ní polygon se tvo#í podle [6]. Podkladem pro 

vektorizaci pr b!hu hranic v mapách d#ív!jších pozemkových evidencí jsou dle [6]: 

a) již zpracované výkresy linií hranic sousedních katastrálních území,  

b) vyrovnaný vektorový hrani"ní polygon p#evedený do S-JTSK (ve formátu 

*.dgn), vyhotovený podle [4], 

c) rastrové obrazy map p#evedené ze systému stabilního katastru do souvislého 

zobrazení v S-JTSK podle [4] bez provedené zp#es%ující transformace v S-

JTSK (ve formátu  CIT), 



Bc. Dagmar Holanová: Geodetické práce a vyhotovení KMD p#i obnov! katastrálního operátu 

 

2012                                                                                                                                        35 

 

d) netransformované rastrové obrazy map d#ív!jších pozemkových evidencí jiných 

m!#ítek do S-JTSK (ve formátu CIT), 

e) sou#adnice hrani"ních znak  a lomových bod  "áry státních hranic. 

Kresba hranice se provádí podle [6] spojitou "arou pomocí jednotlivých na sebe 

navazujících vektor . Základem pro linii hranice jsou body vyrovnaného vektorového 

hrani"ního polygonu p#evedeného do S-JTSK, pokud jsou tyto body sou"asn! lomovými 

body hranice. Tyto body se p#evezmou do linie hranice. V p#ípad!, že správní hranice je 

hranice sp lná, se body vyrovnaného vektorového hrani"ního polygonu nahradí lomovými 

body sp lné hranice. Kontrolním zobrazením kresby a kontrolou spojitosti se prov!#í, zda 

linie hranice vytvá#í uzav#ený obrazec. 

 

Vyrovnávací transformace souvislého rastu se provádí v p#ípad!, kdy je odchylka 

pr b!hu katastrální hranice od dopln!ného vektorového hrani"ního polygonu v!tší než 

tlouš$ka "áry hranice a podél katastrální hranice se nacházejí malé nebo úzké parcely 

rovnob!žné s katastrální hranicí. 

 

Podkladem pro ur"ení transforma"ního klí"e pro zp#es%ující transformaci rastr  

v katastrálním území D!t#ichovice byl dopln!ný vektorový hrani"ní polygon 

„760421_Detrichovice.dgn“, vyrovnaný rastrový obraz mapy pozemkového katastru 

„Detrichovice_v.cit“ a souvislý rastrový obraz mapy katastru nemovitostí transformovaný 

na identické body polohopisné kresby vyrovnaného rastru pozemkového katastru (dále jen 

souvislý rastrový obraz mapy katastru nemovitostí ) „Detrichovice_KN_v.cit“. Všechny 

tyto podklady byly p#ipraveny Katastrálním ú#adem pro Moravskoslezský kraj. 

  

 

 

9.3 Výpo et transforma ního klí e  

V první fázi tvorby transforma"ního klí"e byla provedena úprava dopln!ného 

vektorového hrani"ního polygonu. Ta spo"ívala ve vyhledání všech zapsaných i 

nezapsaných  ZPMZ do katastru nemovitostí, které byly vyhotoveny v prostoru katastrální 

hranice. Po posouzení jednotlivých ZPMZ byl v požadovaných p#ípadech dopln!ný 

vektorový hrani"ní polygon rozpojen a vloženy další vrcholy, které p#edstavovaly bu( 
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body zm!ny v p#ípad! geometrického plánu zapsaného do katastru nemovitostí nebo 

navazující body zm!ny v p#ípad! geometrického plánu nezapsaného do katastru 

nemovitostí, které bylo nezbytné vložit do transforma"ního klí"e. Tato úprava byla 

provedena v prost#edí MicroGEOS Nautil 3.4.4, kde byl zobrazen dopln!ný vektorový 

hrani"ní polygon spolu s rastrovým obrazem mapy jak pozemkového katastru, tak katastru 

nemovitostí. Pro lepší p#ehlednost byly jednotlivé rastry zobrazeny v r zných barvách 

(obr. 21).  

 

 
Obr. 21 Úprava dopln$ného vektorového hrani!ního polygonu v prost"edí MicroGEOS Nautil3.4.4 

 

 

Následn! byly pomocí programu Kokeš 8.73 zobrazeny rastrové obrazy mapy 

pozemkového katastru i katastru nemovitostí. I zde byly pro lepší p#ehlednost rastry 

zobrazeny r znými barvami. Dále byl zobrazen seznam sou#adnic 

„Kameny_Detrichovice.stx“, který obsahoval sou#adnice nalezených a zam!#ených 

hrani"ních znak  na hranici katastrálního území. Jak již bylo výše uvedeno, tyto hrani"ní 
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znaky byly zam!#eny v ZPMZ 233.  V této fázi již bylo p#istoupeno k vyhotovení 

samotného transforma"ního klí"e. Dialogové okno „Výpo"et transforma"ního klí"e“ bylo 

otev#eno pomocí ikony „Klí" a transformace“ v  panelu „Výpo"ty“ (obr. 22).   

 

 
Obr. 22 Tabulka pro výpo!et transforma!ního klí!e 

 

 

 Po spušt!ní tla"ítka „&íst zadání“ se rozbalí menu pro na"tení bod  do 

transforma"ního klí"e. Výb!rem „dgn hranic“ byly do transforma"ního klí"e z výkresu 

„760421_Detrichovice_upraveny.dgn“ na"teny lomy dopln!ného vektorového hrani"ního 

polygonu. Tyto body byly na"teny jako výchozí i cílové se stejnými sou#adnicemi.  Poté 

byly p#íslušné body dopln!ného vektorového hrani"ního polygonu nahrazeny sou#adnicemi 

ur"enými zam!#ením nalezených hrani"ních znak  dle zobrazeného seznamu sou#adnic 
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„Kameny_Detrichovice.stx“. Tyto sou#adnice byly do transforma"ního klí"e dopln!ny jako 

cílové body a zárove% byly v okruhu 80-ti  metr  body dopln!ného vektorového hrani"ního 

polygonu získané vektorizací z transforma"ního klí"e vypušt!ny, tzn. nebyly zaškrtnuty, a 

to z d vodu nežádoucí deformace transformovaného rastru (obr. 23). 

 

 

Obr. 23  Výpo!et transforma!ního klí!e – dopln$ný vektorový hrani!ní polygon 

 

 

Vzhledem k tomu, že katastrální území D!t#ichovice sousedí se dv!ma 

katastrálními územími, ve kterých je platná mapa vedená v S-JTSK  jako KMD, bylo 

zapot#ebí do transforma"ního klí"e zahrnout body katastrálních hranic t!chto katastrálních 

území. I v tomto p#ípad! bylo postupováno obdobn!, jako p#i nahrazení bod  dopln!ného 

vektorového hrani"ního polygonu ur"ených vektorizací ur"enými zam!#ením nalezených 

znak  na katastrální hranici.  V prost#edí Kokeš 8.73 byly zobrazeny seznamy sou#adnic 

obsahující body katastrálních hranic zmín!ných dvou katastrálních území, a to 

„Stare_Mesto.stx“ a „Svetla.stx“. Sou#adnice t!chto bod  byly do transforma"ního klí"e 
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vloženy jako body cílové u p#íslušných bod  dopln!ného vektorového hrani"ního 

polygonu. 

 

Nyní bylo p#istoupeno k výpo"tu transforma"ního klí"e v intravilánu katastrálního 

území. Pomocí tla"ítka „&íst zadání – p#idej všechny“ byly do transforma"ního klí"e 

na"teny body ze seznamu sou#adnic „Body_do_klice.stx“ jako body cílové. Tyto body 

byly na"teny na další volný #ádek následující po bodech dopln!ného vektorového 

hrani"ního polygonu. Seznam sou#adnic obsahoval:  

a) body se zp sobem po#ízení 1, neboli body zm!ny geometrického plánu ur"ené 

s p#esností do 0,14 m, 

b) vybrané body se zp sobem po#ízení 2, neboli kontrolní body ur"ené s p#esností 

do 0,14 m, a to body zam!#ené v rámci m!#ení identických bod , které 

odpovídají "erné kresb! v map! pozemkového katastru, ke kterým nejsou 

dochovány žádné výsledky zem!m!#ické "innosti, zejména rohy budov, 

c) vybrané body se zp sobem po#ízení 2, neboli kontrolní body ur"ené s p#esností 

do 0,14 m, a to body navazující na body zm!ny geometrických plánu, které 

doposud nebyly do katastru nemovitostí zapsány (tyto body je vhodné zahrnout 

do zp#es%ující transformace rastr  z d vodu pozd!jšího snadného provedení 

zákresu do již zplatn!né digitální mapy), 

d) vybrané body se zp sobem po#ízení 3, neboli body zm!ny geometrického plánu 

ur"ené s horší p#esností než  do 0,14 m, v žádném p#ípad! však body, u kterých 

byl p#i výpo"tu p#ekro"en geometrický parametr. 

 

Po na"tení t!chto bod  byly snímáním polohy na rastru do transforma"ního klí"e 

dopln!ny sou#adnice výchozích bod . Snímání polohy výchozích sou#adnic bylo 

provád!no na rastru mapy pozemkového katastru, jen v ojedin!lých p#ípadech, nap#. u 

bod  zm!ny nov! zapsaných geometrických plán , byly body snímány na rastru mapy 

katastru nemovitostí. Je nezbytné, aby byl transforma"ní klí" pr b!žn! ukládán tla"ítkem 

„Uložit zadání“, nebo$ k ukládání automaticky nedochází. 
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 Po odsunutí polohy všech výchozích bod  bylo p#istoupeno k posouzení 

transforma"ního klí"e. Posuzována byla skute"nost, zda leží celé transformované území 

uvnit# oblasti p sobení transforma"ního klí"e (obr. 24).  

 

 
Obr. 24 Transformovaná oblast 

 

 

Vhodnost za#azení jednotlivých bod  byla posuzována dle více parametr .  K tomu 

slouží zobrazení výchozích a cílových bod , vektor  oprav na jednotlivých bodech a jejich 

barevné rozlišení. &ervená barva vektor  oprav na bodech zna"í, že jejich sou#adnicová 

odchylka je v!tší než dvojnásobek povolené st#ední sou#adnicové chyby transforma"ního 

klí"e. &ervená barva dále znamená, že jsou tyto body použité pro výpo"et transforma"ního 

klí"e. U t!chto bod  je také "erven! ozna"ena hodnota polohové odchylky ve sloupci /dXY/ 

v tabulce zadání transforma"ního klí"e. Mod#e jsou vyzna"eny vektory oprav na bodech, 

jejichž sou#adnicová odchylka je menší nebo rovna dvojnásobku povolené st#ední 

sou#adnicové chyby transforma"ního klí"e, a i tyto body jsou použity pro výpo"et 
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transforma"ního klí"e. Šed! jsou potom vyzna"eny vektory oprav na bodech, které pro 

výpo"et transforma"ního klí"e nejsou použity (obr. 25). 

 

 
Obr. 25 Zobrazení vektor  oprav 

 

 

K posouzení vhodnosti za#azení jednotlivých bod  do transforma"ního klí"e dále 

slouží test zobrazení podrobných bodu (sloupec zpb v tabulce zadání transforma"ního 

klí"e). Tento test zobrazuje hrany blok , na kterých je z#ejmá zm!na sm!ru vektor  oprav. 

U t!chto bod  je nezbytné posoudit, zda je vhodné je ponechat v zadání pro výpo"et 

transforma"ního klí"e "i nikoliv. Tyto body by mohly výsledek negativn! ovlivnit, a to 

nap#. nežádoucí deformací transformovaného rastru. 

Dalším nástrojem k posouzení vhodnosti za#azení jednotlivých bod  do 

transforma"ního klí"e je pomocné srovnání vým!r. Barevnými trojúhelníky jsou 

zvýrazn!ny prostory, ve kterých dochází vlivem odchylek na bodech transforma"ního klí"e 
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ke zm!nám, které by mohly mít vliv na vým!ry parcel. Modrá barva zna"í malý vliv, 

"ervená potom v!tší (obr. 26). 

 

 
Obr. 26 Pomocné srovnání vým$r 

 

 

Po posouzení vhodnosti za#azení jednotlivých bod  do transforma"ního klí"e byl 

transforma"ní klí" uložen s názvem „Klic_Detrichovice.txt“.  Do tabulky pro výpo"et 

transforma"ního klí"e v prost#edí Kokeš 7.73 bylo p vodn! na"teno 1782 bod ,  avšak 

z d vodu možné nežádoucí deformace rastru byla "ást bod  vypušt!na. Pro výpo"et 

transforma"ního klí"e bylo tedy použito 1466 bod  v"etn! bod  dopln!ného vektorového 

hrani"ního polygonu.  St#ední sou#adnicová chyba transforma"ního klí"e dosáhla hodnoty 

1,63. Tímto byla spln!na podmínka pro posouzení p#esnosti transforma"ního klí"e pomocí 

st#ední sou#adnicové chyby klí"e, kdy se musí tato hodnota pohybovat v rozmezí kritéria 

uxy  a uMxy pro daný mapový podklad. V tomto p#ípad! je nutné, aby hodnota st#ední 

sou#adnicové chyby klí"e byla menší než 2,00.  
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Poté byla provedena zp#es%ující transformace rastru. Byla použita podobnostní 

transformace s Jungovou  dotransformací. Kritérium p#esnosti pro porovnání délek bylo 

nastaveno podle m!#ítka mapy. Pro vypracování protokolu byla zaškrtnuta položka 

„záznam“, pro uložení porovnání délek byla zaškrtnuta položka „test zobrazení 

podrobných bod “. Nejprve byl zobrazen rastr pozemkového katastru „Detrichovice_v.cit“ 

spole"n! s dopln!ným vektorovým hrani"ním polygonem 

„760421_Detrichovice_upraveny.dgn“, v tabulce zadání transforma"ního klí"e byly 

zaškrtnuty položky „rastry“ a „dgn a rdl“, pro uložení transformovaného rastrového 

souboru bylo nutné zaškrtnout položku „p#erastrování“. Transformovaný rastr byl uložen 

s názvem „Detrichovice_v_t.cit“ a transformovaný dopln!ný vektorový hrani"ní polygon 

byl uložen automaticky pod názvem „760421_Detrichovice_upraveny_t.dgn“. Stejným 

transforma"ním klí"em byl transformován i rastrový obraz mapy katastru nemovitostí, ten 

byl uložen s názvem „Detrichovice_v_KN_t.cit“. 

 

 Všechny rastry, a$ už rastry které do zp#es%ující transformace vstupovaly, nebo 

výsledné zp#esn!né rasty, dopln!ný vektorový hrani"ní polygon, transforma"ní klí" a 

protokol o transformaci jsou uloženy na p#iloženém CD. 

 

 

 

10 Tvorba výkresu KMD 
Dle [3] se tvorba výkresu KMD provádí ur"eným programovým prost#edkem a 

postupuje se tak, aby výsledný SGI svým obsahem odpovídal § 16 [2].  

 

Data SPI a SGI se podle [3] p#ed zahájením tvorby výkresu KMD zaktualizují 

exportem z ISKN a dále se podle pot#eby udržují v souladu se zm!nami provedenými 

v katastru nemovitostí. Na základ! importovaných vektorových prvk  obsahu SGI z ISKN, 

dále potom na základ! bod  ur"ených p#epo"tem z výsledk  m!#ení dokumentovaných 

v ZPMZ vyhotovených v místním sou#adnicovém systému do systému S-JTSK a 

s využitím p#ipojených transformovaných rastrových obraz  základních podklad  se 

vytvo#í vektorová kresba platného obsahu katastrální mapy. V p#ípad! shodného m!#ítka 
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katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se pro vektorizaci identické kresby 

p#ednostn! využije rastrový obraz mapy pozemkového katastru.  

 

Dle [3] se body, ur"ené p#i vektorizaci rastrového obrazu, ozna"í dvanáctimístným 

úplným "íslem s použitím nov! p#id!leného "ísla ZPMZ. T!mto bod m se p#i#adí kódy 

kvality v závislosti na zp sobu získání sou#adnic a p#esnosti využitých podklad . Body 

polohových bodových polí se ve výkresu KMD nevyzna"ují, v ISKN se zobrazují 

automatizovan! ze sou#adnic vedených v databázi polohových bodových polí. V p#ípad!, 

že bod polohového bodového pole tvo#í lomový bod polohopisu, nahradí se podrobným 

bodem se shodnými sou#adnicemi. 

 

Hranice katastrálního území se dle [3] p#evezme z dopln!ného vektorového 

hrani"ního polygonu.  

 

Dle [3] se p#i vektorizaci odstraní nesoulad v návaznosti kresby na stycích 

mapových list  zpravidla vytvo#ením spojnice lomových bod  nejbližších  k jejich rámu. 

 

Podle [3] se další prvky polohopisu uvedené v § 16 odst. 6 [2], které byly 

p#edm!tem  dosavadní katastrální mapy nevektorizují. Vytvo#ením samostatných parcel se 

odstraní nespojité parcely (s d!lenou slu"kou).  

 

Uvnit# parcely musí být umíst!no vždy jedno parcelní "íslo, které se umis$uje do 

st#edu parcely a jeho vztažný bod p#edstavuje defini"ní bod parcely. Toto "íslo je v p#ípad! 

pot#eby možné zmenšit o 1/3. Pokud u malých parcel zmenšené defini"ní parcelní "íslo 

nezajiš$uje z#etelné ozna"ení parcely ve standardním grafickém výstupu, defini"ní parcelní 

"íslo se minimalizuje a uvede se další parcelní "íslo vn! parcely (popisové parcelní "íslo) 

do volného místa a jeho p#íslušnost k parcele se vyzna"í šipkou vycházející 

z minimalizovaného parcelního "ísla a sm!#ující k popisovému "íslu. U #emenových parcel 

se popisové parcelní "íslo m že uvést rovnob!žn! s parcelou mimo ni tak, aby "íslo bylo 

"itelné z jihu, p#ípadn! z východu a byla jednozna"ná jeho p#íslušnost k parcele [3]. 
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Mapová zna"ka druhu pozemku se umístí uvnit# parcely poblíž st#edu nad parcelní 

"íslo. U malých parcel, do kterých nejde zna"ku vzhledem k její velikosti umístit, je možno 

ji zmenšit o 1/3 nebo vypustit. Budovy se vyzna"í zna"kou 4.02 podle bodu 10.6 p#ílohy 

[2] umíst!nou doprost#ed obvodu budovy a nad parcelní "íslo, je-li možné je uvést do 

obvodu budovy. Je-li na jedné parcele více budov tvo#ící p#íslušenství jiné budovy 

s výjimkou drobných staveb, vyzna"í se všechny tyto budovy zna"kou 4.02 (jako popisová 

zna"ka) [3].  

 

Pokud to údaje ZPMZ umož%ují, hranice rozsahu v!cného b#emene se doplní jako 

zvláštní prvek polohopisu s využitím t!chto údaj  a to tak, aby v novém SGI nedošlo 

k deformaci rozsahu v!cného b#emene oproti jeho p vodnímu vymezení [3]. 

 

Dle [3] se hranice chrán!ného a ochranného pásma provede p#íslušnou mapovou 

zna"kou. Pokud tato hranice probíhá po hranici pozemku, vyzna"í se mapovou zna"kou 

vedenou ve vzdálenosti 0,5 m soub!žn! s hranicí parcely a umístí se dovnit# tohoto území. 

 

Výkres KMD v katastrálním území D!t#ichovice byl tvo#en v prost#edí 

MicroGEOS Nautil 3.4.4 (obr. 27).  
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Obr. 27 Tvorba KMD v prost"edí MicroGEOS Nautil 3.4.4 

 

 

Bylo postupováno dle výše uvedených zásad. Budovy, u kterých nebyly sou#adnice 

lomových bod  získány p#epo"tem ZPMZ vyhotovených v místním sou#adnicovém 

systému do S-JTSK ani nebyly tyto lomové body zam!#eny p#i m!#ení identických bod  

(nap#. z d vodu neexistence budovy v terénu nebo p#estav!né budovy), byly vektorizovány 

dle om!rných m!r z dostupných výsledk  zem!m!#ických "inností uložených v m!#ické 

dokumentaci katastrálního pracovišt!. P#i vektorizaci t!chto budov byla dodržena zásada 

pravoúhlosti. Do již hotového výkresu KMD byly dopln!ny místní a pomístní názvy.  

 

Výkres KMD v katastrálním území D!t#ichovice je uložen na p#iloženém CD. 
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10.1 Kontroly výkresu KMD 

Nad vytvo#eným výkresem KMD bylo nezbytné povést kontroly. Kontroly výkresu 

KMD byly provedeny v prost#edí MicroGEOS Nautil 3.4.4 pomocí záložky „Kontroly“ 

v menu „Tvorba_DKM“ (obr. 28). Kontroly zabezpe"ují bezchybnost grafického souboru a 

porovnávají grafiku se souborem popisných informací. 

 

 
Obr. 28 Kontroly výkresu KMD v prost"edí MicroGEOS Nautil 3.4.4 

 

 

Tabulka „Kontroly“ obsahuje n!kolik záložek (obr. 29): 
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Obr. 29 Ttabulka „Kontroly“  v prost"edí MicroGEOS Nautil 3.4.4 

 

 

• nastavení – umož%uje nastavení podmínek, za jakých budou kontroly 

provedeny, 

• kresba –  záložka obsahuje dvanáct p#epína"  ur"ujících, které chyby mají být 

odhaleny. M žou to být tyto chyby: nulové délky, délky mimo rozsah, volné 

konce, duplicity, kolineární body, vnit#ní intersekce, blízkost dvou uzl , 

blízkost uzlu a linie, vnit#ní uzly, p#ekrytí ráme"k , blízkost ráme"k  a k#ivky 

na vlastnické hranici. Lze nastavit oblast kontroly: m žou to být hranice ZE, 

hranice KN, vnit#ní kresba, zna"ky, texty, BPEJ a v!cná b#emena. Navíc lze 

vybrat, které vrstvy budou kontrolovány, 

• plochy – tato záložka umož%uje odhalit chyby plošných objekt . Kontroluje:  

strukturu parcel, KN parcely s LV obsahující parcely ZE, parcely KN bez LV 

neobsahující parcely ZE, parcely KN s n!kolika parcelními "ísly, parcely ZE 



Bc. Dagmar Holanová: Geodetické práce a vyhotovení KMD p#i obnov! katastrálního operátu 

 

2012                                                                                                                                        49 

 

s n!kolika parcelními "ísly, parcely KN bez parcelních "ísel, parcely ZE bez 

parcelních "ísel, duplicitní parcelní "ísla KN, strukturu parcelních "ísel, 

obvodové linie, atributy stavebních parcelních "ísel a stavební parcelní "ísla 

neležící uvnit# budovy, 

• DKM <=> SPI –  slouží k propojení celého výkresu s databází SPI  a ke 

kontrole souladu databáze SPI s výkresem. Funkce porovnává parcelní "ísla v 

databázi s parcelními "ísly umíst!nými v grafickém souboru DKM. Kontrolují 

se zde p#ebyte"ná parcelní "ísla, chyb!jící parcely, správnost kódu druhu 

pozemku, n!kolik zna"ek druhu pozemek. Lze vytvo#it porovnání vým!r, 

• DKM <=> DB – funkce umož%uje zkontrolovat, zda pod každým lomovým 

bodem výkresu existuje v databázi bod  p#íslušný bod a opa"n!. Dále se zde 

kontrolují solitérní body, body mimo centimetrovou m#ížku, logické umíst!ní 

objekt , p#ebyte"né zna"ky PBPP v DKM,  

• rozpoznatelnost element  – zde lze kontrolovat: rozpoznatelnost element , 

vztažné m!#ítko element , hlavi"ku bun!k, složené prvky, elipsy, neviditelné 

textové #et!zce,  

• katastrální území – funkce kontroluje p#íslušnost element  do KÚ, 

• oblouky, kružnice – kontroluje a zárove% p#i#azuje element m typu oblouk a 

kružnice uživatelský atribut. 

 

 

10.2 Výpo et vým"r 

Ze sou#adnic lomových bod  hranic ve výkresu KMD se podle odst. 10.1 [3] 

vypo"tou vým!ry jednotlivých parcel. Výsledná vým!ra každé parcely se stanoví 

zaokrouhlením vypo"tené vým!ry na celé metry "tvere"ní. 

 

Vým!ry parcel se dle odst. 10.2 [3] ozna"í: 

a) kódem zp sobu ur"ení vým!ry 2, jsou-li vypo"teny ze sou#adnic S-JTSK 

lomových bod  s kódem kvality 3 nebo 4 a sou#adnic lomových bod , které 

jsou vloženými body na p#ímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality, 

b) kódem zp sobu ur"ení vým!ry 1, jsou-li vypo"teny jiným "íselným zp sobem, 

tj. p#ímo z m!#ených m!r nebo ze sou#adnic v místním systému, nebo 
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c) kódem zp sobu ur"ení vým!ry 0, jsou-li vypo"teny ze sou#adnic lomových 

bod , z nichž nejmén! jeden lomový bod, který není vloženým bodem na p#ímé 

hranici, má sou#adnici s kódem kvality 5 až 8. 

 

V souboru popisných informací se p#i obnov! katastrálního operátu p#epracováním 

dle odst. 10.5 [3] p#i shodném kódu zp sobu ur"ení vým!ry ponechají dosavadní vým!ry 

v p#ípad!, že nejsou p#ekro"eny mezní odchylky podle bodu 14.9 p#ílohy [2], a v ostatních 

p#ípadech se zavedou vým!ry ur"ené z grafického po"íta"ového souboru digitalizované 

katastrální mapy. Je-li u vým!ry parcely p#ekro"ena mezní odchylka podle bodu 14.9 

p#ílohy [2], zkontroluje se správnost vektorizace a v p#ípad!, že není chyba ve vektorizaci 

zjišt!na, vým!ry se p#evezmou z grafického po"íta"ového souboru (výkresu KMD). 

 

 

10.3 Srovnávací sestavení parcel 

Srovnávací sestavení parcel se dle odst. 12.1 [3] zpracuje v podob! porovnání 

parcel katastru a parcel zjednodušené evidence p#ed obnovou katastrálního operátu 

s parcely katastru po obnov! katastrálního operátu (obr. 30). Srovnávací sestavení se 

zhotovuje podle t!chto zásad: 

• v levé "ásti srovnávacího sestavení parcel se uvede dosavadní stav podle 

katastru, ve st#ední "ásti nový stav po obnov! a v pravé "ásti jsou dopl%kové 

údaje (odchylka, kvalita bodu, p#ekro"ení odchylky apod.), 

• ve srovnávacím sestavení se porovnávají vým!ry parcel téhož vlastníka p#ed 

a po obnov! katastrálního operátu, a to vým!ry jednotlivých parcel i jejich 

skupina, 

• v poznámce se podle pot#eby uvedou podrobn!jší údaje týkající se obsahu 

srovnávacího sestavení parcel, 

• p#i obnov! p#epracováním musí být u parcel v novém stavu patrno, ze 

kterých parcel nebo jejich "ástí v dosavadním stavu vznikly. 

 

Pro pot#eby vyložení obnoveného katastrálního operátu se vytiskne pouze levá a 

st#ední "ást srovnávacího sestavení. Spolu se srovnávacím sestavením se vyhotoví rejst#ík 

parcel aritmeticky set#íd!ný podle parcelních "ísel. 
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Obr. 30 Ukázka srovnávacího sestavení 
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11 Záv"r   

Úkolem této diplomové práce bylo vyhotovení KMD v katastrálním území 

D!t#ichovice.  

Samotnému vyhotovení KMD p#edcházelo vyhledání a zam!#ení dochovaných 

hrani"ních  znak  na hranici katastrálního území  a zam!#ení identických bod , sloužících 

jak pro výpo"et podrobných bod , tak pro zp#es%ující transformaci souvislého rastru. 

Následn! bylo provedeno po"etní a grafické vyhodnocení zam!#ení identických bod .  

Další etapou p#edcházející vyhotovení KMD byl výpo"et podrobných bod . 

Podrobné body byly získány p#epo"tem jednotlivých ZPMZ vyhotovených v místním 

sou#adnicovém systému do S-JTSK. Další podrobné body byly získány p#evzetím bod  

z registru sou#adnic v  ISKN. Všem t!mto bod m byl p#i#azen kód kvality a zp sob 

po#ízení bodu. 

Po výpo"tu podrobných bod  následovalo vyhotovení zp#esn!ného souvislého 

obrazu mapy jak pozemkového katastru, tak katastru nemovitostí, který byl následn! 

použit pro vektorizaci bod , které nebyly ur"eny p#epo"tem ZPMZ z místního 

sou#adnicového systému do S-JTSK ani p#evzetím z registru sou#adnic. Souvislý obraz 

mapy byl zp#esn!n pomocí podobnostní transformace s Jungovou dotransformací.  

Po vektorizaci bod , jejichž sou#adnice nebyly ur"eny p#epo"tem ZPMZ z místního 

sou#adnicového systému do S-JTSK a ani tyto sou#adnice nebyly p#evzaty z registru 

sou#adnic, byly provedeny kontroly výkresu KMD, vypo"teny vým!ry parcel a vyhotoveno 

srovnávací sestavení parcel. 

Vytvo#ený výkres KMD výše popsaným zp sobem je sou"ástí elaborátu obnovy 

katastrálního operátu. Obnovený katastrální operát v katastrálním území D!t#ichovice byl 

zplatn!n dne 12.10.2011, analogová mapa na plastové fólii byla nahrazena katastrální 

mapou digitalizovanou. P#e"íslování parcel neprob!hlo, "íslování parcel z stalo ve dvou 

"íselných #adách. 
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