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Anotace 

V této diplomové práci se budu snaţit analyzovat přesnost katastrální mapy 

digitální vyhotovené přepracováním ze systému S-42 v katastrálním území Strahovice. 

Při jejím vytváření z přímo naměřených dat byla pravděpodobně způsobena chyba. Budu 

vycházet z toho, ţe měřické práce a zápisníky vytvářené při prvotním mapování v období 

1961-1965 jsou bezchybné. 

Smyslem této práce je porovnat současnou katastrální mapu s novým měřením, 

při kterém budu rekonstruovat měřickou síť pomocí identických bodů, ze které posléze 

vynesu podrobné body na základě podkladů, které se dochovaly z dob Pruského mapování. 

 

Klíčová slova 

Digitální katastrální mapa, technickohospodářská mapa, bodové pole, souřadnicový 

systém S-JTSK, obnova katastrálního operátu přepracováním, souřadnicový systém S-42. 

 

Abstract 

In the diploma work I am going to analyze the accuracy of the digital cadastral 

maps prepared by reprocessing of the S-42 in the cadastral Strahovice. The creation 

directly from the measured data probably caused an error. I assume that the measurements 

and the notebooks created during initial mapping between 1961-1965 are flawless. 

The purpose of the study is to compare the current cadastral map with the new 

measurement, where I will reconstruct surveying network with the identical points of the 

detailed points plotted on the basis of documents survived from the time of the Prussian 

mapping. 

 

Keywords 

Digital Cadastral Map, Technical and Map Point Field Coordinate System S-JTSK, 

renewal of cadastral recast in the Coordinate system S-42.  
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1 Úvod 

Cílem této práce je vyhledat chybu v mapovém poli katastrální mapy digitální 

na katastrálním území Strahovice. Jelikoţ nikdo neví, kde chyba vznikla, pokusím 

se rekonstruovat původní měřickou síť z THM, ze které byla katastrální mapa vynášena. 

Rekonstruovat budu pomocí jednotlivých polních náčrtů z roku 1963 přes mnou naměřené 

identické body. Výsledek budu porovnávat s kolegou Krytinářem, který by měl měřickou 

síť rekonstruovat na základě polygonových a dalších měření při THM. 

Katastrální území Strahovice bylo původně vyhotoveno v roce 1997 jako DKM  

v S-JTSK, ale při vedení (údrţbě) bylo zjištěno, ţe její přesnost v některých oblastech 

neodpovídá předepsaným kritériím pro DKM, proto byla převedena na KM-D a upraven 

kód kvality na 5 a to i přesto, ţe byly vyhotoveny v S-JTSK. V roce 2010 pak byla tato 

KM-D převedena na KMD s tím, ţe u některých staveb byl opraven zákres i kód kvality 

na 3 a byly provedeny i další opravy. Důvodem této změny bylo to, ţe mapy KM-D jsou 

vedeny (byly vyhotovovány) v souřadnicovém systému stabilního katastru (S-SK), kdeţto 

KMD jsou vedeny (vyhotovovány) v S-JTSK. V dnešní době se jiţ mapy KM-D 

nevytvářejí, z důvodu problémů při vedení v KM (v systému S-SK) a nové ZPMZ musí být 

v S-JTSK. Existující KM-D se proto převádějí na KMD novým výpočtem dostupných 

geodetických podkladů na identické body. Z důvodu těchto úkonů vznikla KMD s kódy 

kvality 3, ale v některých oblastech aţ 5. 

Jelikoţ peníze v dnešní době jsou velice důleţité, má práce bude poukazovat na to, 

jestli se nesrovnalosti v KMD dají odhalit pomocí obnovy katastrálního operátu 

přepracováním, nebo se bude muset provést finančně nákladnější a časově náročnější nové 

mapování. 

Nejprve budu provádět zaměření identických bodů. Nejčastěji jsem vyuţíval 

budovy, ale v některých oblastech novostaveb jsem vyuţíval jednoznačně identifikovatelné 

spoje hranic. Budovy jsem vybíral podle stáří a změn, které byly na nich provedeny 

(obklady, zateplení).  
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Dále budu provádět rekonstrukci měřické sítě z roku 1961 pomocí identických 

bodů. Tato síť bude tvořit základ pro porovnání s kolegou Krytinářem a následným 

odhalením nesrovnalostí při tvorbě katastrální mapy. 

Při měření jsem postupoval podle platných postupů obnovy KO obsaţených 

v návodu pro obnovu KO. 

1.1 Stručný popis katastrálního území Strahovice 

Katastrální území Strahovice 

se nachází v Moravskoslezském kraji, 

na severní straně okresu Opava – obr. č. 1. 

Obec Strahovice se nachází v Hlučínské 

pahorkatině. Sousední obce jsou Bolatice, 

Chuchelná, Rohov, Krzanowice 

a Kobeřice. Strahovice jsou vzdálené 

zhruba 20 km od města Opava. V obci 

Strahovice ţije zhruba 932 obyvatel ve 298 budovách. Katastrální území má rozlohu 

5074127 m
2
 a je rozděleno na 1394 parcel. 

1.1.1 Vývoj katastrálních map na k.ú. Strahovice 

Mezi první mapy pouţívané na tomto území byl původní mapový operát pruského 

katastru v měřítku 1:2500, který vznikl dne 31.12.1887. 

V letech 1966-1997 byl nahrazen technickohospodářskou mapou vyhotovenou 

v systému S-42 v měřítku 1:2000.  

Technickohospodářská mapa byla převedena ze systému S-42 a z důvodu 

nedostatečné přesnosti digitalizována jako KM-D v S-JTSK. Dosud je vedena mimo ISKN 

v měřítku 1:1000. Její platnost byla v době 1.1.1998 aţ 18.5.2010. 

Nástupcem KM-D je dosud platná katastrální mapa digitální (KMD) v měřítku 

1:1000, která vešla v platnost dne 18.5.2010 a dosahuje 100% pokrytí na tomto území. [12] 

Obec Strahovice 1 2 Obec Strahovice Obrázek 1: Obec Strahovice [14] 
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1.2 Vznik KMD v k.ú. Strahovice 

„Jednalo se o převod katastrální mapy KM-D v S-JTSK, která byla vytvořena v září 

1997. Původně byla katastrální mapa v k. ú. Strahovice vytvořena jako digitální katastrální 

mapa (DKM). Výchozím podkladem pro tvorbu DKM v IN i EX byla tehdy platná 

katastrální mapa, která vznikla v roce 1967 jako THM v S-42 a převedena do S-JTSK 

grafickou transformací. Rastrové soubory map pruského katastru a map katastru 

nemovitostí byly připojeny do S-JTSK za pomocí identických bodů. 

V roce 1999 bylo Katastrálním úřadem v Opavě při vedení DKM v k.ú. Strahovice 

zjištěno, ţe tato DKM, vyhotovená v rámci obnovy operátu přepracováním grafické THM 

v měřítku 1:2000, původně vyhotovené v systému S-42, nevyhovuje předepsaným 

kritériím přesnosti pro DKM podle tehdy platné vyhlášky č. 190/1996 Sb. protoţe 

neexistoval racionální způsob, kromě obnovy novým mapováním, kterým by bylo moţno 

dosáhnout nápravy, byla tato DKM zařazena mezi katastrální mapy digitalizované 

(KM-D). U podrobných bodů byl podle §13 odst. 1 písm. c) a přílohy bod 12.15 tehdy 

platné vyhlášky uveden kód kvality 5.“ [3] 

V roce 2010 pak byla tato KM-D převedena na KMD s tím, ţe u některých staveb 

byl opraven zákres i kód kvality na 3 a byly provedeny i další opravy. 

  



Bc. Jiří Kašný: Analýza přesnosti digitální katastrální mapy v k. ú. Strahovice 

 

2012/2013  12 

 

2 Teoretický základ obnovy operátu dle vyhlášky ČÚZK 

č. 26/2007 a Návodu pro obnovu katastrálního operátu 

V této kapitole se budu věnovat návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod 

ve znění dodatku č. 1 a 2 [8], který dále odkazuje na vyhlášky, zákony a normy. Zaměřím 

se pouze na ty části vyhlášky, které jsou pro tuto diplomovou práci nezbytné. 

„Obnovu katastrálního operátu se můţe provádět několika způsoby: 

 obnova katastrálního operátu novým mapováním podle § 54 aţ 62 

katastrální vyhlášky (dále jen „obnova mapováním“), 

 obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav 

podle § 64 aţ 66 katastrální vyhlášky, 

 obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických 

informací do digitálního vyjádření podle § 63 odst. 1 aţ 8 katastrální 

vyhlášky (dále jen „obnova přepracováním“), 

 převodu číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby 

podle § 63 odst. 9 katastrální vyhlášky (dále jen „převod“),  

Jednotkou obnovy katastrálního operátu nebo převodu je katastrální území, 

popř. jeho část. 

Dále budu popisovat pouze obnovu přepracováním, která se provádí v území 

s katastrální mapou na plastové folii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými 

v době jejího vzniku (dále jen „analogová mapa“). Je-li analogová mapa v S-JTSK, 

vznikne KMD, je-li analogová mapa v jiném souřadnicovém systému, vznikne katastrální 

mapa digitalizovaná (dále „KM-D“). 

2.1 Členění obnovy katastrálního operátu přepracováním do etap 

Tato kapitola stanovuje základní etapy pro jednotlivé způsoby digitalizace. 

Obnova přepracováním má tyto etapy: 

 zahájení obnovy a přípravné práce, 
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 budování nebo revize a doplnění PPBP a související rekognoskace 

na bodech ZPBP a ZhB a údrţba ZhB, prováděná jen v nezbytném rozsahu 

v případě její potřeby pro doplnění bodů PPBP, 

 částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů podle § 63 odst. 3 

katastrální vyhlášky, 

 výběr a příprava vyuţitelných podkladů, 

 vyhledání a zaměření identických bodů podle odstavce 2.7.1, 

 obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE, 

 obnovení SPI, 

 námitky, 

 vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 katastrální 

vyhlášky, 

 nový výpočet výměr dílů BPEJ. 

2.2 Budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového 

pole 

Pro potřeby podrobného měření při obnově katastrálního operátu a při jeho 

následném vedení se z bodů ZPBP, ZhB, PPBP (při dodrţení bodu 12.8 přílohy katastrální 

vyhlášky) a bodů referenční sítě permanentních stanic určují body PPBP podle § 14 

katastrální vyhlášky. Z těchto bodů se dále určují pomocné měřické body při podrobném 

měření. Technické poţadavky na body PPBP, t.j. volba polohy, hustota, způsob stabilizace, 

kritéria přesnosti a obsah geodetických údajů o bodech PPBP (dále jen „geodetické 

údaje“), jsou stanoveny v bodě 12 přílohy katastrální vyhlášky. Obsah dokumentace 

o zřízení bodu PPBP je stanoven v § 68 katastrální vyhlášky. 

Pokud není revize a doplnění PPBP součástí projektu obnovy katastrálního operátu, 

zpracuje se pro kaţdé katastrální území nebo jeho část, popř. pro více katastrálních území 

(lokalitu), projekt budování nebo revize a doplnění PPBP. Projekt obsahuje zejména: 

 důvod budování nebo revize a doplnění PPBP, 
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 charakteristiku katastrálního území, resp. lokality, 

 odhad stavu a kvality dosavadního polohového bodového pole, pokud 

v lokalitě existuje, včetně grafického přehledu území ve vhodném měřítku 

s jeho zákresem (přiměřeně podle vzoru v příloze č. 9), 

 rozsah potřeby doplnění nebo vybudování PPBP, způsob stabilizace 

a ochrany bodů a metody určení bodů PPBP, včetně upřesnění potřeby 

budování bodů ZPBP a ZhB, 

 časový postup obnovy bodového pole, nároky na pracovní síly, 

popř. zpracovatele jednotlivých dílčích činností, 

 další upřesňující informace k budování nebo revizi a doplnění PPBP. 

2.3 Číslování bodů polohových bodových polí, pomocných a podrobných 

Jednotkou pro číslování bodů ZPBP a ZhB je triangulační list, jednotkou 

pro číslování bodů PPBP a pomocných je katastrální území, jednotkou pro číslování 

podrobných bodů je měřický náčrt. Body se označují dvanáctimístným úplným číslem. 

Přitom: 

 pro body ZPBP a ZhB má číslo tvar 0009EEEECCC0, kde EEEE je číslo 

triangulačního listu a CCC je pořadové číslo bodu; pořadové číslo bodu 

ZPBP je v rozmezí od 1 do 199 a ZhB v rozmezí od 201 do 499, přitom 

pořadové číslo přidruţeného bodu k bodu ZPBP a ZhB se uvádí 

na posledním místě úplného čísla tohoto bodu namísto 0, 

 pro body PPBP má číslo tvar PPP00000CCCC, kde PPP je pořadové číslo 

katastrálního území v rámci územního obvodu, ve kterém katastrální 

pracoviště vykonává působnost příslušného katastrálního úřadu, a CCCC 

je pořadové číslo bodu v rozmezí 501 aţ 3999, 

 pomocné body se označují dvanáctimístným úplným číslem ve tvaru 

PPP00000CCCC, kde PPP je pořadové číslo katastrálního území v rámci 

územního obvodu katastrálního pracoviště, a CCCC je pořadové číslo 
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pomocného bodu od 4001 včetně. Přitom je nutno zajistit, aby nedošlo 

k duplicitě s body určenými při budování či revizi a doplnění PPBP. 

 Podrobné body se označují dvanáctimístným úplným číslem ve tvaru 

PPPSZZZZCCCC, kde PPP je pořadové číslo katastrálního území 

(jako u pomocných bodů), S je uvnitř územního obvodu nulové číslo nebo 

můţe znamenat příslušnost bodu do sousedního územního obvodu a pak má 

hodnotu 1 aţ 8, ZZZZ je číslo měřického náčrtu a CCCC je pořadové číslo 

podrobného bodu v rámci měřického náčrtu v rozmezí od 1 do 3999. 

Body PPBP jsou číslovány v rámci katastrálního území, ve kterém se nacházejí; 

pokud je bod PPBP totoţný s lomovým bodem hranice katastrálního území nebo 

se výjimečně nachází za hranicí katastrálního území, pak příslušnost bodu ke katastrálnímu 

území je v přehledném náčrtu PPBP vyjádřena zkratkou katastrálního území u čísla bodu. 

Bod PPBP se přečísluje, pokud jeho dosavadní číslo nevyhovuje ustanovením 

tohoto návodu nebo vyskytuje-li se v rámci katastrálního území více bodů se stejným 

číslem. Čísla zrušených bodů se nesmí opakovaně pouţít. Při nezměněné stabilizaci bodu 

v případě změny jeho souřadnic nebo geodetických údajů se bod nepřečíslovává, ale mění 

se verze bodu, která se uvádí v geodetických údajích. 

2.4 Přípravné práce 

Na základě dostupných podkladů k bodům polohových bodových polí nebo 

s vyuţitím přehledu bodových polí v ISKN se připraví přehledný náčrt. Do přehledného 

náčrtu v měřítku 1:5000 nebo 1:10000 se zakreslí body polohových bodových polí, včetně 

bodů, které dosud nemají určeny souřadnice v S-JTSK. Jako podklad pro přehledný náčrt 

lze vyuţít digitální grafické mapové podklady (orientační mapa parcel, SM5, ZABAGED, 

ortofotografické zobrazení). 

Pořídí se kopie geodetických údajů o bodech zakreslených v přehledném náčrtu. 

2.5 Rekognoskace a volba nových bodů 

Body PPBP se vyhledají v terénu a jejich poloha se ověří podle geodetických údajů. 

Při pochybnosti o totoţnosti těchto bodů se jejich poloha ověří kontrolním měřením 
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a výpočtem podle odst. 2.6. Je-li obnova katastrálního operátu prováděna jen na části 

katastrálního území, rozsah budování nebo revize a doplnění PPBP se omezí pouze na tuto 

část. 

Rekognoskace na bodech ZPBP a ZhB a údrţba ZhB (oprava ochranných znaků, 

změna geodetických údajů) se provádí pouze v rozsahu nezbytném pro rozvrţení 

a zaměření bodů PPBP. Informace o závadách a změnách se zasílají elektronicky 

prostřednictvím webových stránek Zeměměřického úřadu a v technické zprávě se uvede 

seznam revidovaných bodů, nebo se vyhotoví oznámení závad a změn, které se zašle 

písemně příslušnému správci, tj. Zeměměřickému úřadu v případě ZPBP, příslušnému 

katastrálnímu úřadu v případě ZhB a příslušnému katastrálnímu pracovišti v případě PPBP. 

Podle výsledku rekognoskace se navrhnou ke zrušení přednostně ty body PPBP, 

které nesplňují technické poţadavky na stabilizaci podle bodu 12.4 a 12.5 přílohy 

katastrální vyhlášky. Následně se ke zrušení navrhnou ty body, jejichţ kontrolní zaměření, 

popřípadě přeurčení, by bylo nehospodárné a i při jejich zrušení zůstane zachována taková 

hustota bodů PPBP, aby vyhovovala technickým moţnostem měření pro účely správy 

katastru. U stávajících bodů PPBP, které budou v PPBP ponechány, se ověří a podle 

potřeby opraví nebo doplní geodetické údaje, popř. se vyhotoví nové. V případě 

nedostatečné hustoty se PPBP doplní o nové body (bod 12.6 přílohy katastrální vyhlášky). 

Přehledný náčrt se upraví podle výsledku rekognoskace a doplnění PPBP. U bodů PPBP 

určených v bývalé třídě přesnosti 4 nebo 5, které nebyly navrţeny ke zrušení, 

se z dokumentace původního určení prověří, zda skutečně dosaţená přesnost splňuje 

kritérium uvedené v bodu 12.9 přílohy katastrální vyhlášky. Je-li kritérium překročeno, 

body se přeurčí. 

Provedení rekognoskace u nalezených a nerušených bodů se zaznamená 

do poznámky v geodetických údajích těchto bodů. 

2.6 Zaměření bodů – geodetické metody 

Mezi další metody pouţívané při obnově KO patří fotogrammetrická a technologie 

GNSS, které však nejsou předmětem této diplomové práce. 
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2.6.1 Body PPBP se zaměřují 

 plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a délkami, 

 polygonovými pořady oboustranně připojenými a oboustranně 

orientovanými. 

Polygonové pořady kratší neţ 1,5 km mohou být jednostranně 

orientované, popř. neorientované (vetknuté). Neorientované pořady 

mohou mít nejvýše 4 strany a je-li to moţné, alespoň na jednom z jeho 

vrcholů se zaměří orientační úhel a porovná se podle odstavce 2.6.2 

písm. e) nebo f).  

Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů jsou: 

Připojovací 

body 

Mezní 

délka 

strany [m] 

Mezní 

délka 

pořadu d 

[m] 

Mezní odchylka v uzávěru 

pořadu 

úhlová [cc] polohová [m] 

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

 0,0025.(Σd)
1/2

 

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

 0,004.(Σd)
1/2

 

PPBP, 

ZPBP, ZhB 

50-400 1500 100.(n)
1/2

 0,006.(Σd)
1/2

 

                    Tabulka 1: Geometrické parametry a kritéria přesnosti 

kde  

n je počet bodů pořadu včetně bodů připojovacích, 

Σd je součet délek stran pořadu; 

pořad má nejvýše 15 nových bodů, 

mezní poměr délek sousedních stran v polygonovém pořadu je 1:3, 

 protínáním vpřed z úhlů nebo protínáním z délek nebo kombinovaným 

protínáním nejméně ze tří bodů ZPBP, ZhB nebo z jiných bodů odpovídající 

přesnosti. Úhel protínání na určovaném bodě musí být v rozmezí 30 gon 

aţ 170 gon. Kratší vzdálenost od daného bodu k bodu určovanému 

v určovacím trojúhelníku nesmí být větší neţ 1500 m. Směry na body 

vzdálené od stanoviska více neţ 500 m se měří ve dvou skupinách, 

 rajónem do délky 1500 m s orientací na daném bodě na dva body ZPBP, 

ZhB nebo jiné body s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou 



Bc. Jiří Kašný: Analýza přesnosti digitální katastrální mapy v k. ú. Strahovice 

 

2012/2013  18 

 

do 0,04m nebo s orientací na daném i určovaném bodě. Délka rajónu nesmí 

být delší neţ délka nejvzdálenější orientace. Pokud je délka rajónu větší neţ 

800 m, měří se všechny úhly ve dvou skupinách. Vychází-li rajón z bodu 

se střední souřadnicovou chybou mezi 0,04 m aţ 0,06 m, nesmí být delší neţ 

300 m, 

 rajónem do délky 1500 m s orientací na určovaném bodě na nejméně tři 

body ZPBP, ZhB nebo jiné body s prokazatelnou střední souřadnicovou 

chybou do 0,04 m. Úhel protínání mezi směrem s měřenou délkou 

a ostatními orientačními směry na určovaném bodě musí být v rozmezí 

30 gon aţ 170 gon. Pokud je délka rajónu větší neţ 800 m, měří se všechny 

úhly ve dvou skupinách. Vychází-li rajón z bodu se střední souřadnicovou 

chybou mezi 0,04 m aţ 0,06 m, nesmí být delší neţ 300 m. 

2.6.2 Vodorovné úhly 

Měří se ve skupinách (nejméně v jedné) teodolitem zajišťujícím přesnost měřených 

směrů 0,0006 gon podle zvláštního předpisu [10]; při délkách do 500 m je moţné pouţít 

teodolit s přesností 0,002 gon. Mezní odchylka v uzávěru skupiny (v opakovaném prvním 

směru) a mezní rozdíl mezi skupinami je 0,003 gon. 

Délky se měří dvakrát, dálkoměrem s přesností na 0,01 m a obousměrně, není-li to 

vyloučeno, a vţdy s vyuţitím optických odrazných systémů na cílových bodech. Krátké 

délky lze měřit pásmem (zpravidla na jeden klad). Pouţijí se kalibrované dálkoměry 

a pásma. Naměřené délky se opravují o fyzikální redukce (z teploty a tlaku vzduchu), 

o matematické redukce (do vodorovné roviny, z nadmořské výšky) a o redukce 

do zobrazovací roviny S-JTSK. Mezní rozdíl dvojice měřených délek je 0,02 m u délek 

kratších neţ 500 m, 0,04 m u délek od 500 m. 

Centrační prvky se nezavádějí při excentricitě menší neţ 0,01 m. V polygonových 

pořadech a v plošných sítích se zásadně pouţívá trojpodstavcová souprava. 

Při měření mezi body polohových bodových polí nesmějí rozdíly mezi změřenými 

a ze souřadnic vypočtenými nebo původně určenými hodnotami vodorovných úhlů a délek 

překročit tyto mezní odchylky:  
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  mezní odchylka 

v úhlu [gon] v délce [m] 

a) mezi body ZPBP nebo mezi jejich 

orientačními body OB1 a OB2 

0,0015 0,03 

0,0015 0,05 

b) mezi bodem ZPBP a ZhB 0,0020 0,05 

c) mezi ZhB 0,0030 0,05 

d) mezi body podle písm. a), b), c) a 

orientačním bodem OB3 

0,0060 - 

e) mezi body podle písm b) a bodem podle 

písm. f) 

0,0100 0,13 

f) mezi body PPBP 0,0300 0,15 

g) mezi body podle písm. f) na technických 

objektech přidruţených k témuţ 

určujícímu bodu do vzdálenosti 50 m od 

něj 

0,0500 0,04 

Tabulka 2: Mezní odchylky při budování polohových bodových polí 

2.6.3 Záznam výsledků měření  

Provádí se zápisem do příslušných tiskopisů Úřadu nebo záznamem na polní 

elektronické registrační zařízení. Elektronicky registrovaná data se v textovém tvaru trvale 

uloţí na digitální záznamové médium a jsou součástí předávaného elaborátu. Soubory 

s registrovanými daty musí obsahovat v hlavičce souboru informace o měření, zpracovateli 

(měřiči), datum měření, popř. název souboru výpočetního protokolu. 

2.7 Využitelné podklady 

Za vyuţitelné podklady se povaţují: 

 data platného stavu SGI a SPI z ISKN, 

 výsledky zeměměřických činností zaloţené v měřické dokumentaci 

katastrálního pracoviště, včetně výsledků vyţádaných podle § 14 odst. 1 

zvláštního předpisu [7] a výsledků zeměměřických činností pro tvorbu 

jiných informačních systémů s ověřenou přesností, 

 operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků dosud 

evidovaných zjednodušeným způsobem do SGI. 

V katastrálním území, ve kterém bude prováděna obnova mapováním, 

přepracováním nebo převod se vyhotoví přehled všech výsledků zeměměřických činností 
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zachycených v záznamech podrobného měření změn, uloţených v měřické dokumentaci 

katastrálního pracoviště. Tento přehled výsledků zeměměřických činností zachycených 

v ZPMZ slouţí k orientaci ve stávajících podkladech, k výběru a určení podkladů 

podle 2.7, a k vyuţití při zjišťování hranic a tvorbě obnoveného katastrálního operátu. 

ZPMZ, které předcházejí obnově operátu novým mapováním, se do přehledu nezahrnují. 

Přehled ZPMZ se vyhotoví jako grafický soubor, který obsahuje čísla ZPMZ. Číslo 

ZPMZ je vţdy umístěno v prostoru změny a můţe být uvedeno vícekrát. Přehled ZPMZ 

je moţné vytvořit také automatizovaně na základě tabulkového seznamu. V tom případě 

se přehled ZPMZ jako grafický soubor vytvoří nejpozději při tvorbě výkresu DKM nebo 

KMD. Tabulkový seznam není povinnou přílohou elaborátu ZPMZ. 

2.7.1 Přehled identických bodů 

Při obnově přepracováním se současně s vyhotovením přehledu ZPMZ podle 2.7 

zaloţí přehled identických bodů a linií vyuţitelných pro transformace souřadnic bodů 

z vyuţitelných podkladů a pro zpřesňující transformaci souvislého rastru (dále jen „přehled 

identických bodů“). Přehled lze vyhotovit samostatně pro kaţdý z uvedených účelů. 

Přehled se nezakládá v prostorech, ve kterých se souřadnice identických bodů v S-JTSK 

převezmou z registru souřadnic (dále jen „RES“), nebo takové souřadnice lze určit 

výpočtem z vyuţitelných podkladů. 

Identickými body jsou v terénu jednoznačně identifikovatelné a v transformovaném 

podkladu zobrazené body. Těmito body jsou zejména trvalým způsobem označené původní 

lomové body na hranicích katastrálních území nebo na hranicích pozemků (přednostně 

jsou-li na styku tří nebo více takových hranic). Identickými body mohou být také lomové 

body na obvodu budov, popřípadě body na jiných trvalých předmětech obsahu katastrální 

mapy, za předpokladu, ţe se jejich původní poloha nezměnila. Identickými body mohou 

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

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

zpřesněné geometrické a polohové určení. Jejich volba je ponechána na zpracovateli, který 

ji zdůvodní v technické zprávě. 

Přehled identických bodů se vyhotoví jako grafický soubor na podkladě rastrového 

obrazu katastrální mapy a mapy dřívější pozemkové evidence, RES, vektorového 
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hraničního polygonu vytvořeného postupem podle zvláštního předpisu [9], popřípadě 

i ortofota. 

Identické body jiţ určené v S-JTSK se vyznačí zeleně svým číslem a značkou 

č. 1.10 podle bodu 10.2 přílohy katastrální vyhlášky s tím, ţe pokud jejich poloha 

v S-JTSK neodpovídá poloze zobrazení téhoţ bodu v rastrovém obrazu, pouţije se 

k upřesnění polohy vývodka. Do přehledu identických bodů se dále červeně značkou 

č. 1.10 podle bodu 10.2 přílohy katastrální vyhlášky vyznačí body, které je třeba zaměřit 

a červenou tečkovanou čárou prostory nebo linie, ve kterých je třeba identické body 

vyhledat a zaměřit. 

Mezi body, které je třeba zaměřit, se vţdy zahrnou hraniční znaky nalezené 

při revizi hranice katastrálního území. Lomové body na hranicích jiných neţ vlastnických 

se za identické body volí pouze výjimečně v odůvodněných případech. Přitom je třeba 

zvolit jako identické i takové body, které se nacházejí mimo zpracovávané katastrální 

území. 

2.8 Podrobné měření 

2.8.1 Předměty podrobného měření 

Podrobným měřením se nově geometricky a polohově určují předměty obsahu 

katastrální mapy [(§ 60 písm. b) katastrální vyhlášky] označené v terénu a vyznačené 

v náčrtu zjišťování hranic. Zaměřují se i změny, které nebyly vlastníky, přes výzvu při 

zjišťování hranic, do doby podrobného měření doloţeny poţadovanými listinami, pokud 

jsou jednoznačně identifikovatelné. Za jednoznačně identifikovatelný se povaţuje i bod 

dočasně stabilizovaný v době zjišťování hranic (odst. 4.2.2.7, Návodu pro obnovu…). 

Obsah SGI, jehoţ zaměření je dokumentováno ve vyuţitelném podkladu 

se nezaměřuje, ale podle moţností se zaměří kontrolní a identické body vybrané tak, 

aby bylo moţné vyuţitelnost podkladu ověřit nebo zajistit a jeho obsah správně umístit 

do výkresu KM. 

Při zaměření podrobných bodů na prvcích polohopisu ve tvaru kruhového oblouku 

se zvolí tři body, a to na začátku, uprostřed a na konci měřeného oblouku. U kruţnice 



Bc. Jiří Kašný: Analýza přesnosti digitální katastrální mapy v k. ú. Strahovice 

 

2012/2013  22 

 

se zaměří buď tři body rovnoměrně rozloţené na obvodu kruţnice, nebo jen střed kruţnice 

s tím, ţe se změří a do měřického náčrtu vyznačí poloměr. U prvků polohopisu ve tvaru 

obecné křivky na hranici parcely nebo dalšího prvku polohopisu se vyjádří obecná křivka 

úsečkami, jejichţ délka se volí tak, aby se ţádný bod na úsečce od skutečného průběhu 

hranice neodchýlil více, neţ připouští ustanovení § 16 odst. 5 katastrální vyhlášky. 

V případě ponechání pohyblivé hranice pozemku v obnovovaném katastrálním 

operátu se zaměří lomové body hranice původně spůlné parcely a očíslují se podle pravidel 

v odstavci 2.3. 

2.8.2Geodetické metody a technologie GNSS 

Přesnost měření 

Délky a směry se měří s takovou přesností, aby při opakovaném nebo kontrolním 

měření nebyly překročeny tyto mezní odchylky v rozdílech dvojího měření: 

 0,001(d
1/2

)+ 0,05 m pro délky v měřické síti, 

 0,08 m pro oměrné míry mezi jednoznačně identifikovatelnými podrobnými 

body, 

 4/d [gon] pro směry na pomocné body v měřické síti, 

 5/d [gon] pro směry na jednoznačně identifikovatelné podrobné body, 

kde d je délka v metrech. 

Měřická síť 

Pro podrobné měření se polohová bodová pole doplní pomocnými body. Síť 

pomocných bodů se volí v hustotě nezbytné pro zaměření podrobných bodů. 

Pomocné body se určují: 

 staničením na měřických přímkách mezi body polohových bodových polí 

a pomocnými body, 

 rajóny, 

 pomocnými polygonovými pořady, 

 protínáním ze směrů, popřípadě z délek, 
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 jako volné polární stanovisko, 

 technologií GNSS, 

 plošnými sítěmi. 

Délka rajónu můţe být nejvýše 1000 m a přitom nejvýše o 1/3 větší neţ délka 

měřické přímky (její delší části, je-li výchozí bod rajónu mezilehlý), na kterou je rajón 

připojen (orientován) nebo nesmí být větší, neţ je délka k nejvzdálenějšímu orientačnímu 

bodu. Největší přípustná délka volného polygonového pořadu (nejvýše tří na sebe 

navazujících rajónů) je 250 m. Délka měřické přímky a polygonového pořadu tvořeného  

pomocnými body nesmí být větší neţ 2000 m. Při zaměřování bodů měřické sítě 

se vyuţívají zpravidla elektronické dálkoměry s optickými odraznými systémy.  

Pomocné body se mohou označovat dočasně dřevěným kolíkem, kovovou trubkou, 

hřebem, vyrytým kříţkem apod. Zaměřují se před zahájením podrobného měření nebo 

současně s podrobným měřením. 

Metody podrobného měření 

Podrobné body se obvykle zaměřují polární metodou nebo technologií GNSS. 

Ostatní geodetické metody se pouţívají k zaměření podrobných bodů, které není moţné 

nebo účelné určit polární metodou nebo technologií GNSS (nepřístupné body, výstupky 

a rozhraní na budovách, stísněná zástavba apod.). 

Při měření délek dálkoměry se vyuţívají převáţně optické odrazné systémy, pouze 

ve výjimečných případech je moţné vyuţít moţnosti zaměření délek dálkoměry s pasivním 

odrazem (nepřístupný bod, kontrolní měření jiţ zaměřeného podrobného bodu). Délky 

se měří a registrují (zapisují) dálkoměrem s přesností na 0,01 m, krátké délky lze měřit 

dálkoměry s pasivním odrazem nebo pásmem (zpravidla na jeden klad). K měření délek 

se pouţívají kalibrovaná pásma a dálkoměry splňující podmínky zvláštního předpisu [5]. 

Naměřené délky se opravují o fyzikální redukce (z teploty a tlaku vzduchu), o matematické 

redukce (do vodorovné roviny, z nadmořské výšky) a o redukce do zobrazovací roviny 

S-JTSK. Redukce není nutné zavádět, nepřesáhne-li jejich součet pro danou délku 0,02 m. 

Na stanovisku se pro kontrolu zaměří nejméně jeden podrobný bod určený téţ z jiného 

stanoviska. 
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Úhlové údaje se měří a registrují (zapisují) s přesností alespoň na 0,001 gon. 

Orientace na stanovisku se provede vţdy nejméně na dva body polohových bodových polí 

nebo na pomocné body. Nejméně na jeden z nich se měří také délka; výjimka je přípustná 

jen při orientaci na dva trvale signalizované nepřístupné body.  

Vzdálenost určovaného bodu od stanoviska smí přesáhnout délku spojnice 

stanoviska s nejvzdálenějším orientačním bodem nejvýše o jednu polovinu. Nelze-li 

zaměřit více neţ jeden orientační směr, orientace se ověří na kontrolně zaměřeném 

podrobném bodu určeném z jiného stanoviska. Podrobné body, které není ze stanoviska 

vidět přímo, lze zaměřit s pouţitím polárních kolmic. Polární kolmice nesmí být delší neţ 

1/2 délky od stanoviska k patě kolmice a nesmí přesáhnout délku 30 m. 

Podrobné body, které není moţno určit technologií GNSS nebo polární metodou 

se mohou určit také ostatními měřickými metodami s připojením na jednoznačně 

identifikovatelné podrobné body určené s kódem kvality 3 (popř. měřickou síť), vţdy však 

s nezávislou kontrolou (připojení na nejméně tři body, kontrolní míry na další podrobné 

body nebo na pomocné body). 

Určení jednoznačně identifikovatelných podrobných bodů se kontroluje oměrnými 

mírami nebo dalším nezávislým měřením. V případech, kdy oměrné míry nelze změřit 

vůbec nebo jen velmi obtíţně, a nebo jsou delší neţ 50 m, změří se kontrolní míry vztaţené 

k jiným jednoznačně identifikovatelným podrobným bodům (kříţové míry). 

Zápisníky podrobného měření 

Naměřené hodnoty se zaznamenávají registračním zařízením nebo se zapisují 

do zápisníku podrobného měření (dále jen „zápisník“) podle přílohy č. 33, návodu 

pro obnovu…. Formu zápisníku je moţno přizpůsobit konkrétnímu zpracování dat 

při výpočtech souřadnic. Číslo zápisníku je shodné s číslem měřického náčrtu, jeden 

zápisník můţe obsahovat naměřené hodnoty pro více měřických náčrtů, pokud tím není 

znesnadněna orientace v naměřených datech. Je-li potřeba pro jeden měřický náčrt zaloţit 

více zápisníků, doplní se v jeho rámci číslo zápisníku podělením. Název souboru 

registrovaných naměřených hodnot obsahuje číslo zápisníku, přitom místo lomítka 

se pouţije podtrţítko. 

Výpočet souřadnic 
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Vstupními údaji pro výpočet souřadnic pomocných a podrobných bodů jsou seznam 

souřadnic uţitých bodů a zápisníky nebo registrované výsledky podrobného měření. 

Při výpočtu souřadnic se zpracují všechny naměřené údaje, včetně oměrných a jiných 

kontrolních měr. Ze vstupních údajů se vypočtou souřadnice pomocných a podrobných 

bodů a testuje se dodrţení mezních odchylek. Případy překročení mezních odchylek 

se analyzují a chyby se opraví. Při vícenásobném určení podrobných bodů, nejsou-li 

překročeny mezní odchylky, se výsledné souřadnice počítají aritmetickým průměrem. 

Váţený aritmetický průměr lze pouţít tehdy, budou-li váhy dostatečně odborně 

zdůvodněny. O průběhu výpočtu se zpracovává protokol, který musí obsahovat nejméně 

údaje o dosaţených odchylkách v určovacích obrazcích měřické sítě 

(např. v polygonových pořadech), při vícenásobném určení souřadnic bodů a při porovnání 

oměrných a jiných kontrolních měr s hodnotami vypočtenými ze souřadnic. 

Při výpočtu souřadnic se pouţijí tyto hodnoty mezních odchylek: 

 mezní odchylka mezi délkou měřické přímky měřenou a vypočtenou 

ze souřadnic nebo mezní polohová odchylka uzávěru pomocného 

polygonového pořadu (oy + ox)
1/2

 je 0,012 d
1/2

 + 0,10 [m], kde d je délka 

měřické přímky, spojnice kontrolovaných bodů nebo součet délek 

v pomocném polygonovém pořadu v metrech, 

 mezní úhlová odchylka uzávěru pomocného polygonového pořadu 

je 0,02 (n+2)
1/2

 [gon], kde n je počet vrcholových úhlů v polygonovém 

pořadu včetně bodů připojovacích, 

 mezní odchylka v orientaci (rozdíl směrníků vypočtených ze souřadnic - 

rozdíl naměřených vodorovných směrů) je 0,08 gon, 

 mezní odchylka na pomocném bodě v souřadnici (rozdíl mezi dvojím 

nezávislým určením) je 0,15 m, 

 pro mezní odchylku ud mezi přímo měřenou délkou mezi dvěma 

podrobnými body a délkou vypočtenou ze souřadnic a pro mezní odchylku 

uxy v souřadnici na podrobném bodě (rozdíl mezi dvojím určením) se pouţijí 

hodnoty stanovené v příloze č. 1, návodu pro obnovu…, pro kód kvality 3. 

Souřadnice se udávají v metrech a zaokrouhlují se na dvě desetinná místa.“  
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3 Vyhledání využitelného podkladu a rekognoskace terénu 

Při vytváření tématu pro mou diplomovou práci jsem oslovil Katastrální úřad 

v Opavě, se kterým jsem se domluvil na spolupráci při řešení tohoto problému. Poskytli mi 

veškeré podklady, jako jsou rastry Pruského pozemkového katastru, polní náčrty, rastry 

THM, výkres KM-D a KMD ve výměnných formátech *.vfk, které jsou uvedeny v příloze 

č. 8.  

Jako podklad pro měření mi slouţila platná KMD a také polní náčrty 

z technickohospodářského mapování, podle nichţ jsem musel rozlišovat budovy, hraniční 

prvky a další identifikovatelné body, které mělo smysl zaměřovat. 

3.1 Rekognoskace terénu a volba nových bodů 

Mezi prvotní práce patří rekognoskace terénu a následná volba nových bodů, 

ze kterých budu zaměřovat identické body. Nejprve jsem si udělal přehled vyuţitelnosti, 

stabilizace a signalizace bodů PBP na území obce, ze kterých budu vycházet při měření 

polygonového pořadu. Jelikoţ stav PPBP byl špatný a podařilo se mi najít jen málo bodů 

(tabulka č. 3), musel jsem vyuţít pouze 4 body, které vyhovovaly, a to ZhB č. 208, jeho 

ZB1 č. 208.1 a ZB2 č. 208.2 a bod PPBP 537, u kterých jsem provedl ověření 

geometrického základu – kapitola 4.1.  

 

číslo bodu druh bodu způsob stabilizace stav 

208 ZhB věţ kostela nalezen 

208.1 ZB1 ţulový mezník nalezen 

208.2 ZB2 ţulový mezník nalezen 

509 PPBP ţulový mezník nenalezen 

537 PPBP Roh budovy nalezen 

502 PPBP ţulový mezník nenalezen 

503 PPBP ţulový mezník nenalezen 

501 PPBP ţulový mezník nenalezen 
Tabulka 3: Přehled hledaných bodů PBP 

 

Místopisné informace o bodech polohového pole jsem bezplatně získal na stránkách 

ČÚZK a jsou obsaţeny v příloze č. 4. 



Bc. Jiří Kašný: Analýza přesnosti digitální katastrální mapy v k. ú. Strahovice 

 

2012/2013  27 

 

Jelikoţ v mapované oblasti nebyla hustota bodů polohového bodového pole 

dostatečná pro plánované podrobné zaměření identických bodů, musel jsem jí zhustit 

pomocnými body pomocí dvou oboustranně orientovaných a oboustranně připojených 

polygonových pořadů – kapitola 4.2.1. 

3.2 Technickohospodářské mapování 1961 - 1969 

Pro vyhotovování map byla vydána tzv. Instrukce pro THM v měřítkách 1:1000, 

1:2000, a 1:5000, pořizovaná pro technické a hospodářské účely. Vznikala na základě 

přímého měření, obsahovala polohopis, popis a výškopis. Mapy THM se dělily podle 

svého obsahu na základní a účelové. 

 Základní mapa - obsahovala body základního a podrobného bodového pole 

polohového i výškového, pozemky, budovy a technická zařízení trvalého 

rázu, výškopis se zde vyjadřoval vhodnou kombinací kótovaní, vrstevnic 

a technických šraf, 

 účelová mapa obsahovala navíc ještě další předměty šetření a měření 

v rozsahu potřebném pro konkrétní speciální účel. Účelové mapy základního 

významu jsou TMM, JŢM, ZMD, ZML, ZMZ a mapy podzemních prostor. 

Kartografické základy: 

 jako polohový systém se pouţil S-42, 

 jako výškový systém se pouţil Bpv, 

 Gauss-Krügerovo válcové konformní zobrazení, 

 Krasovského elipsoid. 

Pro toto období bylo platné Gauss-Krügerovo přímé konformní zobrazení elipsoidu 

do roviny = transverzální válcové zobrazení v poledníkových pásech, kde se válce dotýkají 

zemského elipsoidu podél předem zvolených určitých meridiánů, které se pak zobrazují 

nezkresleně do roviny jako osy souřadnic x. 

 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM 1942 („S-42“) 

Jedná se o souřadnicový systém z roku 1942, jehoţ kartografický základ tvoří 

válcová projekce v poloze transverzální. Za výchozí referenční plochu byl zvolen 
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Krasovského elipsoid, zkreslení v dotykových základních polednících v jednotlivých 

pásech je rovno 1 a roste se čtvercem vzdálenosti od ní, opravy ze zkreslení jsou vţdy 

kladné.  

Pro menší měřítko (tj. do 1:10 000 včetně) se mohou volit 6º pásy, kterých je 

pro celou zeměkouli 60. Pro větší měřítka (od 1:5 000) se volí 3º pásy o celkovém počtu 

120, aby se vzdálenost od okrajových poledníků a tím i zkreslení zmenšilo. Válec 

se zeměkoule dotýká v poledníkové kruţnici, okolo níţ se vytváří v závislosti na měřítku 

3º nebo 6º pásy. 

Dotykový poledník rozvinutý do roviny tvoří délkově nezkreslenou osu x, průmět 

rovníku na válcovou plochu tvoří osu y (+x na sever, +y na východ). 

 

Obrázek 2: Gauss-Krügerovo zobrazení [11] 

 

Obrázek 3: Rozložení pásů a jejich návaznost [11] 
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Souřadnice x jsou pro celé státní území kladné, souřadnice y kladné i záporné. 

S tímto typem souřadnic prováděli pouze mezipásmové výpočty v okrajových oblastech 

poledníkových pásů. Pro výpočty uvnitř pásů byla upravena y souřadnice tak, aby všechny 

souřadnice měli kladné znaménko, a navíc, aby bylo moţné rozlišit, o který poledníkový 

pás se jedná. Pro seznamy souřadnic o výpočty v běţné praxi se normální souřadnice y 

přeměňují na smluvené, vţdy kladné při počtením 500 km ke kaţdé souřadnici a na 

rozlišení pásů předřazením čísla pásu před ní. [11] 

 normální souřadnice: 

     P: x = 4 736 892,16 m 

      y = - 173 592,32 m 

  smluvené souřadnice: 

     P: x´ = x = 4 736 892,16 m (zůstává stejné) 

      y´ = y + 500 000 m = 326 407,68 m 

      y´ = 3 326 407,68m  

       

číslo pásu 

 

Obrázek 4: Grafický význam smluvených souřadnic [11] 
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3.3 Způsob mapování v katastrálním území Strahovice v období 1961-

1965  

Bodové pole bylo zakládáno a měřeno na lokalitě Hlučínsko v letech 1961 – 1965. 

Od 18.9.1961 do 20.12.1965 bylo zaloţeno 16 přehledných map k.ú. Strahovice v měřítku 

1:10000. 

Kromě místních tratí v obci bylo celé území vyhodnoceno metodou 

fotogrammetrickou. Po zaměření a stabilizaci zhušťovacích bodů byla zaloţena síť 

polygonových bodů zvýšené přesnosti. Tyto pořady byly vedeny na okrajích listů. 

Po zaměření bylo pouţito těchto polygonů jako vlícovacích bodů. 

Polygonové body byly voleny ve vzdálenostech 200 – 500m u bodů zvýšené 

přesnosti se k určení vzdálenosti pouţily paralaktické latě. Osazení se provádělo mezníky 

M2. V některých případech bylo k určení polygonových bodů pouţito kombinovaného 

měření, tj. část délek v polygonovém tahu byla měřena paralakticky a zbytek doměřen 

protínáním vpřed. Tento způsob se osvědčil a výsledky měření vesměs byly pod polovinou 

dopustných měřických odchylek. 

Přesnost bodů PBP se určila jako průměr středních chyb bodů a mezní odchylky 

se určily jako dvojnásobky těchto hodnot (tabulka č. 4). Přesnost podrobného měření 

se vztahovala k měřickým přímkám nebo polygonovým pořadům. 

 

Typ bodů Střední chyby mxy [m] Mezní odchylka [m] 

ZhB 0,030 0,06 - 0,08 

Body zvýšené přesnosti 0,045 0,09 

Body normální přesnosti 0,060 0,12 

Tabulka 4: Střední polohové chyby a mezní odchylky (THM 1961-1969) 

 

Při měření polygonových bodů normální přesnosti byly body osazeny mezníky M2. 

Tyto pořady se vyskytují v zastavěné části obcí a navazují na body zvýšené přesnosti. 

Měření těchto pořadů bylo prováděno vesměs strojem REDTA a dálkoměrnými latěmi. 

Strany pořadu byly voleny od 50 – 200m. Dovolené odchylky se pohybovaly většinou 

pod polovinou dopustných mezí. 
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Měření podrobných bodů v obci Strahovice bylo provedeno od srpna do září roku 

1963. V místní trati se měření provádělo klasickými metodami – ortogonální a polární. 

Pro zhuštění polygonové sítě bylo jako výchozích bodů pouţito bodů zvýšené 

přesnosti a zhušťovacích bodů. Zaměření těchto polygonů bylo provedeno strojem 

REDTA. Při měření polární metodou bylo pouţito stroje REDTA, Theos 02 a DAHLTA. 

Délky byly měřeny pásmem. U ortogonální metody byly zaměřené údaje pořadnice 

a kolmičky. 

Jako polní náčrty byly otisky klasifikovaných leteckých snímků – zvětšených 

přibliţně do měřítka 1:500. [2] 
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4 Zaměření identických bodů 

V této kapitole budu popisovat způsoby zhuštění nedostatečného polohového 

bodového pole. Dále budu provádět testování geometrického základu a bodů určených 

polygonovým pořadem, ze kterých zaměřím identické body. 

4.1 Ověření geometrického základu 

Prvky vypočtené v přímo věřených veličin: 

stanovisko měřené body směry [gon] úhel [gon] délka [m] 

208,1 
208,2 323,1240 

59,5473 
115,490 

208 382,6713 - 

208,1 
208 0 

307,9448 
- 

537 307,9448 94,139 

         Tabulka 5: Výpočet geometrického základu z přímo měřených veličin 

 

Prvky vypočtené ze souřadnic: 

stanovisko body směrník [gon] úhel [gon] délka [m] 

208,1 
208,2 133,2734 

59,5422 
115,488 

208 192,8156 - 

208,2 
208 293,2405 

307,9430 
- 

537 201,1835 94,136 

    Tabulka 6: Výpočet geometrického základu ze souřadnic 

 

Měřené úhly a vzdálenosti byly převzaty ze zápisníků polygonového pořadu – 

příloha č. 1. 

Přehled rozdílů úhlů a délky 

 
rozdíly mezní odchylka 

rozdíl v úhlu na bodě 208,1 -51
ccgon

 60
ccgon

 

rozdíl v úhlu na bodě 208,2 18
ccgon

 100
ccgon

 

rozdíl v délce na bodě 208,1 2mm 130mm 

rozdíl v délce na bodě 208,1 -2mm 130mm 

rozdíl v délce na bodě 208,2 -3mm 130mm 

Tabulka 7: Přehled rozdílů úhlů a délek geometrického základu 
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Mezní odchylky byly převzaty z tabulky č. 2 – kapitola 2.6.2 Vodorovné úhly. 

V tabulce č. 7 je vidět rozdíl na hraně akceptovatelnosti v případě hodnoty 51
ccgon

, bych 

přisuzoval cílení na střed makovice kostela. 

Z tabulky č. 7 je zřejmé, ţe naměřené hodnoty nepřesáhly mezní odchylky. Z toho 

vyplývá, ţe geometrický základ je v pořádku. 

4.2 Stabilizace a zaměření bodů polygonového pořadu 

Při zaměřování této lokality jsem se musel vypořádat s nedostatečnou hustotou 

polohového bodového pole. Po rekognoskaci terénu jsem se rozhodl, ţe budu vycházet 

a končit ze zajišťovacích bodů zhušťovacího bodu č. 208. Zajišťovací bod č. 208.1 slouţil 

jako výchozí a zajišťovací bod č. 208.2 slouţil jako koncový pro oba polygonové pořady. 

Pro orientaci jsem měl k dispozici zajišťovací body č. 208.1, 208.2, bod PPBP č. 537 

a ZhB č. 208 v podobě makovice kostela. U těchto bodů jsem provedl ověření 

geometrického základu – kapitola 4.1. 

Při rekognoskaci terénu jsem si rozvrhl a stabilizoval pomocné body tak, aby z nich 

šlo zaměřit co nejvíce identických bodů. 

Obrázek 5: Ukázka stabilizace pomocného bodu polygonového pořadu 



Bc. Jiří Kašný: Analýza přesnosti digitální katastrální mapy v k. ú. Strahovice 

 

2012/2013  34 

 

 Pro dostatečné zaměření dané lokality jsem stabilizoval 21 bodů s čísly 4001-4021, 

které budu zaměřovat polygonovým pořadem. Z důvodu neviditelnosti na některé body 

jsem byl nucen zvolit a zaměřit ještě 7 dalších bodů pomocí rajónů s č. 4031-4037. 

Při měření bodů polygonového 

pořadu jsem pouţil totální stanicí Leica 

TCR 1203, která splňuje nároky 

na polohopisné měření – kapitola 2.6.2. 

Technické parametry přístroje jsou 

obsaţeny v kapitole 4.4.1. Mezi další 

vybavení patřila sada odrazných hranolů 

Leica a 3 stativy.  

Vodorovné úhly jsem zaměřoval 

trojpodstavcovou soupravou. Smysl 

měření pomocí trojpodstavcové soupravy 

je takový, ţe vrcholové úhly 

polygonového pořadu měřené cyklicky 

za sebou nepodléhají centracím chybám. 

Jelikoţ výchozí body byly 

stabilizovány uprostřed obce, zvolil jsem 

pro zaměření pomocných 

bodů dva oboustranně 

orientované a oboustranně 

připojené polygonové 

pořady.  

Jak je vidět na 

obrázcích 6. a 7. 

Obrázek 6: Polygonový pořad č. 1 

Obrázek 7: Polygonový pořad č. 2 
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polygonové pořady mají několik společných bodů. Mimo orientaci na bod č. 208, to jsou 

body 4013, 4012 a 4021, na kterých se polygony rozcházely. Pomocí těchto polygonových 

bodů jsem zaměřil 80% potřebných bodů. Zbytek bodů bylo měřeno z rajónů. 

Technické parametry a testování těchto pořadů zle nalézt v kapitole 4.2.1. 

4.2.1 Parametry a rozbor přesnosti polygonových pořadů 

Pro výpočet polygonových pořadů jsem pouţil program Groma. Hodnoty 

pro výpočet pořadů jsou obsaţeny v příloze č. 1. Úplný protokol o výpočtu je obsaţen 

v příloze č. 3. 

Polygonový pořad č. 1 

Parametry polygonového pořadu: 

Typ pořadu    Vetknutý, oboustranně orientovaný 

Délka pořadu    1167.241m 

Úhlová odchylka   -0.0026g 

Odchylka Y/X    0.003m / 0.0012m 

Polohová odchylka   0.013m 

Největší / nejmenší délka v pořadu 107.243m/ 64.651m 

Poměr největší / nejmenší délka 1:1.66 

Max. poměr sousedních délek 1:1.54 

Nejmenší vrcholový úhel  96.9136g 

 

Vypočtené body: 

       Bod č.                  Y                  X  

127000004021   482975.55  1081907.15 

127000004001   482989.51  1081975.50 

127000004002   483004.39  1082050.97 
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127000004003   483015.14  1082126.28 

127000004004   483034.29  1082222.69 

127000004005   483048.27  1082290.75 

127000004006   482995.34  1082332.65 

127000004007   482942.53  1082280.31 

127000004008   482899.22  1082214.04 

127000004009   482850.25  1082171.83 

127000004010   482834.53  1082096.15 

127000004011   482826.78  1082020.31 

127000004012   482810.22  1081957.07 

127000004013   482874.86  1081943.46 

 

Rozbor přesnosti polygonového pořadu: 

Úhlová odchylka [g]:   Skutečná hodnota: -0.0026, Mezní hodnota: 0.0400 

Polohová odchylka [m]:  Skutečná hodnota: 0.013, Mezní hodnota: 0.205 

Mezní délka pořadu [m]:  Skutečná hodnota: 1167.24, Mezní hodnota: 1500 

Mezní délka strany [m]:  Skutečná hodnota: 107.243, Mezní hodnota: 400.00 

Mezní poměr délek:   Skutečná hodnota: 1:1.54, Mezní hodnota: 1:3.00 

Mezní počet bodů pořadu: Skutečná hodnota: 14, Mezní hodnota: 15 

 

Polygonový pořad č. 2 

Parametry polygonového pořadu: 

Typ pořadu    Vetknutý, oboustranně orientovaný 

Délka pořadu    938.575 m 

Úhlová odchylka   0.0116g 
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Odchylka Y/X    0.009m /  -0.002m 

Polohová odchylka   0.009m 

Největší / nejmenší délka v pořadu 107.243m/ 64.092m 

Poměr největší / nejmenší délka 1:1.67 

Max. poměr sousedních délek 1:1.53 

Nejmenší vrcholový úhel  83.7368g 

 

Vypočtené body: 

       Bod č.                  Y                  X  

127000004013   482874.86  1081943.46 

127000004012   482810.23  1081957.07 

127000004014   482810.79  1081865.81 

127000004015   482807.41  1081779.81 

127000004016   482794.69  1081691.05 

127000004017   482855.09  1081669.60 

127000004018   482939.96  1081661.08 

127000004019   482940.74  1081750.31 

127000004020   482956.68  1081839.58 

127000004021   482975.55  1081907.15 

 

Rozbor přesnosti polygonového pořadu: 

Úhlová odchylka [g]:   Skutečná hodnota: 0.0116, Mezní hodnota: 0.0316 

Polohová odchylka [m]:  Skutečná hodnota: 0.009, Mezní hodnota: 0.184 

Mezní délka pořadu [m]:  Skutečná hodnota: 938.575, Mezní hodnota: 1500 

Mezní délka strany [m]:  Skutečná hodnota: 107.243, Mezní hodnota: 400.00 
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Mezní poměr délek:   Skutečná hodnota: 1:1.67, Mezní hodnota: 1:3.00 

Mezní počet bodů pořadu: Skutečná hodnota: 10, Mezní hodnota: 15 

 

Mezní odchylky a geometrické parametry stanovené pro práci v katastru 

nemovitostí byly splněny. 

4.3 Vlastní zaměření identických bodů 

Identické body jsem zaměřoval totální stanicí Leica TCR 1203, s technickými 

parametry uvedenými v kapitole 4.4.1. Při zaměřování jsem dodrţoval metodické postupy 

a normy popsané v kapitole 2, návodu pro obnovu katastrálního operátu ve znění dodatku 

č. 1 a 2 [8]. 

Při zaměřování identických bodů jsem vycházel z pomocných bodů polygonového 

pořadu, které jsem si dříve stabilizoval a zjistil jejich souřadnice – kapitola 4.2. Jako 

orientace mi slouţily sousední body polygonového pořadu a pro kontrolu jsem vţdy 

alespoň na jeden z nich přeměřoval vzdálenost.  

Jako hlavní podklad pro měření mi slouţily polní náčrty THM, kde byly vyznačeny 

pouze budovy z průběhu technickohospodářského mapování.  

 

Obrázek 8: Ukázka polního náčrtu THM 
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Tyto polní náčrty jsem porovnával se současností a zaměřoval pouze ty budovy a jiné 

body, u kterých byl předpoklad nezměněné polohy. 

4.4 Přehled použitého přístrojového a softwarového vybavení 

Veškeré technické a jiné parametry přístrojů jsem převzal z originálních příruček 

a manuálů vydaných výrobci. 

4.4.1 Leica TCR 1203 

Tento přístroj jsem pouţil při měření polygonových pořadů i identických bodů 

v dané lokalitě. V této části budu poukazovat na to, ţe všechny poţadavky na přesnost 

měření byly splněny. 

V tabulce č. 8, jsou uvedeny nejdůleţitější technické parametry totální stanice, 

celkový popis je v příloze č. 6. 

 

střední chyba v měření úhlů 3" (1 mgon) 

minimální čtení 0,1" (0,1 mgon) 

minimální vzdálenost 1,5 m 

dosah na 1 hranol (GPR1) > 3500 m 

střední chyba v měření délek 1 mm + 1,5 ppm 

zvětšení dalekohledu 30 x 

zorné pole dalekohledu 1°30’ (1.66gon) t.j. 2,7 m / 100 m 

osvětlení nitkového kříţe ano, vypínatelné 

laserová olovnice přesnosti centrace 1 mm/1,5 m 

Tabulka 8: Technické parametry přístroje Leica TCR 1203 
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Obrázek 9: Totální stanice Leica TCR 1203 [13] 

4.4.2 Další pomůcky pouţité při měření 

 3x stativ Leica 

 sada odrazných hranolů Leica 

 kladivo 

 hřeby pro stabilizaci pomocných bodů 

4.4.3 Groma 

Většinu výpočtů jsem prováděl v programu GROMA verze 8.0. Jedná 

se o geodetický výpočetní program pracující v prostředí MS Windows. Je schopný 

zpracovávat geodetická data. Od přenesení naměřených hodnot z totálních stanic, 

aţ po výsledný seznam souřadnic. 

Veškeré vypočtené hodnoty a souřadnice byly ihned porovnávány v programu 

s mezními odchylkami a následně exportovány do programu KOKEŠ. 

4.4.4 Kokeš 

Program KOKEŠ verze 8.53 je geodetický program pro tvorbu a editace map 

velkých měřítek, digitalizace mapových podkladů, vytváření a grafická editace čárové 

kresby, vektorizace rastrového obrazu. Umoţňuje práci se seznamem souřadnic, řešení 

geodetických výpočtů a konstrukčních úloh. Já jsem ho vyuţil při rekonstruování 

měřických přímek a k následnému porovnání vypočtených bodů.  
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5 Analýza přesnosti a porovnání digitální mapy vytvořené 

přepracováním THM v dané lokalitě 

5.1 Přehled přesnosti zaměření identických bodů 

Při zaměřování identických bodů jsem provedl i kontrolní zaměření 11 bodů PPBP, 

které byly stabilizovány v rozích budov (tabulka č. 9).  

číslo bodu druh bodu způsob stabilizace stav 

512 PPBP roh budovy nalezen 

521 PPBP roh budovy nalezen 

522 PPBP roh budovy nalezen 

528 PPBP roh budovy nalezen 

529 PPBP roh budovy nalezen 

530 PPBP roh budovy nalezen 

531 PPBP roh budovy nalezen 

534 PPBP roh budovy nalezen 

535 PPBP roh budovy nalezen 

540 PPBP roh budovy nalezen 

542 PPBP roh budovy nalezen 

     Tabulka 9: Body PPBP využité pro kontrolu při zaměřování identických bodů 

Porovnání bodů jsem provedl v programu Kokeš. Jak je vidět na obrázku č. 10, 

střední odchylky (up) bodů PPBP a některých zaměřovaných identických bodů dosáhly 

hranice 0,07 m.  

 

Obrázek 10: Porovnání měřených bodů s body PPBP 
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Pravděpodobná odchylka vznikla z důvodu zateplení rohů budov. Body PPBP 

v tabulce č. 9 byly stabilizovány v roce 2001. 

Tyto body a jejich odchylky jsem porovnal s mezními odchylkami, které stanovuje 

vyhláška 26/2006 Sb.[6] – viz obrázek č. 11. 

 

Obrázek 11: Přehled mezních odchylek použitých při porovnání 

Ţádné střední chyby nepřekročily mezní hodnotu. Dané měření lze zařadit 

do 3. třídy přesnosti mapování. 

5.2 Současný stav katastrální mapy v k.ú. Strahovice 

Pro přehlednost a ukázku současného stavu KM jsem porovnal 3 body, které by měly 

mít stejnou polohu – obrázek č. 12: 

 červený bod č. 529 je bod PPBP, který je stabilizován v místopisu z ČÚZK 

jako roh budovy.  

 zelený bod č. 134 je identický bod (roh budovy), jehoţ souřadnice jsem určil 

já. 

 a spojnice 2 bílých čar je roh budovy, který jsem převzal z dosavadní KM 

 

Obrázek 12: Porovnání bodů 
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Jak je vidět na obrázku č. 12 výše (údaje jsou v metrech), rozdíl mezi mým 

měřením a bodem PPBP je 9cm, ale rozdíl mezi těmito body a rohem budovy je markantní 

a dosahuje aţ 40 cm. Tento případ není jediný. 

5.3 Rekonstrukce měřických přímek 

Vypočtené identické body v programu Groma (kapitola 4.4.3) jsem importoval 

do programu Kokeš (kapitola 4.4.4), pomocí kterého jsem prováděl výpočty bodů 

měřických přímek a jejich následné vykreslení. Postup rekonstrukce se budu naţit popsat 

na konkrétním případu. 

 

Obrázek 13: Polní náčrt – budova č. p. 173, 174 

Na obrázku č. 13 je vidět měřická přímka (červenou čárkovanou čarou), na které 

je mezilehlý bod č. 9050. U tohoto bodu a mnoha dalších se budu pokoušet zjišťovat jejich 

polohu, za pomocí výpočtu volné přímky ortogonální metodou, identických bodů a polních 

náčrtů. Dále tam jsou vyznačeny identické body (v obrázku podtrţeny) a k nim měřené 

staničení a kolmice. 
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Na obr. č. 14 jsou jiţ hodnoty přepsány do programu s aktuální a mezní střední 

odchylkou, v našem případě 0.04 m. Body č. 381 a 376 nejsou zahrnuty do výpočtu, 

z důvodu neshody polohy identického bodu a bodu zaměřovaného z měřické přímky. 

Protokoly o výpočtech jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 

Obrázek 14: Výpočet volné přímky – ortogonální metoda 

Program sám vypočte počátek měřické přímky a její směrník. V našem případě 

211.2092
gon

. 

Z vypočtené měřické přímky jsem posléze mohl vynést mezilehlé body s nulovou 

kolmicí, na které budou dále navazovat další přímky. 

 

Protokol z výpočtu volné přímky: 

volná přímka 

          č. b.         Y                  X           staničení  kolmice 

---------------------------------------------------------------------------- 

          388   483058.73   1081718.74    151.26    -9.91 
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          387   483062.23   1081740.38    129.34    -9.58 

          386   483065.81   1081750.24    119.10   -11.40 

          385   483066.36   1081758.99    110.31   -10.40 

          383   483068.40   1081767.58    101.45   -10.93 

          382   483069.00   1081777.10     92.02    -9.80 

          378   483072.80   1081794.70     74.00   -10.48 

          377   483073.76   1081804.39     64.35    -9.78 

          373   483075.47   1081829.68     39.14    -6.94 

---------------------------------------------------------------------------- 

   odchylky transf.    vy            vx           up 

---------------------------------------------------------------------------- 

          388              -0.02        0.01       0.02 

          387              -0.00        0.02       0.02 

          386               0.00       -0.07       0.07 

          385               0.00        0.00       0.00 

          383               0.04        0.04       0.05 

          382              -0.03        0.01       0.03 

          378               0.05       -0.03       0.06 

          377              -0.04       -0.00       0.04 

          373               0.00        0.00       0.00 

   stř. poloh. chyba = 0.04; mezní 0.14 

   počátek v.p.: 483075.45 1081869.43 

   směrník v.p.: 211.2092g 

 

Jedním z mých úkolů bylo rekonstruovat co nejvíce měřických přímek a bodů 

na nich v k.ú. Strahovice. Při pohledu na obrázek č. 15 je vidět, ţe jsem dosáhl slušného 

výsledku v hlavní zástavbě obce (kde červené body jsou body transformované ze systému 

S-42 kolegou Krytinářem a body černé jsou body mnou rekonstruované). Z celého k.ú. 

se mi podařilo rekonstruovat kolem 60-70% bodů. Z důvodu rozvíjejících se stavebních 

činností, rekonstrukcí budov a nutnosti dodrţovaní platných vyhlášek, je to adekvátní 

výsledek. 
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Obrázek 15: Přehled počtu rekonstruovaných bodů 

Na základě této kapitoly lze konstatovat, ţe existuje dostatek identických bodů, 

pro rekonstrukci měřické sítě, z níţ by bylo moţné vyhotovit pomocí polních náčrtů 

digitální katastrální mapu. 

5.4 Transformace souřadnic 

Z důvodu ověření správnosti rekonstruovaných bodů a měřických přímek jsem 

musel s kolegou Krytinářem provést transformaci bodů ze souřadnicového systému 

pouţívaného v době mapování (S-42) do současného systému S-JTSK. 

K výpočtu transformačního klíče jsem pouţil identické body, ze kterých jsem dříve 

vycházel při rekonstrukci a body vypočtené z měřické sítě v systému S-42 pomocí polních 

náčrtů. 
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Samotnou transformaci jsem prováděl v programech Groma a Kokeš. V obou 

případech jsem pouţil stejné body. 

Střední polohová chyba při výpočtu klíče: 

 v programu Kokeš, 0.072m 

 v programu Groma, 0.055m 

U porovnání transformovaných bodů z obou programů, dosahovaly střední 

polohové odchylky v maximálních hodnotách 0.02m., v ojedinělých situacích na okrajích 

území 0.05m. 

Veškeré protokoly o výpočtech z jednotlivých programů jsou obsaţeny  

v příloze č. 7. 

5.5 Analýza přesnosti rekonstruovaných měřických přímek 

V této kapitole se budu věnovat porovnání bodů na měřických přímkách, které jsem 

rekonstruoval a bodů, které jsem převzal od kolegy Krytináře a následně transformoval 

do systému S-JTSK – viz kapitola 5.4. Tímto porovnáním bych chtěl dokázat správnost 

mnou rekonstruované měřické sítě. 

V ideálním případě by se porovnávané body měly rovnat, nebo by odchylky neměly 

překročit mezí hodnotu. To by znamenalo, ţe jsem rekonstruoval měřickou síť správně 

a tudíţ by mohla být pouţita k vytvoření kvalitnější katastrální mapy v systému S-JTSK, 

bez pouţití nového mapování. 

K porovnání bodů jsem pouţil program Kokeš. Pomocí funkce porovnání bodu, 

jsem zjistil, ţe ze všech testovaných bodů, to je 166, vyhovuje střední odchylce v poloze 

0.14m 90% bodů. Zbylých 10% (mezní hodnota je 40%) bodů vyhovuje střední polohové 

odchylce 0.28m. Tyto polohové odchylky jsou stanoveny ve vyhlášce č. 26/2007 [6]. 

Z výsledků porovnání lze říct, ţe dané měření je moţné zařadit do 3. třídy přesnosti 

mapování. 
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Protokol z porovnání všech bodů je obsaţen 

v příloze č. 9.  

Na obrázku č. 17 je měřická síť, na které jsou 

vyznačeny body černými 100 násobně zvětšenými 

kruţnicemi, kde byla překročena střední odchylka 

v poloze 0.14m. Z obrázku je patrné, ţe měřická přímka 

vpravo nebo vlevo dole, kde se naše vypočtené polohy 

bodů rozcházejí, by mohla být zdrojem nepřesností. 

V případě nepřesností, které vzniky dole, bych vyvodil 

závěr, ţe jde o nedostatek nebo, nevhodně zvolené 

identické body. 

 

  

Obrázek 16: Konečné porovnání bodů vypočtených a rekonstruovaných 

Obrázek 17: Střední odchylky v poloze 
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6 Závěr 

V této diplomové práci jsem se snaţil odhalit nesrovnalosti v měřické síti, která 

byla vyhotovena při THM a z níţ byla tvořena katastrální mapa Strahovice. 

Při zpracovávání práce jsem dokázal rekonstruovat většinu důleţitých bodů měřické sítě 

přes identické body a následně porovnat s měřickou sítí vyhotovenou způsobem 

zpracování výsledků měření při THM kolegou Krytinářem – viz kapitola 5.5. Jelikoţ 

při porovnání nebyly nalezeny závaţné nesrovnalosti mezi našimi měřickými sítěmi, 

dá se konstatovat, ţe naše měření a zpracování bylo správně a existuje dostatek identických 

bodů pro obnovu katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Strahovice. 

To by mohlo vést ke zkvalitnění katastrální mapy při její následné obnově přepracováním, 

které by ušetřilo mnoho času a financí oproti tomu kdyby se muselo přistoupit k obnově 

KO novým mapováním.  
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