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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce bylo vyhotovit digitální katastrální mapu v �ásti 

katastrálního území Vilantice, v osad� Chot�borky. V tomto katastrálním území je 

v sou�asnosti platná analogová katastrální mapa v m��ítku 1:2 880. V rámci této 

diplomové práce byla provedena i revize a dopln�ní podrobného polohového bodového 

pole s vyu�itím technologie globálních naviga�ních dru�icových systém� a terestrické 

metody.  Výsledkem této diplomové práce byla dokumentace revize a dopln�ní 

podrobného polohového bodového pole, m��ické ná�rty z etapy podrobného m��ení 

polohopisu katastrální mapy a vektorová kresba digitální katastrální mapy. 

�
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systém�
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�

Abstract�

The Aim of this master`s thesis was creation of a digital cadastral map in the part 

of cadastre unit Vilantice, in Chot�borky. There is an analog cadastral map scale 1:2 880 

in the cadastre unit Vilantice currently. Review and completion of the positional point field 

was done by technology of global navigation satellite system and terrestrial methods. 

Result of this master`s thesis were the documentation of the review and completion 

of the positional point field, mapping sketches and vector file of a digital cadastral map. 
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1 ÚVOD 

Dne�ní katastr nemovitostí vznikl díky n�kolika historickým etapám jeho vývoje, 

technických p�edpis�, metod mapování i n�kolika právních forem státu. Velké mno�ství 

zemí jak ve sv�t�, tak ve vysp�lé Evrop� dodnes nemá jednotný systém pro evidenci 

nemovitostí. Z �lenských stát� Evropské unie nemá dle [20] dosud elektronický katastr 

nemovitostí Belgie, �ecko nebo Rumunsko. Dokonce ani vysp�lá Francie nemá ucelený 

systém evidence nemovitostí, pouze disponuje více ne� t�emi stovkami vzájemn�

nepropojených rejst�ík�. Oproti tomu �eský katastr nemovitostí s mo�ností on-line 

nahlí�ení pro �irokou ve�ejnost jako takový pat�í mezi zda�ilej�í aplikace a má n�kolik 

funkcí.  

P�vodním historickým d�vodem k jeho z�ízení byla evidence pozemk� jak 

poddaných, tak �lechty, z které vycházel výb�r pozemkové dan�. V dne�ní moderní dob�

p�ibylo mnoho nových pohled� na v�c a katastr nemovitostí se tak stal víceú�elovým 

nástrojem nejen státní správy.  

Katastr nemovitostí je dle § 21 zákona 344/1992 Sb., v platném zn�ní ve�ejný 

a ka�dý má právo do n�j za p�ítomnosti pracovníka katastrálního ú�adu nahlí�et a po�izovat 

si z n�ho pro svou pot�ebu opisy, výpisy nebo ná�rty [6]. Mezi jeho hlavní funkce lze 

za�adit funkci informa�ní slou�ící jakékoliv fyzické nebo právnické osob�, eviden�ní 

ve smyslu vedení vlastnických práv a jiných v�cných práv k nemovitostem a i dnes fiskální 

ve smyslu ur�ení dan� z nemovitosti apod. 

Po dobu vývoje vzniklo n�kolik podob mapového operátu charakteristických svojí 

metodou po�ízení dat a jejich p�esností. I v dne�ní dob�, kdy jsme schopni m��it 

vzdálenosti s milimetrovou p�esností, my�leno pro obor geodézie, mimo n�j bylo dosa�eno 

mnohem p�esn�j�ích výsledk�, je t�eba porozum�t starým mapovým operát�m, um�t s nimi 

pracovat a propojit je s dne�ní dokonalej�í m��ickou technologií. Ne v�dy je tento úkol 

snadný, ale práv� takové �innosti d�lají obor geodézie zajímav�j�í.  

V dne�ní dob� se ji� p�ímo nepracuje s p�vodními analogovými mapami, 

ale s digitálními soubory, které vznikly skenováním p�vodních p�edloh a které mají r�zný 

obsah vzhledem k roku vzniku své analogové p�edlohy. Ale i dnes je posledním krokem 

vynesení zm�ny do p�vodní analogové katastrální mapy vedené zpravidla na plastové fólii 

provád�no za pomocí pr�svitky vyhotovené v pr�b�hu zpracování geometrického plánu. 
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Digitální podoba analogové mapy se aktualizuje v pravidelných intervalech, p�ípadn�

dle po�tu nových zm�n v dané lokalit�.  

Dle usnesení vlády �eské republiky (�R) ze dne 8. zá�í 1993 �. 492 byla zahájena 

digitalizace dat katastru nemovitostí ji� v roce 1993. Digitalizace souboru popisných 

informací (SPI) byla ukon�ena v roce 1998. Soub��n� s digitalizací SPI probíhá 

i digitalizace souboru geodetických informací (SGI). P�vodní termín dokon�ení p�evodu 

katastrálních map do digitální podoby, rok 2006, nebyl  dodr�en. Usnesením vlády �R 

ze dne 25. �ervence 2007 �. 871 byl schválen postup pro urychlení digitalizace 

katastrálních map s cílovým rokem dokon�ení digitalizace 2015. [1] V sou�asné dob� je 

o�ekávaným termínem dokon�ení digitalizace katastrálních map první polovina roku 2017, 

kdy by m�la být digitální forma katastrální mapy hotová ve v�ech 13 026 katastrálních 

územích (k.ú.) �R. [12] 

Digitální a ve�ejný katastr nemovitostí se stal v dne�ní dob� tém�� samoz�ejmostí 

a nutností. Nejen�e je na n�m zalo�eno velké mno�ství nov� vznikajících informa�ních 

systém� o území, u kterých je po�adovaná vazba na územní jednotku stanovenou zpravidla 

parcelním �íslem, ale je na n�m zalo�en i celorepublikový koncept Informa�ního systému 

ve�ejné správy (ISVS), jeho� Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je 

op�t zalo�en na digitální podob� katastrálních map.  

Digitální podoba katastrálních map i celého katastrálního operátu se stává 

d�le�itým podkladem pro evidování nemovitostí a její statistické zpracování, projek�ní 

práce jak ve výstavb�, v budování nap�. protipovod
ových opat�ení, tak pro tvorbu územn�

plánovací dokumentace a mnoho dal�ích. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Hlavním úkolem této diplomové práce bude vyhotovit digitální katastrální mapu 

(DKM) v �ásti k.ú. Vilantice, v osad� Chot�borky. Pro dosa�ení tohoto cíle bude t�eba 

vykonat n�kolik díl�ích úkol�. 

K vyhotovení DKM v této lokalit� bylo p�istoupeno v souvislosti s probíhajícími 

komplexními pozemkovými úpravami (KPÚ) v extravilánu obce. Výsledkem KPÚ bude 

takté� DKM, ov�em pouze v území vymezeném obvodem KPÚ (ObPÚ) a hranicí 

k.ú.Vilantice. Pro komplexnost nového mapového díla bylo p�istoupeno k vyhotovení 

DKM i ve zbývající �ásti obce, tj. intravilánu. Tyto dv� díl�í �ásti budou �e�eny paraleln�

na základ� po�adavku Pozemkového ú�adu Trutnov. 

Prvním díl�ím úkolem bude revize bodového pole v lokalit�, zhodnocení jeho 

kvality, jak do po�tu, tak do polohové správnosti bod� polohových bodových polí. 

V lokalit� prob�hne rekognoskace bod� základního polohového bodového pole (ZPBP), 

zhu�	ovacích bod� (ZhB) a bod� podrobného polohového bodového pole (PPBP). 

Vzhledem k velmi nízkému po�tu bod� PPBP v k. ú. Vilantice bude provedeno dopln�ní 

bod� PPBP. 

Pro dopln�ní bod� PPBP bude pou�ito jak metod dru�icových, tak metod 

terestrických. Rychlou statickou metodou bude ur�ena p�ibli�n� t�etina bod�. Mezi tyto 

body bude následn� m��ena terestrickou metodou geodetická sí	 a na základ� jejich 

            Obrázek �.  1 Osada Chot�borky, v pozadí obec Vilantice 
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výsledk� pak budou ur�eny sou�adnice zbývajících bod� PPBP. Výstupem této �ásti bude 

elaborát revize a dopln�ní podrobného polohového bodového pole.  

Druhým díl�ím úkolem bude nejen z nov� ur�ených bod� PPBP zam��it intravilán 

obce a vyhotovit DKM. Vyhotovení DKM bude p�edcházet zji�	ování hranic provedené 

Katastrálním pracovi�t�m (KP) Trutnov, na základ� kterého budou KP Trutnov 

vyhotoveny ná�rty zji�	ování hranic. Ná�rty zji�	ování hranic �íslo 214, 215, 216, 217 

a 218 se stanou podkladem pro dal�í �innosti v zájmové lokalit�. Podrobným m��ením 

se nov� geometricky a polohov� ur�í p�edm�ty obsahu katastrální mapy ozna�ené v terénu 

a vyzna�ené v ná�rtu zji�	ování hranic. Tato �ást práce bude provedena pouze v osad�

Chot�borky, která je sou�ástí k.ú. Vilantice (tj. �ísla ná�rt� uvedená vý�e). Zam��ení obce 

bude provedeno terestrickou metodou za pou�ití totální stanice, jeho� výsledkem bude 

DKM.  
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3 TEORETICKÝ ÚVOD 

3.1 Stav souboru geodetických informací katastrálního operátu  

Katastrální mapa je z na�ízení vlády �. 430/2006 Sb., v platném zn�ní, státním 

mapovým dílem. Katastrální mapa m��e mít dle § 16 vyhlá�ky 26/2007 Sb., v platném 

zn�ní t�i r�zné podoby. Rozli�ujeme mapu digitální, mapu analogovou a mapu 

digitalizovanou.  

DKM m��e vzniknout r�znými zp�soby, obnovou katastrálního operátu novým 

mapováním, pozemkovými úpravami, p�epracováním SGI a nebo p�evedením �íselného 

vyjád�ení p�vodní katastrální mapy do digitální formy. DKM je v�dy vyhotovována 

v sou�adnicovém systému Jednotné trigonometrické sít� katastrální (S-JTSK). 

Za analogovou katastrální mapu pova�ujeme katastrální mapu vedenou na plastové 

fólii s p�esností a v zobrazovací soustav� stanovenými dobou jejího vzniku.  

Digitalizovaná katastrální mapa je mapa vyhotovená  S-JTSK p�epracováním 

analogové mapy v sou�adnicovém systému gusterbergském nebo svato�t�pánském 

do digitální formy (KMD) nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená 

podle d�ív�j�ích p�edpis� v sou�adnicovém systému gusterbergském nebo svato�t�pánském 

(KM-D). [11] 

Katastrální mapa byla ke dni 1.1.2012 na území �R v digitální podob�, tzn. DKM, 

KMD nebo KM-D, vedena v 7938 katastrálních územích, co� je 60,9 % z jejich celkového 

po�tu 13 026. Zbytek území �R je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou 

na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podob�. [19]  

Na Obrázku �. 2 je znázorn�n stupe
 digitalizace katastrálních území v územní 

p�sobnosti KP Trutnov, tj. okres Trutnov, Královéhradecký kraj. Podkladem pro toto 

znázorn�ní byla aplikace Archiv-WEB umíst�ná na webových stránkách �eského ú�adu 

zem�m��ického a katastrálního (�ÚZK). Systém Archiv-WEB poskytuje informace 

o stupni digitalizace katastrální mapy, o stupni p�epracování map stabilního katastru 

do sou�adnicového systému S-JTSK, p�ípadn� do mapy KM-D. [18] 
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Obrázek �.  2 Stupe� digitalizace katastrálních map v územní p�sobnosti KP Trutnov [18] 

     

Tabulka �.  1 Stupe� digitalizace katastrálních map v územní p�sobnosti KP Trutnov 

Jak znázor
uje Tabulka �. 1, v územní p�sobnosti KP Trutnov je nejvíce p�vodních 

analogových map, druhým nej�ast�j�ím typem katastrální mapy je DKM.  

V sou�asné dob� se zv�t�ují po�adavky ve�ejné správy na zvý�ení po�tu 

katastrálních území, kde by m�lo být zahájeno nové katastrální mapování. Jeliko� se jedná 

o metodu velice �asov� i finan�n� nákladnou, lze p�edpokládat, �e v blízkém období 

se bude zpravidla jednat pouze o �ásti k.ú. zobrazující intravilán obcí po vyhlá�ení 

platnosti výsledk� pozemkových úprav na podstatné �ásti extravilánu p�íslu�ných 

katastrálních území. Proces digitalizace SGI tak dává p�ednost p�ed mapováním a tvorbou 

 po�et k.ú. procentuální zastoupení

DKM 52 29,55 

KMD 37 21,02 

KM-D 16 9,09 

DKM v �ásti k.ú. 3 1,70 

KMD v �ásti k.ú. 0 0,00 

KM-D v �ásti k.ú. 0 0,00 

analogová mapa 68 38,64 
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DKM digitalizaci a p�epracování analogové mapy z p�vodního sou�adnicového systému 

do KMD v S-JTSK.  

Slabým místem této formy digitalizace SGI je nehomogenita výsledného díla. 

Kvalita, polohová p�esnost a vyu�itelnost KMD se i p�i nejlep�í snaze a dodr�ení 

stanovených technologických postup� nem��e vyrovnat sou�asné DKM. Ur�ité nebezpe�í 

lze spat�ovat také v chybné interpretaci grafického obsahu KMD, pokud jde o její p�esnost 

a podmínky jejího vzniku. [12]
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3.2 Pozemkové úpravy 

Jak ji� bylo zmín�no v kapitole �. 2, náplní této diplomové 

práce bylo vyhotovení DKM v intravilánu obce, ve které probíhaly 

paraleln� pozemkové úpravy, bez kterých by v takové obci 

pravd�podobn� nikdy nebyla nová DKM vyhotovena. V této kapitole 

bude proto stru�n� shrnut hlavní smysl pozemkových úprav a dále 

velice stru�né informace týkající se KPÚ v k.ú. Vilantice ovliv
ující 

vyhotovení DKM v intravilánu obce.  

Pozemkové úpravy dle zákona �. 139/2002 Sb., v platném 

zn�ní vyhla�ují pozemkové ú�ady, které jsou pod�ízeny Ministerstvu zem�d�lství �R 

(Mze �R). Ú�el pozemkových úprav je definován v tém�e zákon�, kde je uvedeno, 

�e pozemkovými úpravami se ve ve�ejném zájmu prostorov� a funk�n� uspo�ádávají 

pozemky, scelují se nebo d�lí a zabezpe�uje se jimi p�ístupnost a vyu�ití pozemk�

a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvo�ily podmínky pro racionální hospoda�ení 

vlastník� p�dy. V t�chto souvislostech se k nim uspo�ádávají vlastnická práva a s nimi 

související v�cná b�emena. Sou�asn� se jimi zaji�	ují podmínky pro zlep�ení �ivotního 

prost�edí, ochranu a zúrodn�ní p�dního fondu, vodní hospodá�ství a zvý�ení ekologické 

stability krajiny. [8] 

Výsledky pozemkových úprav slou�í pro obnovu katastrálního operátu (OKO) 

a jako nezbytný podklad pro územní plánování. D�le�ité je p�ipomenout, �e pozemkové 

úpravy jsou provád�ny ve ve�ejném zájmu a také jsou, a� na výjimky, financovány 

z ve�ejných zdroj�. [13] 

Rozli�ujeme dva typy pozemkových úprav a to pozemkové úpravy komplexní 

(KPÚ) a jednoduché (JPÚ). Pro KPÚ je charakteristické rozsahov� �ir�í pojetí lokality 

a vysoká náro�nost zpracování. Formou JPÚ se v�t�inou ú�elov� �e�í lokality s omezeným 

rozsahem, zahajují se nej�ast�ji za ú�elem vy�e�ení pouze n�kterých hospodá�ských pot�eb 

nebo ur�itých ekologických pot�eb v krajin� a nebo týkají-li se pozemkové úpravy pouze 

�ásti katastrálního území, nap�íklad z d�vodu investi�ní �innosti. Formou JPÚ lze provést 

i up�esn�ní nebo rekonstrukci p�íd�l� p�dy. 

Jedním z prvních úkol� geodeta p�i projektování KPÚ je p�íprava dostupných 

mapových podklad� v dané lokalit�, tj. katastrálních map a map d�ív�j�ích pozemkových 

evidencí. Na základ� t�chto podklad� probíhá zji�	ování hranic na ObPÚ. Volba postup�

Obrázek �.  3 Logo 
MZe �R 
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a zp�sob� ur�ení hranic ObPÚ závisí na kvalit� a spolehlivosti platné katastrální mapy 

a map  zobrazujících parcely ve zjednodu�ené evidenci. Hlavní metodou je tedy 

komisionální zji�	ování hranic. P�evzetí sou�adnic ji� vedených v katastrálním operátu 

se pou�ije v p�ípadech, kdy jsou tyto sou�adnice ur�eny nap�. z p�edchozí obnovy 

katastrálního operátu s geometrickým základem a p�esností podle [11] s kódem kvality 3. 

Ur�ení hranic vyty�ením, v�t�inou v kombinaci se zji�	ováním hranic, p�ichází v úvahu 

v prostorách, kde byla katastrální mapa ji� d�íve obnovena dle Instrukce A, 

Technickohospodá�ské mapy (THM), Základní mapy velkého m��ítka (ZMVM), DKM 

nebo i v p�ípadech, kdy vlastníci nejsou schopni své hranice v�bec ur�it, a	 ji� z d�vodu 

zd�d�ného majetku a jeho neznalosti nebo odkupu celého pozemku bez vyty�ení. 

Obrázek �.  4 P	ehled pozemkových úprav v �ásti okresu Trutnov [22] 

Na Obrázku �. 4 je znázorn�na �ást okresu Trutnov, samoz�ejm� v�etn�

k.ú. Vilantice, s vyzna�ením fáze zahájení, resp. ukon�ení bu� KPÚ nebo JPÚ. P�ehled byl 

vygenerován na webových stránkách MZe �R [22]. 

KPÚ byla v k.ú. Vilantice vyhlá�ena Pozemkovým ú�adem v Trutnov� v roce 2011. 

Do obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Vilantice byly zahrnuty i n�které pozemky navazující 

�ásti sousedních katastrálních území, k.ú. Velký V�e�	ov a Sedlec u Lan�ova. 
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3.3 Obnova katastrálního operátu 

3.3.1 Stru�ný vývoj katastru nemovitostí 

Evidování nemovitostí je institutem, se kterým se v na�ich zemích setkáváme ji� 

od dob st�edov�ku. Postupný vývoj evidování nemovitostí reflektoval pot�eby spole�nosti 

v daném období, technické prost�edky, mo�nosti k po�ízení pot�ebných údaj� a zakládal 

nové formy eviden�ních nástroj� vztah� k nemovitostem. Evidování nemovitostí bylo 

uskute�
ováno ve dvou liniích. První byly ve�ejné knihy, které slou�ily majetkoprávním 

ú�el�m a druhou linií byly pozemkové katastry slou�ící k ú�el�m fiskálním. 

Ve�ejné knihy byly ú�ední seznamy, do kterých se zapisovaly nemovitosti a ur�itá 

práva, která se jich týkala.  Pojem ve�ejné knihy je pou�íván a� od 19. století, ale �adíme 

mezi n� zemské knihy zalo�ené ji� ve 2. polovin� 13. století, gruntovní vesnické knihy 

zalo�ené v pr�b�hu 16. století, pozemkové knihy z�ízené na základ� knihovního zákona 

�. 95/1871 �. z., �elezni�ní a horní knihy. [5] 

Druhou linií evidování nemovitostí p�edstavují pozemkové katastry, jejich� cílem 

bylo evidovat nemovitosti zejména pro fiskální ú�ely. Na na�em území vznikl první soupis 

poddanské p�dy na popud tzv. berní ruly v letech 1654-1655. Jednalo se o celozemský 

katastr, jeho� obsahem byly celé poddanské usedlosti, co� znamená �e nebyly zachyceny 

jednotlivé pozemky ani jejich vým�ra. V letech 1665-1667 byl vytvo�en p�esn�j�í soupis 

poddanských nemovitostí na podklad� lánové vizitace. V roce 1748 byl zalo�en 

tereziánský katastr, který nejprve zahrnoval soupis pouze poddanských pozemk�, tj. katastr 

rustikální, pozd�ji byly do jeho evidence za�azeny i pozemky panské, tj. dominkální 

katastr. Tento katastr byl ale zalo�en pouze na seznamech vlastník� a jejich pozemk�

a jeho sou�ástí nebyla �ádná mapová díla. Tento operát tedy není dnes z hlediska 

geodetického nijak vyu�itelný. [3, 5] 

První mapová díla zalo�ená na výsledcích skute�ného, i kdy� velmi p�ibli�ného 

m��ení, vznikla pro ú�ely josefského katastru po roce 1785. Správní d�lení na berní obce 

bylo dále rozd�leno na pozemkové trat�, které byly jednotliv� zmapovány. Jejich spojení 

dohromady ale nebylo mo�né pro velké nep�esnosti a nesourodost dat. Pro ú�ely katastru 

byly evidovány �ísla parcely, druh pozemku a vým�ra ur�ená z polních délek, tj. délka 

a �í�ka pozemku. Ve�kerá p�da se evidovala podle obcí, proto byly zalo�eny jako základní 

správní jednotky tzv. katastrální obce. [3, 5] 
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A� na základ� císa�ského patentu z roku 1817 byl v Rakouském císa�ství vyhlá�en 

stabilní katastr, ji� zalo�ený na trigonometrické síti v Cassini-Soldnerov� ekvidistantním 

transverzálním válcovém zobrazení na Zachov� elipsoidu, jeho� velká zkreslení nar�stající 

se vzdáleností od po�átku soustavy vedla k zavedení více sou�adnicových soustav. 

Podrobné m��ení bylo provedeno metodou m��ického stolu, zpravidla v m��ítku 1:2 880 

nebo v�t�ím. V katastrální map� byly nov� vyzna�eny parcelní �ísla, pozemkové parcely 

�ervenou barvou, stavební parcely barvou �ernou. Jeliko� tento katastr nebyl pr�b��n�

udr�ován, byl pozd�ji dle zákona �. 88/1869 �. z., o revizi katastru dan� pozemkové 

jednorázov� dopln�n jak m��ický, tak písemný operát. Vlastnické vztahy k jednotlivým 

parcelám byly vedeny v pozemkových knihách. [3] 

Reambulace map stabilního katastru ukázala, �e katastr m��e být brzy 

znehodnocen, nebude-li zaji�t�n systém jeho nep�etr�itého dopl
ování a údr�by. Zákon 

�. 83/1883 �. z., o evidenci katastru dan� pozemkové proto na�ídil udr�ování souladu 

skute�nosti s evidovaným právním stavem. V roce 1896 byl katastr dan� pozemkové 

revidován a od roku 1898 bylo i v katastru zavedeno pou�ívání metrické míry. Pro nové 

zam��ování se postupn� p�estalo vyu�ívat metody grafické a zavedena byla metoda 

�íselného m��ení. Katastr dan� pozemkové platil a� do roku 1927. [23] Mapový operát 

vzniklý v tomto období je nej�ast�ji vyu�ívaným podkladem p�i OKO. 

�íselné m��ení v metrické mí�e zavedla m��ická instrukce z roku 1887, �ím� byla 

zavedena i nová mapovací m��ítka 1:2 500 a v�t�í. Tato m��ická instrukce se pozd�ji stala 

p�edlohou pro Instrukci A pozemkového katastru. [3] 

Po vzniku samostatné �eskoslovenské republiky v roce 1918 byl evidovaný katastr 

p�evzat v nezm�n�né form� a za�al se nazývat s ú�inností zákona �. 177/1927 S. z. a n., 

o pozemkovém katastru a jeho vedení, pozemkový katastr. M��ické práce vykonané 

v tomto období podléhaly p�edpisu Instrukce A z roku 1931 a vedení pozemkového 

katastru podléhalo p�edpisu Instrukce B z roku 1932. Mapová díla nov� vzniklá v období 

pozemkového katastru byla vyhotovena v S-JTSK a v K�ovákov� konformním obecném 

ku�elovém zobrazení na Besselov� elipsoidu. Podle Instrukce A bylo zmapováno pouze 

5 % území, p�evá�n� m�sta. Pozemkový katastr byl aktivn� vyu�íván a� do roku 1956. 

[3, 23] M��ické práce provedené dle instrukce A slou�í dnes pro OKO p�epracováním 

do podoby DKM. 

Dal�í vývojové etapy ji� nijak nezastihly zájmovou lokalitu, proto tato kapitola 

zabývající se vývojem katastru nemovitostí bude uzav�ena pouze stru�nou zmínkou 
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o dal�ích mapových dílech, která nebyla vý�e uvedena a  která v jiných �ástech �R mohou 

slou�it jako katastrální mapy, tj. THM, ZMVM, které spole�n� pokrývají p�ibli�n� 25 % 

území. I tyto mapy se dnes úsp��n� p�epracovávají do podoby DKM. 

Jeliko� mapování �íselným zp�sobem bylo jak v historii, tak v sou�asnosti velmi 

technicky, �asov� i finan�n� náro�né, nikdy nedo�lo ke znázorn�ní území celé �R jedním 

mapovým dílem vzniklým na základ� pouze jedné metody. Mapování �íselným zp�sobem 

probíhalo p�edev�ím v hospodá�sky a ekonomicky významných lokalitách, velkých 

m�stech apod. A tak se jedná p�edev�ím o venkovské lokality, které jsou stále nej�ast�ji 

zobrazeny na mapách stabilního katastru. 

 Ale i mapová díla vzniklá p�ed n�kolika stovkami let jsou pro dne�ní dobu velmi 

d�le�itá a stále vyu�itelná. Lokalit, kde nejsou k dispozici jiná mapová díla, ne� katastrální 

mapy stabilního katastru pozd�ji p�evzaté do  pozemkového katastru, je stále o n�co mén�

ne� polovina celého území �R.  

3.3.2 Princip obnovy katastrálního operátu 

Digitalizace dat katastru nemovitostí byla zahájena v roce 1993 v souladu 

s usnesením vlády �R �. 492 ze dne 8. 9. 1993 a s koncepcí digitalizace katastru 

nemovitostí a spolupráce katastrálních ú�ad� s dal�ími správci nov� tvo�ených 

informa�ních systém�, vydanou �ÚZK na základ� usnesení vlády �R �. 312 ze dne 

16. 6. 1993. 

Digitalizace  SPI a SGI byla zahájena sou�asn�, p�i�em� digitálního SPI bylo 

dosa�eno ji� v roce 1998. Jeliko� je etapa digitalizace SGI n�kolikanásobn� technicky 

a �asov� náro�n�j�í, nebylo dosud dokon�ena a stále se na ní pracuje.  

P�vodní termín dokon�ení p�evodu katastrálních map do digitální podoby - rok 

2006 nebyl dodr�en, proto byl usnesením vlády �R �. 871 ze dne 25.7.2007 schválen 

postup pro urychlení digitalizace katastrálních map s cílovým rokem dokon�ení 

digitalizace 2015. [1] Aktuáln� platným termínem dokon�ení digitalizace katastrálních 

map je stanovena první polovina roku 2017, kdy by m�la být digitální forma katastrální 

mapy hotová ve v�ech 13 026 katastrálních územích �R. [12] Ke dni 1.1.2012 byla 

katastrální mapa v digitální podob� v 7�938 katastrálních územích, co� je 60,9 % z jejich 

celkového po�tu 13�026. [19] 

Pojem digitalizace SGI lze nahradit pojmem obnova katastrálního operátu. OKO 

probíhá n�kolika mo�nými zp�soby a v n�kolika etapách, které budou dále vyjmenovány. 
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Návod pro obnovu katastrálního operátu a p�evod vydaný �ÚZK [14] rozli�uje následující 

druhy OKO:  

Schéma �.  1 Druhy obnovy katastrálního operátu 

P�edm�tem této diplomové práce bude vyhotovení DKM v �ásti k.ú. Vilantice 

novým mapováním. Obnova katastrálního operátu novým mapováním má n�kolik etap. 

Sou�ástí obnovy katastrálního operátu v daném katastrálním území bývá obvykle 

i budování nebo revize a dopln�ní PPBP.  

Návod pro obnovu katastrálního operátu a p�evod popisuje v úvodním ustanovení 

tyto etapy obnovy mapováním:  

1) zahájení obnovy a p�ípravné práce 

2) budování nebo revize a dopln�ní PPBP a související rekognoskace na bodech ZPBP 

a ZhB 

3) výb�r a p�íprava vyu�itelných podklad�

4) zji�	ování hranic 

5) podrobné m��ení polohopisu katastrální mapy 

6) obnovení SGI, v�etn� dopln�ní pozemk� zjednodu�ené evidence (ZE) 

7) obnovení SPI 

8) námitky podle § 16 zákona �. 344/1992 Sb., v platném zn�ní  

9) vyhlá�ení platnosti obnoveného katastrálního operátu podle § 62 vyhlá�ky 

�. 26/2007 Sb., v platném zn�ní 

10)  nový výpo�et vým�r díl� BPEJ 

OKO

novým mapováním

výsledek PÚ

p	epracování � DKM/KMD

p	evod �íselného vyjád	ení � DKM
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Úkolem této diplomové práce bude provést pouze díl�í úseky celého procesu OKO, 

a to provést revizi a dopln�ní bod� PPBP a související rekognoskaci na bodech ZPBP 

a ZhB, podrobné m��ení polohopisu katastrální mapy a obnovení SGI v�etn� dopln�ní 

pozemk� ZE.  

3.4 M��ické metody  

V popisu této diplomové práce budou p�edev�ím geodetické terénní práce, 

na základ� kterých pak budou vyhotoveny pot�ebné výstupy, proto se tato kapitola bude 

blí�e v�novat práv� m��ickým pracím a to jak dru�icovým, tak terestrickým. Vyhotovení 

DKM v �ásti katastrálního území Vilantice p�edcházela revize bodového pole v zájmové 

lokalit�, dopln�ní bod� PPBP a podrobné m��ení prvk� polohopisu katastrální mapy. 

V první �ásti této kapitoly bude pojednáno o zam��ování technologií globálního 

naviga�ního dru�icového systému (GNSS), jeho� bylo vyu�ito pouze v etap� dopln�ní 

PPBP  a druhá �ást kapitoly bude zam��ena na terestrické geodetické m��ení jak v první 

etap� úkolu, tj. p�i dopln�ní PPBP, tak p�i m��ení prvk� polohopisu katastrální mapy.  

Pro tyto m��ické �innosti bylo vydáno n�kolik legislativních p�edpis�, kterými je 

t�eba se p�i vykonávání zem�m��ických �inností �ídit. Ve�keré geodetické �innosti 

samoz�ejm� podléhají zákonu �. 200/1994 Sb., v platném zn�ní [7] a jeho provád�cí 

vyhlá�ce �. 31/1995 Sb., v platném zn�ní [10], obzvlá�t� p�íloze �. 9, Technické po�adavky 

m��ení a výpo�ty bod� ur�ovaných technologií GNSS. Dal�ím závazným p�edpisem je 

zákon �. 344/1992 Sb., v platném zn�ní [6] v�etn� jeho provád�cí vyhlá�ky �. 26/2007 Sb., 

v platném zn�ní [11]. V neposlední �ad� je vhodné se �ídit i Návodem pro obnovu 

katastrálního operátu a p�evod v aktuálním zn�ní v�etn� dodatku �. 1 a 2 [14] vydaným 

�ÚZK v roce 2009. Zákony a provád�cí vyhlá�ky jsou pro vyhotovitele závazným 

p�edpisem, ale resortní návod má pouze doporu�ující charakter. 

3.4.1 Dru�icová m��ení 

3.4.1.1 Po�adavky na dru�icová m��ení 

Dru�icová m��ení, resp. technické po�adavky na m��ení a výpo�ty bod�

ur�ovaných technologií GNSS upravuje p�edev�ím vyhlá�ka �. 31/1995 Sb., v platném 

zn�ní. Dle platné legislativy se p�i m��ení a zpracování výsledk� m��ických prací 

za pou�ití technologií vyu�ívajících GNSS se musí pou�ívat takové p�ijíma�e, výpo�etní 

programy a m��ické postupy, které zaru�ují po�adovanou p�esnost výsledk� provedených 
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m��ických a výpo�etních prací. K m��ení je mo�né vyu�ít signály v�ech zprovozn�ných 

a správn� fungujících dru�ic v�ech dostupných GNSS, které jsou zalo�eny na obdobném 

principu jako americký systém Global Positioning System  - Navigation Satellite Timing 

and Ranging (GPS-NAVSTAR), tzn. nap�íklad GLONASS a v budoucnu bude mo�né 

vyu�ít i dat z evropského dru�icového sytému GALILEO. [10] 

Metody po�ízení dat mohou být r�zné. Lze pou�ít bu� m��ení v reálném �ase nebo 

m��ení s následným zpracováním. Pro m��ení s následným zpracováním mohou být 

vyu�ity jak statické metody, tak metody kinematické. Doba m��ení na bod� musí být 

u statických metod dostate�n� dlouhá vzhledem k pou�ité metod� m��ení, délce vektoru, 

pou�itým aparaturám a po�tu dru�ic obsa�ených ve výsledku následného zpracování, 

u kinematických metod a m��ení v reálném �ase pak musí obsahovat nejmén� 5 záznam�. 

Pro m��ení v reálném �ase, statické i kinematické metody platí, �e pro dal�í zpracování je 

mo�né pou�ít pouze taková �e�ení,  kterých bylo dosa�eno za podmínky, �e ambiguity byly 

ur�eny jako celá �ísla. [10] 

Pro ur�ení polohy bodu jsou nezbytnou vstupující veli�inou data p�ímo 

z permanentních stanic nebo sekundární data, která jsou produktem slu�eb n�jaké sít�

permanentních stanic, nap�. data z virtuální referen�ní stanice. Na území �R je n�kolik sítí 

permanentních stanic poskytující data zem�m��i��m vykonávajícím geodetické práce. 

Mezi nejznám�j�í a nejvyu�ívan�j�í pat�í sí	 permanentních stanic CZEPOS, kterou 

spravuje a provozuje Zem�m��ický ú�ad (ZÚ) jako sou�ást geodetických základ� �R. Tato 

sí	 zahrnuje do svého sí	ového �e�ení i p�íhrani�ní body ze sousedních stát�, tj. ze sítí 

permanentních stanic SKPOS, APOS, SAPOS a ASG-EUPOS. Mezi dal�í, ji� komer�ní 

sít� permanentních stanic pat�í TopNET, jeho� provozovatelem je spole�nost GEODIS 

BRNO, spol. s r. o. nebo Trimble VRS Now Czech, jeho� provozovatelem je 

GEOTRONICS Praha, s.r.o.. Existuje i akademická sí	 permanentních stanic VESOG, 

která funguje v rámci sít� permanentních stanic CZEPOS. 

Poloha bodu musí být v�dy ur�ena ze dvou nezávislých výsledk� m��ení. Jednou 

variantou jsou dva výsledky získané pomocí technologie GNSS a druhou variantou je 

jedno ur�ení bodu technologií GNSS a druhé ur�ení bodu klasickou terestrickou metodou.  
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Schéma �.  2 Ur�ení výsledku z GNSS m�	ení 

Po�adovaná p�esnost nov� ur�eného bodu se pak odvíjí od toho, zda bude bod 

sou�ástí ZPBP, ZhB nebo PPBP. Z�izování bod� do v�ech uvedených bodových polí 

se �ídí svými p�edpisy a ustanoveními, které je t�eba se p�i z�izování nových bod�

dodr�ovat. Sou�adnice bod� ZPBP a ZhB musí vyhov�t charakteristikám p�esnosti 

stanoveným vyhlá�kou �. 31/1995 Sb., v platném zn�ní a sou�adnice bod� PPBP musí 

vyhov�t charakteristikám p�esnosti stanoveným vyhlá�kou �. 26/2007 Sb., v platném zn�ní. 

Pro výsledky získané technologií GNSS se pova�uje za nezávislé ur�ení takové 

ur�ení bodu, které bylo provedeno s minimáln� hodinovým odstupem od prvního m��ení 

na ur�ovaném bod�. V p�ípad�, �e by bylo na bod� m��eno ve dvou r�zných dnech, nesmí 

se tyto �asové intervaly v hodinách p�ekrývat, op�t je mezi nimi po�adován hodinový 

rozestup a to z d�vodu odli�né konfigurace dru�ic na nebeské sfé�e.  

Pro m��ení po�ízeného pomocí dru�icového systému GPS-NAVSTAR se uva�ují 

jiné intervaly ob�hu dru�ic ne� pro dru�icový systém GLONASS, co� plyne z odli�ných 

dráhových parametr� dru�ic, které jsou pro oba systémy charakteristicky odli�né. Délka 

ob�hu dru�ice GPS-NAVSTAR je 23 hodin a 56 minut, doba ob�hu dru�ice systému 

GLONASS je o 1 hodinu a 26 minut krat�í. Tyto hodnoty vstupují do výpo�tu v p�ípad�, 

kdy m��ení prob�hla ve dvou odli�ných dnech.  

U výsledk� získaných technologií GNSS se 

sledují parametry p�esnosti, tzv. dilution of precision 

(DOP), které mohou být hodnoceny zpravidla na 

�ty�ech a� p�ti mo�ných úrovních a to: positional DOP 

(PDOP), geometrical DOP (GDOP), horizontal DOP 

(HDOP) a vertical DOP (VDOP). N�které aplikace 

mohou vyhodnocovat i parametr time DOP (TDOP). 

Parametr DOP je mírou kvality nam��ených dat 

získaných z dru�ic a matematická reprezentace kvality 

VÝSLEDEK 

GNSS + GNSS GNSS + terestrické  m�	ení

    Obrázek �.  5 Zákrytové schéma 
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�e�ení ur�ení bodu. Výsledná hodnota parametru DOP je pouze funkcí p�ijíma�e a polohy 

dru�ic na nebeské sfé�e. Existují konfigurace dru�ic, p�i kterých dochází k výraznému 

zhor�ení tohoto parametru, obzvlá�t� nacházejí-li se dru�ice tém�� v zenitu (p�i vysoké 

hodnot� eleva�ní masky a p�ípadnému zastín�ní zbývajících dru�ic ní�e nad obzorem), 

nebo tvo�í-li svojí konfigurací p�i znázorn�ní do zákrytového schématu tém�� p�ímku, viz. 

Obrázek �. 5 p�evzatý z [4] nebo pokud jsou observace provád�ny v zastav�ných 

lokalitách, kde je vysoká pravd�podobnost zákrytu apod. [4] Ovliv
ujícími faktory DOP je 

tedy p�edev�ím po�et dru�ic na nebeské sfé�e a jejich konfigurace.  

Schéma �.  3 Znázorn�ní parametru DOP 

Hodnota HDOP charakterizuje vliv geometrie rozlo�ení dru�ic na p�esnost 

ur�ované polohy pouze v horizontální rovin�, VDOP charakterizuje p�esnost ur�ení vý�ky 

bodu, PDOP shrnuje ob� dv� hodnoty do jednoho parametru a parametr GDOP znázor
uje 

stejné parametry jako PDOP spole�n� s p�esností ur�ení �asu. Pro pot�eby geodetického 

m��ení se nej�ast�ji pou�ívají parametry GDOP nebo PDOP.  

Trojrozm�rné chápání výsledku je zde velice d�le�ité, obzvlá�t� kv�li transformaci 

výsledk� do S-JTSK. I p�esto�e výsledkem m��ení mohou být pouze sou�adnice Y a X 

v S-JTSK bez uvedené vý�ky ve vý�kovém systému Balt po vyrovnání (Bpv), je naprosto 

nezbytné b�hem m��ení dbát na ur�ování vý�ky antény kv�li vyu�ití sedmiprvkové 

Helmertovy transformace, která je charakterizována m��ítkovou zm�nou, t�emi translacemi 

a t�emi rotacemi pro transformaci nov� ur�ovaných bod� mezi sou�adnicovým systémem 

European Terrestrial Reference System 1989 (European Terrestrial Reference Frame 2000) 

ETRS 89 (ETRF 2000) a S-JTSK + Bpv. Pou�ití takové transformace je limitováno 

velikostí zam��ované lokality.  

P�edpis [10] po�aduje výsledky dru�icového m��ení, jejich� charakteristika 

p�esnosti GDOP nebo PDOP je lep�í ne� 7. Pokud parametr GDOP/PDOP p�esáhne 

p�i m��ení hodnotu 7, je t�eba opakovat m��ení po více ne� 3 hodinách a jeho velikost 
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ji� op�tovn� nesmí p�ekro�it hodnotu 7. Jak bylo uvedeno vý�e, standardní doba opakování 

p�i m��ení s dostate�nou p�esností je hodina jedna.  

Tento p�edpis ale umo�
uje i dvojí nezávislé ur�ení bodu zpracováním  pouze 

jediného m��ení technologií GNSS. Pro tuto variantu jsou ale stanoveny dal�í podmínky, 

které musí být bezpodmíne�n� dodr�eny, jinak nelze �e�ení uznat za dvojí nezávislé ur�ení 

bodu. V takovém p�ípad� je t�eba dvakrát ur�it vý�ku antény, v p�ípad�, �e souvislá doba 

m��ení pro postprocessing je krat�í ne� 1 hodina, nesmí parametr GDOP/PDOP pro �ádný 

pou�itý výsledek m��ení p�ekro�it hodnotu 7 a poloha bodu nesmí být ur�ena pouze 

vyu�itím virtuálních referen�ních stanic poskytnutých sít�mi permanentních stanic, 

nebo kombinace virtuální referen�ní stanice a permanentní stanice ze stejné sít�

permanentních stanic. 

V sou�asné dob� se testuje, zda by bylo mo�né uznat výsledky m��ení na dru�icový 

systém GPS-NAVSTAR a na dru�icový systém GLONASS jako dvojí nezávislé ur�ení 

bodu. Dle výsledk� výzkumu je takové dvojí ur�ení pravd�podobn� reálné, ale nikdy 

p�i takovém ur�ení nebude eliminován nap�íklad vliv ionosféry a troposféry, 

proto�e v jeden okam�ik p�sobí na ob� m��ení shodn�. Obzvlá�t� nyní, nacházíme-li 

se blízko maxima jedenáctiletého cyklu velké aktivity ionosféry, by takový postup mohl 

být relativn� riskantní. Touto metodou se také neeliminují chyby zp�sobené vlivem chybné 

centrace na stanovisku, horizontace, m��ení vý�ky antény a dále nesprávné sestavení 

aparatury. V sou�asné dob� je ale v�t�í p�eká�kou pro tuto realizaci ne zcela samostatn�

funk�ní dal�í dru�icový systém (GLONASS), který by mohl samostatn� fungovat 

na úrovni GPS-NAVSTAR. [2] 

3.4.1.2 Transformace bod� do národního sou�adnicového systému 

Transformaci sou�adnic z geocentrického sou�adnicového systému ETRS 89 

(ETRF 2000) do S-JTSK lze provést pouze pomocí takového zpracovatelského programu, 

který je schválen �ÚZK. Na internetových stránkách �ÚZK je seznam t�chto program�

zve�ejn�n a p�edev�ím pr�b��n� aktualizován. Pro výpo�et sou�adnic v S-JTSK lze vyu�ít 

dv� varianty, bu� klí� zp�esn�né globální transformace a nebo pomocí volby identických 

bod�, které mají specifické po�adavky.  

V p�ípad� volby identických  bod� je pro ur�ení parametr� transformace t�eba 

pou�ít nejmén� �ty�i identické body, jejich� sou�adnice byly získány m��ením 

nebo p�evzaty z platných geodetických údaj�, sou�adnice v�ech identických bod� musí být 
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ur�eny s p�esností vy��í  nebo stejnou, ne� je p�esnost po�adovaná pro ur�ované body, 

identické body musí být rozlo�eny rovnom�rn�, jejich pr�m�rná vzdálenost nesmí být v�t�í 

ne� 5 km a �ádná vzdálenost mezi sousedními identickými body není v�t�í ne� 8 km. 

Pokud  by byl prolo�en body obvodový polygon, nesm�l by �ádný z jeho vnit�ních úhl�

být men�í ne� 20°. Dále musí být spln�na podmínka, �e �ádný z ur�ovaných bod� vn�

obrazce vytvo�eného identickými body nesmí le�et od nejbli��í spojnice mezi dv�ma 

sousedními identickými body ve vzdálenosti v�t�í ne� 1/10 délky této spojnice. [10] 

Poslední podmínka upravuje takovou variantu volby identického bodu, kdy by 

nebyly jeho sou�adnice známé z dostupných geodetických údaj� a jejich hodnota by byla 

zji�	ována m��ením. V p�ípad� kdy by zji�t�ná odchylka p�ekro�ila na tomto bod�

maximální povolenou odchylku, bylo by nutné bu� takový bod z transformace vylou�it 

a zvolit jiný identický bod, nebo oprávn�nost vztahu mezi sou�adnicovými systémy 

pro takový bod dolo�it ov��ením polohy identického bodu a v p�ípad� pot�eby i sou�adnic 

ETRS 89 (ETRF 2000) i v S-JTSK. [10] 

3.4.2 Terestrické metody 

3.4.2.1 Dopln�ní podrobného polohového bodového pole 

Body PPBP se obecn� zam��ují plo�nými sít�mi s m��enými vodorovnými sm�ry 

a délkami, polygonovými po�ady oboustrann� p�ipojenými a oboustrann� orientovanými, 

v men�ích délkách po�adu i polygonovými po�ady jednostrann� orientovanými, 

pop�. neorientovanými. Dále se body ur�ují protínáním vp�ed z úhl� nebo protínáním 

z délek nebo kombinovaným protínáním a rajónem. [14] 

P�i �e�ení dopln�ní PPBP v rámci této diplomové práce bude zvoleno ur�ení bod�

PPBP plo�nou sítí. Nové body PPBP budou budovány p�edev�ím v zastav�né �ásti obce, 

a tak vzhledem k ulicové zástavb� v lokalit� bude omezena konfigurace plo�né sít�. 

3.4.2.1.1 M��ení sm�r�

Vodorovné sm�ry budou m��eny dle po�adavk� [14] v jedné skupin� teodolitem, 

resp. totální stanicí zaji�	ující p�esnost m��ených sm�r� 0,0006 gon. P�i délkách do 500 m 

by bylo mo�né pou�ít i teodolit s p�esností m��ených sm�r� 0,0020 gon. Jeliko� délka 

orientací v dané lokalit� n�kolikanásobn� p�evy�uje hodnotu 500 m, tak bude pou�ito  

kalibrované totální stanice Topcon GPT-3003N s p�esností m��eného úhlu m� = 0,0009 

gon, co� odpovídá p�esnosti m��eného sm�ru m� = 0,0006 gon.  
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Mezní odchylka v uzáv�ru skupiny je stanovena dle [14] na 0,0030 gon. Vyjdeme-li 

se v�ak z klasického výpo�tu pro ur�ení mezní hodnoty velikosti uzáv�ru skupiny 

stanoveného jako tmu .2
ψ

=∆ , kde 
ψ

m  je st�ední chyba m��eného sm�ru v jedné skupin�

a t je sou�initel konfidence volený tak, jak tomu bývá u jednoduchých a snadno 

kontrolovatelných m��ení t = 2, dostáváme pro vý�e uvedenou p�esnost totální stanice 

Topcon GPT-3003N hodnotu 0018,0=∆u  gon. Povolená v�t�í hodnota [14] poukazuje 

nejen na vliv p�ístrojové p�esnosti, ale i vliv m��i�e a vn�j�ích podmínek. 

3.4.2.1.2 M��ení délek 

Délky budou m��eny dvakrát, dálkom�rem s p�esností po�adovanou [14] na 0,01 m 

a obousm�rn�. V�echna m��ení budou provedena s vyu�itím optických odrazných systém�

na cílových bodech. K m��ení délek bude pou�ita kalibrovaná totální stanice Topcon 

GPT-3003N s p�esností m��ených délek md = (3mm+2ppm). 

Nam��ené délky budou opraveny o fyzikální redukce z teploty a tlaku vzduchu 

zavedením t�chto hodnot do programového vybavení totální stanice, o matematické 

redukce do vodorovné roviny a z nadmo�ské vý�ky a o redukce do zobrazovací roviny 

S-JTSK b�hem výpo�tu plo�né sít� zavedením m��ítka ve výpo�etním programu 

s vyu�itím známých p�ibli�ných sou�adnic lokality a p�ibli�né nadmo�ské vý�ky lokality. 

Mezní rozdíl dvojice m��ených délek je dle [14] 0,02 m u délek krat�ích ne� 500 m, 

0,04 m u délek v�t�ích ne� 500 m. P�i m��ení mezi body polohových bodových polí 

nesm�jí rozdíly mezi zm��enými a ze sou�adnic vypo�tenými nebo p�vodn� ur�enými 

hodnotami vodorovných úhl� a délek p�ekro�it tyto mezní odchylky:  

Tabulka �.  2 Mezní odchylky p	i m�	ení mezi body polohových bodových polí 

mezní odchylka 
úhel 
[gon] 

délka  
[m] 

mezi body ZPBP/ZhB a body PPBP 0,0100 0,13 
mezi body PPBP 0,0300 0,15 
mezi body PPBP na technických objektech p�idru�ených k 
tému� ur�ujícímu bodu do vzdálenosti 50 m od n�j 

0,0500 0,04 
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3.4.2.2 Podrobné m��ení 

I podrobné m��ení prvk� polohopisu katastrální mapy podléhá doporu�ení [14]. 

Délky a sm�ry se m��í s takovou p�esností, aby p�i opakovaném nebo kontrolním m��ení 

nebyly p�ekro�eny tyto mezní odchylky v rozdílech dvojího m��ení dle [14]: 

• 0,001( d )+ 0,05 m pro délky v m��ické síti 

• 0,08 m pro om�rné míry mezi jednozna�n� identifikovatelnými podrobnými 

body 

• 4/d [gon] pro sm�ry na pomocné body v m��ické síti 

• 5/d [gon] pro sm�ry na jednozna�n� identifikovatelné podrobné body, kde d 

je délka v metrech. 

Ke spln�ní po�adavk� vyhlá�ky �. 26/2007 Sb., v platném zn�ní je t�eba p�i 

podrobném m��ení rozli�ovat podrobné tvary p�edm�t� polohopisu, dosahuje-li délka 

p�ímé spojnice lomových bod� alespo
 0,10 m. 

3.4.2.2.1 Pomocné m��ické body 

Pro podrobné m��ení se polohové bodové pole doplní pomocnými m��ickými body, 

jejich� po�et a rozmíst�ní se volí v hustot� nezbytné pro zam��ení podrobných bod�. 

Pomocné m��ické body se ur�ují stani�ením na m��ických p�ímkách mezi body 

polohových bodových polí a pomocnými m��ickými body, rajóny, pomocnými 

polygonovými po�ady, protínáním ze sm�r�, pop�ípad� z délek, jako volné polární 

stanovisko, technologií GNSS nebo plo�nými sít�mi. [14] 

Délka rajónu m��e být nejvý�e 1000 m a p�itom nejvý�e o 1/3 v�t�í ne� délka 

m��ické p�ímky, na kterou je rajón orientován a nebo nesmí být v�t�í, ne� je délka 

k nejvzdálen�j�ímu orienta�nímu bodu. Nejv�t�í p�ípustná délka volného polygonového 

po�adu, nejvý�e t�í na sebe navazujících rajón�, je 250 m. Délka m��ické p�ímky 

a polygonového po�adu tvo�eného pomocnými body nesmí být v�t�í ne� 2000 m. 

P�i zam��ování bod� m��ické sít� se vyu�ívají zpravidla elektronické dálkom�ry 

s optickými odraznými systémy. [14] 

Ur�ení bod� m��ické sít� lze provést také technologií GNSS vyu�itím m��ení 

v reálném �ase nebo m��ení s následným zpracováním. Kontrola se provede opakovaným 

ur�ením bod� technologií GNSS nebo ur�ením bod� jinou m��ickou metodou. Pomocné 

m��ické body se mohou ozna�ovat do�asn� d�ev�ným kolíkem, kovovou trubkou, h�ebem, 
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vyrytým k�í�kem apod. Zam��ují se p�ed zahájením podrobného m��ení nebo sou�asn�

s podrobným m��ením. [14] 

3.4.2.2.2 Metody podrobného m��ení 

Podrobné body se obvykle zam��ují polární metodou nebo technologií GNSS. 

Ostatní geodetické metody se pou�ívají k zam��ení t�ch podrobných bod�, které není 

mo�né nebo ú�elné ur�it polární metodou nebo technologií GNSS. Takovými jsou 

nap�íklad nep�ístupné body, výstupky a rozhraní na budovách, stísn�ná zástavba apod. [14] 

P�i m��ení délek dálkom�ry se dle [14] vyu�ívají p�evá�n� optické odrazné 

systémy, pouze ve výjime�ných p�ípadech je mo�né vyu�ít mo�nosti zam��ení délek 

dálkom�ry s pasivním odrazem. Délky se m��í a registrují dálkom�rem obdobn�, jako 

tomu bylo v kapitole 3.4.2.1.2, s p�esností na 0,01 m. Krátké délky lze m��it dálkom�ry 

s pasivním odrazem nebo pásmem. K m��ení délek se pou�ívají kalibrovaná pásma 

a dálkom�ry. Nam��ené délky se opravují o fyzikální, matematické redukce a redukce 

do zobrazovací roviny stejným zp�sobem, jak bylo uvedeno v kapitole �. 3.4.2.1.2. 

Dle doporu�ení [14] redukce není nutné zavád�t, nep�esáhne-li jejich sou�et pro danou 

délku 0,02 m. Jeliko� je tato operace zpravidla provád�na automatizovan� pro v�echna 

m��ení, nebude toto zjednodu�ení vyu�ito. Na stanovisku by m�l být v�dy zam��en 

nejmén� jeden podrobný bod ur�ený ji� z jiného stanoviska pro p�ípadné odhalení 

nesrovnalostí. 

Úhlové údaje se m��í a registrují s p�esností alespo
 na 0,0010 gon. Orientace 

na stanovisku se provede v�dy nejmén� na dva body polohových bodových polí 

nebo na pomocné m��ické body, p�i�em� nejmén� na jeden z nich se m��í také délka. 

Jde-li o volné polární stanovisko, musí být na body polohových bodových polí 

nebo na pomocné m��ické body zm��eny nejmén� dv� délky a dva vodorovné sm�ry. 

V p�ípad� volného stanoviska, protínání ze sm�r� nebo protínání z délek, musí být úhel 

na ur�ovaném bod� v rozmezí 30 gon a� 170 gon. [14] 

Vzdálenost ur�ovaného bodu od stanoviska smí p�esáhnout délku spojnice 

stanoviska s nejvzdálen�j�ím orienta�ním bodem nejvý�e o jednu polovinu. Nelze-li 

zam��it více ne� jeden orienta�ní sm�r, orientace se ov��í na kontroln� zam��eném 

podrobném bodu ur�eném z jiného stanoviska. [14] 

Podrobné body, které není mo�no ur�it technologií GNSS nebo polární metodou 

se mohou ur�it také ostatními m��ickými metodami s p�ipojením na jednozna�n�
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identifikovatelné podrobné body ur�ené s kódem kvality 3 dle [11], v�dy v�ak s nezávislou 

kontrolou. Ur�ení jednozna�n� identifikovatelných podrobných bod� se kontroluje 

om�rnými mírami nebo dal�ím nezávislým m��ením. V p�ípadech, kdy om�rné míry nelze 

zm��it v�bec nebo jen velmi obtí�n� a nebo jsou del�í ne� 50 m, zm��í se kontrolní míry 

vzta�ené k jiným jednozna�n� identifikovatelným podrobným bod�m. [14] 

3.5 Výkresová dokumentace 

V rámci této diplomové práce bude vyhotoveno  n�kolik grafických výstup�, jak 

z �ásti revize a dopln�ní PPBP, tak z �ásti podrobného m��ení polohopisu katastrální mapy 

a obnovení SGI. Jedním z výstup� etapy revize a dopln�ní PPBP bude p�ehledný ná�rt 

PPBP a z navazujících etap to bude p�edev�ím vyhotovení m��ických ná�rt�, p�ehled kladu 

m��ických ná�rt� a digitální katastrální mapa. Tato kapitola stru�n� shrnuje to, co by m�lo 

být obsahem jednotlivých grafických výstup�.  

3.5.1 P�ehledný ná�rt podrobného polohového bodového pole 

Úpravu p�ehledného ná�rtu PPBP upravuje doporu�ující p�edpis [14], podle kterého 

se p�ehledný ná�rt PPBP vyhotovuje zpravidla v m��ítku 1:5 000, pop�. v jiném vhodném 

m��ítku. Podkladem m��e být bu� zmen�enina obrazu katastrální mapy, orienta�ní mapy 

parcel, rastrový obraz Státní mapy 1:5 000 nebo data ZABAGED®. P�ehledný ná�rt PPBP 

by m�l obsahovat zejména nadpis �P�ehledný ná�rt podrobného polohového bodového 

pole�, zákres správních hranic, názvy v rámci lokality dot�ených a sousedních 

katastrálních území, klad Státní mapy 1:5 000, legendu s vysv�tlivkami, zákres bod�

polohových bodových polí v�etn� jejich �ísel �ernou barvou a vyzna�ení jejich p�ípadného 

zru�ení barvou �ervenou a zákres nových bod� PPBP v�etn� jejich �ísel barvou �ervenou. 

�erven� se vyzna�ují i polygonové po�ady a m��ené sm�ry. Dále se uvádí m��ítko 

p�ehledového ná�rtu a jméno zpracovatele. [14] 

Není na závadu, jsou-li v p�ehledném ná�rtu zobrazeny skute�nosti nad rámec 

stanoveného obsahu, nesmí tím v�ak být zhor�ena �itelnost nebo reprodukovatelnost 

p�ehledného ná�rtu PPBP. V p�ípad�, �e jsou pro m��ení vyu�ity i body mimo zájmové 

území, jsou rovn�� zakresleny v p�ehledném ná�rtu, a pokud jsou od zájmového území 

zna�n� vzdáleny, mohou být znázorn�ny schematicky zp�sobem vylu�ujícím pochybnost 

o jejich toto�nosti. [14] 



Tvorba digitální katastrální mapy v �ásti 
katastrálního území Vilantice 

                                                                                                                                                                                 

-32- 

Body PPBP se ozna�ují vlastním �íslem bodu, body ZhB a ZPBP se ozna�ují 

kombinací vlastního �ísla bodu a �ísla triangula�ního listu uvedeného v závorce 

za vlastním �íslem bodu. P�íslu�nost bodu PPBP k r�zným katastrálním územím je 

v p�ehledném ná�rtu PPBP znázorn�na pouze tehdy, tvo�í-li bod hranici mezi katastrálními 

územími.  

Obrázek �.  6 Ukázka �ásti z P	ehledného ná�rtu PPBP 

Na ukázce p�ehledného ná�rtu PPBP je znázorn�na �ást intravilánu obce z d�vodu 

�itelnosti pouze �ernou lemovkou, m��ené sm�ry a délky jsou znázorn�ny plnou �ervenou 

�arou a m��ené sm�ry �ervenou �arou �árkovanou. V p�ehledném ná�rtu PPBP jsou 

rozli�eny body bodových polí d�íve ur�ené a body nové, p�i�em� se rozli�uje, zda nový 

bod byl ur�en terestrickým m��ením (men�í kole�ko s vodorovnou �arou) 

a nebo technologií GNSS (v�t�í kole�ko se svislou �arou).  

3.5.2 M��ické ná�rty 

I podobu m��ických ná�rt� upravuje doporu�ujícím zp�sobem p�edpis [14]. 

Podle n�j se m��ický ná�rt zpravidla vyhotovuje na podklad� ná�rtu zji�	ování hranic. 

Vyhotovuje se bu� na papír nebo plastovou fólii ve formátu A3, pop�ípad� se do tohoto 

formátu slo�í. M��ický ná�rt se obvykle zakládá ve stejném rozsahu a m��ítku jako ná�rt 

zji�	ování hranic. Je také mo�né slou�it n�kolik ná�rt� zji�	ování hranic do jednoho 

m��ického ná�rtu zmen�ením m��ítka nebo naopak vyhotovením zv�t�enin m��ítko zv�t�it, 

ale pouze za p�edpokladu, �e se tím nezhor�í p�ehlednost a �itelnost nov� vznikajícího 

m��ického ná�rtu. [14] 
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Pro �íslování m��ických ná�rt� se pou�ijí �ísla záznamu podrobného m��ení zm�n 

(ZPMZ) rezervovaná pro ná�rty zji�	ování hranic. Popis m��ického ná�rtu tvo�í v levém 

horním rohu �íslo ZPMZ a název katastrálního území, dále pak orientace blokového ná�rtu 

k severu, �ísla sousedních m��ických ná�rt� a dole uprost�ed m��ítko m��ického ná�rtu. 

Zpravidla v pravém dolním rohu se uvede popisové pole. [14] 

Body polohových bodových polí a pomocné m��ické body se zakreslují a �íslují 

�erven�, stejn� se zakresluje m��ická sí	 a orientace k severu. Do m��ického ná�rtu je 

mo�né vyzna�it pouze vybraná spojení a orienta�ní sm�ry m��ické sít� tak, aby z�stal 

p�ehledný. Pr�b�h polygonového po�adu je znázorn�n st�ídavou �arou, ostatní sm�ry 

�árkovanou �arou. Obvod m��ického ná�rtu se vyzna�uje st�ídavou �árou �luté barvy podél 

hranic parcel. Obsah katastrální mapy a �ísla m��ených bod� se vyzna�ují �ern�, �ísla bod�

vyu�itelných podklad� se vyzna�ují mod�e. V m��ickém ná�rtu se tlustou �arou v�dy kreslí 

hranice vlastnická, tenkou �arou se kreslí ostatní obsah katastrální mapy. Pro v�t�í 

p�ehlednost mohou být v m��ickém ná�rtu hn�d� tence znázorn�ny i p�edm�ty, které 

obsahem SGI nebudou. Plochy zastav�né budovami se vyzna�í vybarvením sv�tle r��ovou 

barvou tak, aby m��ický ná�rt z�stal p�ehledný. [14] 

V m��ickém ná�rtu se vyzna�ují body ZPBP a ZhB úplným �íslem bodu nebo jen 

vlastním �íslem bodu a �íslem triangula�ního listu uvedeném v závorce za vlastním �íslem 

bodu. Body PPBP a pomocné m��ické body se ozna�ují pouze svým po�adovým �íslem, 

úplné �íslo bodu se uvede jen u bodu o�íslovaného v jiném katastrálním území. I podrobné 

body se ozna�ují pouze svým po�adovým �íslem. �lutá st�ídavá lemovka vymezuje 

p�íslu�nost podrobných bod� k ná�rtu. Podrobné body lze také ozna�it �íslem m��ického 

ná�rtu, v rámci kterého byl o�íslován, a za poml�kou vlastním �íslem bodu, pop�ípad� lze 

ozna�it svým úplným �íslem. Opakované ur�ení podrobného bodu se vyzna�í v ná�rtu 

�erným podtr�ením �ísla bodu. Lomové body p�ebíraných hranic se zpravidla �íslují 

a� p�i vektorizaci rastrového obrazu. V neposlední �ad� je t�eba uvést i om�rné míry 

mezi podrobnými body. Pokud om�rnou míru nelze zm��it, zapí�í se v ná�rtu podél 

spojnice lomových bod� písmena �n.m.�. [14] 

Vyskytují-li se v �et�ené lokalit� n�jaké vyu�itelné p�edchozí výsledky 

zem�m��ické �innosti, ozna�í se v m��ickém ná�rtu mod�e �íslem ZPMZ. Na záv�r 

se vyhotoví p�ehled kladu m��ických ná�rt�. [14] 
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3.5.3 Digitální katastrální mapa 

I tvorba výkresu DKM je upravena doporu�ujícím zp�sobem v p�edpisu [14] a [23]. 

Tvorba výkresu DKM se provádí za pomoci vhodného programového vybavení 

a postupuje se tak, aby výsledný SGI svým obsahem odpovídal § 16 Soubor geodetických 

informací vyhlá�ky �. 26/2007 Sb., v platném zn�ní a struktura dat odpovídala p�edpisu 

vydaným �ÚZK - Struktura a vým�nný formát digitální katastrální mapy a souboru 

popisných informací katastru nemovitostí �R.  

3.5.3.1 Obsah katastrální mapy 

Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy 

obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, 

státních hranic, hranic chrán�ných území a ochranných pásem, hranic nemovitostí a dal�í 

prvky polohopisu. Zvlá�tním prvkem polohopisu digitální nebo digitalizované mapy 

v S-JTSK jsou hranice rozsahu v�cného b�emene k �ásti pozemku. [11] 

Hranice a dal�í prvky polohopisu se v katastrální map� zobrazují p�ímými 

spojnicemi jejich lomových bod�. V od�vodn�ných p�ípadech lze pou�ít kru�nici nebo její 

�ást. Pokud to není mo�né, vyjád�í se pr�b�h hranice nebo dal�ího prvku polohopisu 

úse�kami, jejich� délka se volí tak, aby se �ádný bod na úse�ce od skute�ného pr�b�hu 

hranice neodchýlil o více ne� 0,10 m. [11] 

V SGI jsou dále geometricky a polohov� ur�eny dal�í prvky polohopisu, kterými 

jsou nap�íklad osa kolejí �elezni�ní trat� mimo �elezni�ní stanici a pr�myslové závody, 

hrana koruny a st�ední d�licí pás silnice nebo dálnice, most, osa koryta vodního toku 

s �í�kou koryta men�í ne� 2 m, propustek nebo tunel v násypovém t�lese komunikace, 

pokud jimi prochází vodní tok nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela, 

nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého nap�tí v�etn� sto�ár�, zvonice, pomník, 

socha, památník, mohyla, k�í� a bo�í muka a budovy, které jsou p�íslu�enstvím jiné 

budovy evidované v katastru na té�e parcele nebo které jsou sou�ástí vodního díla 

evidovaného v katastru, s výjimkou drobných staveb. [11] 

Dal�í prvky polohopisu katastrální mapy, které nejsou vyjmenovány vý�e a jsou 

obsahem aktuální katastrální mapy, se v katastrální map� ponechají do doby, kdy je revizí 

údaj� katastru zji�t�na zm�na oproti jejich zobrazení v katastrální map�, pop�ípad�

do doby obnovy katastrálního operátu. [11] 
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Popis katastrální mapy tvo�í 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. Vn� mapového rámu tvo�í popis 

analogové katastrální mapy klasické mimorámové údaje. U digitální mapy a digitalizované 

mapy jsou tyto údaje obsa�eny v jejich metadatech. [11] 

3.5.3.2 Tvorba digitální katastrální mapy 

DKM se zakládá na podklad� dat evidovaných v dosavadním katastrálním operátu, 

na podklad� dat SPI a SGI. Výsledná DKM se postupn� tvo�í z jednotlivých prvk�

získaných importem z dosavadního SGI prost�ednictvím vým�nného formátu katastru, 

z dat získaných novým mapováním, z výsledk� d�ív�j�ího geodetického ur�ení polohopisu 

v S-JTSK nebo v p�vodním sou�adnicovém systému, ve kterém bylo provedeno �íselné 

zam��ení a nebo v místním sou�adnicovém systému, pokud takové zam��ení existuje. Dále 

lze vyu�ít i p�ipojené transformované rastrové obrazy pro orientaci v lokalit�. 

P�i mapování lze v men�ích ucelených prostorech pro dopln�ní neznatelných hranic parcel 

pou�ít postup blokové transformace. [14] 

Body polohových bodových polí se ve výkresu DKM nevyzna�ují, jejich zobrazení 

lze provést automaticky z databáze polohových bodových polí. V p�ípad�, �e bod 

polohového bodového pole tvo�í lomový bod polohopisu, nahradí se podrobným bodem 

se shodnými sou�adnicemi. [14] Body polohových bodových polí musí být obsahem ka�dé 

výsledné katastrální mapy vedené v S-JTSK.  

Uvnit� parcely musí být umíst�no v�dy jedno parcelní �íslo, které se umís	uje 

do st�edu parcely a jeho vzta�ný bod p�edstavuje defini�ní bod parcely. Toto �íslo je 

mo�né v p�ípad� pot�eby zmen�it o 1/3. Pokud u malých parcel zmen�ené defini�ní 

parcelní �íslo nezaji�	uje z�etelné ozna�ení parcely ve standardním grafickém výstupu, tak 

se jeho podoba minimalizuje a uvede se dal�í parcelní �íslo vn� parcely a jeho 

p�íslu�nost   parcele se vyzna�í �ipkou vycházející z minimalizovaného parcelního �ísla 

a sm��ující k popisovému parcelnímu �íslu. [14] 

P�edm�ty obsahu katastrální mapy se vyzna�ují standardizovanými mapovými 

zna�kami dle bodu 10 p�ílohy, vyhlá�ky �. 26/2007 Sb., v platném zn�ní. Mapová zna�ka 

druhu pozemku se umístí uvnit� parcely poblí� st�edu nad parcelní �íslo. U malých parcel, 

do kterých nelze zna�ku vzhledem k její velikosti umístit, je mo�no ji zmen�it o 1/3 

nebo vypustit. [14] 
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Vyzna�ení hranice chrán�ného území a ochranného pásma se provede p�íslu�nou 

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

zna�kou vedenou ve vzdálenosti 0,5 m soub��n� s hranicí parcely a umístí se dovnit�

tohoto území. [14] 
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4 METODICKÝ POSTUP 

4.1 Popis lokality 

4.1.1 Geografický popis 

Zájmovou lokalitou této diplomové práce bylo katastrální 

území Vilantice, které je shodné se správním územím obce 

Vilantice, jeho� sou�ástí je i osada Chot�borky. Vilantice le�í 

na okraji intenzivn� urbanizovaného území p�i ji�ní hranici 

okresu Trutnov, v blízkosti  m�st Dv�r Králové nad Labem 

a Jarom��, v Královéhradeckém kraji. Vilanticemi prochází 

silnice II/285, propojující ji�ní �ásti okres� Trutnov a Náchod. 

Tato silnice vede p�es Vilantice, Velichovky, Jarom�� a Nové 

M�sto nad Metují a� do pohrani�ní oblasti Orlických hor. Obec Vilantice se nachází 

nedaleko m�st Dv�r Králové nad Labem, Jarom��, Ho�ice, lázn� Velichovky a Hradec 

Králové, které zaji�	ují slu�by, �kolní a pracovní p�íle�itosti nejen pro obec Vilantice.  

Obrázek �.  8 Lokalizace v rámci �eské republiky 

Obec byla zalo�ena nad poto�ním úvalem, v údolí, sva�ujícím se k východu 

ve zvln�né podkrkono�ské krajin�. Zástavba vznikla po obou stranách údolí nad potokem, 

který pramení v západní �ásti obce. Osou ulicové zástavby byla komunikace, dne�ní silnice 

Obrázek �.  7 Lokalizace



Tvorba digitální katastrální mapy v �ásti 
katastrálního území Vilantice 

                                                                                                                                                                                 

-38- 

II/285. Zástavba si dodnes udr�ela p�vodní ulicový charakter, postupn� byla zahu�	ována 

a také zde vznikly �etné místní komunikace pro p�ístup k zástavb� vzdálen�j�í od silnice. 

Vlastní obec Vilantice nemá �ádnou náves, za centrum obce lze pova�ovat místo 

s k�i�ovatkou hlavní procházející silnice se silnicí vedoucí sm�rem na Ji�i�ky. V této �ásti 

vsi je soust�ed�na �ást zdej�ího ob�anského vybavení, obecní ú�ad, knihovna, hasi�ská 

zbrojnice a hostinec. 

Osada Chot�borky byla zalo�ena d�íve ne� Vilantice. Jedná se o drobný sídelní 

útvar, který vznikl v okolí kruhové návsi p�ed kostelem Nanebevzetí P. Marie. Osada 

Chot�borky le�í na vrcholu výrazného h�betu v ji�ní �ásti podkrkono�ské krajiny. 

Chot�borky jsou dnes díky své dlouhé historii vesnickou památkovou zónou.  

4.1.2 Stru�ná historie osady Chot�borky 

Podle p�vodního nejstar�ího záznamu z roku 1348 je pravd�podobné, �e p�vodní 

jméno osady zn�lo Chot�bo�e. Je to jméno vysloven� slovanské a starobylé. Název 

Chot�borky je novotvar pocházející p�ibli�n� ze 17. století. Památky zapsané v seznamu 

nemovitých kulturních památek na území obce Vilantice se nalézají v�echny v osad�

Chot�borky. Jedná se o areál kostela Nanebevzetí P. Marie, �ím� je chápán kostel samotný, 

dále krásný barokní portál u h�bitova z roku 1740 a polygonální zvonice pocházející 

p�ibli�n� z konce 16. století. Dal�í významnou památkou je i sloup sv. Jana Nepomuckého 

na návsi z roku 1730 a rodný statek F. X. Du�ka, �.p. 3.  

Farní kostel byl vybudován jako d�ev�ná stavba 

p�ibli�n� ve 12. - 13. století, co� potvrzují kosterní nálezy 

odpovídající vlivu k�es	anství. V pr�b�hu husitských válek 

byly Chot�borky, kostel, fara i osada vyloupeny 

a vypáleny. V první polovin� 14. století byl tedy kostel 

vybudován od kamene jako gotická, pozd�ji zbarokizovaná 

orientovaná jednolodní stavba. 

Starobylá d�ev�ná pozdn� gotická zvonice je 

v p�ízemí osmibokým prkenným hranolem, který postupn�

p�echází ve �ty�boké patro kryté �indelovým stanem. 

Na zvonici jsou dodnes zav��eny dva zvony. 

Sloup sv. Jana Nepomuckého je tvo�en piedestalem zdobeným volutovými pilastry, 

na n�m� je umíst�n obelisk s polychromovanou postavou sv�tce pocházející z roku 1730 

Obrázek �.  9 Polygonální zvonice 
s barokním portálem v pozadí 
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z dílny Matyá�e Bernarda Brauna. Braunovo dílo je obecn� pova�ováno za jedno 

z nejvýznamn�j�ích vrcholn� barokních d�l. 

Dne 8.12.1731 se v Chot�borkách narodil hudební 

skladatel, otec �eského klavírního um�ní, p�ítel Mozart�v, 

F. X. Du�ek. V tém�e dom� se narodil jeho synovec 

Franti�ek de Paula Du�ek, vynikající lesnický odborník, 

autor první �esky psané v�decké knihy lesnické.  

�kolní vyu�ování zde bylo z�ízeno ji� v roce 1724 v chalup� �. p. 2. 

Do chot�borské �koly chodilo mnoho d�tí z okolních vesnic.  

Obrázek �.  12 Budova první �koly v Chot�borkách 

Dne�ní ves byla p�ed kostelem zalo�ena p�ed rokem 1790. Ru�iv� p�sobí 

ale budova bývalé �koly, ji� druhé v po�adí, p�estav�ná na bytový d�m 

se zmodernizovanou fasádou a novodobými okny.  

Obrázek �.  11 Sloup sv. Jana

Nepomuckého 

         Obrázek �.  10 Rodný d�m F. X. Du�ka 
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V osad� Chot�borky je celkem 9 stavení s �íslem popisným. Území obce je 

ve smyslu zákona �. 20/1987 Sb., o památkové pé�i, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, územím 

s archeologickými nálezy.  

4.2 Analýza sou�asného mapového operátu 

Zájmová lokalita se nachází v územním obvodu, kde státní správu katastru 

nemovitostí �R vykonává Katastrální ú�ad pro Královéhradecký kraj, Katastrální 

pracovi�t� Trutnov.  Zájmová lokalita byla zmapována v n�kolika vývojových etapách 

dne�ního katastru nemovitostí. 

Pro ú�ely stabilního katastru byla obec Vilantice v�etn� osady Chot�borky 

zmapována a zakreslena v povinných císa�ských otiscích. Na ní�e uvedeném obrázku je 

vid�t zákres z mapování pro ú�ely stabilního katastru. Povinné císa�ské otisky stabilního 

katastru pro k.ú. Vilantice byly poskytnuty Zem�m��ickým ú�adem. 

Obrázek �.  13 Ukázka povinného císa	ského otisku

Jak ji� bylo uvedeno v kapitole �. 3.3.1, pozemkový katastr a� na výjimky vlastního 

mapování dle Instrukce A p�evzal mapový operát stabilního katastru. Jeliko� v této lokalit�

neprobíhalo novom��ické mapování, pozemkový katastr zde obsahuje shodný mapový 

operát jako katastr stabilní, samoz�ejm� s výjimkou nov� vzniklých parcel. Na Obrázku 

�. 14 je znázorn�n soutisk mapy pozemkového katastru (PK) s povinným císa�ským 

otiskem.  
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Obrázek �.  14 Soutisk mapy PK s povinným císa	ským otiskem 

Mapa PK byla dále p�evedena do souvislého zobrazení, které je dnes 

a� na vynesené zm�ny shodné s platnou analogovou katastrální mapou. Celá obec 

Vilantice v�etn� osady Chot�borky je zobrazena na mapovém listu 

GUST2880,V.S.XVI-11-14.  Na Obrázku �. 15 je znázorn�n soutisk aktuáln� platné 

analogové katastrální mapy - mapa katastru nemovitostí (KN) s mapou PK.  

Obrázek �.  15 Soutisk mapy KN s mapou PK 
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Zájmová lokalita je tedy zobrazena na dvou mapových dílech a to map� PK a map�

KN. Ob� jsou vedeny ve shodném m��ítku 1:2 880. Jak uvádí kapitola 3.1, mno�ství 

katastrálních území, kde je mapový operát veden pouze v analogové podob�, resp. v jeho 

skenované kopii, je stále vysoké. Nejen z tohoto d�vodu bylo v obci Vilantice p�istoupeno 

k �e�ení KPÚ, ale i k �e�ení a k tvorb� DKM v intravilánu obce.  

4.3 Revize bod� stávajících polohových bodových polí 

Na Obrázku �. 16 je schematicky znázorn�n dosavadní stav v�ech polohových 

bodových polí (ZPBP, ZhB, PPBP). V následujících kapitolách bude podrobn� popsán stav 

jednotlivých polohových bodových polí. 

Obrázek �.  16 Dosavadní stav polohových bodových polí v k.ú. Vilantice 
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4.3.1 Základní polohové bodové pole 

Informace o základním polohovém bodovém poli na území TL 1623, na kterém je 

zobrazena zájmová lokalita, byly p�evzaty z databáze ZÚ, resp. z geodetických údaj�

o bodech. V zájmové lokalit� se vyskytují následující �ty�i body základního polohového 

bodového pole, z nich� dva jsou orienta�ním bodem.  

�íslo bodu název bodu stabilizace 

000916230170 V boroví 
�ulový hranol o rozm�rech 20x20x90 cm 

2 podzemní zna�ky 

000916230171 V boroví � OB1
�ulový hranol o rozm�rech 16x16x75 cm 

1 podzemní zna�ka 

000916230172 V boroví � OB2
�ulový hranol  o rozm�rech 16x16x75 cm

1 podzemní zna�ka 

000916230210 Zádu�ní les 
�ulový hranol o rozm�rech 20x20x91 cm 

2 podzemní zna�ky 

Tabulka �.  3 Základní polohové bodové pole - dosavadní stav

Tyto �ty�i body byly nalezeny a jejich poloha byla ov��ena dle GÚ. Bod 

000916230170 byl tém�� bez závad, pouze jeho orienta�ní bod 000916230171 byl nalezen 

s vyvrácenou ochrannou ty�í a u bodu 000916230210 nebyl nalezen orienta�ní bod 

uvedený v GÚ (viz. P�íloha I: Oznámení  závad  a  zm�n na  bodech  základního  

polohového  bodového  pole). 

4.3.2 Zhu��ovací body 

Na zmín�ném TL 1623 v zájmové lokalit� se nacházejí �ty�i zhu�	ovací body a dva 

body zaji�	ovací ní�e uvedené. 
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�íslo bodu název bodu stabilizace 

000916232040 Chot�borky kostel st�ed makovice v��e kostela 

000916232041 Chot�borky kostel � ZB1
�ulový hranol o rozm�rech 16x16x78 cm

1 podzemní zna�ka 

000916232042 Chot�borky kostel � ZB2
�ulový hranol o rozm�rech 16x16x75 cm

1 podzemní zna�ka 

000916232380 Za Humny 
�ulový hranol o rozm�rech 16x16x72 cm

1 podzemní zna�ka 

000916232390 Mezi Lesy 
�ulový hranol o rozm�rech 16x16x76 cm

1 podzemní zna�ka 

000916232330 U �erveného k�í�e 

�ulový hranol o rozm�rech 16x16x72 cm

1 podzemní zna�ka 

k.ú. Dubenec 

Tabulka �.  4 Zhu�
ovací body - dosavadní stav 

Poloha bod� byla ov��ena dle GÚ. Jediným nalezeným nedostatkem byla úpln�

chyb�jící orienta�ní ty� u bodu 000916232390 (viz. P�íloha I: Oznámení  závad  a  zm�n 

na  zhu�	ovacích  bodech  a bodech  podrobného  polohového  bodového  pole). 

4.3.3 Podrobné polohové bodové pole 

V zájmové lokalit� se nacházel pouze jeden bod PPBP a to bod160000000501. Bod 

byl dle GÚ z�ízen na mostku, ov��ení ale prokázalo �e mostek byl pravd�podobn�

p�estav�n. Tento bod byl tedy navr�en ke zru�ení (viz. P�íloha I: Oznámení  závad  a  zm�n 

na  zhu�	ovacích  bodech  a bodech  podrobného  polohového  bodového  pole). 

Dle ustanovení zákona �. 359/1992 Sb., o zem�m��ických a katastrálních orgánech, 

v platném zn�ní vykonává správu geodetických základ� �R Zem�m��ický ú�ad a správu 

zhu�	ovacích bod� a bod� podrobného polohového bodového pole vykonávají územn�

p�íslu�né katastrální ú�ady. Revize základního bodového pole a zhu�	ovacích bod� byla 

p�edána p�íslu�né instituci pro dal�í zpracování. Dopln�ní podrobného polohového 

bodového pole bude v�nována dal�í kapitola. 
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4.4 Dopln�ní podrobného polohového bodového pole 

Body PPBP se z�izují za ú�elem dosa�ení dostate�né hustoty bod� geometrického 

základu, ze kterého je pozd�ji p�i podrobném m��ení realizováno p�ipojení. Dostate�ná 

hustota z�ízených bod� polohových polí je v�dy výhodou pro kvalitní podrobné m��ení. 

Body PPBP se ur�ují m��ením bu� na body ostatních polohových bodových polí, tj. ZPBP, 

ZhB a PPBP nebo m��ením s vyu�itím technologie GNSS. 

Zam��ení bod� PPBP bylo realizováno ve dvou etapách. První etapa p�edstavovala 

zam��ení vybraných 10 bod� technologií GNSS. Mezi vybrané body ur�ené technologií 

GNSS byly vybrány v�echny body v extravilánu a v intravilánu byly zvoleny body tak, 

aby mezi nimi mohlo pozd�ji být realizováno terestrické m��ení.   

4.4.1 Dru�icová m��ení 

První etapou ur�ení bod� PPBP bylo geodetické m��ení s vyu�itím technologie 

GNSS, ke kterému bylo pou�ito dvoufrekven�ní aparatury Topcon Hiper GGD. M��ení 

byla provedeno rychlou statickou metodou b�hem t�ech dní. Na n�kterých bodech bylo 

m��eno dvakrát v �asových rozestupech po�adovaných provád�cí vyhlá�kou [10]. 

Na zbývajících bodech, kde bylo m��eno pouze jedenkrát se postupovalo dle ustanovení 

bodu 9.7 p�ílohy, provád�cí vyhlá�ky [10] a to tak, �e se dbalo na dvojí ur�ení vý�ky 

antény p�ed i po m��ení, ani jeden z parametr� DOP nep�ekro�il b�hem m��ení hodnotu 7 

a poslední podmínkou byla vhodná volba sít� permanentních stanic.  

Pro m��ení nesm�la být pou�ita pouze data vygenerovaná pro dv� rozdílné virtuální 

referen�ní stanice a	 u� ze sít� permanentních stanic toto�né nebo dvou odli�ných. 

Ani kombinace virtuální referen�ní stanice a permanentní stanice z toto�né sít�

permanentních stanic nebyla p�ípustná. Pro ur�ení bod� byla tedy zvolena kombinace dat 

z virtuální referen�ní stanice ze sít� permanentních stanic CZEPOS a dat z permanentní 

stanice Úpice ze sít� permanentních stanic TopNET.  

Pr�m�rná doba observace na jednom ur�ovaném bod� byla 21 minut. 

Zaznamenávána byla data v p�tisekundovém intervalu. Dvojím m��ením na bod� bylo 

ur�eno 5 bod� a jedním m��ením za pomocí dat ze dvou sítí permanentních stanic bylo 

ur�eno zbývajících 5 bod�.  
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4.4.1.1 Vstupní veli�iny 

Výpo�et ur�ovaných bod� byl proveden v software Leica Geo Office 8.2.0.0. Tento 

program byl vyvinut pro zpracování dat po�ízených aparaturami firmy Leica. Jeliko� se 

na Ústavu geodézie pracuje výhradn� s aparaturami této zna�ky, bylo t�eba nam��ená data 

upravit tak, aby byla zpracovatelná ve software, který student�m �kola nabízí. Pro p�evod 

dat z aparatury Topcon Hiper GGD, která poskytují data ve formátu *.tps bylo pou�ito 

konzolové aplikace TPS2RIN vyvinuté spole�ností Topcon Positioning Systems, která 

p�evádí formát *.tps na obecný formát observa�ních a naviga�ních dat RINEX. Aplikace 

z jednoho souboru *.tps vytvá�í 3 soubory: naviga�ní soubor GPS, naviga�ní soubor 

GLONASS a observa�ní data. V této diplomové práci byla vyu�ita pouze data 

z dru�icového systému GPS. Formát dat RINEX byl ji� jednodu�e zpracovatelný 

v software Leica Geo Office 8.2.0.0.  

Do zpracovatelského software byla importována naviga�ní a observa�ní data 

ve formátu RINEX, p�esné efemeridy IGS ze souboru SP3, tj. dráhové parametry 

jednotlivých dru�ic a data ze souboru ANTEX, ve kterém jsou zaznamenány informace 

z absolutní kalibrace antény.  

Název RINEX vznikl ze sousloví Receiver Independent Exchange Format. 

Naviga�ní data ve formátu RINEX obsahují v hlavi�ce údaje o RINEX verzi - 2.10, typu 

dat - GPS navigation data, informaci o tom, �e RINEX formát byl vytvo�en pomocí 

konzolové aplikace TPS2RIN verze 7.12 a datum vytvo�ení souboru, informaci o výrobci 

konzolové aplikace TPS2RIN Topcon Positioning systems zve�ejn�né dne 23.1.2008 

a informace o p�edpokládaném vlivu ionosféry. Ní�e pod hlavi�kou jsou uvedeny 

jednotlivé dráhové parametry v�ech dru�ic, které byly v dob� observace na nebeské sfé�e. 

Observa�ní data formátu RINEX obsahují v hlavi�ce podobné údaje jako data 

naviga�ní, ale navíc je zde uveden typ antény, vý�ka antény, za�átek a konec observace, 

interval záznamu a po�et satelit�, které jsou v souboru zaznamenány. Dále je 

v observa�ních datech ulo�en po�et v�ech typ� observa�ních m��ení a jsou zde také 

vyjmenovány: fázová m��ení L1 a L2 v celých cyklech nosné vlny, m��ené 

pseudovzdálenosti P1 a P2 pomocí P-kódu na L1 a L2 a pseudovzdálenost C1 pou�ívající 

C/A kód na nosné vln� L1 vyjád�ené v metrech a dopplerovská m��ení D1 a D2 na vlnách 

L1 a L2 v herzích, která ale zpracovávají pouze n�které speciální zpracovatelské software. 

Dal�ím prvkem vstupujícím do výpo�t� byly p�esné efemeridy poskytnuté 

International GNSS Service (IGS), tj. p�esné dráhové parametry dru�ic. Aktuáln�
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pou�ívaným formátem je SP3, který vznikl z p�edchozích SP1 a SP2. Tento formát byl 

nov� zalo�en pro zohledn�ní zpo�d�ní hodin dru�ice, které se po�ítá zárove
 s dráhovými 

parametry. Tento formát byl navr�en i proto, aby v�echny ostatní dru�ice, nejen GPS, 

ale i GLONASS a GALILEO mohly být zaznamenány stejn� kvalitn�. Tento formát byl 

ustanoven National Geodetic Survey (NGS), National Ocean Service, NOAA. [17]. 

Soubory s p�esnými dráhovými parametry dru�ic byly získány na webových stránkách IGS 

[21]. 

Posledním vstupujícím parametrem byla data ze souboru ANTEX. Název tohoto 

souboru vznikl ze sousloví The Antenna Exchange Format. Pro zpracování dat byl pou�it 

formát ANTEX verze 1.4, k jeho� aktualizaci vedlo té� n�kolik d�vod�. Verze 1.4 byla 

ustanovena p�edev�ím pro integraci naviga�ního systému KOMPASS a pro definici 

�íslování satelit� GALILEO. Ostatní atributy tohoto formátu byly ji� zahrnuty v jeho 

p�edchozích verzích. Tento formát byl ustanoven Technickou univerzitou v Mnichov�. 

V hlavi�ce tohoto souboru je uvedena verze formátu 1.4, v jakém dru�icovém systému 

bylo m��eno - GPS a informace, �e se v tomto p�ípad� jedná o absolutní ur�ení variací 

fázového centra antény. Dále pod hlavi�kou je uveden typ antény, údaje o polní kalibraci, 

byla provedena spole�ností NGS, kalibrovány byly celkem 4 kusy takové antény a den 

kalibrace. Ní�e je uvedeno matematické vyjád�ení úhlu elevace, pro které jsou hodnoty 

kalibrovány a v jakém kroku úhlu a pro jaký po�et frekvencí. Ozna�ení G01 odpovídá 

m��ení v dru�icovém systému GPS frekvenci L1 a G02 frekvenci L2. Prvním výstupem 

kalibrace jsou excentricity fázového centra vzhledem k referen�nímu bodu antény pro L1 

a pro L2 a druhým výstupem kalibrace jsou azimutáln� a eleva�n� závislé korekce 

fázového centra. [16] 

4.4.1.2 Výpo�et dru�icových m��ení 

V této kapitole bude stru�n� popsán postup výpo�tu ur�ovaných bod�. V programu 

Leica Geo Office 8.2.0.0. byly zalo�eny dva projekty, jeden pro výpo�et bod� s pomocí dat 

ze sít� permanentních stanic CZEPOS a druhý projekt pro data ze sít� permanentních 

stanic TopNET. Jak ji� bylo uvedeno vý�e, ze sít� permanentních stanic CZEPOS byla 

poskytnuta data pro virtuální referen�ní stanici a ze sít� TopNET byla poskytnuta data 

pro permanentní stanici Úpice (interní ozna�ení TUPI). Tato data byla v programu 

ozna�ena jako reference, na Obrázku �. 17 �erven�, zbývající observa�ní data jako rover, 

zelen�.  
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Obrázek �.  17 Znázorn�ní výpo�tu v Leica Geo Office 8.2.0.0. 

Parametry výpo�tu byly nastaveny následovn�

• eleva�ní maska: 10° 

• efemeridy: p�esné IGS 

• �e�ení: automatické 

• typ GNSS: pouze GPS 

• výpo�et na frekvencích: L1/E1+L2 

• troposférický model: Hopfield 

• ionosférický model: Standard 

 Výsledkem první etapy výpo�t� byly sou�adnice ur�ovaných bod�

v sou�adnicovém systému ETRS 89 (ETRF 2000). Program umo�
uje jak zobrazení 

výsledk� v zem�pisných sou�adnicích �, � spole�n� s elipsoidickou vý�kou hel, 

tak v geocentrických sou�adnicích X,Y,Z. Výsledkem této etapy byly dva elaboráty 

�Processing summary� jak z projektu s daty CZEPOS, tak z projektu s daty TopNET. Tyto 

výstupy jsou sou�ástí P�ílohy I. 

 Výsledky v sou�adnicovém systému ETRS 89 (ETRF 2000) bylo dále t�eba p�evést 

do S-JTSK. Pro p�evod byl pou�it jeden z transforma�ních program� schválených �ÚZK 

pro transformaci z ETRS 89 (ETRF 2000) do S-JTSK, software Leica Geo Office 8.2.0.0., 

tedy stejný výpo�etní nástroj jako pro p�edchozí etapu výpo�t�. Pro transformaci 

ur�ovaných bod� ze systému ETRS 89 (ETRF 2000) do systému S-JTSK byl pou�it 

transforma�ní klí� sestavený z 11 identických bod� v okolí zájmové lokality, z �eho� 

se dva body nacházely p�ímo v zájmové lokalit�, tzn. jeden tém�� a druhý v intravilánu 

obce. Volba identických bod� byla provedena v souladu s po�adavky bodu 9.11 b), p�ílohy 

vyhlá�ky �. 31/1995 Sb., v platném zn�ní. U v�ech identických bod� byly známy 

sou�adnice v S-JTSK a vý�ky v Bpv a zem�pisné sou�adnice �, � a elipsoidické vý�ky hel. 

Schéma rozlo�ení ur�ovaných bod� s vyzna�ením identických bod� pro transformaci 

do S-JTSK je sou�ástí P�ílohy I. Na ní�e uvedeném obrázku je znázorn�na jeho 

zjednodu�ená verze. 
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Obrázek �.  18 Zjednodu�ené schéma rozlo�ení ur�ovaných bod� s vyzna�ením identických bod�  

            pro transformaci do S-JTSK 

Výsledkem této etapy výpo�t� byly sou�adnice ur�ovaných bod� v S-JTSK získané 

pomocí sedmiprvkové Helmertovy transformace. Seznam nov� ur�ovaných bod�

technologií GNSS v S-JTSK je sou�ástí P�ílohy I. jako sou�ást celého elaborátu revize 

a dopln�ní podrobného polohového bodového pole dle po�adavk� �ÚZK.  

Protokol ur�ení bod� PPBP technologií GNSS obsahuje 

• schéma rozlo�ení ur�ovaných bod� s vyzna�ením identických bod�

pro transformaci do S-JTSK 

• protokol o m��ení na jednotlivých bodech se záznamem po�átku a konce m��ení 

a s údajem pr�m�rného GDOP a HDOP 

• seznam pou�itých identických bod� pro transformaci z ETRS 89 (ETRF 2000) 

do S-JTSK 
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• protokol z transformace 

• seznam sou�adnic ur�ovaných bod� PPBP technologií GNSS 

• porovnání sou�adnic dvakrát ur�ovaných bod�

4.4.2 Terestrická m��ení 

Mezi stávajícími body ZPBP, ZhB a novými body PPBP ur�enými technologií 

GNSS byla m��ena geodetická sí	. Konfigurace geodetické sít� byla znázorn�na 

v p�ehledném ná�rtu podrobného polohového bodového pole, jeho� nále�itosti byly 

shrnuty v kapitole 3.5.1. Samotný ná�rt podrobného polohového bodového pole je sou�ástí 

P�ílohy I této diplomové práce.  

Geodetická sí	 byla m��ena postupem popsaným v kapitole 3.4.2.1 s vyu�itím 

totální stanice Topcon GPT-3003N poskytující p�esnost m��eného úhlu m� = 0,0009 gon, 

co� odpovídá p�esnosti m��eného sm�ru m = 0,0006 gon a p�esnost m��ené délky 

md = (3mm+2ppm). Samotná terénní m��ení byla díky ji� dobré znalosti lokality provedena 

b�hem t�ech dní.  

4.4.2.1 Zpracování terestrického m��ení 

Sí	 byla tvo�ena celkem 36 body, z toho bylo 13 bod� fixovaných v obou 

sou�adnicích a 23 bod� volných. Jako fixované byly voleny v�echny body p�evzaté 

z databáze ZÚ a body PPBP ur�ené v rámci etapy dopln�ní PPBP dru�icovým m��ením.  

Geodetická sí	 byla zpracována ve výpo�etním software Groma 8.0, jeliko� 

umo�
uje u�ivateli na rozdíl od  jiných výpo�etních prost�edk�, volit vstupní parametry 

sít� jako jsou p�esnost m��ených sm�r� a délek. Nap�íklad výpo�etní nástroj Koke� a jeho 

nadstavba KNET tuto volbu neumo�
ují. 

Záznam m��ení po�ízený v terénu byl zpracován na n�kolik etap. Prvním krokem 

byl výpo�et matematické redukce z nadmo�ské vý�ky a redukce do zobrazovací roviny 

S-JTSK za pomoci zadání p�ibli�ných sou�adnic Y = 642 000 m, X = 1 024 500 m 

v S-JTSK a vý�ky = 330 m (Bpv) do výpo�etního systému. Redukce z nadmo�ské vý�ky 

byla vypo�tena 0,999 948, tj. -52 mm/km a redukce do zobrazovací roviny byla vypo�tena 

0,999 999, co� prakticky znamená, �e se lokalita nachází blízko dotykové kartografické 

rovnob��ky K�ovákova zobrazení, kde je délkové zkreslení ze zobrazení, my�leno 

pro nulovou nadmo�skou vý�ku, rovno jedné. Celková korekce zde dosahuje hodnoty 

0,999948, tj. -52 mm/km. 
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P�i importu záznamu m��ení byly m��ené �ikmé vzdálenosti p�epo�teny pomocí 

zenitového úhlu na vzdálenosti vodorovné. V záznamu m��ení byly dále zpracovány 

obousm�rn� m��ené délky, m��ení v obou polohách dalekohledu a jiná opakovaná m��ení. 

Dal�ím krokem bylo ji� na�tení redukovaných dat do výpo�etního nástroje Vyrovnání sít�

ve výpo�etním software Groma 8.0, z nich� byly vypo�teny p�ibli�né sou�adnice 

ur�ovaných bod�. Dále bylo t�eba ozna�it body bu� jako �volné� - ur�ované, které jsou 

procesem vyrovnání vypo�teny nebo jako �pevné� - o známých sou�adnicích, které 

v pr�b�hu vyrovnání z�stávají nem�nné. Do vyrovnání sít� vstoupily body o známých 

sou�adnicích (body z databáze ZÚ a body ur�ené v p�edchozí etap� technologií GNSS), 

p�ibli�né sou�adnice ur�ovaných bod�, p�esnost m��ených sm�r� a p�esnost m��ených 

délek. Po optimalizaci vstupních veli�in prob�hlo vyrovnání geodetické sít� metodou 

nejmen�ích �tverc� (MN�).   

Jak ji� bylo uvedeno vý�e, jedním ze vstupních parametr� pro výpo�et vyrovnání 

geodetické sít�, byly sou�adnice bod� o známých hodnotách. P�i výpo�tu vyrovnání 

geodetické sít� MN� byl ze souboru bod� o známých sou�adnicích po zvá�ení vylou�en 

bod 160000000519, nový bod PPBP ur�ený technologií GNSS. Tento bod byl ur�en jako 

pr�m�r výsledk� ze sít� permanentních stanic CZEPOS a TopNET. Ze v�ech takto 

získaných bod� byl rozdíl ve výsledcích na tomto bod� nejv�t�í (4,6 cm). Jeliko� tato 

hodnota nep�evy�uje mezní sou�adnicovou chybu bodu PPBP, nemohl být z tohoto d�vodu 

pova�ován za chybn� ur�ený. Ji� observace na tomto bod� byla zna�n� p�eru�ovaná 

v p�íjmu signálu z n�kterých dru�ic, a tak pro výpo�et ze sít� permanentních stanic 

TopNET bylo nutné n�která m��ení vylou�it. Pro znázorn�ní je ní�e uveden Obrázek �. 19. 

z výpo�etního programu Leica Geo Office v. 8.2.0.0.  

Obrázek �.  19 Znázorn�ní p	íjmu signálu z dru�ic na bod� 160000000519 
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P�i jeho zahrnutí do vyrovnání geodetické sít� byly na tomto bod� znatelné 

nesrovnalosti. Rozdíl mezi jeho ur�ením technologií GNSS a výpo�tem MN� �iní 7,8 cm, 

co� m��e ukazovat na znehodnocení observace zp�sobené umíst�ním bodu v zástavb� a 

v blízkosti vzrostlých strom�, co� zp�sobilo neplynulá pozorování. Z t�chto d�vod� byl 

bod 160000000519 ve vyrovnání sít� zvolen jako �volný� a jeho sou�adnice ur�ené 

dru�icovým m��ením byly pou�ity pouze jako p�ibli�né. Protokol o výpo�tech i seznam 

sou�adnic v�ech nov� ur�ených bod� PPBP je sou�ástí P�ílohy I. 

4.4.3 Analýza p�esnosti výsledných sou�adnic 

Charakteristikou p�esnosti ur�ení sou�adnic bodu PPBP je st�ední sou�adnicová 

chyba daná vzorcem 
2

22

,
YX

yx

mm
m

+
= , kde mX a mY jsou st�ední chyby ur�ení 

jednotlivých sou�adnic. Podrobné polohové bodové pole se vytvá�í s p�esností, která je 

dána základní st�ední sou�adnicovou chybou 0,06 m a vztahuje se k nejbli��ím bod�m 

ZPBP a ZhB. Mezní sou�adnicová chyba ux,y se pak stanoví dvojnásobkem základní st�ední 

sou�adnicové chyby mx,y. [11] 

Posouzení dosa�ené p�esnosti ur�ení sou�adnic nov� ur�ovaného bodu PPBP 

se provádí pomocí výb�rové st�ední sou�adnicové chyby vypo�tené metodou MN� nebo 

výb�rové st�ední sou�adnicové chyby vypo�tené z dvojice m��ení, která nesmí p�ekro�it 

hodnotu mezní sou�adnicové chyby ux,y. V p�ípad� souboru obsahujícího více ne� 20 nov�

ur�ovaných bod� PPBP musí být sou�asn� na nejmén� 40 % nov� ur�ovaných bodech 

PPBP výb�rová st�ední sou�adnicová chyba men�í ne� je hodnota základní st�ední 

sou�adnicové chyby mx,y. [11] 

Jak ji� bylo popsáno vý�e, �ást bod� byla ur�ena technologií GNSS a zbývající 

body byly ur�eny vyrovnáním sít� MN�. Body získané technologií GNSS byly získány 

jako pr�m�rné hodnoty z dvojího ur�ení bu� dvakrát ze sít� permanentních stanic 

CZEPOS a nebo jedenkrát ze sít� permanentních stanic CZEPOS a jedenkrát ze sít�

permanentních stanic TopNET.  

Pro získání údaj� o p�esnosti bod� ur�ených technologií GNSS bylo pou�ito 

zpracování výsledk� jako m��ických dvojic. P�i analýze p�esnosti výsledných sou�adnic 

nov� ur�ovaných bod� technologií GNSS byla dále uva�ována i p�esnost transformace 

nov� ur�ovaných bod� z ETRS 89 (ETRF 2000) do S-JTSK.  
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Nejprve byly ur�eny diference z jednotlivých sou�adnic dvakrát ur�eného bodu 

2121 , XXdYYd XY −=−= , výsledné sou�adnice byly ur�eny jako aritmetický pr�m�r 

z obou m��ení 
2

,
2

2121 XX
X

YY
Y

+
=

+
= , výb�rová st�ední chyba jednoho m��ení byla 

ur�ena 
n

d

m
n

d

m

n

X

X

n

Y

Y 2
,

2
1

2

1

2
��

==  a st�ední chyba aritmetických pr�m�r�, 

tzn. výsledných sou�adnic byla ur�ena jako 
2

,
2

X

X

Y

Y

m
m

m
m == . Výsledná st�ední 

sou�adnicová chyba byla ur�ena ze vzorce 009,022

,
=+=

YXyx
mmm  m.  

Dále byla ur�ena st�ední sou�adnicová chyba transforma�ního klí�e z reziduí 

na identických bodech. Jeliko� známe pravou hodnotu rezidua, ta je rovna 0 na v�ech 

identických bodech, m��eme pracovat se skute�nými chybami �. Výsledná st�ední 

sou�adnicová chyba byla ur�ena dle vzorce 
2

22

,
YTRANSXTRANS

yTRANSx

mm
m

+
= , 

kde 
n

m
n

m

n

Y

YTRANS

n

X

XTRANS

��
== 1

2

21

2

2 ,
εε

. Xε  je oprava na identickém bod� v sou�adnici 

X, obdobn� Yε  je oprava na identickém bod� v sou�adnici Y. St�ední sou�adnicová chyba 

transforma�ního klí�e byla ur�ena 006,0, =yTRANSxm  m. 

Výsledná st�ední sou�adnicová chyba byla ur�ena dle vzorce 

011,02
,

2

,, =+= yTRANSxyxyx mmm  m. P�esnost ur�ených bod� terestrickým m��ením je 

vy�íslena v protokolu o vyrovnání sít�, který je sou�ástí P�ílohy I. Maximální hodnota 

výb�rové st�ední sou�adnicové chyby je 0,013 m. Tato st�ední sou�adnicová chyba 

ji� v sob� zahrnuje vliv p�esnosti daných bod� i m��ické technologie, která zahrnuje jak 

vliv horizontce, centrace, cílení apod.  

M��eme tedy �íci, �e byla spln�na podmínka po�adovaná [11], �e nejmén� 40 % 

výb�rových st�edních sou�adnicových chyb je men�ích ne� je stanovená hodnota základní 

st�ední sou�adnicové chyby mx,y. Tuto podmínku splnily v�echny nov� ur�ované body. 
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4.4.4 �íslování bod�

Jednotkou pro �íslování bod� PPBP je katastrální území. V�echny body musí být 

ozna�eny dvanáctimístným úplným �íslem. �íslo bodu PPBP musí mít tvar 

PPP00000CCCC, kde PPP je po�adové �íslo katastrálního území v rámci územního 

obvodu, ve kterém katastrální pracovi�t� vykonává p�sobnost p�íslu�ného katastrálního 

ú�adu, a CCCC je po�adové �íslo bodu v rozmezí 501 a� 3999. [14] 

Po�adové �íslo k.ú. Vilantice je 160 a k.ú.  Velký V�e�	ov je 156. V k.ú. Vilantice 

se nacházel d�íve pouze jeden bod PPBP �íslo 160000000501 a v k.ú. Velký V�e�	ov byl 

posledním bodem PPBP 156000000504. �ísla nov� ur�ených bod� byla p�id�lena 

dle pokyn� KP Trutnov. P�id�leno bylo celkem 31 nových �ísel bod� PPBP 

v k.ú. Vilantice (od �ísla 160000000502 do �ísla 160000000532)  a 1 nové �íslo v k.ú. 

Velký V�e�	ov (156000000505). I p�esto�e byl b�hem revize bodového pole bod 

160000000501 zru�en, nesmí být jeho �íslo op�tovn� pou�ito pro jiný bod PPBP, 

aby nedo�lo k jejich p�ípadné zám�n�. 

4.4.5 Stabilizace bod�

Jeliko� nové body je t�eba stabilizovat dle platného právního p�edpisu [11], je t�eba 

s touto skute�ností také seznámit vlastníka nemovitosti, na které se zna�ka z�izuje. Toto 

bylo provedeno formou oznámení o z�ízení m��ické zna�ky. Patnáct nov� z�izovaných 

bod� bylo umíst�no na pozemích ve vlastnictví Správy silnic Královéhradeckého kraje, 

t�ináct na pozemcích soukromých osob, pouze t�i body na pozemcích ve vlastnictví obce 

Vilantice a jeden bod na pozemku obce Velký V�e�	ov.  

Oznámení o z�ízení a ochran� m��ické zna�ky je t�eba pr�kazn� doru�it vlastníkovi 

nemovitosti, na které byla m��ická zna�ka z�ízena. Pro tento ú�el slou�í tiskopis vydaný 

�ÚZK, který je sou�ástí p�íloh [14].  

Ke stabilizaci bylo v sedmnácti p�ípadech pou�ito �elezné trubky opat�ené závitem 

proti vyta�ení znaku o pr�m�ru 30 mm, tlou�	ce st�ny 3 mm a délky 500 mm s p�ipojenou 

hlavou z plastu o velikosti 160 x 160 mm. P�t bod� PPBP bylo stabilizováno kovovou 

zna�kou o pr�m�ru 8 mm s plochou hlavou o pr�m�ru 25 mm a délkou zna�ky 100 mm 

s popisem �M��ický bod� a deset nových bod� bylo z�ízeno na blízkých technických 

objektech poskytujících trvalou signalizaci, v�echny na rozích budov. 
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4.4.6 Geodetické údaje 

Pro v�echny nov� ur�ované body byly vyhotoveny geodetické údaje dle po�adavk�

[11]. Tento p�edpis po�aduje zobrazení �ísla bodu, lokaliza�ní údaje o katastrálním území 

a obci a ozna�ení listu Státní mapy 1:5 000, sou�adnice v S-JTSK zaokrouhlená 

na 2 desetinná místa, místopisný ná�rt s vyhledávácími mírami, nárys nebo detail (pokud je 

t�eba), popis, zp�sob stabilizace a ur�ení bodu a p�ípadné poznámky. Na ní�e uvedeném 

obrázku je uveden jeden z místopis�, ostatní jsou sou�ástí P�ílohy I.  

Obrázek �.  20 Geodetické údaje bodu 530 k.ú. Vilantice 

K ur�ovaným bod�m byly zam��eny s p�esností na centimetry vyhledávací míry 

vzta�ené k blízkým trvalým p�edm�t�m, zejména stani�ení a kolmice, u bodu p�i pozemní 

komunikaci, nejsou-li poblí� vhodné p�edm�ty, jeho vzdálenosti od st�edu a okraje 

vozovky s p�esností na decimetry. Od ostatních bod� nejednozna�n� identifikovatelných se 

m��í vyhledávací míry rovn�� na decimetry. Míry nesmí omezovat p�ehlednost údaj�

místopisného ná�rtu, nárysu nebo detailu. P�i kresb� nárysu u bodu na technickém objektu 

se tento objekt zvýrazní �rafováním. 

4.4.7 Celkový elaborát revize a dopln�ní podrobného polohového 
bodového pole 

Celá dokumentace vytvo�ená b�hem etapy revize a dopln�ní podrobného 

polohového bodového pole obsahuje n�kolik �ástí a je upravena p�edpisem [14]. 

Vyhotovený elaborát obsahuje:  

• oznámení závad a zm�n na stávajících bodech ZPBP 

• oznámení závad a zm�n na stávajících bodech ZhB, PPBP 
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• seznam sou�adnic nov� ur�ených bod� PPBP 

• p�ehledný ná�rt PPBP 1:10 000 

• záznam m��ení 

• protokol ur�ení bod� PPBP  

o technologií GNSS v�etn� výstup� 3.3, 4.4, 4.5  

o protokol z vyrovnání sít� MN�

• geodetické údaje 

Dle [14] by m�ly být sou�ástí tohoto elaborátu je�t� vrácená potvrzená oznámení 

o z�ízení m��ické zna�ky, kontrolní záznamy z pr�b��ných kontrol a záv�re�né kontroly 

a záznamové medium se v�emi �ástmi elaborátu. Vyhotovení t�chto �ástí ale nebylo 

v rozsahu zadání této diplomové práce.  

Geodetické údaje o nov� z�ízených bodech PPBP se po ukon�ení etapy revize 

a dopln�ní PPBP p�edají p�íslu�nému KP ve formátu *.csv ve struktu�e v�ty dané 

u�ivatelskou dokumentací informa�ního systému katastru nemovitostí (ISKN) k provedení 

aktualizace tabulek bodových polí v ISKN a pro provedení kontroly také ve formátu *.dgn 

nebo *.pdf. Místopisný ná�rt a p�ípadn� detail se p�edávají v samostatných souborech 

ve formátu *.jpg nebo *.gif. [14] 

4.5 Podrobné m��ení polohopisu katastrální mapy 

Podrobné m��ení polohopisu katastrální mapy bylo vyhotoveno v �ásti 

katastrálního území Vilantice, v osad� Chot�borky. Podkladem pro podrobné m��ení bylo 

5 ná�rt� zji�	ování hranic vyhotovených a poskytnutých KP Trutnov. Tyto ná�rty m�ly 

p�id�lené �íslo ZPMZ 214, 215, 216, 217 a 218.  

Obrázek �.  21 P	ehled m�	ických ná�rt�
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Obsah katastrální mapy byl ji� podrobn� popsán v kapitole 3.5.3.1. P�i podrobném 

m��ení polohopisu katastrální mapy bylo postupováno dle t�chto pravidel a dle ná�rt�

zji�	ování hranic. V �ádném z ná�rt� zji�	ování hranic se nenacházela ani jedna parcela 

zjednodu�ené evidence a ani jedna hranice nového obsahu katastrální mapy. N�které 

hranice byly ji� v ná�rtu zji�	ování hranic ozna�eny jako p�evzaté. V�dy se jednalo 

o vnit�ní hranice parcel v�t�ího celku parcel jednoho vlastníka. Tyto hranice nebyly 

v terénu znatelné, proto byly do katastrální mapy p�evzaty z dosavadního katastrálního 

operátu. 

Prvním krokem p�i podrobném m��ení polohopisu bylo dopln�ní polohových 

bodových polí pomocnými m��ickými body v dostate�né hustot� nezbytné pro zam��ení 

podrobných bod�. Stabilizace pomocných m��ických bod� byla provedena do�asn�

d�ev�nými kolíky, kovovými trubkami a h�eby.   

Z m��ických metod p�i podrobném m��ení byla nej�ast�ji pou�ívána polární 

metoda, ortogonální metoda, konstruk�ní om�rné s vyrovnáním na pravoúhlost 

a samoz�ejm� kontrolní om�rné.  

Na základ� podrobného m��ení byly vyhotoveny m��ické ná�rty v grafické úprav�

doporu�ené [14], jejich� obsahem byly v�echny nov� m��ené podrobné body, kompletní 

m��ická sí	, m��ené hodnoty pro výpo�et ortogonální metody, konstruk�ních om�rných 

s vyrovnáním na pravoúhlost a kontrolní om�rné. Ní�e je uveden Obrázek �. 21, na kterém 

je znázorn�na ukázka m��ického ná�rtu. V�echny vyhotovené m��ické ná�rty v osad�

Chot�borky, tj, m��ické ná�rty �. 214, 215, 216, 217 a 218 jsou sou�ástí této diplomové 

práce jako P�íloha II b, c, d, e, f. P�ehled m��ických ná�rt� je také sou�ástí jako 

P�íloha II a. 

D�le�ité je i �íslování pomocných m��ických bod� a podrobných bod�. Jednotku 

pro �íslování pomocných m��ických bod� je katastrální území a pro �íslování podrobných 

bod� m��ický ná�rt. Pomocné m��ické body se ozna�ují dvanáctimístným úplným �íslem 

ve tvaru PPP00000CCCC, kde PPP je po�adové �íslo katastrálního území v rámci 

územního obvodu katastrálního pracovi�t�, a CCCC je po�adové �íslo pomocného bodu 

od 4001 v�etn�. Podrobné body se ozna�ují dvanáctimístným úplným �íslem ve tvaru 

PPPSZZZZCCCC, kde PPP je po�adové �íslo katastrálního území, S je uvnit� územního 

obvodu nulové �íslo nebo m��e znamenat p�íslu�nost bodu do sousedního územního 
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obvodu, ZZZZ je �íslo m��ického ná�rtu a CCCC je po�adové �íslo podrobného bodu 

v rámci m��ického ná�rtu v rozmezí od 1 do 3999. [14] 

Celkem bylo ur�eno jedenáct pomocných m��ických bod� na území osady 

Chot�borek o�íslovaných od 160000004001 do 160000004011. Dále bylo p�i m��ení 

vyu�ito výsledk� ZPMZ 220 a 224, jak je z vy��ích �ísel ZPMZ patrné, vypo�tených 

v sou�asné dob� v rámci KPÚ. Z t�chto stanovisek bylo zam��eno n�kolik okrajových 

bod� intravilánu.  

 Podrobné m��ení polohopisu katastrální mapy bylo provedeno b�hem �esti dní 

a bylo k n�mu pou�ito kalibrované totální stanice Topcon GPT-3003N s p�esností 

m��eného úhlu m� = 0,0009 gon, co� odpovídá p�esnosti m��eného sm�ru m� = 0,0006 gon 

a s p�esností m��ených délek md = (3mm+2ppm).  
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Obrázek �.  22 Ukázka m�	ického ná�rtu 
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4.6 Vyhotovení digitální katastrální mapy 

DKM byla vytvo�ena v software Koke� verze 9.67 z nam��ených dat z etapy 

podrobného m��ení polohopisu katastrální mapy. Vstupními soubory pro výpo�et 

podrobných bod� byl vým�nný formát katastru obdr�ený od KP Trutnov a seznam 

sou�adnic nov� ur�ených bod� PPBP.  

V tomto software byly provedeny jak grafické, tak výpo�etní práce. P�i tvorb�

DKM byla v�t�ina podrobných bod� spo�ítána polární metodou, n�kolik desítek bod� bylo 

ur�eno metodou konstruk�ních om�rných s vyrovnáním na pravoúhlost nebo ortogonální 

metodou.  

Body bodových polí a hrani�ní znaky byly zakresleny dle p�ílohy 10.2,  vyhlá�ky 

�. 26/2007Sb., v platném zn�ní, hranice byly zakresleny dle p�ílohy 10.3, vyhlá�ky 

�. 26/2007Sb., v platném zn�ní, druhy pozemk� a zp�sob jejich vyu�ití byly ozna�eny 

dle p�ílohy 10.4, vyhlá�ky �. 26/2007Sb., v platném zn�ní, dále bylo pou�ito ozna�ení 

ochrany nemovitosti pro nemovitou kulturní památku a stavební objekty dle p�ílohy 10.6, 

vyhlá�ky �. 26/2007 Sb., v platném zn�ní. 

Jak ji� bylo uvedeno d�íve, v ná�rtu zji�	ování hranic byly n�které vnit�ní hranice 

uvnit� v�t�ích celk� jednoho vlastníka ozna�eny jako p�evzaté. Pro rekonstrukci t�chto 

hranic byly vyu�ity dva rastrové soubory poskytnuté KP Trutnov, mapa PK a mapa KN. 

Transformace byla provedena tak, aby obsáhla území v�ech p�ti m��ických ná�rt�, 

resp. aby byly zaji�t�ny v�echny lokality, kde bylo t�eba  zvektorizovat p�evzaté hranice. 

Nejprve byla provedena podobnostní transformace mapy PK na 27 identických 

bod� zam��ených p�i podrobném mapování se st�ední sou�adnicovou chybou 0,41 cm. 

P�i transformaci nebyla volena Jungova dotransformace, jeliko� p�i jejím pou�ití do�lo 

k viditelné deformaci p�vodního rastru, k zak�ivení p�ímých linií a ze�ikmení p�vodn�

kolmých linií. Dal�ím krokem byla transformace KN mapy na mapu PK, v p�ípad�

p�ítomnosti m��ených identických bod�, p�ímo na n�, v jejich nep�ítomnosti, na �bod 

rastru�. Transformace KN mapy  byla provedena na 46 identických bod� se st�ední 

sou�adnicovou chybou 0,32 m. 

V�t�ina p�evzatých hranic byla zobrazena pouze na map� KN, s výjimkou dvou 

parcel, které byly zobrazeny i na map� PK. Nové podrobné body, které vznikly digitalizací 

p�evzatých hranic z analogové mapy byly �íslovány dle p�íslu�nosti k m��ickým ná�rt�m 

a obdr�ely kód kvality 8 dle m��ítka p�vodní analogové mapy 1:2 880.  
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Záznam m��ení  a protokol o výpo�tech je sou�ástí této diplomové práce jako 

P�íloha III. Je v ní uveden kompletní záznam m��ení s barevným vyzna�ením dat, která 

byla pou�ita pro tvorbu m��ického ná�rtu 214. Z kapacitních d�vod� je uveden protokol 

o výpo�tech pouze pro tento m��ický ná�rt. Dále je uveden seznam v�ech nov� ur�ených 

bod� v S-JTSK s p�íslu�nými kódy kvality. 

Digitální katastrální mapa byla KP Trutnov p�edána v elektronické podob�

ve formátu *.dgn, který byl po�ízen exportem z výkresového formátu *.vyk software 

Koke� v. 9.67 za pomoci p�evodních tabulek. Sou�ástí této diplomové práce je P�íloha IV 

Kontrolní kresba DKM v analogové podob�. 

4.7 Pou�itý software 

4.7.1 TPS2RIN verze 7.12 

Tato konzolová aplikace byla vyu�ita p�i p�evodu nam��ených dat aparaturou 

Topcon Hiper GGD ve formátu *.tps do obecného formátu dat RINEX. Aplikace byla 

vyvinuta spole�ností Topcon Positioning Systems v roce 2006. Ní�e je uveden zápis, 

pro p�evod dat. 

Obrázek �.  23 P	evod dat z formátu *.tps do formátu RINEX 

Výsledkem tohoto p�evodu byly v�dy dva soubory ve formátu *.10n pro naviga�ní 

data a *.10o pro observa�ní data.  
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4.7.2 Leica Geo Office verze 8.2.0.0 

Tento výpo�etní program byl vyvinut pro zpracování dat po�ízených p�ístrojovou 

technikou spole�nosti Leica, ale jeliko� umo�
uje import dat v obecném formátu RINEX, 

bylo jej vyu�ito pro zpracování dru�icových m��ení po�ízených jinou aparaturou.  

Obecn� tento software umo�
uje výpo�et 

vektor� ze statických nebo kinematických 

observací, zpracování nejen dat z dru�icového 

systému GPS, ale i GLONASS. V tomto software 

lze po�ítat i vyrovnání sít�, bu� v kombinaci 

m��ení technologií GNSS a terestrickým m��ením 

nebo vyu�itím pouze jedné metody.  Pro p�esn�j�í 

výpo�et dru�icových m��ení umo�
uje tento 

výpo�etní program import p�esných efemerid IGS a zadání hodnot ze souboru ANTEX.  

Tento výpo�etní program je také uzp�soben a schválen �ÚZK pro transformaci 

výsledk� ve sv�tovém sou�adnicovém systému do sou�adnicového systému lokálního, 

v p�ípad� �eské republiky do S-JTSK. Pro transformaci výsledk� je pou�ita 

3D Helmertova transformace, co� je sedmiprvková prostorová transformace definovaná 

t�emi translacemi, t�emi rotacemi a jednou m��ítkovou zm�nou. Tento nástroj 

se ve výpo�etním programu nazývá Datum&Map. Pro jeho funk�nost je t�eba mít zalo�ené 

dva projekty, jeden v sou�adnicovém systému ETRS 89 (ETRF 2000) a druhý 

v sou�adnicovém systému S-JTSK. Po spu�t�ní funkce Datum&Map se provede 

bu� automatické nebo ru�ní p�i�azení jednotlivých sou�adnic tého� bodu, které 

si odpovídají. Po provedení automatizovaného výpo�tu jsou zobrazeny zbytkové odchylky 

na jednotlivých identických bodech transformace. Výsledkem této operace je 

transforma�ní klí�, který definuje pracovní sou�adnicový systém. Po jeho p�idání 

k projektu se spo�ítanými vektory GNSS m��ení je t�eba nastavit jako sou�adnicový 

systém projektu výsledek operace Datum&Map a zapnout v zálo�ce body vhodné 

zobrazení tak, aby byly vypsány sou�adnice Y a X v S-JTSK a vý�ky ve vý�kovém 

systému Bpv.  

Export dat ze systému je velmi snadno p�ístupný p�es nástroj Export ASCII Data. 

Tento výstup umo�
uje nastavit veli�iny, které se mají ve výstupním textovém souboru 

zobrazit a v jakém po�adí.  

Obrázek �.  24 Leica Geo Office 
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4.7.3 GROMA verze 8.0 

Tento výpo�etní program je univerzálním 

výpo�etním nástrojem pro v�echny druhy 

geodetických výpo�t�. V této diplomové práci byl 

vyu�it pouze pro výpo�et vyrovnání sít� m��ené 

terestrickým zp�sobem. Tento výpo�etní program 

pracuje se seznamy sou�adnic ve formátu *.crd, 

dále pracuje s nam��enými daty ve formátu*.mes, 

který se automaticky tvo�í po importu nam��ených 

dat nap�íklad ve formátu *.zap, výrobcem ozna�ené jako m��ení MAPA2. Zápis vyrovnání 

sít� je ulo�en v souboru *.net. 

Vstupními veli�inami do výpo�etního nástroje Vyrovnání sít� jsou m��ené délky 

a vodorovné sm�ry, jejich st�ední chyby a p�ibli�né sou�adnice bod� v�etn� jejich �ísel 

a charakteru, tzn. zda je bod �volný� a nebo �pevný". Vyrovnání sít� probíhá metodou 

nejmen�ích �tverc� za podmínky min=PvvT . Výpo�etní program umo�
uje nastavení 

vstupních charakteristik p�esnosti, ze kterých b�hem výpo�tu ud�luje váhy, dle zvoleného 

modelu.  

Výstupem výpo�tu vyrovnání sít� MN� je textový protokol zahrnující vý�et 

p�ibli�ných sou�adnic ur�ovaných bod�, m��ené délky a m��ené sm�ry s p�isouzenými 

váhami, parametry sít� jako jsou: po�et bod� v síti, po�et m��ených sm�r� a délek 

nebo po�et podmínek. Dále jsou uvedeny vyrovnané délky a vyrovnané sm�ry a výsledky 

vyrovnání. Výsledkem vyrovnání jsou nejen ur�ené sou�adnice se svými st�edními 

chybami, ale i aposteriorní základní st�ední chyba a pom�r mezi ní a apriorní základní 

st�ední chybou. Posledním údajem jsou vyrovnané délky a sm�ry.  

4.7.4 MICROSTATION 95 

Tento program byl pou�it pro tvorbu m��ických ná�rt�. 

Podkladem pro n� byly ná�rty zji�	ování hranic v souboru *.rdl 

poskytnutý KP Trutnov, který lze otev�ít práv� v tomto software. 

Jeho editací a dopln�ním byly vytvo�eny m��ické ná�rty 

za pomoci tabulky barev *.tbl ze vzorového souboru m��ického 

ná�rtu, je� je sou�ástí [14].  

Obrázek �.  25 Groma 

         Obrázek �.  26 Microstation 
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4.7.5 KOKE� verze 9.67 

Tento software je zárove
 grafickým 

i výpo�etním nástrojem. Díky jeho snadnému ovládání 

v grafickém prost�edí lze provád�t základní geodetické 

výpo�ty typu konstruk�ní om�rné s vyrovnáním 

na pravoúhlost, ortogonální metoda apod. Tento 

program byl vyu�it pro tvorbu DKM.  

Software Koke� pracuje se dv�ma základními 

soubory, tj. *.ss a *.vyk. První soubor slou�í pro práci se sou�adnicemi, kódy kvality 

a poznámkami o bodech a druhý soubor slou�í pro grafické práce. Tento software je 

schopen p�evést oba tyto formáty do textové podoby, kterou lze ulo�it do soubor� *.stx 

a *.vtx. 

Dále tento software pracuje se zápisníkem m��ení ve formátu *.zap, shodn� jako 

výpo�etní program Groma. Podrobné body jsou automaticky �íslovány shodn�

dle ozna�ení v zápisníku m��ení, v p�ípad� kontrolního m��ení se software dotá�e, který 

výsledek má ulo�it. Software dále sleduje i velmi blízké body, co� zamezuje p�ípadným 

duplicitám ve výkresu.  

Pro tvorbu DKM byla v software Koke� zvolena p�eddefinovaná technologie 

�íslování bod� ZMVM s kódem kvality 3, s p�esností sou�adnic [cm], technologie tvorby 

DKM1_3 ve vzta�ném m��ítku 1:1000. Tato technologie tvorby zp�ístupní v nástroji 

Expert v�echny pot�ebné styly �ar pro hranice parcel a jiných správních hranic, znaky 

druhu pozemku, stavební objekty, znaky pro bodová pole apod. Tato nabídka je spojena 

práv� s vybranou technologií tvorby, pro jiné �innosti lze vybrat jinou vhodn�j�í 

technologii tvorby, nap�íklad technologii GEPLAN pro tvorbu geometrických plán�.  

Konstrukce DKM probíhala v n�kolika etapách, nejprve prob�hl import *.vfk, který 

obsahoval mj. parcelní �ísla. Dále byla DKM konstruována postupn� z nam��ených dat. 

Z t�chto dat se postupn� dopo�etly podrobné body ji� vý�e zmín�nými metodami.  

Tento software umo�
uje export dat do formátu *.dgn, který je po�adován 

katastrálním pracovi�t�m za pomoci speciálních p�evodních tabulek.  

4.7.6 Shrnutí pou�itého software 

Z vý�e uvedeného seznamu pou�itého software je z�ejmé, �e bylo pou�ito n�kolika 

výpo�etních i grafických prost�edk�. Vzhledem k tomu, �e práce byla vyhotovena 

 Obrázek �.  27 Koke� verze 9.67 
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na akademické p�d�, byly v�dy voleny vhodn�j�í prost�edky pro daný úkol. Ve své 

podstat� by bylo mo�né omezit grafické i výpo�etní programy ze dvou na jeden. Vyu�ití 

�ir�ího softwarového vybavení bylo ale voleno v�dy ku prosp�chu v�ci nejen proto, 

�e Ústav geodézie nám takové mo�nosti oproti komer�ní praxi dává, ale i s cílem nau�it 

se zpracovávat data v r�zném softwarovém vybavení.  
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5 VÝSLEDKY 

Hlavním úkolem této diplomové práce bylo vyhotovit digitální katastrální mapu 

v �ásti k.ú. Vilantice, v osad� Chot�borky. K dosa�ení vyty�eného cíle bylo t�eba provést 

revizi a dopln�ní podrobného polohového bodového pole, podrobné m��ení polohopisu 

katastrální mapy a obnovit sou�asný SGI do podoby vektorové kresby DKM. 

Výsledkem etapy revize a dopln�ní podrobného polohového bodového pole je 

P�íloha I této diplomové práce obsahující technickou zprávu, oznámení závad a zm�n 

na stávajících bodech ZPBP, oznámení závad a zm�n na stávajících bodech ZhB a PPBP, 

seznam sou�adnic nov� ur�ených bod� PPBP, p�ehledný ná�rt podrobného polohového 

bodového pole v m��ítku 1:10 000, záznam m��ení, protokoly ur�ení bod� PPBP jak 

technologií GNSS, tak protokol z vyrovnání sít� MN� a geodetické údaje o nov� ur�ených 

bodech PPBP. 

Etapa podrobného m��ení polohopisu katastrální mapy byla náro�n�j�í p�evá�n�

ve své m��ické �ásti. M��ické ná�rty v m��ítku 1:500, dokumentující skute�ný stav 

a polohu ur�ovaných bod�, jsou sou�ástí této diplomové práce jako P�íloha II b, c, d, e, f.  

P�ehled m��ických ná�rt� v m��ítku 1:2 000 je za�azen pod ozna�ením P�íloha II a. 

Záznam m��ení pro ná�rty 214, 215, 216, 217 a 218, protokol o výpo�tech, z kapacitních 

d�vod�, pouze pro ná�rt 214 a seznam sou�adnic v�ech nov� ur�ených podrobných bod�

jsou sou�ástí této diplomové práce pod ozna�ením P�íloha III.  

Etapa tvorby DKM byla zajímavá p�edev�ím díky práci s vým�nným formátem 

katastru, na podklad� kterého byla nová DKM tvo�ena. Pro její tvorbu bylo vyu�ito v�ech 

výsledk� vyhotovených v p�edchozích etapách. DKM byla KP Trutnov p�edána 

v elektronické podob� ve formátu *.dgn. K této diplomové práci je p�ilo�ena její analogová 

podoba ve form� kontrolní kresby DKM ozna�ené jako P�íloha IV. 
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6 ZÁV�R 

Tato diplomová práce se zabývala jednou z mnoha úkol� sou�asného vedení 

katastru nemovitostí, jeho digitalizací. Digitalizace dat je obecn�, nejen v oboru katastru 

nemovitostí, �asto sklo
ovanou problematikou a �ádaným standardem. Otázkou z�stává, 

op�t obecn� vzato, zda digitalizovaná data jsou kvalitn�j�í nebo zda spí� snahou 

o maximální efektivitu v�ech lidských �inností nep�icházíme o kvalitní a hodnotné 

podklady. 

Zp�sob digitalizace SGI, který byl pou�it v k.ú. Vilantice není bohu�el postupem 

nej�ast�j�ím. Tvorba DKM novým mapováním je nejkvalitn�j�í formou po�ízení dat 

pro nový katastrální operát, av�ak vzhledem k finan�ní a �asové nákladnosti tohoto 

postupu dnes v�t�ina katastrálních map vzniká pouze digitalizací do podoby KMD. Otázka 

interpretace výsledk� a jejich p�esnosti, nap�. p�ed vlastníky pozemku p�i vyty�ení jeho 

hranic, ud�luje vyty�ovateli nelehký úkol. 

Tato práce se zabývala ze v�ech etap obnovy katastrálního operátu pouze jeho t�emi 

�ástmi, ale p�esto se jednalo o práci velmi �asov� náro�nou a odborn� �iroce zam��enou. 

Ke zpracování bylo t�eba nastudovat ve�keré legislativní p�edpisy, které upravují práce 

v bodovém poli a v katastru nemovitostí. Nutností bylo také zvládnutí r�zných výpo�etních 

a grafických prost�edk� pro vyhotovení po�adovaných výpo�t� a grafických výstup�, 

co� vnímám jako velký p�ínos pro m�. Pou�ná byla i p�edstava o �asové dotaci pot�ebné 

pro zvládnutí legislativních p�edpis�, jejich aplikace do praxe, provedeních v�ech 

po�adovaných výpo�t� a p�edev�ím v�ech grafických výstup�.  
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MZe �R  Ministerstvo zem�d�lství �eské republiky 

nap�.    Na p�íklad  

NGS   National Geodetic Survey 

OB   Orienta�ní bod 

ObPÚ   Obvod pozemkové úpravy 

PDOP   Positional dilution of precision 

PK   Pozemkový katastr 

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

resp.   Respektive 

RINEX  Receiver Independent Exchange Format 
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�. z.   �í�ský zákoník 

Sb.   Sbírka zákon�

S-JTSK  Sou�adnicový systém Jednotné trigonometrické sít� katastrální 

SGI   Soubor geodetických informací 

SPI   Soubor popisných informací 

S. z. a n.  Sbírka zákon� a na�ízení státu �eskoslovenského 

TDOP   Time dilution of precision 

THM   Technickohospodá�ská mapa 

tj.   To je 

tzv.   Tak zvaný 

ux,y   Mezní sou�adnicová chyba 

VDOP   Vertical dilution of precision 

ZB    Zaji�	ovací bod 

ZE   Zjednodu�ená evidence 

ZhB   Zhu�	ovací bod 

ZMVM  Základní mapa velkého m��ítka 

ZPBP   Základní polohové bodové pole 

ZPMZ   Záznam podrobného m��ení zm�n 

ZÚ   Zem�m��ický ú�ad 
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