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Abstrakt 

Tato práce pojednává o přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany. 

Zájmovým územím je pouze intravilán obce Zakřany. Extravilán byl přepracován  

na základě komplexních pozemkových úprav a jejich výsledkem je digitální katastrální 

mapa, která vešla v platnost 8.10.2002. V intravilánu je dosud platná analogová katastrální 

mapa v měřítku 1:2 000, která vznikla na základě výsledků technickohospodářského 

mapování v roce 1969. Pozemky dosud vedené ve zjednodušené evidenci budou 

odstraněny na základě mapy bývalého pozemkového katastru. Výsledkem diplomové práce 

bude návrh digitální katastrální mapy vyhotovený v programu MicroGEOS Nautil. 
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katastr nemovitostí, soubor geodetických informací, soubor popisných informací, obnova 

katastrálního operátu, záznam podrobného měření změn, digitální katastrální mapa, 

MicroGEOS Nautil 

 

Abstract 

This thesis deals with renewal of cadastral documentation in cadastral area of Zakřany. 

The area of interest is only the urban part of village of Zakřany. The documentation 

of non-urban areas was renewed based on complex land adjustment resulting in a digital 

cadastral map valid from October 8, 2012. 

In the urban area the original analog cadastral map in scale 1:2000 is still valid. This map 

was created based on results of technical-economical mapping in 1969. Parcels still 

registered in so called simplified register will be removed based on maps of former land 

cadastre. The result of the master's thesis will be draft of digital cadastral map created 

in MicroGEOS Nautil program. 
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1 ÚVOD 

Předmětem této práce je obnova katastrálního operátu přepracováním 

v katastrálním území Zakřany. Pro obnovu katastrálního operátu existují čtyři možnosti jak 

operát obnovit. Přepracování je jednou z nich. Technologický postup při použití 

jednotlivých možností obnovy je uveden v Návodu pro obnovu katastrálního operátu 

a převod ve znění obou dodatků. 

Zájmovým územím v rámci této práce je pouze intravilán obce Zakřany. Extravilán 

byl přepracován na základě komplexních pozemkových úprav a jejich výsledkem je 

digitální katastrální mapa (DKM), která vešla v platnost 8.10.2002. V intravilánu je dosud 

platná analogová katastrální mapa v měřítku 1:2 000, která vznikla na základě výsledků 

technickohospodářského mapování (THM) v roce 1969. Pozemky dosud vedené 

ve zjednodušené evidenci (ZE) budou odstraněny na základě mapy bývalého pozemkového 

katastru (PK), která byla vedena v měřítku 1: 2 880. Výsledkem diplomové práce bude 

návrh DKM. 

Proces obnovy katastrálního operátu je složitý proces, jehož výsledek závisí 

na možnosti využití dostupných podkladů, technickém vybavení a především na znalostech 

zpracovatele. V každém případě je to ovšem nejlevnější a v současné době nejpoužívanější 

způsob obnovy katastrálního operátu. Právě výběr a kvalita využitelných podkladů jsou 

stěžejní pro kvalitu výsledného díla a proto jim byla v rámci mé práce kladena velká 

pozornost. Katastrálním pracovištěm Brno-venkov mi byla poskytnuta mapa katastru 

nemovitostí a mapa bývalého pozemkového katastru v rastrové podobě, záznamy 

podrobného měření změn (ZPMZ), výsledky dřívější zeměměřické činnosti před rokem 

1972, data poskytnutá ve výměnném formátu a registr souřadnic (RES). 

V jednotlivých kapitolách této práce se budu věnovat katastru nemovitostí a obnově 

katastrálního operátu ale i jednotlivým krokům vytváření návrhu DKM podle platného 

Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění obou dodatků. Budu se 

zabývat měřickými pracemi, přepracováním výsledků dřívější zeměměřické činnosti 

a v neposlední řadě uvedu i samotný postup zpracování v programu MicroGEOS Nautil. 

Z důvodu časové náročnosti bylo s katastrálním úřadem a vedoucí diplomové práce 

dohodnuto, které činnosti při obnově katastrálního operátu budou v rámci této práce 

prováděny. Zbylé činnosti provede katastrální úřad v roce 2014, kdy je pro katastrální 

území Zakřany plánovaná obnova katastrálního operátu. 
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2 KATASTR NEMOVITOSTÍ 

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech, 

který vznikl ke dni 1.1.1993 na základě zákona č. 344/1992 Sb.,  

o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Katastr je soubor údajů  

o nemovitostech v České republice (dále jen "nemovitosti") zahrnující jejich soupis  

a popis, a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických 

a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu (dále jen "právní vztahy") 

a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona. 
[1]

 

Katastr je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, 

pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského půdního 

fondu, pozemků určených k plnění funkce lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, 

pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické. 

[1]
 

Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými 

prostředky. 
[1]

 

Katastr nemovitostí byl již od svého počátku ovlivňován politickými událostmi, 

které v naší zemi nastaly po roce 1989. Jednak se muselo nejprve vyřešit majetkoprávní 

vypořádání a také zde byla situace, že některé údaje pro katastr nemovitostí předchozí 

evidence nevedla.  

 

2.1 Současný stav katastru nemovitostí  

Současný stav katastru je ovlivňován kroky vedoucími k převedení písemného  

a grafického operátu katastru nemovitostí do digitální podoby a jejich vedení a aktualizace 

na katastrálních úřadech. Problematikou převodu souboru geodetických informací (SGI) 

do digitální podoby je převod sáhových map, které jsou v mnohých případech značně 

nevyhovující. Časový plán digitalizace, která měla být původně ukončena v roce 2006, 

tedy nebyl splněn.  

Katastrální mapa v digitální formě byla k 31.12.2012 k dispozici v 8935 

katastrálních územích, což činí 69 % z celkového počtu katastrálních území. Byl stanoven 

reálný cíl udržet současné tempo digitalizace představující přibližně 8,5% katastrálních 

území ročně. Toto tempo bylo prozatím dodrženo a v roce 2012 bylo digitalizováno 
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necelých 8% katastrálních území. Časový plán počítá s ukončením digitalizace 

katastrálních území v České republice do konce roku 2017 (viz Tab. 1). 
[3] 

 

Tab.  1 Plán průběhu digitalizace SGI: 2012-2017 
[3]

 

ROK 1997-2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Návrh počtu k.ú. k digitalizaci — 1045 1045 998 879 760 361 

Celkový počet k.ú. s katastrální 

mapou v digitální formě 
7941 8935 9980 10978 11857 12617 13027 

Roční přírůstek z celkového 

počtu 13 027 k.ú. [%] 
— 8,0 8,0 7,8 6,8 5,8 2,6 

Podíl z celkového počtu [%] 61,0 69,0 77,0 84,8 91,6 97,4 100 

 

2.2 Obsah katastru nemovitostí 

Katastr nemovitostí obsahuje 

a) geometrické a polohové určení nemovitosti,
 

b) druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla budov, vybrané 

údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí, čísla bytů a nebytových prostorů  

a pojmenování nebytových prostorů, dále údaje pro daňové účely a údaje 

umožňující propojení s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu 

katastru, 

c) údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnících a o jiných oprávněných  

a údaje o dalších právech k nemovitostem podle tohoto zákona, 

d) údaje o podrobných polohových bodových polích, 

e) místní a pomístní názvosloví. 
3) [1]

 

Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území. 

 

Katastrální operát tvoří 

a) SGI, který zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její 

číselné vyjádření,  

b) soubor popisných informací (SPI), který zahrnuje údaje o katastrálním území,  

o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných 
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oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech uvedených v § 2 odst. 

4 písm. b) až i) zákona č. 344/1992 Sb., 

c) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru,  

d) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI, včetně seznamu 

místního a pomístního názvosloví,  

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

na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru.
 [1]

 

 

2.2.1  Soubor geodetických informací 

SGI tvoří katastrální mapa. Jedná se o státní mapové dílo, které obsahuje body 

polohového bodového pole, polohopis a popis.  

Katastrální mapa má 3 formy: 

 v S-JTSK, která vznikla při obnově katastrálního operátu mapováním, 

na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním SGI nebo 

přepracováním číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby - 

,,digitální mapa“ 

 na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými v době 

jejího vzniku - ,,analogová mapa“ 

 v S-JTSK, která vznikla přepracováním analogové mapy v souřadnicovém 

systému gusterberském nebo svatoštěpánském do digitální formy nebo 

digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů, 

zejména v souřadnicovém systému gusterberském nebo svatoštěpánském  

- ,,digitalizovaná mapa“ 
[2]

 

SGI byl tvořen průběžně udržovanými katastrálními mapami, které pokrývaly celé 

území ČR. Nabytím účinnosti zákonů k 1.1.1993 se dřívější operáty staly operáty katastru 

nemovitostí, bylo však nutné je v co nejkratší době upravit. Některé stačilo převzít, jiné 

zcela přepracovat. Jednalo se o mapy grafické v měřítku 1:2 880, které mají původ 

v období stabilního katastru, a které pokrývaly téměř 70% území. Dále to byly mapy 

s číselným vyjádřením polohopisu. Tedy mapy vyhotovované podle Instrukce A, THM 

a Základní mapy velkého měřítka (ZMVM). 
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Největším problémem jsou parcely vlastníků, které byly sloučeny do větších 

půdních celků. Tyto parcely nejsou zobrazeny v současných mapách, ale pouze v mapách 

bývalého pozemkového katastru nebo v operátech přídělového a scelovacího řízení. 

 

2.2.2 Soubor popisných informací 

SPI obsahuje údaje podle §7 až §12 vyhlášky č.26/2007 Sb. vedené v informačním 

systému katastru nemovitostí. 

Ze souboru popisných informací se vytvářejí základní výstupy, zejména: 

 výpis z katastru nemovitostí 

 informace o vlastnících a jiných oprávněných 

 informace o parcelách katastru nemovitostí 

 informace o budovách a seznam budov s čísly popisnými a evidenčními 

 informace o vodních dílech 

 informace o bytových jednotkách 

 informace o územních jednotkách, které zahrnují seznamy okresů, seznamy 

obcí, seznamy katastrálních území, seznam částí obcí a úhrnné hodnoty 

druhů pozemků. 
[2]
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3 OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 

Obnova katastrálního operátu znamená vyhotovení nového SGI ve formě 

grafického počítačového souboru a nového SPI katastrálního operátu. 

Lze ji provést: 

 mapováním 

 přepracováním SGI 

 na podkladě výsledků pozemkových úprav  

 převodem 

Katastrální operát se obnovuje zpravidla v rozsahu katastrálního území nebo jeho 

části. Obnovu katastrálního operátu zahájí katastrální úřad bez návrhu. Pokud má být 

obnova katastrálního operátu provedena mapováním nebo přepracováním SGI, oznámí 

katastrální úřad její zahájení dotčené obci. Při obnově katastrálního operátu se 

do katastrální mapy doplňují parcely zemědělských a lesních pozemků dosud evidovaných 

zjednodušeným způsobem. 
[1]

  

 

3.1 Obnova katastrálního operátu přepracováním 

Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí katastrální mapa 

z grafické formy do formy grafického počítačového souboru. 
[1] 

Přepracovává se území s analogovou katastrální mapou na plastové folii s přesností 

a v zobrazovací soustavě stanovenými v době jejího vzniku. Je-li analogová mapa  

v S-JTSK, vznikne DKM. Je-li analogová mapa v jiném souřadnicovém systému, vznikne 

katastrální mapa digitalizovaná (KMD). 
[4] 

 

3.1.1  Přehled etap a činností při obnově operátu přepracováním 

Přehled činností při obnově přepracováním je uveden v příloze číslo 53 Návodu 

pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění obou dodatků 
[4]

 a spolu s činnostmi 

jsou v ní uvedeny předpisy, kterými je nutno se řídit při jejich vykonávání. Jedná se 

o katastrální zákon 
[1]

, katastrální vyhlášku 
[2]

 a Návod pro obnovu katastrálního operátu 

a převod ve znění obou dodatků 
[4]

. 

a) Zahájení obnovy a přípravné práce 

 Oznámení o obnově přepracováním 
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 Projekt obnovy 

b) Budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového pole 

(PPBP) a související rekognoskace na bodech základního polohového bodového 

pole (ZPBP) a zhušťovacích bodech (ZhB) a údržba ZhB, prováděná jen 

v nezbytném rozsahu v případě její potřeby pro doplnění bodů PPBP 

c) Částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů 

 Oznámení o částečné revizi 

 Částečná revize katastru 

d) Výběr a příprava využitelných podkladů 

 Založení a naplnění přehledu ZPMZ 

 Výběr využitelných podkladů 

e) Vyhledání a zaměření identických bodů (IB) 

 Přehled IB 

 Vyhledání a zaměření IB 

f) Obnovení SGI, včetně doplnění pozemků ZE 

 Transformace rastrových obrazů základních podkladů 

 Určení souřadnic podrobných bodů, vytvoření databáze bodů 

 Vektorizace, tvorba společného grafického souboru 

 Ověření kvality a zajištění homogenity s bodovým polem 

 Doplnění hranic věcných břemen 

 Doplnění parcel ZE  

 Koncept DKM 

 Kontrola kresby, případné přečíslování parcel a vytvoření konečného 

grafického souboru 

g) Obnovení SPI 

 Výpočet výměr 

 Srovnávací sestavení parcel 

 Návrh nového SPI a SGI 

 Kontroly a technická zpráva 

h) Námitky  

 Oznámení o dokončení obnovy 

 Vyložení operátu k veřejnému nahlédnutí 

 Řízení o námitkách 
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 Vyhlášení platnosti obnoveného operátu 

 Změny údajů o Bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) 

i) Vyhlášení platnosti obnoveného operátu 

j) Nový výpočet výměr dílů BPEJ 
[4]

 

V rámci práce budou provedeny činnosti podle bodu d) až g), kromě doplnění 

hranic věcných břemen.  

 

3.1.2 Společná ustanovení o obnově přepracováním 

Pro každé katastrální území, kde bude probíhat obnova operátu, se zpracuje projekt 

obnovy přepracováním. Vyhotoví se přehled ZPMZ a přehled IB.  

Pro obnovu katastrálního operátu přepracováním se využijí tyto podklady: 

a) data platného stavu SGI a SPI 

b) operáty dřívějších pozemkových evidencí 

c) další využitelné podklady z měřické dokumentace 

d) doplněný vektorový hraniční polygon 

e) výsledky dřívější zeměměřické činnosti  

Základním podkladem pro přepracování na DKM je katastrální mapa, není-li 

k dispozici jiný podklad s vyšší přesností. 

Obnova katastrálního operátu se v příslušné obci vyhlásí nejméně s dvouměsíčním 

předstihem, přičemž se uvede účel a předpokládaný termín dokončení obnovy. Provede se 

také částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů. 
[4]

 Jedná se o porovnání souladu 

údajů z katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Předmětem částečně revize 

jsou hranice katastrálního území, zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska potřebnosti 

jejich dalšího evidování, sledování a řešení a seznamy budov s čísly popisnými 

a evidenčními a seznam budov bez čísel popisných a čísel evidenčních. Dále body 

polohového bodového pole a místní a pomístní názvy. 
[2]

 V rámci revize se také porovná 

soulad parcelních čísel v SGI a SPI.  

Souřadnice podrobných bodů katastrální mapy se získají: 

a) Převzetím z  RES 

b) Výpočtem z výsledku dřívějšího geodetického nebo fotogrammetrického určení 

polohopisu v S-JTSK nebo v původním souřadnicovém systému, ve kterém 

bylo provedeno číselné zaměření 
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c) Výpočtem z výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ v místním 

souřadnicovém systému transformací na IB zaměřené v S-JTSK 

d) Vektorizací rastrových obrazů 

Pro vektorizaci rastrových obrazů se využije vyrovnaný nebo souvislý rastr, který 

musí být ještě zpřesněn podobnostní transformací s Jungovou dotransformací (odstranění 

zbytkových odchylek na IB). IB pro transformaci jsou body jednoznačně identifikovatelné 

v terénu a na transformovaném podkladu. Mohou jimi být lomové body na budovách, 

hranicích parcel, hranicích katastrálního území, ale i body vytyčené. Ze zvolených IB se 

na podkladě rastrového obrazu katastrální mapy vyhotoví jejich grafický přehled.  

Pokud zpřesňující transformace dosahuje nevyhovujících výsledků a vyřazení 

nevyhovujících IB nebude dostačující, použije se bloková transformace pro území 

s výrazným posunem nebo pootočením kresby. Pro blokovou transformaci se využije 

afinní nebo Helmertova transformace. Transformovaný blok musí ležet uvnitř 

mnohoúhelníku určeného spojnicemi IB. 

Pro transformované katastrální území se vyhotoví protokoly obsahující informace 

o transformaci. 

Pokud nastane situace, že se zpřesňující ani blokovou transformací nedosáhne 

vyhovujících výsledků, nebude při obnově operátu přepracováním odstraněna v daném 

katastrálním území zjednodušená evidence. 
[4]

 

 

3.1.3 Zvláštní ustanovení pro obnovu přepracováním na DKM 

Pokud se jedná o přepracování katastrálního operátu na DKM, musí katastrální úřad 

posoudit, zda se výpočtem souřadnic z výsledků dřívější zeměměřické činnosti dosáhne 

kvalitnějšího výsledku než při vektorizaci rastrových obrazů základních podkladů. Pokud 

tomu tak nebude, nebo se v průběhu obnovy SGI vyskytnou důvody vedoucí ke změně 

postupu, bude nutné změnit projekt obnovy operátu. 

Nové číslo ZPMZ, do kterého budou uvedeny přepočtené souřadnice z výsledků 

dřívější zeměměřické činnosti, bude pro tuto práci přiděleno katastrálním pracovištěm. 

Jako náčrt bude využita zvětšenina katastrální mapy nebo náčrt z dřívějšího podkladu, 

do kterého budou zakreslena nová čísla bodů.  

Pro vektorizaci katastrální mapy je nutná její transformace. Používá se afinní 

transformace na rohy mapových listů a průsečíky souřadnicové sítě. Její výsledek se 
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posuzuje podle střední souřadnicové chyby transformačního klíče, který se porovnává 

s kritériem přesnosti mx,y=0,50 m stanoveném pro podrobné body s kódem kvality 

souřadnic 7, uvedeném v příloze č. 1 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod 

ve znění obou dodatků. 
[4] 

Kód kvality 7 je zvolen z toho důvodu, že mapovým podkladem 

je mapa 1:2 000. 

Po vytvoření nového SGI je nutné ověřit jeho kvalitu. Pro tento účel se zaměří 

kontrolní body vhodně zvolené a rozložené po celém přepracovaném území. Jejich počet 

závisí na hustotě obsahu přepracované mapy a na kvalitě podkladů. Zpravidla se měří 

jeden kontrolní bod na jeden hektar. Vyhotoví se protokol obsahující souřadnicové rozdíly 

na kontrolních bodech a tyto rozdíly se porovnají postupem podle přílohy 13.7 katastrální 

vyhlášky. 
[2]

 

Na základě výsledků z porovnání se volí následující postup. Pokud byla splněna 

kritéria přesnosti, potvrdí se projektovaný kód kvality bodů. Pokud nebyla kritéria 

přesnosti splněna, zhodnotí se charakter chyb. Pokud jsou systematické pro určitou oblast, 

odstraní se transformací bodů z původního mapování a bodů ze ZPMZ, kde byly jako 

geometrický základ použity body z původního mapování. Pokud jsou chyby nahodilé, 

dostanou body z původního mapování nebo ZPMZ, kde byly jako geometrický základ 

použity body z původního mapování, vyšší kód kvality podle zjištěné skutečné přesnosti.
[4]
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4 ZAKŘANY 

4.1 Obec Zakřany 

Obec Zakřany se nachází v okrese Brno-venkov a náleží do Jihomoravského kraje. 

Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Rosice. 

Obec leží dvacet tři kilometrů západně od centra Brna 

a pět kilometrů západně od města Rosice v nadmořské 

výšce 380 m a má rozlohu 507 ha.  

Svůj původ má v prastarých dobách, kdy byly 

Zakřany z mnoha stran obrostlé křovinami. Proto je 

v horní části znaku obce zobrazen keř. V dolní části znaku 

jsou dva žaludy, znak nejstaršího šlechtického rodu 

ze Zakřan (viz Obr. 1). 
 

                                                                                                                                     

                                                                                                                            Obr. 1 Znak obce Zakřany
 [5]

 

První písemnou zmínku o obci nalezneme v historických pramenech z roku 1350. 

V 16. století byla celá zakřanská ves pod rosickým panstvím a to až do 18. století. 

V dávných dobách spravoval obec rychtář jmenovaný rosickou vrchností.  

Po zrušení roboty byly obce Zakřany, Příbram, Vysoké Popovice a Lukovany 

spojeny v jednu správní obec. Vlastní samospráva byla zřízena v roce 1874.                                                                                                      

V roce 1856 byla místo dřevěné zvonice, stojící na návsi, postavena zděná kaple, 

která byla následkem přístavby školy v roce 1876 porušena. O 12 let později, roku 1888, 

byla kaple zbořena a na jejím místě postavena nová zděná kaple v pseudorománském stylu, 

která slouží dodnes (viz Obr. 2). 

 

 

Obr. 2 Zděná kaple sv. Donáta-fotografie ze současnosti 
[8]
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Velký rozkvět obce nastal po skončení 1. světové války. V roce 1930 měla obec 

Zakřany 1006 obyvatel. Po 2. světové válce byly opraveny válkou zničené a poškozené 

domy a začala se rozvíjet kulturní činnost. 
[6][7]

 

V dnešní době má obec přes 700 obyvatel. V létě roku 2012 byla v severovýchodní 

části obce vybudována nová silnice a byly vytvořeny nové stavební pozemky (viz Obr. 3). 

Je tedy jisté, že se v nejbližší době bude obec i nadále rozrůstat. 

 

 

Obr. 3 Nová silnice v budované části obce 
[8] 

4.2 Katastrální území Zakřany 

Katastrální území Zakřany se rozléhá na ploše 5151390 m
2
 a obsahuje 1677 parcel 

katastru nemovitostí a 188 parcel pozemkového katastru.  

V extravilánu byla na základě výsledků komplexních pozemkových úprav 

vytvořena mapa DKM, která obsahuje 669 parcel katastru nemovitostí, které se rozkládají 

na ploše 3858910 m
2
. 

[9]
 

V rámci komplexních pozemkových úprav nebyly ovšem kromě intravilánu 

vyřešeny ještě jiné části katastrálního území. Ty jsou zeleně vyšrafovány na Obr. 4 a budou 

řešeny při zpracování obnovy operátu v roce 2014. Zbylé, modře a černě vyšrafované části, 

budou vyřešeny v rámci mé diplomové práce a diplomové práce Bc. Radky Šimečkové.  
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Obr. 4 Části katastrálního území Zakřany 

V katastrálním území Zakřany jsou dosud platné dva druhy map. Analogová 

katastrální mapa z období THM, platná od roku 1969 a vedená v měřítku 1:2 000. A DKM, 

platná od roku 2002. 
[9]

 Pozemky dosud vedené ve ZE jsou dosud zakresleny v mapě 

bývalého pozemkového katastru. 

 

Tab.  2 Přehled parcel katastru nemovitostí 
[9]

 

Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Výměra [m
2
] 

Orná půda --- 685 3461866 

Zahrada --- 211 104194 

Ovocný sad --- 2 5667 

Trvalý travní porost --- 31 36298 
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Lesní pozemek Les 1 271 

Lesní pozemek --- 41 767697 

Vodní plocha Tok přirozený 21 47279 

Zastavěná plocha Společný dvůr 12 1289 

Zastavěná plocha Zbořeniště 7 1005 

Zastavěná plocha --- 378 133786 

Ostatní plocha Dobývací prostor 1 1001 

Ostatní plocha Dráha 2 87428 

Ostatní plocha Hřbitov 1 2408 

Ostatní plocha Jiná plocha 29 5213 

Ostatní plocha Manipulační plocha 28 76377 

Ostatní plocha Neplodná půda 90 140072 

Ostatní plocha Ostatní komunikace 85 159125 

Ostatní plocha Silnice 11 85924 

Ostatní plocha Sport. a rekr. plocha 8 21540 

Ostatní plocha Zeleň 33 12950 

 

Zájmové území v k.ú. Zakřany a dalších 226 katastrálních území spadá pod správu 

Katastrálního pracoviště Brno-venkov. Je v přímém sousedství s katastrálním územím 

Vysoké Popovice, Příbram na Moravě, Zbýšov u Oslavan, Lukovany, Babice u Rosic 

a Oslavany (viz Obr. 5). V prvních čtyřech katastrálních územích je v současné době 

po celé ploše nebo na její části platná mapa DKM. V Babicích u Rosic a Oslavanech je 

na celém území platná analogová mapa z období THM v měřítku 1:2 000. 
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Obr. 5 Katastrální území Zakřany 
[10] 
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5 VYUŽITELNÉ PODKLADY 

K přepracování operátu bylo nutné projít dostupné podklady a zvážit, které lze 

pro obnovu využít a přepracovat. Tyto podklady mi byly poskytnuty Katastrálním 

pracovištěm Brno-venkov, jehož budova stojí v Brně, na ulici Úzká (viz Obr. 6). 

 

 

Obr. 6 Katastrální pracoviště Brno-venkov 
[11]

 

Za využitelné podklady se pro obnovu katastrálního operátu považují data platného 

stavu SGI a SPI, výsledky dřívější zeměměřické činnosti uložené v archivu příslušného 

katastrálního pracoviště a operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění pozemků 

dosud evidovaných ve ZE. 
[4]

 

Pro účely diplomové práce mi byly poskytnuty tyto podklady: 

 Data poskytovaná ve výměnném formátu  

 Rastrový obraz katastrální mapy 

 Rastrový obraz mapy dřívější pozemkové evidence 

 Registr souřadnic 

 Nová čísla ZPMZ 

 Výsledky dřívější zeměměřické činnosti před a po roce 1972 

Dalšími využitelnými podklady byly údaje z nahlížení do katastru a databáze 

bodových polí na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 
[9]

 

SGI zájmové lokality nebyl v rámci mé diplomové práce obnovován v celém 

rozsahu, ale byl pomyslně rozdělen na dvě části silnicí III. třídy číslo 39411. Druhou částí 
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se v diplomové práci zabývala Bc. Radka Šimečková. Veškeré terénní práce, především 

zaměření IB, byly provedeny společně.  

Mimo obec se dále nachází dvě oblasti, kde také nebyla provedena obnova operátu. 

Jedná se o areál firmy AZOS, s.r.o. a areál firmy Miloš Večeřa – WOČ. Ve své diplomové 

práci se budu zabývat obnovou operátu v severní části obce a v areálu firmy AZOS, s.r.o. 

(viz Obr. 7). 

 

 

Obr. 7 Oblast obnovy operátu v rámci mé diplomové práce 
[12] 

 

5.1 Data poskytovaná ve výměnném formátu  

Výměnný formát je určen k předávání dat mezi informačním systémem katastru 

nemovitostí (ISKN) a jinými systémy zpracování dat. Tento výstup z katastru nemovitostí 

lze získat jen na základě legislativně stanovených podmínek. 
[13]

 

Výměnný formát se skládá z několika bloků dat, které obsahují popisné a grafické 

informace včetně dat o řízení. Podle potřeb zákazníka je vytvořen soubor *.vfk s různými 

datovými skupinami. Existuje 12 typů datových skupin výměnného formátu: 

1. Nemovitosti – parcely a budovy 

2. Jednotky – bytové jednotky 

3. Bonitní díly parcel – kódy BPEJ k parcelám 

4. Vlastnictví – listy vlastnictví, oprávněné subjekty a právní vztahy 

5. Jiné právní vztahy – ostatní právní vztahy kromě vlastnictví 

6. Řízení – údaje o řízení a listiny 

7. Prvky katastrální mapy – katastrální mapy v digitální podobě 
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8. BPEJ – hranice BPEJ včetně kódů 

9. Geometrický plán – geometrické plány 

10. Rezervovaná čísla – rezervovaná parcelní čísla a čísla bodů PPBP 

11. Definiční body – definiční body parcel a staveb 

12. Adresní místa – adresní místa budov 
[14]

 

Soubor Zakřany.vfk, poskytnutý Katastrálním pracovištěm Brno – venkov, 

obsahuje všechny datové skupiny až na skupiny číslo 3, 6 a 8 (viz Příloha 1.1). Po importu 

dat z výměnného formátu ve vhodném softwaru bylo možné procházet údaje 

o jednotlivých parcelách, které náleží do příslušného katastrálního území (viz Tab. 3). 

Dalšími údaji, do kterých je možné nahlédnout, jsou jednotlivé listy vlastnictví (LV).  

 

Tab.  3 Ukázka databázových dat z výměnného formátu 

 

 

Během zpracování diplomové práce byl výměnný formát několikrát aktualizován. 

A to z toho důvodu, že neustále přibývaly nově zpracované ZPMZ, což komplikovalo 

zpracování.  

 

5.2 Registr souřadnic 

Registr souřadnic je seznam podrobných bodů polohopisu katastrální mapy uložený 

v paměti počítače. Je poskytován ve formě textového souboru a obsahuje dvanáctimístná 

čísla bodů, souřadnice v pořadí Y, X, Z a kód kvality podrobných bodů (viz Obr. 8). 

Současně s aktualizací výměnného formátu byl několikrát aktualizován i RES. Poslední 

soubor obsahoval 5004 podrobných bodů a je uveden v příloze 1.2. 
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Obr. 8 Ukázka registru souřadnic ve formátu *.txt 

5.3 Rastrový obraz katastrální mapy 

Z naskenovaných rastrových obrazů katastrální mapy je nutno před jejich použitím 

odstranit srážku mapového listu. Srážka se odstraňuje transformací na rohy mapových listů 

a na křížky čtvercové sítě. Takto opravené rastrové obrazy poskytuje katastrální pracoviště 

v souboru s příponou *.cit (viz Příloha 1.3 - Příloha 1.6). Zájmové území se nachází 

na čtyřech mapových listech, kterým odpovídá vždy jeden rastrový obraz katastrální mapy 

(viz Tab. 4). Výřez z rastrového obrazu katastrální mapy je uveden na Obr. 9. 

 

 

Obr. 9 Výřez mapy katastru nemovitostí 

Tab.  4 Mapové listy a jejich rastrové obrazy 

Mapový list katastrální mapy Rastrový obraz 

Moravský Krumlov 7-0/1 T703MKRU701.cit 

Moravský Krumlov 7-0/2 T703MKRU702.cit 

Moravský Krumlov 7-0/3 T703MKRU703.cit 

Moravský Krumlov 7-0/4 T703MKRU704.cit 
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Tato dosud platná analogová katastrální mapa vznikla na základě THM. 

K vyhotovení nového celostátního mapového díla, technickohospodářských map se přešlo 

z důvodu nízké přesnosti stávajících katastrálních map a nevyhovujícím technickým 

požadavkům. Do roku 1969 se tyto mapy vyhotovovaly v systému S-42, v Gaussově 

zobrazení. Po roce 1969 se mapovalo v S-JTSK a Křovákově zobrazení. Klad mapových 

listů navazuje na dělení státní mapy 1:50 000 (viz Obr. 10). 

 

Obr. 10 Klad mapových listů 
[15] 

5.4 Rastrový obraz mapy dřívější pozemkové evidence 

Mapa dřívějšího pozemkového katastru je mapa, která obsahuje zákres pozemků, 

které jsou dosud vedeny zjednodušeným způsobem. Mapový list těchto map je zatížen 

srážkou, která je dána vlastnostmi použitého papíru. Tuto srážku je nutno před použitím 

mapy odstranit. Mapová srážka se zpravidla odstraňuje plátováním po mapových listech. 

Po tomto kroku nám vznikne souvislý vyrovnaný rastr nezatížený srážkou. Stejně jako 

rastr mapy katastru nemovitostí je i rastr mapy dřívější pozemkové evidence poskytován 

v souboru s příponou *.cit (viz Příloha 1.7). Výřez z rastrového obrazu mapy 

pozemkového katastru je uveden na Obr. 11. 

Mapa bývalého pozemkového katastru zájmového území v katastrálním území 

Zakřany obsahuje 188 parcel vedených dosud ve zjednodušené evidenci. Pro jejich snadné 

vyhledání nám pracovníci katastrálního pracoviště poskytli tiskový výstup z ISKN, který 

obsahuje soupis parcel ve zjednodušené evidenci a soupis parcel katastru nemovitostí bez 

listu vlastnictví (viz Obr. 12). 
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Obr. 11 Výřez mapy bývalého pozemkového katastru 

 

 

Obr. 12 Ukázka tiskových výstupů z katastru nemovitostí 

Dále nám vyhotovili kopii takzvané kroužkové mapy (grafický přehled 

zjednodušené evidence), kde jsou zakroužkovány parcely pozemkového katastru, které 

byly odstraněny ze zjednodušené evidence a jsou nyní vedeny jako parcely katastru 

nemovitostí (viz Obr. 13).  
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Obr. 13 Výřez kroužkové mapy 

5.5 Nová čísla ZPMZ 

Pro obnovu operátu mi pro tvorbu diplomové práce katastrální pracoviště přidělilo 

nová čísla ZPMZ. Jako první se jednalo o ZPMZ 420. V rámci tohoto ZPMZ byly 

zaměřeny IB pro transformaci výsledků dřívější zeměměřické činnosti, které nebyly 

připojeny do S-JTSK a jsou vedeny v místním souřadnicovém systému, a pro transformaci 

rastrových obrazů katastrální mapy a mapy dřívější pozemkové evidence. 

Dále se jednalo o ZPMZ 424, které sloužilo jako výpočetní. Obsahovalo výpočetní 

protokoly a seznamy souřadnic podrobných bodů, které byly přepočteny z místního 

souřadnicového systému do S-JTSK. ZPMZ 436 bylo použito pro očíslování podrobných 

bodů získaných vektorizací rastru mapy bývalého pozemkového katastru a ZPMZ 443 bylo 

použito pro očíslování podrobných bodů získaných vektorizací rastrů katastrální mapy. 

 

5.6 Výsledky dřívější zeměměřické činnosti 

5.6.1 Záznamy podrobného měření změn 

Záznamy podrobného měření změn, uložené na katastrálním pracovišti, byly 

různorodého charakteru. ZPMZ staršího data obsahovaly zákres parcel, popřípadě změnu, 

pro kterou bylo ZPMZ vyhotoveno pouze pomocí oměrných měr (viz Obr. 14). Z tohoto 
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ZPMZ bylo možné převzít pouze oměrné míry, které nám při vektorizaci sloužily 

k zachování rozměrů parcel.  

 

 

Obr. 14 Ukázka ZPMZ s oměrnými mírami 

Dále tu byly ZPMZ, které měly souřadnice určeny v místním systému a ZPMZ, 

které obsahovaly zápisník měření úhlů a délek (viz Obr. 15). U nich byly zvoleny 

souřadnice stanovisek v místním systému a zápisník byl vypočten. Souřadnice bodů 

z těchto ZPMZ bylo možné přepočítat pomocí zaměřených IB a následné transformace 

ve vhodném softwaru.  

Nejnovější ZPMZ byly zaměřeny přímo v S-JTSK. Bylo tedy možné jejich 

souřadnice přímo převzít. 

Část ZPMZ uložených na katastrálním pracovišti se týkala samotných komplexních 

pozemkových úprav, na jejichž výsledcích byl přepracován katastrální operát 

v extravilánu, a mnohé nebyly pro obnovu operátu využitelné. Celkem bylo 

na katastrálním pracovišti pro katastrální území Zakřany uloženo přes 440 ZPMZ. 
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Obr. 15 Ukázka ZPMZ se zápisníkem měření 

5.6.2 Výsledky dřívější zeměměřické činnosti do roku 1972 

Výsledky dřívější zeměměřické činnosti uložené v archivu katastrálního pracoviště 

obsahovaly zákres parcel spolu s oměrnými mírami (viz Obr. 16). Ve většině případů se 

však jednalo pouze o zákres parcel dosavadního stavu spolu se zákresem nového stavu bez 

jakýchkoli oměrných měr.   

 

 

Obr. 16 Náčrt z roku 1963-s oměrnými mírami 
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6 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

6.1 Podklady z katastrálního pracoviště 

Ve spolupráci s katastrálním pracovištěm bylo prvním úkolem skenování výsledků 

zeměměřické činnosti, zejména ZPMZ vyhotovených od roku 1972 do současnosti.  

S Bc. Radkou Šimečkovou byla tato práce provedena společně. Každá jsme si vzala 

na starost polovinu ZPMZ. Následným úkolem bylo tyto ZPMZ rozdělit v rámci 

zájmových území, kterých se týkají naše diplomové práce. Během toho byl vytvořen 

tabulkový přehled ZPMZ podle vzorového souboru poskytnutého katastrálním pracovištěm 

(viz Příloha 7.1). Jedná se o vzestupné seřazení ZPMZ podle jejich čísel. Tabulka obsahuje 

číslo ZPMZ, rok jeho vzniku, souřadnicový systém, údaj o tom, zda byl geometrický plán 

zapsán do katastru nemovitostí, parcelní čísla dotčených parcel, nová parcelní čísla 

a důvod vzniku ZPMZ (viz Tab. 5). Parcelní čísla parcel dosud vedených ve ZE jsou 

uvedeny v závorkách. 

 

Tab.  5 Výřez z tabulkového přehledu ZPMZ 

    Katastrální území: Zakřany     
ZPMZ GP rok 

souř. 
syst. 

zapsáno změnou dotčená parcelní čísla nová parcelní čísla popis 

125   1994   ano 604/1, 604/2   zaměření stavby RD 

126   1994 JTSK ne 692, (47/1) 692/1, 692/2 rozdělení parcel 

127   1994   ano 158, 159 159/1, 159/2 oddělení parcel 

129   1994 místní ne 179, 186/1, (1098), (1099), (1102/4), (1103) 186/22, 186/23 oddělení parcel 

131   1994 místní ne 1/2, 4, 18, 19, 29, 636, 872, (2031/1), (1608) 872/1, 872/2, 872/3,  zaměření skutečného stavu 

132   1994 JTSK ano 823/1, 843/15 843/16 rozdělení pozemku  

133   1995   část. 597, 614, 617, 856 
597/1, 597/2, 617/1, 617/2, 856/1, 

856/2, 856/3 
oparcelování dílů různého 

vlastníka 

134   1995   ano 324, 325   zaměření přístavby 

135   1995 JTSK část. 823/1, 845/15, (1811), (1814), (2034/1) 843/16 oddělení parcel 

136   1995 místní ne 179, 186/1, (1098), (1099), (1102/4), (1103) 186/24, 186/25, 186/26 oddělení parcel 

137   1995   ano 390, 391   zaměření přístavby RD 

138   1995 místní ne 180/2 180/3 zaměření RD 

139   1995 místní   783/1, (1215/1) 783/4 oddělaní části parcel 

140   1995 JTSK ne 480/1, (1518), (1517), (1507) 480/4, 480/5  rozdělení pozemku 

141   1996     868/2 868/4 obnova původních parcel 

142   1996   ne 187/1   zaměření stavby 

143   1996 JTSK ano 479, (1506), (1507) 479/1, 479/2 majetkoprávní vypořádání 

144   1996   ano 402   zaměření stavby RD 

 

Tabulka byla doplněna o výsledky dřívější zeměměřické činnosti, které vznikly 

před rokem 1972.  Těmto náčrtům, které původně nebyly očíslovány, se přiřadilo číslo 

podle čísla strany s přiřazením záporného znaménka. 
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Jako další byl vytvořen grafický přehled ZPMZ, který je na rozdíl od tabulkového 

přehledu povinný (viz Příloha 7.2). Obsahuje čísla ZPMZ, která jsou umístěna v prostoru 

změny (viz Obr. 17). Tento grafický přehled byl vyhotoven podle přílohy číslo 14 Návodu 

pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění obou dodatků v programu MicroGEOS 

Nautil.  

 

 

Obr. 17 Výřez z grafického přehledu ZPMZ 

Všechny ZPMZ, které se týkaly mého zájmového území, byly řádně prostudovány. 

Vybraly se ty, které se daly přepracovat na základě IB. Tyto IB mají souřadnice jak 

v místním systému, tak v systému JTSK. 

Na základě vybraných IB byly následně naplánovány terénní práce. S Bc. Radkou 

Šimečkovou bylo dohodnuto, že tyto práce budou provedeny společně. Vyhotovila se 

kopie katastrální mapy, do které byla vyznačena místa, kde má být provedeno zaměření IB 

v rámci obou diplomových prací. Podle toho byl následně zvolen postup měřických prací, 

zejména tvorba vhodné měřické sítě. Měřické práce byly naplánovány na měsíc srpen roku 

2012. Ovšem ne vše se povedlo v tuto dobu zaměřit, a proto bylo nutné se na lokalitu ještě 

jednou vrátit na podzim roku 2012. 
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6.2 Rekognoskace terénu 

Po příjezdu na lokalitu byla provedena rekognoskace terénu. Jednalo se především 

o nalezení vhodných bodů bodového pole, které by bylo možné využít pro tvorbu měřické 

sítě. Proto byly na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) 

vyhledány body ZPBP a PPBP. Byl využit ZhB 000943072040, kterým byl střed makovice 

věže kaple svatého Donáta a jeho zajišťovací bod 000943072041. Druhý zajišťovací bod 

000943072042 nebyl nalezen. Po bližším prozkoumání bylo konstatováno, že bod byl 

zničen během výstavby nové komunikace v nově budované části obce. Dalším využitým 

bodem byl bod 000943072420. 

Z bodů PPBP, kterých je v katastrálním území Zakřany 105, jich bylo nalezeno 

velice málo. 63 bodů nemělo v geodetických údajích uveden místopis bodu a nebylo je 

možné nalézt. Všechny tyto body pocházely z roku 1974. Body, které místopis měly, 

nebyly v mnohých případech využitelné pro naše měření. Pro tvorbu měřické sítě byly 

nakonec využity body 141000000636, 141000000650 a 141000000652.  

Z katastrálního území Lukovany byl pro orientaci využit ZhB 000943122030. 

Bodem je střed makovice věže kostela svatého Václava.  

Poloha využitých bodů polohového bodového pole je znázorněna na Obr. 18 

a jejich souřadnice jsou uvedeny v Tab. 6. Geodetické údaje těchto bodů byly ověřeny 

podle místopisů.  

 

Obr. 18 Poloha využitých bodů polohového bodového pole v zaměřovaném území 
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Tab.  6 Využité body polohového bodového pole 

Č.b. Y [m] X [m] 

000943072040 618912,25 1161236,95 

000943072041 618739,31 1161555,50 

000943122030 620946,26 1161935,53 

000943072420 619370,21 1161201,27 

141000000636 618143,19 1161828,41 

141000000650 619024,32 1161155,05 

141000000652 618468,32 1161524,83 
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7 TERÉNNÍ PRÁCE 

7.1 Přístroje a pomůcky 

Terénní práce byly provedeny s těmito přístroji a pomůckami: 

 Totální stanice Topcon GPT 3003N (v.č. 4D0512), (viz Obr. 19) 

 

 

Obr. 19 Totální stanice Topcon GPT 3003N 

 

 GNSS přijímač Leica GL-9501-CO002, anténa SR 399 GL-9501-AN002 

(v.č. 639937), (viz Obr. 20) 

 

 

Obr. 20 GNSS anténa 



   

38 

 

 Trojpodstavcová souprava (3 stativy, 2 odrazné hranoly na trojnožce)  

  Pásmo 30 m 

 Odrazný hranol Topcon 

 Nastřelovací hřebíky, dřevěné kolíky, kladivo 

 Značkovací sprej 

 Reflexní vesty 

 Svinovací metr (2m) 

 

7.2 Tvorba měřické sítě 

Body zmíněné v kapitole 6.2 nebyly pro měření dostačující, a proto bylo potřeba 

stabilizovat další pomocné měřické body. Jednalo se o body 141004204003, 

141004204008, 141004204009 a 141004204051, které jsou znázorněny na Obr. 21. Jejich 

zaměření bylo provedeno s využitím technologie Global navigation satellite system 

(GNSS).  

 

Obr. 21 Poloha bodů zaměřených technologií GNSS 

 

K měření byl využit přijímač Leica GL-9501-CO002 s anténou SR 399 GL-9501-

AN002. Na každém bodě byla provedena minimálně třicetiminutová observace statickou 

metodou. Každý bod byl zaměřen dvakrát v tříhodinových intervalech. Druhé nezávislé 

měření bylo provedeno pro kontrolu.  
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Dostatečný časový rozestup mezi dvěma observacemi zaručuje změnu polohy 

družic na obloze a tím zajistí určení polohy pomocného měřického bodu z rozdílné 

konfigurace družic, ze kterých je přijímán signál. Tím bylo zajištěno, že v případě 

chybného určení polohy v prvním měření by byla případná chyba zjištěna při kontrolním 

měření. V tomto případě by bylo nutné přistoupit k další observaci na tomto bodě. Jelikož 

metoda měření umožňuje zpracování dat až v kanceláři, bylo možné případné chyby 

naměřených dat zjistit až při jejich zpracování a při výpočtu souřadnic. V mém případě 

nebyla třetí observace nutná na žádném měřeném bodě.  

Síť těchto bodů nebyla i nadále dostačující pro zaměření IB, a proto byla doplněna 

dalšími pomocnými měřickými body. Umístění těchto bodů bylo voleno vždy tak, aby 

z nich bylo možné zaměřit co největší počet podrobných bodů. Jejich poloha byla 

zaměřena současně s měřením podrobných bodů. 

Každý bod byl volen tak, aby z něj byla viditelnost na co největší počet okolních 

pomocných měřických bodů a síť bylo možné následně vyrovnat. Úhly a délky byly v celé 

síti měřeny vždy obousměrně. Celá síť je tvořena několika polygonovými pořady a rajony. 

Přehled měřické sítě je znázorněn na Obr. 22. Zápisník pro vyrovnání měřické sítě je 

uveden v příloze 3.1. 

 

 

Obr. 22 Přehled měřické sítě 
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7.3 Stabilizace pomocných měřických bodů 

Pomocné měřické body byly v mnohých případech stabilizovány nastřelovacím 

hřebíkem umístěným do asfaltové komunikace nebo do spár mezi dlažbou na chodníku. 

Méně často bylo přistoupeno ke stabilizaci dřevěným kolíkem. Signalizace byla provedena 

značkovacím sprejem. Bod byl vždy umístěn tak, aby jeho stabilizaci nebylo možné 

porušit. V severní části obce, kde probíhala výstavba nové komunikace, nebylo ovšem 

možné zajistit neporušení stabilizace. Při následném doměřování, které bylo provedeno 

na podzim, bylo zjištěno, že tyto body byly zničeny. Jednalo se o pomocné měřické body 

číslo 141004204063, 141004204064, 141004204065, 141004204066 a 141004204067. 

 

7.4 Měření podrobných bodů 

Podrobné body byly měřeny z pomocných měřických bodů polární metodou. Byly 

zaměřeny ty body, které byly následně využity jako IB pro transformaci podrobných bodů 

ze ZPMZ v místním systému do systému JTSK. Jako polní náčrty byly využity kopie 

starých ZPMZ. Do těchto náčrtů byla zakreslována čísla měřených bodů. Bylo zaměřeno 

co největší množství podrobných bodů, aby při následné transformaci byl možný výběr 

z většího počtu bodů, které by vyhovovaly jako IB.  

V některých případech nebyl výběr podrobných bodů, které by mohly sloužit jako 

IB, veliký. V mnohých případech skutečný stav v terénu neodpovídal zákresu v mapě  

a zákresu ve starých ZPMZ.  

Problémem při měření podrobných bodů bylo to, že v mnohých případech bylo 

potřeba zaměřit body na soukromých pozemcích. Pokud to bylo možné, podrobný bod byl 

zaměřen bezhranolovým módem totální stanice z pro nás přístupných míst. V jiném 

případě bylo nutné žádat vlastníky pozemků a povolení vstupu. V jednom případě nám 

nebyl vlastníky umožněn vstup na pozemky. Jejich parcely náleží do území, které ve své 

diplomové práci zpracovává Bc. Radka Šimečková. 

Pro transformaci rastru katastrální mapy byly zvoleny vhodně rozmístěné IB. 

Polohu těchto bodů bylo nutné ověřit. Toto ověření bylo provedeno pomocí oměrných měr 

a kontrolně určených souřadnic. Ověření IB je uvedeno v příloze 5.3. 
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8 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ 

8.1 Stažení naměřených dat z totální stanice 

Naměřená data byla stažena pomocí geodetického manažeru GEOMANW  

(viz Obr. 23). Tento manažer slouží pro přenos a zpracování měřených dat ze všech typů 

totálních stanic značky Topcon. V manažeru se nachází volba Korekce, kde je možné zadat 

hodnoty pro výpočet redukcí délek z kartografického zkreslení a nadmořské výšky  

do S-JTSK. V mém případě nebyly korekce zavedeny při stažení dat, ale až při výpočtu 

zápisníků měření. Výstupem tohoto programu jsou data  v souboru s příponou *.SDT, což 

jsou surová neupravená data a data v souboru s příponou *.ZAP, který obsahuje data 

převedená do formátu MAPA2. Tento soubor je vstupním souborem pro další geodetické 

programy. Zápisníky měření jsou uvedeny v příloze 4.1 a 4.2. 

 

 

Obr. 23 Geodetický manažer GEOMANW 
[16] 

8.2 Výpočet souřadnic bodů zaměřených technologií GNSS 

Naměřená data, uložená v paměti GNSS přijímače Leica GL-9501-CO002, byla 

stažena Ing. Michalem Kurucem. Jednalo se o data naměřená v terénu na bodech 

141004204003, 141004204008, 141004204009 a 141004204051 a data z permanentní 

referenční stanice TUBO. Data jsou uložena ve formátu RINEX a uvedena v příloze 2.1. 

Pro výpočet souřadnic výše zmíněných bodů byl využit program Leica Geo Office. 

V něm byl založen nový projekt a nahrána naměřená data a data z permanentní referenční 

stanice TUBO ve formátu RINEX. 

Dalším důležitým krokem bylo nastavení měřeného bodu označeného jako rover 

zelenou barvou a referenčního bodu označeného jako reference červenou barvou  

(viz Obr. 24). 
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Obr. 24 Označení roveru a referenčního bodu 

Bylo provedeno nastavení správného typu antény a aktuálních souřadnic referenční 

stanice TUBO, které byly nalezeny na internetových stránkách www.cuzk.cz. 

Jako typ GNSS byl zvolen nejen Global positioning system (GPS), ale i  Globalnaja 

navigacionnaja sputnikovaja sistěma (GLONASS) (viz Obr. 25). 

 

 

Obr. 25 Nastavení typu GNSS 

Problém nastal při výpočtu ambiguit, které na některých bodech program 

nevypočítal. Jedinou možností bylo zkrátit dobu observace na těchto bodech a vypnout 

data z některých družic.  

Po výpočtu ambiguit byl program schopný vypočítat souřadnice pomocných 

měřických bodů v systému ETRS-89. Tyto souřadnice byly následně převedeny 

do systému JTSK.  

Protokoly výpočtu souřadnic jednotlivých pomocných měřických bodů jsou 

uvedeny v příloze 2.2. Seznam souřadnic pomocných měřických bodů je uveden v Tab. 7  

a v příloze 2.3. 
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Tab.  7 Souřadnice pomocných měřických stanovisek určených technologií GNSS 

Č.b. Y [m] X [m] 

141004104003 619245,30 1161303,82 

141004104008 618903,77 1161052,54 

141004104009 618845,49 1161085,60 

141004104051 618271,27 1161722,67 

 

8.3 Výpočet měřické sítě 

Pro výpočet měřické sítě i další výpočetní práce byl využit program VKM. Je to 

geodetický nástroj pro základní geodetické výpočty, tvorbu a úpravu digitálních map  

a tvorbu geometrických plánů. 
[17] 

Spolupracuje s Výměnným formátem Katastrální Mapy 

(VKM), ale může pracovat s rozdílnými variantami Vektorových či Katastrálních Map. 
[18]

 

Po založení zakázky byl do programu naimportován soubor Zakřany.vfk.  

Do seznamu souřadnic byly doplněny body z RES ze souboru Seznam souřadnic bodů 

z RES.txt a body polohového bodového pole z kapitoly 6.2 (viz Příloha 3.2) a pomocná 

měřická stanoviska určená technologií GNSS z kapitoly 8.2. Tímto seznam souřadnic 

obsahoval všechny potřebné výchozí body pro výpočet a vyrovnání měřické sítě. 

K vyrovnání sítě byla využita aplikace G-Net/Mini v programu VKM. Do ní byl 

naimportován zápisník měření, ze kterého byly odstraněny podrobné body a obsahoval 

pouze stanoviska a orientace (viz Příloha 3.1). Do korekcí byla zadána průměrná 

nadmořská výška a průměrné souřadnice lokality pro redukci naměřených délek 

z nadmořské výšky a kartografického zobrazení do S-JTSK. 

Průměrná střední kvadratická souřadnicová chyba vyrovnání sítě měla hodnotu  

0,02 m. Protokol z vyrovnání měřické sítě je uveden v příloze 3.3. Byl vyhotoven seznam 

souřadnic bodů měřické sítě, který je uveden v příloze 3.4 a přehled měřické sítě, který je 

uveden v příloze 3.5. 

 

8.4 Výpočet podrobných bodů 

Program VKM byl využit i pro výpočet podrobných bodů. V programu byly opět 

nastaveny korekce pro redukci délek z nadmořské výšky a kartografického zobrazení  

do S-JTSK. V některých případech byl zaměřen bod, který měl již známé číslo  

a souřadnice v S-JTSK. Bylo tedy nutné nastavit kolize v programu tak, aby program 
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po výpočtu souřadnic podrobných bodů zvýraznil v protokolu ty, jejichž poloha je blízká 

těm bodům, které již mají známé souřadnice. Tyto body byly v protokolu vyhledány  

a jejich čísla v zápisníku byla změněna na čísla již známých bodů z RES (viz Obr. 26).  

 

 

Obr. 26 Výřez ze zápisníku měření 

Poté byl výpočet zápisníku opakován. Byl vyhotoven seznam souřadnic 

podrobných bodů, který je uveden v příloze 4.4. Výpočetní protokol je uveden v příloze 

4.3 (viz Obr. 27). Porovnání kolizí ze zápisníku bylo provedeno opakovaně v programu 

Groma a je uvedeno v příloze 4.5. 

 

 

Obr. 27 Výřez z výpočetního protokolu 
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8.5 Výpočet zápisníku ze starších ZPMZ 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.6.1, ZPMZ, které obsahovaly pouze zápisník 

měřených vodorovných směrů a délek, bylo možné přepočítat do systému JTSK. Zápisníky 

měření, které byly dostupné pouze v papírové podobě, byly přepsány do elektronické 

podoby. Souřadnice stanovisek nebyly připojeny do S-JTSK, a proto jim byly přiděleny 

místní souřadnice Y= 500,00, X= 1000, 00. Poté byl tento zápisník vypočten v programu 

VKM. Vypočtené podrobné body měly souřadnice v místním systému, a proto byly 

následně v geodetickém programu Groma přetransformovány do S-JTSK. Jednalo se  

o ZPMZ 53 a 75. V případě ZPMZ 27, kde byly souřadnice stanovisek připojeny  

do S-JTSK, byl proveden pouze výpočet zápisníku. Výsledné podrobné body měly 

souřadnice v systému JTSK a tyto souřadnice nebylo tedy nutné dále transformovat. 

ZPMZ, které měly souřadnice v místním systému, byly přetransformovány do S-JTSK 

přímo. Díky oměrným mírám byly ortogonální metodou dopočítány body, které nebyly 

zaměřeny polárně. Výpočetní protokoly všech přepočítaných ZPMZ jsou uvedeny 

v příloze 6.1. 

 

8.6 Transformace  

ZPMZ, respektive souřadnice podrobných bodů, které jsou v místním 

souřadnicovém systému, bylo nutné přetransformovat do S-JTSK. Transformace byla 

provedena v programu Groma (viz Obr. 28).  

 

 

Obr. 28 Transformace bodů z místního systému do S-JTSK 
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Do tohoto programu byly načteny seznamy souřadnic podrobných bodů 

zaměřených v terénu a bodů z RES, které sloužily jako IB. Dále byl připojen seznam 

souřadnic bodů v místním systému.  

IB byly voleny tak, aby jejich rozmístění bylo co nejvhodnější a aby nebyla 

překročena hodnota střední souřadnicové chyby transformačního klíče pro kód kvality 3 

mx,y=0,14 m. Poloha IB byla kontrolně ověřena pomocí oměrných měr (viz Příloha 6.2). 

Výsledné body byly přečíslovány a bylo jim přiděleno číslo výpočetního ZPMZ 

424. Seznam souřadnic těchto bodů je uveden v příloze 6.3. Spolu s ním byl vyhotoven  

i přehled IB, který je uveden v příloze 6.4. 

 

8.7 Kódy kvality 

V katastru nemovitostí je pracováno s 6 druhy kódů kvality podrobných bodů. 

Jedná o kódy kvality bodů, které jsou určeny geodetickými nebo fotogrammetrickými 

metodami a o kódy kvality bodů, které jsou určeny digitalizací z analogové mapy. 

V prvním případě se kód kvality stanoví podle hodnoty výběrové střední souřadnicové 

chyby v závislosti na základní střední souřadnicové chybě mx,y (viz Tab. 8).    

 

Tab.  8 Kódy kvality bodů určených klasickými geodetickými metodami 
[2]

 

Kód kvality mx,y [m] 

3 0,14 

4 0,26 

5 0,50 

 

V druhém případě je kód kvality závislý na měřítku mapy, která je digitalizována 

(viz Tab. 9). 

 

Tab.  9 Kódy kvality bodů určených digitalizací mapového podkladu 
[2]

 

Kód kvality Měřítko katastrální mapy mx,y [m] 

6 1:1000, 1:1250 0,21 

7 1:2000, 1:2500 0,50 

8 1:2880 a jiné výše 

neuvedené 

1,00 
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Body měřené v terénu odpovídají přesností technologie, kterou byly zaměřeny, tedy 

kódu kvality 3. Jelikož však ani jeden bod nebyl zpřesněn a nebylo podepsáno souhlasné 

prohlášení, bude jim po přečíslování v rámci obnovy katastrálního operátu přidělen kód 

kvality 7. 

Bodům z přepočítaných starých ZPMZ byly přiděleny kódy kvality s ohledem 

na to, zda tento bod byl bodem napojení změny nebo bodem změny. Když se jednalo o bod 

napojení změny, byl mu přidělen kód kvality 7. Jestliže se jednalo o bod změny, byl mu 

přidělen kód kvality 3.  

Bodům ze ZPMZ, ve kterých byla v tabulce uvedena třída přesnosti 4, byl přidělen 

kód kvality 7. Bylo tak učiněno po domluvě s Ing. Richardem Štěrbáčkem z Katastrálního 

pracoviště Brno-venkov. U ZPMZ 27, ve kterém byly souřadnice stanovisek v S-JTSK, 

nebyla nikde uvedena přesnost měření, a proto vypočteným bodům z tohoto ZPMZ byl 

přidělen kód kvality 7. 

Katastrální mapa v katastrálním území Zakřany má měřítko 1:2000. Z toho tedy 

plyne, že vektorizovaným bodům byl přidělen kód kvality 7. Mapa bývalého pozemkového 

katastru byla vedena v měřítku 1:2 880. Bodům vektorizovaných parcel bývalého 

pozemkového katastru byl přidělen kód kvality 8. 

 

8.8 Způsoby pořízení 

Způsob pořízení bodu určuje způsob uložení bodu do výměnného formátu. 

Rozlišujeme 3 druhy způsobů pořízení. Způsob pořízení 1 znamená, že bod byl určen 

s mx,y=0,14 m. Jedná se tedy o bod určený při mapování. Tento bod má souřadnice obrazu  

i souřadnice polohy. 

Způsob pořízení 2 znamená, že bod je určen s mx,y=0,14 m. Jeho souřadnice budou 

převzaty jako souřadnice bodu určeného vektorizací. Jedná se o IB a kontrolní body. Bod 

bude přečíslován a bude mu přiděleno číslo ZPMZ, určeného pro vektorizaci s tím, že bude 

zachován odkaz na původní ZPMZ. 

Způsob pořízení 3 je přisuzován vektorizovaným bodům, jejichž mx,y ˃0,14 m. 

Tento bod nemá souřadnice polohy. 
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9 ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU DKM 

9.1 Program MicroGEOS Nautil 

Pro tvorbu konceptu DKM mi byl katastrálním pracovištěm doporučen program 

MicroGEOS Nautil. Autorem tohoto programu je Výzkumný ústav geodetický, 

topografický a kartografický (VÚGTK) ve Zdibech. Je to program, sloužící pro zpracování 

všech způsobů obnovy katastrálního operátu podle platného Návodu pro obnovu 

katastrálního operátu a převod ve znění obou dodatků 
[4]

. Program je užíván v resortu 

ČÚZK v neomezeném počtu licencí a obsahuje technologický postup od importu 

stávajících dat až po export do ISKN ve výměnném formátu. 
[19]

 

Program se skládá ze dvou částí. Je to databázová část, ve které je zpracováván SPI, 

a grafická část, určená pro práci s SGI. 

VÚGTK mi byl na potřebnou dobu zapůjčen hardwarový klíč. Pracovníky 

katastrálního pracoviště mi byl program MicroGEOS Nautil nainstalován do osobního 

počítače. Spolu s ním bylo nutné nainstalovat databázi Oracle a program Microstation J 

pro grafické funkce. 

 

9.2 Založení projektu v programu MicroGEOS Nautil 

Prvním krokem po spuštění programu je 

založení projektu, kde jsou definovány informace 

o katastrálním území, ve kterém bude prováděna 

obnova katastrálního operátu. 

Jedná se především o název katastrálního 

území, měřítko analogové mapy, způsob obnovy 

katastrálního operátu, typ souřadnicového systému 

a o způsob číslování parcel (viz Obr. 29). 

Zejména nastavení měřítka analogové 

mapy je důležité z hlediska importu 

vektorizovaných bodů do databáze, neboť se 

od toho odvíjí jejich kód kvality a dále z toho 

důvodu, že při kontrole výměr počítá program    

  s ohledem na měřítko analogové mapy mezní  

  odchylky. Z tohoto důvodu bylo nutné 

Obr. 29 Nastavení projektu 
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při vektorizaci parcel dosud vedených ve ZE změnit měřítko mapy na 1:2 880, ve kterém 

byla mapa PK vedena.  

 

9.3 Transformace rastru katastrální mapy 

Prvním krokem před vektorizací rastrů katastrální mapy byla nutná jejich 

transformace na IB (viz Příloha 5.1). Poloha těchto bodů byla kontrolně ověřena pomocí 

oměrných měr (viz Příloha 5.3) a tyto body jsou zobrazeny v přehledu IB, který je uveden 

v příloze 5.2. 

Jednalo se o transformaci mapových listů, které jsou uvedeny v kapitole 5.3. 

Rastrové obrazy mapových listů Moravský Krumlov 7-0/1 a Moravský Krumlov 7-0/2 

nebylo nutné transformovat. Lomové body parcel na těchto mapových listech byly určeny 

při komplexních pozemkových úpravách. Jejich poloha odpovídala lomovým bodům 

na rastrech a tyto body byly převzaty (viz Obr. 30). 

 

 

Obr. 30 Srovnání polohy rastrů vůči podrobným bodům určeným při pozemkových úpravách 

 

 
Obr. 31 Nabídka transformace v programu MicroGEOS Nautil 
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Transformace rastrů byla provedena společně s Bc. Radkou Šimečkovou 

v programu MicroGEOS Nautil. Prvním krokem je výběr typu transformace a nalezení 

vhodné cesty pro umístění transformačního klíče (viz Obr. 31). Dalším krokem je nalezení 

vhodných IB, přičemž je nutný výběr v pořadí bod na rastru a poté jemu odpovídající 

vektorový bod v S-JTSK. Před spuštěním transformace je důležité uložení transformačního 

klíče. Poté je spuštěna transformace.  

Výsledkem jsou transformované rastry spolu s transformačním protokolem  

a klíčem. Ty jsou uvedeny v příloze 5.4 - 5.9. Střední souřadnicová chyba transformačního 

klíče vyšla pro mapový list Moravský Krumlov 7-0/3 mx,y=0,31 m a pro mapový list 

Moravský Krumlov 7-0/4 mx,y=0,31 m. 

 

9.4 Vektorizace mapy KN 

Kresba mapy DKM je vyhotovována v programu Microstation J. Tento program je 

součástí programu MicroGEOS Nautil a je kromě základních funkcí vybaven vhodnými 

nástroji pro tvorbu digitální mapy.  

Pro kresbu digitální mapy je nutné zvolit vhodný výkres. Ten je 

vybrán v manažeru výkresů a má zkratku SGS-srovnávací grafický 

soubor (viz Obr. 32) (viz Příloha 8.1). Ten musí být při kresbě vždy 

aktivní. V něm jsou kresleny všechny prvky budoucí digitální mapy 

a bude z něj generován koncept DKM a konečný grafický soubor. 

Prvním krokem je výběr vhodných prvků pro kresbu. Jedná-li se 

o kresbu parcely, je v horní liště programu zvolena funkce Tvorba 

DKM-Kreslení prvku (viz Obr. 33).  

 

 

Obr. 33 Hlavní funkce pro kresbu digitální mapy 

V té vybereme prvky mapy, jako například hranice parcel, vnitřní kresba, parcelní 

čísla a mapové značky, které vhodně umístíme do kresby (viz Obr. 34). 

Obr. 32 Manažer výkresů 
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Obr. 34 Ukázka výběru prvků digitální mapy 

 

Vhodnou funkcí pro opravu kresby je nástroj Opravná editace. V té je možné 

vytvářet průsečíky, pohybovat s lomovými body, posunovat parcelní čísla a mapové 

značky a mnohé další funkce (viz Obr. 35). Pro svoji práci jsem využila nejvíce výše 

zmíněné funkce. Ukázka kresby digitální mapy je uvedena v Obr. 36. 

 

 

Obr. 35 Tabulka s funkcemi pro opravné editace 

 

 

Obr. 36 Ukázka kresby digitální mapy 
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Vektorizace parcely byla přizpůsobena bodům v S-JTSK, přičemž možnost 

odchýlení kresby od rastru je dána mezní odchylkou uMx,y=0,84 m odpovídající kódu 

kvality 7, který je dán měřítkem katastrální mapy.  

Důležitou součástí při vektorizaci parcel je kontrola jejich výměr. Výměra z SGI je 

porovnávána s výměrou z SPI. Pokud rozdíl výměr nepřesáhne hodnotu mezní odchylky, 

výměra z SPI se nemění. Pokud rozdíl přesáhne hodnotu mezní odchylky, bude provedena 

oprava výměry na výměru z SGI. Tento úkon bude v rámci dotčeného katastrálního území 

Zakřany provádět Katastrální pracoviště Brno-venkov v roce 2014, kdy bude řešit zbylé 

činnosti obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany. 

 Hodnota mezní odchylky je stanovena podle měřítka katastrální mapy a počítá se 

podle výměry stanovené v SPI. 

 

 

Obr. 37 Kontrola výměr  

9.5 Transformace rastru PK 

Před vektorizací parcel dosud vedených ve ZE bylo vhodné provést transformaci 

rastru PK, který mi byl poskytnut jako souvislý rastr. Ta nebyla nakonec provedena, a to 

z toho důvodu, že parcely PK navazovaly na body se souřadnicemi v S-JTSK, které byly 

zaměřeny při komplexních pozemkových úpravách a na body z již provedených 

geometrických plánů. Souvislý rastr vznikl transformací spojených rastrových obrazů 

všech listů map bývalého pozemkového katastru na body vektorového hraničního 

polygonu. Takto vzniklý souvislý rastr katastrálního území v souřadnicovém systému 

Svatý Štěpán byl transformován globálním transformačním klíčem do S-JTSK. 
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9.6 Vektorizace parcel vedených dosud ve ZE 

Tyto parcely byly vyhledány pomocí grafického přehledu ZE a výpisu z katastru 

nemovitostí, který obsahoval seznam parcel ve ZE. Další možností zjištění polohy parcel, 

které jsou dosud vedeny ve ZE je ta, že při kontrole výměry není u parcely katastru 

nemovitostí, která není zapsaná na listu vlastnictví, uvedeno číslo listu vlastnictví  

(viz Obr. 38). 

 

 

Obr. 38 Parcela katastru nemovitostí bez listu vlastnictví 

Kresba parcel PK byla provedena pomocí 

stejných funkcí jako u parcel katastru nemovitostí. 

Jediným rozdílem je typ čar a parcelních čísel, které se 

pro kresbu parcel PK používají a způsob zápisu 

parcelních čísel.  

Pokud totiž parcela PK prochází přes několik 

parcel katastru nemovitostí, musí být parcelní číslo 

parcely PK zapsáno v každé parcele katastru 

nemovitostí. Spolu s tím musí být zkonstruovány 

všechny průsečíky hranic parcel PK a parcel katastru 

nemovitostí (viz Obr. 39). 

Obr. 39 Ukázka zákresu parcelních čísel parcel PK 

 

9.7 Ověření kvality nového SGI 

Podle bodu 6.3.7 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění obou 

dodatků je třeba při přepracování na DKM ověřit kvalitu nového SGI. V mém případě je 
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většina bodů vektorizovaných a odpovídá tedy kódu kvality 7 a 8. Porovnání se 

zaměřenými body nemělo tedy v mém případě význam. V rámci diplomové práce byly 

porovnány jen souřadnice bodů zaměřených v terénu se souřadnicemi bodů z RES  

(viz Příloha 4.5). 

 

9.8 Kontroly  

Po vytvoření kresby digitální katastrální mapy bylo nutné provést kontroly. Ty byly 

provedeny společně s Bc. Radkou Šimečkovou. Bylo tedy nutné spojit kresbu digitální 

mapy dohromady.  

Jelikož není katastrální území Zakřany v rámci mé práce a práce Bc. Radky 

Šimečkové obnovováno v celém rozsahu, bylo nutné vybrat ty parcely, které vstupují 

do obnovy katastrálního operátu. Tento krok není možné provést automaticky a výběr 

parcel bylo nutné provést manuálně. 

Kontroly se provádějí pro kresbu (viz Obr. 40), plochy, kružnice a oblouky, 

pro soulad mapy s SPI, soulad mapy s databází bodů a pro příslušnost parcelních čísel 

do katastrálního území. Jednotlivé chyby je nutné opravit a kontroly provést opakovaně. 

Teprve v případě nulového počtu chyb lze přistoupit k tvorbě konceptu digitální katastrální 

mapy a konečného grafického souboru.  

 

 

Obr. 40 Kontrola kresby 
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Výstupem kontroly souladu DKM a SPI je protokol odchylek, kde je porovnána 

výměra z SGI a SPI, uvedena hodnota mezní odchylky a komentář, zda byla překročena 

mezní odchylka. Tento protokol je uveden v příloze 9 a obsahuje parcely seřazené podle 

parcelních čísel z celého území, které je zpracováváno v rámci mé práce a práce Bc. Radky 

Šimečkové. 

 

9.9 Tvorba konceptu DKM a konečného grafického souboru 

Před vytvořením konceptu a konečného grafického souboru byl proveden import 

bodů do databáze. Jednalo se o body z RES, body z neprovedených geometrických plánů, 

které byly využity pro kresbu (viz Příloha 6.5), body přetransformované ze ZPMZ 

v místním systému a měřené body. Celkově bylo do databáze vloženo 6721 bodů. Tyto 

body byly následně načteny do výkresu se zkratkou PCB-přehled čísel bodů. Tento výkres 

je uveden v příloze 8.4. 

Bylo provedeno očíslování vektorizovaných bodů parcel PK, kterým bylo přiděleno 

ZPMZ 436. Bodům vektorizovaných parcel katastru nemovitostí bylo přiděleno ZPMZ 

443. V rámci ZPMZ 436 bylo očíslováno 494 bodů a v rámci ZPMZ 443 3926 bodů. 

Seznam souřadnic těchto bodů je uveden v příloze 11. 

V programu Nautil byl posléze vytvořen koncept DKM. Ten je vygenerován 

ze srovnávacího grafického souboru a obsahuje zákres parcelních čísel dosavadních parcel 

katastru nemovitostí, parcelních čísel parcel PK a parcelních čísel nově určených parcel 

katastru nemovitostí, které vznikly po odstranění ZE. Jedná se o návrh budoucí DKM. 

Podoba této mapy není přehledná, může zde být i několik parcelních čísel přes sebe.  

Pro přehlednost by byla nutná editace veškerých parcelních čísel. Na Obr. 41 je znázorněn 

výřez z konceptu DKM. Koncept DKM je uveden v příloze 8.2. 

 

 

Obr. 41 Koncept DKM 
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Po konceptu DKM je vygenerován konečný grafický soubor. Ten obsahuje zákres 

dosavadních a nově vytvořených parcelních čísel. Neobsahuje již ZE (viz Obr.42). Tento 

výkres je uveden v příloze 8.3. 

 

 

Obr. 42 Konečný grafický soubor 

Po vytvoření konečného grafického souboru byly provedeny kontroly (viz kapitola 

9.8). Následně na to je proveden export kresby do databáze bodů v programu MicroGEOS 

Nautil. Při tomto kroku musí být aktivní výkres KGS - konečný grafický soubor. Seznam 

souřadnic bodů polohopisu návrhu nové DKM je uveden v příloze 12.2. Z něj byl poté 

proveden export dat do výměnného formátu (viz Příloha 12.1). Data z výměnného formátu 

budou následně importována do ISKN.  

 

9.10 Srovnávací sestavení parcel 

V programu MicroGEOS Nautil bylo vytvořeno srovnávací sestavení parcel. 

To obsahuje soupis parcel zapsaných na jednotlivých listech vlastnictví. Spolu s tím je tam 

uvedena dosavadní a nově určená výměra. Pokud není překročena mezní odchylka, výměra 

se nezměnila, pokud je překročena mezní odchylka, je v novém stavu uvedena výměra 

z nově určeného SGI. Srovnávací sestavení parcel má dvě verze. Jednu pro veřejnost  

(viz Příloha 10.2) a druhou pro katastrální pracoviště (viz Příloha 10.1) (viz Obr. 43). 

Tímto veškeré práce v programu MicroGEOS Nautil končí. 

 

 

Obr. 43 Srovnávací sestavení parcel ve verzi pro katastrální pracoviště 
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10 ZÁVĚR 

Jak jsem uvedla v kapitole 2.1, proces tvorby digitální podoby katastrálních map je 

několikaletou záležitostí a dodržet tempo digitalizace není jednoduché.    

Ve své práci jsem se nezabývala všemi kroky procesu obnovy. I přesto mi jako 

studentce, která tuto práci vyhotovovala poprvé a neměla s ní žádné zkušenosti, trvala 

práce více jak jeden rok.  

Ve své práci jsem se pokusila popsat kroky obnovy katastrálního operátu, které 

vedou k tvorbě DKM. Nejsložitější částí byla kompletace výsledků dřívější zeměměřické 

činnosti a zvážení, které výsledky budou přepracovány a které se převezmou. Následovaly 

terénní práce, které byly provedeny za velice krátkou dobu, při kterých byly zaměřeny IB. 

Následoval přepočet výsledků zeměměřických činností zaměřených v místním 

souřadnicovém systému do S-JTSK. Poté bylo přistoupeno k samotnému přepracování 

katastrální mapy do digitální podoby. Postup tvorby návrhu DKM je uveden v technické 

zprávě (viz Příloha 13). 

Program MicroGEOS Nautil slouží ke zpracování všech způsobů obnovy 

katastrálního operátu. Vidím v něm výrazné zrychlení a výhody při procesu obnovy 

katastrálního operátu díky jeho spojení databázových dat s grafickým prostředím. 

Výhodou grafického prostředí jsou již přednastavené atributy prvků budoucí 

digitální mapy. Samotná tvorba digitální podoby katastrální mapy v katastrálním území 

Zakřany byla nejjednodušší částí celé mé práce.  

Program je navíc vybaven automatizovanými postupy pro odstranění chyb, kterým 

se zpracovatel není schopen vyhnout. Proces odstranění chyb je posledním krokem 

před vyhotovením konečné podoby digitální katastrální mapy.  

V rámci mé práce byla založena 4 nová čísla ZPMZ. ZPMZ 420, které obsahuje 

body měřené v terénu a ZPMZ 424, obsahující 323 bodů přepočtených z místního 

souřadnicového systému do systému JTSK. Vektorizovaným bodům parcel katastru 

nemovitostí a parcel bývalého pozemkového katastru bylo přiděleno ZPMZ 436 a ZPMZ 

443.  

Kontroly kresby a tvorba výsledného návrhu DKM byla provedena společně  

s Bc. Radkou Šimečkovou, která v rámci své diplomové práce zpracovávala druhou část 

intravilánu katastrálního území Zakřany.  
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Katastrální území Zakřany obsahuje 1677 parcel katastru nemovitostí a 188 parcel 

bývalého pozemkového katastru. 

V rámci mé práce a práce Bc. Radky Šimečkové byla provedena obnova 857 parcel 

katastru nemovitostí a bylo odstraněno 131 parcel bývalého pozemkového katastru 

z celkového počtu 188 parcel. Nově vzniklo 368 parcel katastru nemovitostí a do databáze 

bodů bylo exportováno 5861 podrobných bodů polohopisu katastrální mapy. 

Podoba digitální mapy, která je výsledkem mé práce a práce Bc. Radky Šimečkové, 

není finální. Katastrální pracoviště Brno-venkov v případě nenalezení závažných 

nedostatků výsledek mé práce kompletně převezme a provede dokončení obnovy 

katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany. Osobně však mohu říct, že veškeré 

postupy jsem konzultovala s pracovníky katastrálního pracoviště a vedoucí diplomové 

práce Ing. Alenou Berkovou a nejsem si vědoma žádných závažných nedostatků, které 

by se v práci mohly naskytnout. 
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