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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v části 
katastrálního území Blansko. Předmětem přepracování je katastrální mapa vyhotovená 
podle Instrukce A, výsledkem je koncept digitální katastrální mapy. Při přepracování jsou 
využita data platného stavu souboru geodetických a popisných informací z informačního 
systému katastru nemovitostí a záznamy podrobného měření změn založené v dokumentaci 
Katastrálního pracoviště Blansko. Určené souřadnice polohopisu katastrální mapy 
ve vektorové podobě byly v terénu kontrolně zaměřeny. Součástí práce je porovnání výměr 
parcel uvedených v listech vlastnictví s výměrami určenými z grafického souboru. 

 
Abstract 

Master´s thesis is about cadastral documentation supersession by revising in part of the 
cadastral territory Blansko. A cadastral map made by Instruction A is revised to concept 
of a digital cadastral map. Current status of the data file of geodetic and descriptive 
information from the cadastre information system and records detailed measurements 
of changes based in the documentation cadastral department Blansko are used. Planimetric 
coordinates of cadastral map in vector format were focused in the field for control. Thesis 
contain a comparison of size of parcels owned paper and the graphic file. 
 
Klí čová slova 
 
Obnova katastrálního operátu, Záznam podrobného měření změn, Přepracování 
katastrálního operátu, Digitální katastrální mapa 
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1. ÚVOD 

 Práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního 

území Blansko (k.ú. Blansko). Přepracování se řídí Vyhláškou č. 26/2007 Sb. v platném 

znění [2] a předpisem Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění dodatku 

č. 1 a 2 [4]. V katastrálním území (k. ú.) Blansko je platná analogová katastrální mapa 

v měřítku 1:1000 vyhotovená podle Instrukce A. Po přepracování vznikne digitální 

katastrální mapa (DKM), která obsahuje zákres hranic parcel a budov, parcelní čísla, druhy 

pozemků, body podrobného polohového bodového pole (PPBP), osu kolejí železniční tratě, 

hrany koruny silnice nebo dálnice, mosty, osy koryta vodního toku, propustky a tunely. 

Vnitřní kresba se zakresluje jen v případě, že ji tvoří obvod budovy. Vyplývá to 

ze skutečnosti, že budovy jsou podle §5 odst. 1) písm. b a §16 odst. 6) písm. h Vyhlášky 

č. 26 /2007 Sb. předmětem zákresu katastrální mapy. [2] 

 Po shromáždění podkladů z katastrálního pracoviště (KP) lze začít přepracovávat 

soubor geodetických informací (SGI). Pro určení souřadnic bodů polohopisu katastrální 

mapy ve vektorové podobě lze využít dvou možných postupů, a to buď přepočet 

od nejstarších podkladů k nejnovějším, anebo do platného stavu bodů Registru souřadnic 

(RES) dopočet bodů ze starších podkladů. V katastru platí zásada postupu od nejstarších 

podkladů, proto jsem se rozhodla pro variantu první, ač časově náročnější. Po etapě 

přepočtu novoměřických náčrtů jsou určeny souřadnice podrobných bodů polohopisu 

k roku 1950. Po zapracování výsledků dřívější zeměměřické činnosti jsou vypočteny 

souřadnice podrobných bodů polohopisu k datu 20.3.2012. Následuje kontrolní zaměření 

podrobných bodů v terénu. Na základě vypočtených souřadnic podrobných bodů je 

vytvořena kresba katastrální mapy ve vektorové podobě podle platné struktury. Následuje 

vyhledání a odstranění chyb ve výkresu pomocí topologických kontrol. Sem lze zahrnout 

chyby volných konců, křížení hran, duplicity, prázdné texty a linie kratší a delší než zadaná 

mez. Součástí práce je porovnání výměr 187 parcel, vyskytujících se v zadaném území, 

zapsaných na listech vlastnictví s výměrami určenými z grafického souboru. 

  



 10  

2. OBSAH KATASTRÁLNÍHO  OPERÁTU 

 Katastrální operát se podle Vyhlášky č. 26/2007 Sb. skládá ze souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací (SPI). V následujících dvou 

kapitolách budou oba pojmy podrobně vysvětleny.  

2.1. Soubor geodetických informací 

 SGI tvoří katastrální mapa. Je to závazné státní mapové dílo velkého měřítka. 

Skládá se z bodů podrobného polohového bodového pole, polohopisu a popisu. Je-li 

katastrální mapa v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), jsou její 

součástí také trvale stabilizované body a trvale signalizované body polohového bodového 

pole. [2] Definice katastrálního zákona říká, že katastrální mapa patří mezi polohopisné 

mapy velkého měřítka. Jsou v ní zobrazena katastrální území, nemovitosti, pozemky 

a stavby, které se zobrazí průmětem vnějšího obvodu, tedy průnikem se zemí. [1] 

Katastrální mapa má tyto tři formy: 

• „digitální mapa“ - katastrální mapa v S-JTSK, která vznikla obnovou katastrálního 

operátu novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, 

přepracováním souboru geodetických informací, nebo převedením číselného 

vyjádření katastrální mapy do digitální formy,  

• „analogová mapa“ – katastrální mapa vedená na plastové fólii („PET“ fólie), jejíž 

přesnost a soustava zobrazení byla určena v době vzniku katastrální mapy, 

• „digitalizovaná mapa“ – katastrální mapa v  S-JTSK, která vznikla přepracováním 

analogové mapy v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském 

do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle 

dřívějších předpisů, zejména v souřadnicovém systému gusterbergském nebo 

svatoštěpánském. [2] 

 V mapách v digitální formě (digitální mapa a digitalizovaná mapa) jsou zobrazeny 

jen platné body bodového pole. V mapách v grafické formě mohou být zobrazeny i body 

neplatné, když jejich zrušení je vyznačeno škrtnutím čísla bodu a jeho mapového znaku. 

Body bodových polí se vyznačují příslušným mapovým znakem. [5] 
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 Hranice katastrálních území, hranice územních správních jednotek, státní hranice, 

hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice nemovitostí a další prvky 

polohopisu patří mezi zakreslený polohopis katastrální mapy. V digitální mapě a mapě 

digitalizované v S-JTSK se zakreslují některé zvláštní prvky. Patří mezi ně např. vymezení 

rozsahu věcného břemena k části pozemku. Lomové body hranic parcel a dalších prvků 

kresby polohopisu se v katastrální mapě spojují přímými čarami. Pokud je potřeba, může 

se jako hranice parcely použít část kružnice nebo i celý geometrický prvek. [2] 

 Popis katastrální mapy můžeme rozdělit na vnější a vnitřní část mapového rámu. 

Uvnitř mapového rámu se popis skládá z čísel bodů polohového bodového pole, čísel 

hraničních znaků na státní hranici, místního a pomístního názvosloví a označení parcel 

parcelními čísly a mapovými znaky. Vně mapového rámu jsou uvedeny mimorámové 

údaje, které jsou různé u analogové a digitální podoby mapy. U analogové mapy se jedná 

o název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze v členění 

do správních jednotek v rámci státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení 

sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové 

náčrtky. U digitální mapy a digitalizované mapy se jedná o stejné údaje, ale nalezli 

bychom je v metadatech přiložených k mapě. [2]  

2.2. Soubor popisných informací 

 Do SPI patří údaje  

• o katastrálním území,  

• o parcele a údaje o parcele zjednodušené evidence,  

• o budově, vodním díle a jednotce,  

• o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva,  

• o právech a s právy související  

• a další údaje katastru.  

 Všechny tyto údaje jsou k dispozici v Informačním systému katastru nemovitostí 

(ISKN). 

 Ze SPI je možno získat různé typy informací, a to konkrétně: 

• výpis z katastru nemovitostí (KN), 
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• informace o vlastnících a jiných oprávněných, 

• informace o parcelách katastru, 

• informace o budovách a seznam budov s čísly popisnými a evidenčními, 

• informace o vodních dílech,  

• informace o jednotkách, 

• informace o územních jednotkách. Ty obsahují seznamy (okresů, obcí, k.ú., částí 

obcí) a úhrnné hodnoty druhů pozemků. [2] 

 Výpis z KN má v záhlaví uveden záznam o datu, hodině a minutě. K tomu 

okamžiku se vztahuje stav evidovaný v katastru, údaje o okresu, obci a katastrálním území, 

číslo listu vlastnictví a informace o druhu číslování parcel. Výpis z KN obsahuje údaje 

z listu vlastnictví (LV). LV se člení na záhlaví a části A, B, B1, C, D, E, F. [2] 
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3. OBNOVA  KATASTRÁLNÍHO  OPERÁTU PŘEPRACOVÁNÍM 

 Katastrální operát se obnovuje třemi způsoby: 

• novým mapováním, 

• přepracováním souboru geodetických informací a převodem, 

• na podkladě výsledků pozemkových úprav [2]. 

 Při obnově katastrálního operátu přepracováním se převádí katastrální mapa 

z grafické formy do formy grafického počítačového souboru. [1] Tato definice, uvedena 

v Zákonu č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon), je to jediné, co se můžeme o tomto tématu 

v katastrálním zákonu dozvědět. Více informací o přepracování je napsáno v prováděcí 

vyhlášce tohoto zákona a Zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů [2]. Hlavním zdrojem 

informací o obnově katastrálního operátu je Návod pro obnovu katastrálního operátu 

a převod ve znění dodatku č. 1 a 2 [4], z kterého jsem čerpala nejvíce informací jak 

pro výpočetní a měřické práce, tak i pro textovou část. 

3.1. Předmět obnovy přepracováním 

 Při obnově katastrálního operátu přepracováním dochází k převodu analogové 

formy katastrální mapy do formy digitální. [4] Katastrální mapy jsou před obnovou vedeny 

na katastrálním pracovišti (KP) v analogové podobě, jsou zakresleny na plastových foliích. 

[2] Postup jednotlivých kroků při obnově přepracováním nelze jednoznačně určit. 

Důvodem jsou různé podklady, které se přepracovávají. Ty se liší v měřítcích, použitých 

souřadnicových systémech a různých přesnostech. [4] 

3.2. Ustanovení o obnově přepracováním 

3.2.1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O OBNOVĚ PŘEPRACOVÁNÍM 

 V k.ú., jehož operát bude přepracován, se vyberou a shromáždí všechny dostupné 

a využitelné podklady. Mezi ně patří platná katastrální mapa, mapa dřívějších 

pozemkových evidencí a Záznam podrobného měření změn (ZPMZ). Založí se a následně 

naplní čísly přehled ZPMZ. Dále se vytvoří přehled identických bodů a to pro celé 

obnovované katastrální území nebo jen pro jeho část. [4] 
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 Přehled ZPMZ kompletně ukazuje výsledky předchozích zeměměřických činností, 

které jsou uvedeny v záznamech podrobného měření změn. ZPMZ se archivují na KP, kde 

je uschována veškerá měřická dokumentace. Přehled ZPMZ se využívá při tvorbě 

obnoveného SGI. Usnadňuje a zrychluje práci, zjednodušuje orientaci ve výsledcích 

předchozích zeměměřických činností. Lze jej použít i při zjišťování průběhu hranic. 

Mezi využitelné podklady patří: 

• Data aktuálně platného stavu SGI a SPI z Informačního systému katastru 

nemovitostí (ISKN), 

• Výsledky dřívějších zeměměřických činností archivované v měřické dokumentaci 

KP, 

• Operáty dřívějších pozemkových evidencí určené pro doplnění pozemků dosud 

evidovaných zjednodušeným způsobem do SGI. [4] Do zjednodušené evidence 

(ZE) patří Evidence nemovitostí (EN), Pozemkový katastr a Přídělový plán. [2] 

 Přehled ZPMZ se vytvoří jako výkres se všemi čísly ZPMZ v daném území. Číslo 

ZPMZ se napíše v místě, kde se stala změna. V případě potřeby se napíše i několikrát. 

Přehled ZPMZ může být sepsán navíc i v tabulce, není ale povinné ho k elaborátu ZPMZ 

přikládat. [4] 

 Přehled identických bodů se vytváří pouze při obnově katastrálního operátu 

přepracováním. Pro transformace souřadnic a pro zpřesňující transformaci mohou být 

využity identické body i identické linie. Přehled usnadňuje orientaci v identických bodech 

v dané lokalitě. 

 Přehled se nedělá v místě, kde se 

• souřadnice identických bodů v S-JTSK převezmou z RESu, 

• souřadnice vypočtou z podkladů, které jsou využitelné. [4]  

 Při obnově katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Blansko byly souřadnice 

dopočteny z novoměřických náčrtů, převzaty z RESu, nebo dopočítány ze ZPMZ. Přehled 

identických bodů se v takových oblastech nezakládá, z tohoto důvodu vyhotoven není. 

Základním a nejdůležitějším podkladem při obnově přepracováním na DKM je 

bezpochyby katastrální mapa. Existuje-li však a máme-li k dispozici podklad přesnější než 

katastrální mapa, použije se místo ní. [4] 
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 Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním musí zaslat 

katastrální úřad (KÚ) příslušné obci, které se obnova týká. Spolu s oznámením zašle žádost 

o jeho zveřejnění. Obecní úřad vyvěsí toto oznámení na úřední desce nejméně dva měsíce 

předem. [2] Dalším místem, na kterém se objeví oznámení o zahájení obnovy katastrálního 

operátu přepracováním nejméně dva měsíce před zahájením, je úřední deska příslušného 

katastrálního pracoviště. V oznámení se uvede účel a pravděpodobný termín dokončení 

obnovy přepracováním. [4] 

3.2.1.1. Částečná revize katastru 

 Při obnově katastrálního operátu přepracováním se realizuje  

• částečná revize katastru a doplnění neúplných údajů. [4] Revize katastru spočívá 

v porovnání souladu údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Předmětem 

revize katastru jsou hranice k.ú., hranice pozemků, obvody budov, mapové znaky, 

další prvky polohopisu, seznamy budov s čísly popisnými nebo evidenčními nebo 

i bez nich, jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu vlastníka, body 

polohového bodového pole (PPBP), místní a pomístní názvy, atd.,  

• doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem 

do přepracovávaného SGI, 

• oprava nalezených chyb v katastru, 

• ověření souladu SPI a SGI, 

• nové určení výměr dílů Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). [2] 

 V rámci částečné revize se porovnají parcelní čísla v SPI a SGI a ověří se, zda si 

mezi sebou soubory odpovídají. [4] 

3.2.1.2. Určení souřadnic podrobných bodů 

 Souřadnice podrobných bodů polohopisu katastrální mapy ve vektorové podobě se 

podle aktuálního platného stavu a obsahu map dřívějších pozemkových evidencí opatří:  

• převzetím z registru souřadnic těchto bodů evidovaných v katastru, 

• výpočtem z výsledků dřívějšího určení podrobných bodů polohopisu pomocí 

geodetických nebo fotogrammetrických metod v S-JTSK nebo v původním 

souřadnicovém systému, ve kterém bylo provedeno číselné zaměření přepracované 

katastrální mapy, 
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• výpočtem z výsledků měření dokumentovaných v ZPMZ v místním souřadnicovém 

systému, případně z geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, 

• vektorizací rastrových souborů analogových map v S-JTSK nebo v jiném 

souřadnicovém systému transformovaném do S-JTSK, 

• kartometrickou digitalizací. [2], [4] 

 Preferuje se převzetí souřadnic z RESu, nejméně upřednostňovaná varianta je 

kartometrická digitalizace. Pokud se souřadnice podrobného bodu vypočtou ze ZPMZ 

v místním systému, jeho kód kvality bude odpovídat bodu s nejhorším kódem kvality, 

z kterého byl podrobný bod určen. [4] 

 Bodům RESu zůstanou jejich původní čísla. Zásady pro určení kódů kvalit bodů 

převzatých z RESu jsou následující. U bodů napojení změny1 kód kvality odpovídá kódu 

kvality navazujících kontrolních bodů. Body tvořící novou hranici nebo vnitřní kresbu 

mimo body uvedené v předchozím případě mají kód kvality 3 nebo 4 podle přesnosti 

měření. Body z původního mapování získají kód kvality 3, 4 nebo 5. Záleží na přesnosti 

původního měření. Body z pozemkových úprav mají kód kvality 3. Souřadnice obrazu 

mohou být v seznamu souřadnic shodné se souřadnicemi polohy, pokud se liší do hodnoty 

mezní odchylky 0,45 mm v měřítku katastrální mapy. [4] Tato hodnota vychází 

z katastrální vyhlášky, kdy podrobné body musí být zobrazeny s přesností mmmzobr 16,0= . 

0,16 mm se násobí dvěma a odmocninou ze dvou, abychom ze střední chyby zobrazení 

získali mezní polohovou chybu zobrazení. Ta pak nabývá hodnoty 0,45 mm v měřítku 

mapy. [2] 

3.2.1.3. Tvorba zpřesněného rastru 

 Vyhotovený vyrovnaný souvislý rastr musí ještě projít zpřesňující transformací. 

Většinou se jedná o podobnostní transformaci s Jungovou dotransformací. 

Do transformačního klíče se vyberou vhodné identické body a případně body doplněného 

vektorového hraničního polygonu vyznačené v přehledu identických bodů. Pokud v terénu 

identické body nejsou, zpřesňující transformace se nedělá. Zpřesněný rastr se tedy 

nepoužije, je možné místo něj využít rastr vyrovnaný. Zpřesňující transformací, k jejíž 

výsledku se napíše protokol, se vytvoří zpřesněný rastr k.ú. nebo jeho části. [4] 

                                                 
1 Bod napojení změny leží na původní hranici pozemku a hranice nová z něj vychází a na bod napojení 
změny se napojuje. 
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3.2.2. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO OBNOVU PŘEPRACOVÁNÍM 
NA DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPU 

 Obnova přepracováním na DKM se koná v katastrálních územích s analogovou 

mapou vedenou na plastové fólii v S-JTSK. Analogová mapa nesmí mít číselné vyjádření 

v S-JTSK, jinak by se jednalo o převod. Bodům přepočteným ze ZPMZ v místním 

souřadnicovém systému se přidělí nové číslo ZPMZ. KÚ ověří, jestli se výpočtem 

podrobných bodů z původního mapování a z přepočtu ZPMZ v místním souřadnicovém 

systému získají přesnější souřadnice s lepším kódem kvality než při digitalizaci rastru. 

Pokud ne, změní se postup obnovy přepracováním a v projektu se zvolené opatření 

vysvětlí. 

 Rastry katastrální mapy se transformují zvlášť po mapových listech. 

Pro transformaci se používá afinní transformace. Transformuje se na rohy mapových listů 

a na průsečíky souřadnicové sítě. Dosažená přesnost transformace je vyjádřena střední 

souřadnicovou chybou transformačního klíče. Hodnota se porovná s mezní polohovou 

odchylkou. [4] 

 Nové SGI se otestuje, zda je homogenní s původním PPBP a zda kvalita 

podrobných bodů odpovídá mezní polohové chybě pro příslušný kód kvality. V terénu se 

změří kontrolní body s hustotou aspoň jeden bod na jeden hektar. Vyberou se snadno 

identifikovatelné identické body (např. hraniční znaky, nezateplené rohy budov) umístěné 

především v zastavěném území. Výsledky rozdílů souřadnic identických bodů se uvede 

v protokolu. 
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4. TVORBA  DIGITÁLNÍ  KATASTRÁLNÍ  MAPY 

 Analogové katastrální mapy se přepracovávají na digitální katastrální mapu nebo 

katastrální mapu digitalizovanou. [2] DKM obsahuje zákres hranic parcel a budov, parcelní 

čísla, druhy pozemků, body PPBP, osu kolejí železniční tratě, hrany koruny silnice nebo 

dálnice, mosty, osy koryta vodního toku, propustky a tunely. Vnitřní kresba se zakresluje 

jen v případě, že ji tvoří obvod budovy. Zákres vnitřní kresby u budov vyplývá 

ze skutečnosti, že budovy se podle §5 odst. 1) písm. a, b a §16 odst. 6) písm. h Vyhlášky 

č. 26 /2007 Sb. v katastru evidují. [2] Další zákres a prvky v katastrální mapě, které nejsou 

uvedeny výše, se nedigitalizují. [4] Tyto prvky jsou obsahem SGI do doby než dojde 

k revizi údajů katastru, nebo k obnově katastrálního operátu. [2] 

 Pro tvorbu DKM je třeba použít určený software. Výsledný grafický soubor musí 

mít náležitosti SGI (viz kapitola 2.1). Struktura dat musí být v souladu s předpisem 

Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací 

katastru nemovitostí České republiky [6]. Tvorba začíná založením výkresu a importem 

Výměnného formátu katastrálních dat (VFK). Na vektorové prvky a body RESu se 

navazuje. Připojí se transformované rastry. Na základě těchto podkladů se vektorizuje 

a vzniká kresba platného obsahu katastrální mapy a hranic doplňovaných pozemků ZE. 

Pokud katastrální mapa s mapou dřívější pozemkové evidence má shodné měřítko, pro 

vektorizaci se přednostně použije rastr mapy dřívější pozemkové evidence, tedy starší 

podklad. [4] 

 Body vzniklé digitalizací rastru získají nové číslo ZPMZ a jejich kód kvality bude 

závislý na měřítku mapy a způsobu získání souřadnic bodů. Body PPBP se zobrazují 

v ISKN automaticky, není třeba je v grafickém souboru kreslit. Pokud bod PPBP je 

lomovým bodem hranice parcely, musí se nahradit podrobným bodem se stejnými 

souřadnicemi.  

 Hranice k.ú. se přebírá z doplněného vektorového hraničního polygonu jen 

v případě, že nebyla určena obnovou katastrálního operátu novým mapováním daného k.ú. 

nebo sousedního k.ú. Pohyblivá hranice k.ú. je určena průměrem ze souřadnic lomových 

bodů ležících naproti sobě a ustanoví se jako pevná hranice. Nesoulady na bývalých 

hranicích spojených k.ú. a v návaznosti kresby na okrajových částech sousedních 

mapových listů se při digitalizaci odstraní. 
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 Každá parcela má právě jedno parcelní číslo, které je vztaženo k centru k tzv. 

definičnímu bodu parcely. Nevejde-li se parcelní číslo do parcely, může se zmenšit o 1/3. 

Pokud nestačí ani takové zmenšení, číslo se minimalizuje a blízko hranice parcely se se 

šipkou vycházející z definičního parcelního čísla uvede parcelní číslo jako popis. Dovnitř 

parcely nad parcelní číslo se zakreslí mapový znak, vyjadřující druh pozemku. Stejně jako 

u parcelního čísla, znak lze zmenšit o 1/3. Jestliže zmenšení nestačí, znak je možno 

vypustit. Vymezení rozsahu věcného břemene se přidá jako zvláštní prvek polohopisu. [4] 

4.1. Doplnění pozemků Zjednodušené evidence 

 Postup pro doplnění pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem je 

uveden v projektu. Některé grafické operáty jsou nepoužitelné pro použití v novém SGI. 

[4] V tomto případě se ZE odstraní až při obnově novým mapováním nebo na podkladě 

výsledků pozemkových úprav. [2] 

 U malého počtu doplňovaných pozemků ZE se mohou stanovit bloky parcel, které 

se jednotlivě natransformují. Postup transformace musí odpovídat předpisu [4]. Hranice 

parcel doplněné ze ZE se naváží na hranice sousedních parcel. Pokud vlastník pozemku 

a stavební úřad souhlasí, mohou se sousední parcely dřívější ZE spojit do jedné. Důležitou 

podmínkou jsou stejné údaje o právech a s právy související zapsané v SPI. 

 Při odstranění ZE geometrickým plánem, kdy geometrické a polohové určení není 

v souladu s kresbou rastru, je možné problém vyřešit opravou chybného geometrického 

a polohového určení pozemku. [4] KÚ chybné geometrické a polohové určení opraví 

na podkladě výsledků zeměměřických činností nebo písemného prohlášení vlastníků, že 

průběh hranice neposunuli. [2] Pokud se oprava nestihne provést v průběhu obnovy, 

dotčené pozemky zůstanou zapsány ve ZE. [4] 

 V zadaném území se nenacházely parcely evidované zjednodušeným způsobem, ZE 

jsem odstraňovat nemusela. 

4.2. Koncept digitální katastrální mapy 

Z výkresu DKM vyhotoveného podle náležitostí [4] se vytvoří koncept DKM. 

Sousedící parcely se mohou případně sloučit, pokud jsou u nich evidovány stejné údaje 

o právech a s právy související. [4] Parcely se očíslují buď zlomkem nebo číslem 

následujícím za posledním použitým. Zlomek se skládá z čitatele neboli kmenového čísla 
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a jmenovatele neboli čísla podlomení. [2] Parcelám dřívější ZE zůstanou čísla původní 

v případě, že toto parcelní číslo ještě neexistuje. 

Z konceptu DKM vznikne návrh nového SGI. Kresba výkresu DKM se podrobí 

kontrolám správnosti a úplnosti. Ve výkresu nesmí zůstat duplicity, volné konce a křížení 

linií. Do průvodního záznamu se následně zapíše, že se kontroly uskutečnily. [4], [14] 

4.3. Struktura digitální katastrální mapy 

Body polohového bodového pole, všechny prvky polohopisu a popisu katastrální 

mapy mají v grafickém souboru digitální katastrální mapy určené atributy podle struktury 

DKM. V prvním odstavci čtvrté kapitoly této práce je vyjmenováno, co je předmětem 

zákresu digitální katastrální mapy. Následující tabulky popisují atributy jednotlivých prvků 

digitální katastrální mapy. Uvedené prvky jsem použila v konceptu digitální katastrální 

mapy. Další prvky, které jsou předmětem zákresu DKM, ale neobjevují se v mém zadaném 

území, jsou uvedeny ve zdrojích [4], [12].  

Tab. 4.1 Struktura linií 

 

Tab. 4.2 Struktura textů 

 

Tab. 4.3 Struktura znaků 
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4.4. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Obnova katastrálního operátu se týká i bonitovaných půdně ekologických jednotek. 

Jejich evidence se zaktualizuje. Nová kresba DKM se přiloží na tématický obsah BPEJ, 

což je grafický podklad a je evidován jako samostatný soubor. Nové údaje o BPEJ se 

do KN dostanou společně s obnoveným katastrálním operátem. [4] 
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5. PODROBNÉ BODY POLOHOPISU 

5.1. Kódy kvality podrobných bodů 

Přesnost podrobných bodů polohopisu charakterizuje jejich kód kvality. Kód kvality 

podrobných bodů KK3 – KK5 je evidován pro body určené měřením (geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami). Stanoví se podle hodnoty výběrové střední souřadnicové 

chyby v závislosti na základní střední souřadnicové chybě mxy. (viz Tab. 5.1). 

U podrobných bodů určených z analogové mapy pomocí digitalizace se eviduje KK6 – 

KK8 a stanoví se podle měřítka mapy. (viz Tab. 5.2) [2] 

 Tab. 5.1 Kód kvality bodů KK3 – KK5 [2]     Tab. 5.2 Kód kvality bodů KK6 – KK8 [2] 

 

 

5.2. Charakteristiky přesnosti 

5.2.1. CHARAKTERISTIKY P ŘESNOSTI BODŮ  

 Dle bodu 13.9 Přílohy k Vyhlášce č. 26/2007 Sb.  

je střední souřadnicová chyba pro KK3  

mxy =  0,14 m [2] 

 Dle bodu 13.2 Přílohy k Vyhlášce č. 26/2007 Sb.  

je mezní souřadnicová chyba pro KK3 uxy = 2 mxy [2]; 

pro KK3 je tedy uxy = 0,28 m. 

 Dle bodu 13.3 Přílohy k Vyhlášce č. 26/2007 Sb. 

je mezní polohová chyba xyp uu 2= [2]; 

pro KK3 je tedy up = 0,40 m. [10] 
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5.2.2. CHARAKTERISTIKY P ŘESNOSTI DÉLEK  

 Dle bodu 13.6 Přílohy k Vyhlášce č. 26/2007 Sb.  

je základní střední chyba délky dm  










+
+=

20

12

d

d
kmd , kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k  se vypočte jako 2

násobek základní střední souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu s nižší 

přesností. [2] 

 Porovnáním středních chyb délek bylo ověřeno, že střední chyby délky vypočtené 

programem GEUS odpovídají základním středním chybám délek vypočtených pomocí 

tohoto vzorce. 

5.3. Číslování bodů  

5.3.1. ČÍSLOVÁNÍ POMOCNÝCH A PODROBNÝCH BOD Ů OBECNĚ 

 Pomocné i podrobné body mají dvanáctimístné úplné číslo. Pomocné body se 

označují podle čísla katastrálního území, podrobné body obsahují číslo Záznamu 

podrobného měření změn. [4] 

 Pomocné body (např. stanoviska při kontrolním měření podrobných bodů 

polohopisu) se označují ve tvaru PPP00000CCCC, kde  

• PPP je pořadové číslo katastrálního území, kdy každé katastrální pracoviště má svůj 

obvod, v rámci kterého je k.ú. číslováno. 

• Pak následuje pět nul. 

• CCCC označuje pořadové číslo pomocného bodu, kde se začíná číslovat od 4001 

včetně. [4] 

 Podrobné body mají tvar PPPSZZZZCCCC, kde  

• PPP vyjadřuje pořadové číslo katastrálního území (stejně jako u pomocných bodů),  

• S je buď nula (uvnitř územního obvodu), nebo nabývá hodnoty 1 až 8, což znamená 

příslušnost bodu do sousedního územního obvodu.  

• ZZZZ značí číslo měřického náčrtu.  
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• CCCC znamená pořadové číslo podrobného bodu. Čísluje se v rámci měřického 

náčrtu od 1 do 3999. 

 Každý bod, ať už pomocný nebo podrobný, může mít pouze jedno číslo. [4] 

5.3.2. ČÍSLOVÁNÍ VYPO ČTENÝCH BODŮ 

 Při číslování bodů jsem vycházela z předcházející kapitoly 5.3.1. Na KP Blansko 

mi nebylo přiděleno číslo ZPMZ, měla jsem za úkol si jej zvolit sama. Pro body vypočtené 

z novoměřických náčrtů jsem zvolila ZPMZ podle čísla náčrtu, tedy 23, 24, 25, 26, 27, 30. 

Body byly číslovány od 1. Pro kontrolní zaměření jsem vybrala číslo ZPMZ 5001. Body 

vyrovnané do přímky nebo body dopočtené průsečíkem přímek mají číslo ZPMZ 5002. 

Průsečíky přímek mohou být číslovány i původním číslem ZPMZ, číslo podrobného bodu 

je pak 1001 a výše. Některé průsečíky vypočtené v rámci novoměřického náčrtu mají číslo 

daného náčrtu. Body dopočítané z dřívějších náčrtů zeměměřické činnosti mají číslo 

ZPMZ původního náčrtu. Pro odlišení od bodů z RESu jsem s číslováním podrobných 

bodů začala od 1001. Díky tomu jsem se ve výkresu při přepracování snadno orientovala 

a na první pohled jsem zjistila, jakým způsobem a z jakého náčrtu byl bod získán. Body 

z digitalizace rastru mají číslo ZPMZ 5003. 

 Pro zlepšení orientace v grafickém souboru jsem si body ukládala do různých 

vrstev a vyznačovala různými barvami. Body PPBP žlutou, přepočtené z novoměřických 

náčrtů modrou, přepočtené z náčrtů ZPMZ tmavě modrou, body RESu růžovou, převzaté 

z RESu a body pro seznam rušených bodů RESu tyrkysovou. GEUS umožňuje hromadný 

výběr bodů podle různých kritérií, mezi které patří i barva, což je jedinečná funkce 

pro export seznamu souřadnic. 

5.4. Seznam souřadnic 

Obr. 5.1 Ukázka ze seznamu souřadnic podrobných bodů polohopisu 

U podrobných bodů polohopisu se evidují dvojí souřadnice. Souřadnice obrazu se 

uvádí vždy, pokud bod existuje v mapě. Souřadnice polohy získají body určené měřením 

fotogrammetrickými nebo geodetickými metodami. Základní pravidlo je, že u souřadnic, 
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které tvoří geometrické a polohové určení, se uvádí kód kvality. KK3 - KK5 mohou mít 

pouze souřadnice polohy, KK6 - KK8 jen souřadnice obrazu. V případě mapy 1:1000 mají 

body určené digitalizací kód kvality 6. [2] 

V seznamu souřadnic se dále eviduje způsob pořízení bodu 1, 2 nebo 3:  

1 - „bod RESu“, jedná-li se o bod určený přímým měřením nebo mapováním. 

2 - „převzatý bod“ se přiřazuje bodu, který měl kontrolní, konstrukční nebo jinou funkci. 

3 - „vektorizovaný bod“ získá bod, jenž vznikl digitalizací nebo měřením s horší přesností. 

[8] 

5.5. Zásady při ur čení výměr 

 U výměr se eviduje způsob určení výměry  

• 2 u parcel, jejichž hranice tvoří lomové body v S-JTSK s KK3 nebo KK4, 

• 1 u parcel, jejichž výměra je určena jiným číselným způsobem, např. z oměrných 

měr měřených v terénu, 

• 0 u parcel, jejichž hranice tvoří body s KK5 – KK8, nebo jejichž výměra je určena 

graficky. 

 V digitální katastrální mapě a mapě digitalizované se výměry určují z grafického 

souboru. Výměra z grafického souboru se porovnává s výměrou evidovanou v SPI. 

Výměry jsou v SPI zapsány na LV. Dosavadní výměra uvedená na LV se porovnává 

s výměrou z grafického souboru. Podle kódu kvality nejméně přesného lomového bodu 

hranice parcely se vybere vzorec pro výpočet mezní odchylky výměry. (viz Tab. 5.3) [2] 

Tab. 5.3 Mezní odchylky výměr v digitální mapě [2] 
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6. POSTUP PRACÍ  PŘI  TVORBĚ KONCEPTU  DIGITÁLNÍ  

KATASTRÁLNÍ  MAPY 

 První krok vedl k získání a shromáždění podkladů. Několikrát jsem navštívila KP 

Blansko. Pracovníky KP byla vybrána a následně zadána část území k. ú. Blansko, která je 

v této diplomové práci přepracována. Na katastrálním pracovišti mi ochotně poskytli 

potřebné podklady pro přepracování. Konkrétně to jsou: 

• novoměřické náčrty, naskenované ve formátu JPEG, např. blansko023.jpg 

• Přehled kladu polních náčrtů katastrálního území Blansko, naskenovaný 

ve formátu JPEG s názvem blan_prehl_kladu.jpg 

• souřadnice bodů polygonových pořadů v S-JTSK, v textovém formátu s názvem 

Blansko_polygony.txt 

• rastrové soubory platné katastrální mapy k datu 20.3.2012, ve formátu CIT 

s názvem T701BLAN7121.cit a T701BLAN7123.cit  

• rastrový soubor mapy pozemkového katastru, ve formátu CIT s názvem Blansko.cit 

• Záznamy podrobného měření změn (ZPMZ) týkající se zadaného území, 

naskenované potřebné části ve formátu PDF 

• Výměnný formát katastrálních dat (VFK), s názvem Export.vfk, který obsahuje 

registr souřadnic daného území, PPBP, existující vektorovou kresbu polohopisu, 

databázi ISKN, definiční body parcel DEBO, kresba potvrzených geometrických 

plánů (GP), ale nevložených do KN. 

 

Obr. 6.1 Ukázka poskytnutých dat z databáze  

v programu VKM 

 

 

 

Obr. 6.2 Ukázka poskytnutých dat 

ze seznamu souřadnic v programu 

GEUS 
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Obr. 6.3 Ukázka dat z kresby v programu VKM           Obr. 6.4 Ukázka dat z kresby v programu GEUS  

 

Obr. 6.5 Ukázka importu v programu VKM 

 Pro určení souřadnic bodů polohopisu katastrální mapy ve vektorové podobě lze 

využít dvou možných postupů: 

• přepočet od nejstarších podkladů k nejnovějším, 

• do platného stavu bodů RESu dopočet bodů ze starších podkladů. 

 Výběr řešení závisí na počtu změn v území. Sledují se i hlediska ekonomická, 

postup přepočtu od nejstarších podkladů je časově náročnější. 

 Zvolila jsem variantu první, protože se v katastru postupuje podle zásady 

od nejstarších podkladů k nejnovějším. Postup prací se dá rozdělit do dvou hlavních bloků. 

Nejprve byly přepočteny podrobné body z novoměřických náčrtů. Následně byla využita 

data platného stavu souboru geodetických a popisných informací z ISKN a výsledky 
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zeměměřických činností založené v dokumentaci Katastrálního pracoviště Blansko. 

I v místech, kde byl bod RESu, jsem dopočetla bod z novoměřického náčrtu. Na mnoha 

místech tak vznikla duplicita bodů. Body z novoměřického náčrtu, které vznikly roku 

1950, jsou starší než body RESu. Z tohoto důvodu dostaly přednost body vypočtené 

z novoměřického náčrtu a duplicitní body RESu se dostanou do seznamu rušených bodů 

(Příloha č. 11). 

6.1. Volba softwaru 

 Pro zpracování celého zadaného území jsem zvolila software GEUS, konkrétně 

verzi 15.5 od české firmy GEUS ware, s.r.o. Hledala jsem software, který v sobě obsahuje 

jak grafickou, tak i výpočetní část, což splňuje např. Groma, Kokeš, VKM, GEUS. 

Vzhledem k tomu, že jsem pracovala již dříve se softwarem GEUS a měla ho zapůjčený 

od výrobce tohoto softwaru po dobu studia na osobním počítači, padla volba právě na tento 

program. Výhodou GEUSu je, že má v sobě předdefinované atributy kreslení pro tvorbu 

DKM. Zkontrolovala jsem, zda atributy odpovídají předpisu Struktura a výměnný formát 

digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České 

republiky. [6] Lišily se v tloušťkách čar a v nastavených vrstvách, proto jsem je podle 

předpisu upravila. Následně jsem pomocí výběru stylu z tabulky kreslila jednotlivé prvky 

DKM. 

6.1.1 PROGRAM GEUS 

 Tento výpočetní a malý CAD systém pro zeměměřiče má speciální zaměření 

na práce v katastru nemovitostí. Je ideální pro tvorbu map velkých měřítek. [13] Obsahuje 

dvě základní složky, kterými jsou výpočetní a grafická část.  

Obr. 6.6 Ukázka z pracovního prostředí programu GEUS 



 29  

6.1.1.1. Výpočetní část 

 Součástí výpočetní části programu GEUS jsou všechny základní úlohy. Patří mezi 

ně např. ortogonální a polární metoda včetně volného stanoviska, protínání ze směrů 

a z délek a protínání zpět, kontrolní oměrné míry, výměry, konstrukční oměrné míry, 

spuštění kolmice z bodu k přímce. Software vypočte základní typy polygonových pořadů. 

 Samozřejmostí programu je interoperabilita se soubory registrovanými v totálních 

stanicích. Základní verze programu umožňuje načtení formátu dat prakticky ze všech 

běžně dostupných typů totálních stanic na domácím trhu. 

 Všechny výpočty se průběžně ukládají do protokolu. Výstup protokolu je možné 

nastavit i přímo do textových editorů MS Word, Writer z OpenOffice a GeusPTK, který je 

součástí instalace programu a lze s ním pracovat stejně jako s textovým formátem TXT. 

Výhodou je, že během výpočtů lze s výpočetním protokolem pracovat a editovat jej. Pokud 

si nepřejeme zápis do protokolu, můžeme funkci vypnout. Veškeré body, kterých se 

výpočet týká, se neprodleně zaznamenají i do grafické části GEUSu, což můžeme 

zkontrolovat přepnutím v libovolném místě programu. 

 Pro práci se seznamem souřadnic se využívá široká škála funkcí. [13] 

6.1.1.2. Grafická část 

 GEUS patří mezi jednodušší CAD systémy pro obor zeměměřictví, specializuje se 

na tvorbu map od základu až po výstup. Formát výkresu je GKR. Předností programu je 

bezproblémová změna měřítka mapy, neztrácejí se ani informace ani vzhled mapy, mapové 

značky se velikostně přizpůsobí. Dobrá spolupráce se seznamem souřadnic a s výpočetní 

částí umožňuje reakci kresby na změny souřadnic bodů.  

 Program umožňuje vytváření výkresu, který je na úrovni účelových map, aniž 

bychom byli omezeni počtem objektů v grafickém souboru. Limitující je pouze výkonnost 

počítače a volná paměť. Objekty ve výkresu lze dělit až do 64 vrstev, což umožňuje velkou 

přehlednost a strukturovanost kresby. GEUS nabízí možnost hromadné editace kresby, 

výběru a filtrace prvků přes barvu, vrstvu, kód znaku nebo přes číslo bodu. Mapové znaky 

odpovídají mapovému klíči ČSN. Součástí jsou i znaky pro tvorbu katastrální mapy. 

Uživatel si rovněž může nadefinovat znaky vlastní. 

 Při tvorbě je možnost využít předdefinované atributy kreslení, které si uživatel 

nastaví podle potřeb sám. Nadefinovat lze vrstva, barva, typ čáry, znaky a způsob umístění 
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znaku, tedy veškeré vlastnosti prvků. To je praktické hlavně pro vytváření map 

ve výměnných formátech používaných pro výměnu dat mezi KP a zpracovateli 

geodetických zakázek. Uplatnění ale jistě nalezne i v rámci firmy pro snadnou 

standardizaci struktury kresby. 

 Kresbu lze importovat z formátu DXF, ten umožňuje přenos linií a textu. Pokud se 

nadefinují převodními tabulkami převody vrstev, barev, typů čar a značek, je možnost 

importovat i DKM z formátů VFK, VKM nebo i DXF. 

 Export kresby je možný do formátu 

• DXF (např. AutoCAD, AutoSketch...),  

• DGN (MicroStation), 

• VTX + STX (KOKEŠ, Geoplot, atd.). [13] 
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6.2. Přepočet novoměřických náčrtů 

V této kapitole se budu zabývat výpočtem souřadnic podrobných bodů polohopisu 

z novoměřických náčrtů, což jsou polní náčrty z novoměřického mapování podle Instrukce 

A. Instrukce A vznikla v roce 1932. Podle tohoto návodu se mapovalo nejčastěji 

v měřítcích 1:1000 nebo 1:2000. [7] Novoměřické náčrty v k.ú. Blansko vznikly roku 

1950. Náčrty jsou barevné, zachycují polohopis pomocí ortogonální metody. (viz Obr. 6.7) 

Měřické přímky jsou tvořeny body polygonových pořadů, jejichž souřadnice byly původně 

v systému Sv. Štěpán. KP Blansko přetransformovalo souřadnice do S-JTSK. Ukázka 

novoměřického náčrtu je v tištěné příloze č. 4. Všechny ostatní použité náčrty jsou 

v elektronické příloze č. 4. 

Obr. 6.7 Výřez z novoměřického náčrtu č. 23 

 Z výpočetních prací jsem nejprve přepočetla novoměřické náčrty č. 23, 24, 25, 26, 

27, 30. Použila jsem dva monitory počítače. Na jednom jsem měla otevřený 

přepracovávaný novoměřický náčrt a na druhém výpočetní software GEUS. Kvůli 

návaznosti jednotlivých náčrtů na sebe bylo nutné ještě od KP Blansko získat a přepočítat 

část některých náčrtů sousedních. Na těchto náčrtech byly totiž uvedeny údaje pro výpočet 

souřadnic bodů, které na okrajových oblastech náčrtů zadaného území chyběly. Sousední 

náčrty (náčrt 20, 22, 29, 32) byly zjištěny z Přehledu kladu polních náčrtů katastrálního 

území Blansko, který mi poskytlo KP Blansko. (viz Příloha č. 5)  

 U velké části bodů problém s určením souřadnic nebyl, u některých však nastal. 

Jednotlivé nejasnosti jsem se snažila řešit. Následující podkapitola podává zprávu 

o konkrétních problémech a jejich řešení. V práci se zmiňuji jen o některých problémech, 

vše rozhodně nelze obsáhnout. Snažila jsem se vybrat ukázkové problémy, které 
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problematiku dobře vystihují a průřezově vytvářejí celkový obrázek o obnově katastrálního 

operátu přepracováním v dané lokalitě.  

 Jednotlivé body jsem číslovala podle čísel náčrtů, jak už jsem uvedla v kapitole 

5.3.2. Pro lepší přehlednost čísel v textu i obrázcích, v následujících kapitolách 

nepoužívám úplná čísla bodů. Body značím stejně, jak v grafice programu GEUS nebo jak 

se značí v geometrických plánech, tzn. číslo ZPMZ – číslo bodu. Např. bod s úplným 

číslem 0010 0025 0193 v dalším textu označuji 25-193.  

 Výsledkem etapy přepočtu novoměřických náčrtů jsou souřadnice podrobných 

bodů polohopisu k roku 1950. Body jsou vypočteny jen v těch místech, kde se zákres 

katastrální mapy od roku 1950 nezměnil. 

6.2.1 PROBLÉMOVÉ ČÁSTI V NOVOM ĚŘICKÝCH NÁ ČRTECH 

 V okrajových částech náčrtů se občas stávalo, že bylo možné podrobné body 

vypočítat nezávisle na sobě dvakrát ze dvou různých sousedících náčrtů. Polohová chyba 

takových bodů většinou nepřekročila mezní polohovou chybu. V některých případech ji 

však přesáhla. V jednotlivých případech jsem volila takové body, které více odpovídaly 

geometrickému a polohovému určení nemovitostí evidovaných v katastru. 

Bod 25-193 byl určen ze staničení 87,40 m kolmice 0,00 m. Staničení 87,40 m 

kolmice 2,30 m je určena pro výpočet bodu 25-19. Z obrázku novoměřického náčrtu to 

není naprosto zřejmé, ale domnívám se, že toto staničení je určeno i pro bod 25-193, 

protože lomový bod hranice je na novoměřickém náčrtu průsečíkem měřické přímky 

a kresby chodníku, která je zastaničená. (viz Obr. 6.8, 6.9) 

Obr. 6.8 Výřez z nov. náčrtu 25 u bodu 25-193           Obr. 6.9 Výřez z GEUSu u bodu 25-193 
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Hodnota kontrolní oměrné v novoměřickém náčrtu 25 2,96 m je pravděpodobně 

chybná. Body 25-54, 25-55, 25-75, 25-76, jsou vypočteny z tohoto novoměřického náčrtu. 

Délka ze souřadnic mezi body 25-76, 25-54 je 1,91 m (viz Obr. 6.11). Předpokládejme 

tedy, že v tomto novoměřickém náčrtu je hodnota kontrolní oměrné omylem o 1 metr větší. 

Toto tvrzení podporuje i fakt, že proporce schodiště jsou zachovány s hodnotou 1,91 m. 

Délka měřená v kresbě katastrální mapy je 1,82 m, což odpovídá délce ze souřadnic 

v povolených mezních odchylkách (viz kapitola 5.2). 

   Obr. 6.10 Výřez z nov. náčrtu 25 u bodu 25-54  Obr. 6.11 Výřez z GEUSu u bodu 25-54 

 Na některých místech nebyla čitelná hodnota kolmice. V následujícím případě jsem 

se rozhodovala mezi hodnotou 2,40 m a 3,40 m. Hodnota 2,40 m byla vyhodnocena jako 

správná, bod s hodnotou staničení 3,40 m by totiž po vypočtení zasahoval do domu. Číslo 

by se dalo případně ještě interpretovat jako 8,40 m, bod by se ale nacházel o 6 metrů jinde, 

proto byla tato hodnota zamítnuta. Již při pohledu bylo zřejmé, že délka kolmice měřítkově 

neodpovídá takovéto hodnotě.  

Při použité hodnotě 2,40 m jsem 

vypočetla bod 25-77. Jeho poloha byla 

nezávisle ověřena bodem 24-58 vypočteným 

z náčrtu 24, který se nachází 5 cm vedle bodu 

25-77. 

 

Obr. 6.12 Výřez z nov. náčrtu u bodu 25-77 
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Některé body, které bylo možno vypočítat z novoměřického náčrtu, takto určeny 

nebyly, protože od té doby, co vznikly, došlo ke změně v zákresu katastrální mapy. 

V DKM se nezobrazují zídky, to bylo dalším důvodem pro neurčení souřadnic některých 

bodů. V novoměřických náčrtech se zídky zakreslovaly (viz Obr. 6.13). Pro kresbu DKM 

se využil pouze bod 25-89, druhý bod 25-90 je rohový bod zídky (viz Obr. 6.14).  

    Obr. 6.13 Výřez z nov. náčrtu 25 u bodu 25-89  Obr. 6.14 Výřez z GEUSu u bodu 25-89 

Bod 24-195 byl vypočten z měřické přímky 24-149, 24-154 se staničením 10,70 m. 

Správně by měla být měřická přímka 24-149, 24-152, protože hodnota 10,70 m se vztahuje 

k bodu vzdálenějšímu. (viz Obr. 6.15) Takto je ale překročena mezní odchylka a bod 24-

195 by nebylo možno zrekonstruovat. Rozdíl staničení 10,70 m a 10,25 m jsem využívala 

k výpočtu podrobných bodů 24-152, 24-154, 24-155 metodou konstrukčních oměrných. 

KP Blansko novoměřické náčrty v k.ú. Blansko přepočítalo. Učinilo tak tomu pro svou 

vlastní potřebu a pro geodety, aby při vyhotovení geometrického plánu nemuseli náčrty 

přepočítávat a navázali na ně. KP označovalo body číslem ZPMZ 33XX, kde XX je číslo 

novoměřického náčrtu. Bod vypočtený KP a mnou je totožný, postup 

katastrálního pracoviště je tedy identický s mým.  

    Obr. 6.15 Výřez z nov. náčrtu 24 u bodu 24-137            Obr. 6.16 Výřez z GEUSu u bodu 24-137 
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U následujícího obrázku se vyskytuje špatná hodnota staničení. Bod vychází dle 

kresby cca o 1 metr dále, než byl vypočten s použitím staničení 1,38 m. Bylo proto využito 

obdélníkového tvaru verandy a hodnot kontrolních oměrných z novoměřického náčrtu 

ke konstrukci problémového bodu 24-194. 

Při předpokladu, že se zakreslující přepsal 

o 1 metr, by popřípadě bylo možné bod 

konstruovat měřickou přímkou a hodnotu 

upravit na 2,38 m. Přiklonila jsem se k první 

variantě, protože mi přijde prokazatelnější. 

                  Obr. 6.17 Výřez z novoměřického náčrtu 24 

Spojnice se sousedními body od bodu 288-1023 na parcele st.2568 netvoří kolmice. 

Oměrné míry z náčrtu ZPMZ 288 však odpovídají. Při rekognoskaci v terénu jsem zjistila, 

že je to chodník, který nemá na sebe kolmé hrany. Bod 288-1023 je proto správně 

zakreslen.  

   Foto 6.1 Chodník na parcele st.2568      Obr. 6.18 Výřez z GEUSu u bodu 288-1023 
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6.3. Zapracování Záznamů podrobného měření změn 

 V této části se zabývám zapracováním ZPMZ do výsledné kresby DKM. Při řešení 

nesrovnalostí ilustruji problémy výřezy z jednotlivých ZPMZ a z GEUSu. Obrázky získané 

ze softwaru GEUS jsou z pracovní verze DKM. Zachycují vývoj tvorby v čase. Je proto 

možné a časté, že se od výsledné DKM liší především ve vnitřní kresbě, která se u DKM 

zakresluje jen u budov, nebo v použitých lomových bodech parcel.  

 Na katastrálním pracovišti Blansko se vyhledávají čísla ZPMZ postupně 

po jednotlivých parcelách pomocí jednoduchého počítačového programu Vývoj parcely 

a přehled náčrtů. Lze vybrat ze dvou možností vyhledávání. Buď vyberu vývoj parcely, 

zadám parcelní číslo a zobrazí se čísla ZPMZ, kterými parcela vznikla popř. zde došlo 

ke změně. Druhou možností je volba obsah náčrtu. Po zadání čísla ZPMZ se zobrazí 

seznam parcelních čísel dotčených parcel. 

 Do tohoto softwaru jsem tedy zadala parcelní číslo a po chvíli se zobrazila čísla 

ZPMZ, která se vztahují k dané parcele. Seznam čísel ZPMZ se zobrazí ve dvou 

oddělených oknech. U některých ZPMZ bylo v poznámce uvedeno, zda se jedná o ZPMZ 

vyhotovené pro rozdělení pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene, vyznačení 

budovy nebo pro jiný účel. ZPMZ vzniklá na podkladě Jednotné evidence půdy (JEP) jsou 

číslována zvlášť, před většinou čtyřmístným číselným kódem byla pro odlišení uvedena 

zkratka JEP. Čísla ZPMZ byla zapsána a následně vyhledána v archivu KP. Vyhledaná 

ZPMZ byla naskenována. 

 V následujících podkapitolách jsou vysvětleny a řešeny problémové části z různých 

etap vývoje tvorby konceptu DKM. Vybrala jsem jen některé ukázkové problémy, 

podobně jako u přepočtu novoměřických náčrtů. Výsledkem této etapy jsou souřadnice 

podrobných bodů polohopisu k datu 20.3.2012. 

6.3.1. PROBLÉMOVÉ ČÁSTI V ZÁZNAMECH PODROBNÉHO M ĚŘENÍ ZM ĚN 

 V novoměřickém náčrtu je parcela st.21/2 s kůlnou zakreslena v roce 1950 (viz 

Obr. 6.19). Již v následujícím roce 1951 došlo k rozdělení této parcely, změnu 

dokumentuje náčrt JEP 2484 (viz Obr. 6.20). Náčrt je v místním systému, ortogonální 

metodou jsem dopočetla podrobné body (označeny 2484-1001 až 2484-1011). K další 

změně v zákresu katastrální mapy došlo v roce 1993, kdy se ZPMZ 1509 změnil vnější 
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obvod budovy rodinného domu i kůlny změněné na garáž (viz Obr. 6.21). Oměrné míry 

náčrtu ZPMZ 1509 jsou až na výjimky totožné s délkami ze souřadnic. V terénu jsem 

rovněž změřila oměrné míry. 

 Vzhledem k nepřístupnosti bodů ve dvorku jsem kontrolně zaměřila jen vybrané 

body. Majitelé domu mi oznámili, že se objekt v nejbližší době bude rekonstruovat, 

veranda u parcely st.21/2 je již zbořena. Kresba kůlny (dnes garáže), je také součástí 

parcely st.21/4. Jedná se o budovu, takže zde bude vnitřní kresba zakreslena. Pozdější 

zákres změny v ZPMZ 1509 nenavazuje na předchozí stav katastrální mapy. V terénu jsem 

zkontrolovala pravoúhlý tvar garáže. 

 

 Obr. 6.19 Výřez z novoměřického náčrtu u parcely st.21/2        Obr. 6.20 Výřez z náčrtu JEP 2484 

  Obr. 6.21 Výřez ze ZPMZ 1509 u parcely st.21/2  Obr. 6.22 Výřez z GEUSu u parcely st.21/2 

 Problémem je bod 1509-5, který by měl být podle kresby katastrální mapy a náčrtu 

1509 na hranici parcely. Pro kontrolu byl vyhledán protokol výpočtů a tento bod znovu 

zkonstruován. Správnost polohy bodu 1509-5 byla ověřena, v protokolu tedy chyba není. 

V terénu jsem tvar půdorysu budovy zkontrolovala a zjistila jsem, že má obdélníkový tvar. 

Bod 1509-5 je od hranice parcely vzdálen 0,24 m, což je menší hodnota než povolená 
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mezní polohová chyba pro KK3 0,40 m (viz kapitola 5.2). Kontrolní oměrná míra mezi 

body 1509-5 a 1509-9 činí 4,00 m (viz Obr. 6.23), ze souřadnic je to pak 4,05 m. Rozdíl 

splňuje mezní polohovou chybu (viz kapitola 5.2). Bod 1509-5 byl vyrovnán do původní 

hranice parcely z novoměřického mapování tvořenými body 30-217 a 30-215 a očíslován 

5002-8. Jeho vzdálenost od přímky, do které byl vyrovnán činila 24 cm, což splňuje 

povolenou mezní chybu pro bod s KK3.  

                Obr. 6.23 Výřez ze ZPMZ 1509   Obr. 6.24 Výřez z GEUSu u bodu 1509-5 

 ZPMZ 1509 se odlišovalo i v dalších rozích budovy garáže. Problém jsem vyřešila 

a pro porovnání a zajímavost jsem zažádala KP Blansko o výřez konceptu DKM kolem 

parcely st.21/4 pomocí ohrady VFK2. V předchozím řešeném případě u bodu 5002-8 KP 

zvolilo stejný postup. Jinak je tomu však u bodu 1509-9, kde je průběh hranice odlišný 

v mém řešení a v řešení KP Blansko. (viz Obr. 6.25) V obrázku 6.25 značím červeně 

hranice parcel a modře vnitřní kresbu vytvořenou pracovníky KP, zelenou linií jsou 

vyznačeny hranice parcel a žlutě vnitřní kresba v mém výkresu. Bílou čarou je kreslen rastr 

platné katastrální mapy. Pracovníci KP vycházeli u linie procházející bodem 2484-1008 

z původních bodů. V terénu jsem změřila oměrné míry a zjistila, že překračují mezní 

odchylky právě na této hranici. (viz Příloha č. 9) Ostatní oměrné míry garáže odpovídají 

v mezních odchylkách oměrným měrám měřeným v ZPMZ 1509 včetně kontrolní oměrné 

míry mezi body 1509-9 a 1509-10. ZPMZ 1509 určuje budovu garáže, proto si myslím, že 

je potřeba dodržet geometrické a polohové určení ze ZPMZ 1509. Průběh této hranice jsem 

proto ponechala. (viz Obr. 6.25) Vnitřní kresbu mezi body z novoměřického mapování 30-

216 a 30-212 v konceptu DKM nezakresluji. V terénu jsem ověřila, že v tomto místě není 

zeď budovy, a proto vnitřní kresba mezi těmito body není předmětem zákresu DKM.  
                                                 
2 Ohrada VFK je funkce programu VKM, kdy se volbou Služby - Nastav ohradu- Výběr ohradou ohrada 
nakreslí. Následně se možností Služby - Nastav ohradu – Ulož ohradu pro ISKN ohrada uloží do formátu 
VFK. 
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Obr. 6.25 Výřez z GEUSu u bodu 2484-1008 

 

Bytové domy na parcelách st.1371/1, 

st.1371/2, st.1372, st.1373 jsou nově 

zatepleny polystyrenem. Základy těchto 

bytových domů však zatepleny nejsou, díky 

tomu bylo možné zaměřit body a kontrolní 

oměrné míry na nezateplených částech 

těchto budov (viz Foto č. 6.2). 

Foto 6.2 Zateplená budova na parcele st.1372 

 Bytový dům na parcele st.2120 je 

rovněž zateplen. Marmolit, kterým je základ 

objektu ošetřen, tvoří tenkou vrstvu 

na původní fasádě. Kontrolní oměrné míry 

se proto mnoho neliší od původních 

oměrných měr; všechny splňují povolenou 

mezní chybu pro délky. 

Foto 6.3 Zateplená budova na parcele st.2120 
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Rodinný dům na parcele st. 5186 je 

dosud cihlový, nemá fasádu. Kontrolní 

oměrné míry odpovídají kontrolním 

oměrným mírám uvedeným v ZPMZ 3524 

na vyznačení budovy (podle §73 odst. 1) 

písm. d Vyhlášky č. 26/2007 Sb.). Budova je 

v tomto geometrickém plánu (GP) uvedena 

jako rozestavěná. Po dodělání fasády 

na domu bude poloha rohů domu změněna 

a kontrolní oměrné míry již pravděpodobně 

odpovídat nebudou. 

     Obr. 6.26 Výřez z GEUSu parcely st.5186 

 GP 1932 je zřejmě potvrzený, ale dosud nezplatněný. To znamená, že zaměřená 

stavba ještě nebyla zapsána do katastrálního operátu. [9] Vzniká jím parcela st.4621, která 

v současném stavu katastru nemovitostí evidována není. (viz Obr. 6.27) V kresbě DKM se 

tato parcela neobjeví. 

 

Obr. 6.27 Výřez ze ZPMZ 1932 

 Parcela st.3974 není v zákresu katastrální mapy. Budova na této nezakreslené 

parcele však stojí. Jedná se o stavbu o půdorysu 9,95 m x 5,00 m. Došlo zde přitom v roce 

1992 k ZPMZ 1302 na vyznačení nové parcely číslo st.3973 a zároveň st.3974. Budova 

tedy v současné době stojí na části parcely 787/4. (viz Foto 6.4) 
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Foto 6.4 Budova na parcele 787/4 

 Bod 3241-174, převzatý z RESu, neleží na východní hranici parcely 786/1, která je 

tvořena body 25-6 a 25-19, ale leží 61 cm od této hranice (viz Obr. 6.28). Bod však má 

ležet na této hranici. Hodnota 0,61 m překračuje hodnotu mezní polohové chyby pro KK3 

(viz kapitola 5.2). Tento problém jsem vyřešila průsečíkem přímek. Podle bodu 16.27 

přílohy katastrální vyhlášky se napojení změny provádí průsečíkem přímek, pokud je 

menší z úhlů sevřených přilehlými přímými úseky dosavadní a nové hranice větší než 

50 gradů. [2] Po konzultaci s KP Blansko získal bod nové číslo.  

Obr. 6.28 Vzdálenost bodu 3241-174 od hranice parcely Obr. 6.29 Výřez z GEUSu u bodu 3241-174 
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ZPMZ 289 je v místním systému. Pomocí 

ortogonální metody jsem spočítala podrobné body. Body 

289-1001 a 289-1002 jsou od sebe vzdáleny 10 cm. To je 

vzdálenost, která se v katastru nemovitostí nezobrazuje. 

Vzhledem k tomu, že mezní polohová chyba u bodu 

s KK3 je 0,40 m, můžeme body 289-1001 a 289-1002 

pro účely KN považovat za identické. (viz Obr. 6.30)      Obr. 6.30 Výřez ze ZPMZ 289 

        Obr. 6.31 Výřez z GEUSu u bodu 289-1001                  Obr. 6.32 Bod 289-1001 - řešení 

Na obrázku 6.33 vidíme, že body 2691-3 a 3691-13 leží na hranici parcely tvořené 

body 24-69 a 24-147. V grafice programu GEUS však spojnice těchto bodů na hranici 

neleží, je od ní vzdálena 0,16 m (viz Obr. 6.34). Tato hodnota je menší než mezní 

polohová chyba bodů (viz kapitola 5.2). Vyhotovovatel ZPMZ zřejmě nenavázal 

na podklady dřívější zeměměřické činnosti. Spočítala jsem průsečík přímek podle bodu 

16.27 přílohy katastrální vyhlášky. Bod získal nové číslo.  

         Obr. 6.33 Výřez ze ZPMZ 2691  Obr. 6.34 Výřez z GEUSu u parcely st.4947 
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 V ZPMZ 987 je uvedeno, že k žádosti zápisu do LV EN je nutné přiložit vynětí 

na 21 m2. Změna se týká parcely st.665. V grafické části katastrální mapy tato změna 

zakreslena není, zůstaly pouze body v RESu. Tento GP tedy byl potvrzen KP, ale 

do kresby katastrální mapy se již nedostal, nebyl do katastru nemovitostí vložen. Stav 

v terénu odpovídá skutečnosti zakreslené v ZPMZ 987. (viz Obr. 6.36)  

 

Obr. 6.35 Výřez z GEUSu u parcely st.665 

 

Obr. 6.36 Výřez ze ZPMZ 987 

 Budova na parcele st.653 má kruhový výklenek (viz Foto 6.5). Chtěla jsem využít 

výjimky platného znění Vyhl. 26/2007 Sb. §16 odst. 4, kdy se v odůvodněných případech 

jako hranice parcely může kreslit část kružnice. [2] Foto 6.5 dokládá, že průnik budovy 

s terénem je část kružnice. Hranice sousední parcely by se zde napojovala v průběhu 

oblouku Při topologických kontrolách jsem však zjistila, že program GEUS i VKM nezná 

takovou možnost navázání hranic parcel a hlásí ji jako chybu křížení. Proto jsem 

digitalizovala body oblouku tak, aby odlehlost nové hranice od původní nebyla větší než 

10 cm. [2] 
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Foto 6.5 Dům na parcele st. 653            Obr. 6.37 Výřez z GEUSu u parcel st.653 

 

Budova finančního 

úřadu na parcele st.4266/1 

má také část půdorysu 

budovy kruhovou. V tomto 

případě se jedná o vnitřní 

kresbu (viz Obr. 6.38). Zde 

jsem výjimku uvedenou 

ve vyhlášce použila. 

 

 

    Obr. 6.38 Výřez z GEUSu u parcel st. 4266/1 

ZPMZ 510 vznikají parcely 787/50, 25/1 a 25/2. Na obrázku 6.39 je vidět, že 

přes body 510-8 a 510-9 vede nová hranice parcel 787/50. Průsečík se stávající hranicí 

však očíslován není. Před tímto ZPMZ zde proběhlo již ZPMZ 182. Toto ZPMZ patří mezi 

rozsáhlejší, podařilo se mi získat jen část, která se tohoto problému netýká. Body 182-21 

a 510-8 jsou od sebe vzdáleny pouhých 11 cm. V zákresu katastrální mapy je zakreslen 

čtyřúhelník (viz Obr. 6.40). Číslo bodu 182-21 v náčrtu ZPMZ 510 uvedeno není, autor 

ZPMZ 510 zřejmě nenavázal na výsledky dřívější zeměměřické činnosti. 
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        Obr. 6.39 Výřez ze ZPMZ 510     Obr. 6.40 Výřez z GEUSu u bodu 510-8 

Bod 260-32 je v náčrtu ZPMZ 260 zakreslen jako roh budovy. Náčrt ZPMZ 1087 

upravuje vnější obvod budovy na parcele st.643, která leží jihovýchodně od tohoto bodu. 

Bod 260-32 není vůbec v tomto ZPMZ uveden, není ani zrušen. Vyhotovitel GP a ZPMZ 

1087 nevyužil výsledky dřívější zeměměřické činnosti. Z grafického souboru v GEUSu 

(viz Obr. 6.41) není zcela jasné, který bod je roh domu a tedy i hranicí stavební parcely. 

Podle ZPMZ 1087 to vypadá spíše na bod 1087-26 (viz Obr. 6.42). Bod 1087-1 se zdá být 

podle Obr. 6.43 východněji od bodu 1087-26, v grafice je ale 43 cm severněji od tohoto 

bodu. Bod 260-32 je vzdálen 61 cm od bodu 1087-26. To je více než mezní povolená 

chyba pro KK3. V náčrtu ZPMZ je spojnice bodů 260-32 a 260-35 zakreslena jako vnitřní 

kresba. Z těchto důvodů jsem rozhodla, že body 260-32 a 1087-26 nejsou identické. Změna 

vnějšího obvodu budovy se tedy zřejmě dotkla i tohoto rohu budovy. Přes bod 260-32 

proto není hranice parcely vedena. Na bod 1087-26 se v pozdějším ZPMZ 1487 napojuje 

nová hranice parcely. (viz Obr. 6.44)  

           Obr. 6.41 Výřez z GEUSu u bodu 260-32        Obr. 6.42 Výřez ze ZPMZ 260 
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Obr. 6.43 Výřez ze ZPMZ 1087    Obr. 6.44 Výřez ze ZPMZ 1487 

 2914-4 je od hranice parcely 14 cm. Tato hodnota splňuje mezní polohovou chybu 

pro KK3. Kresbu jsem takto nechala, protože je to přesně takto i zakresleno v ZPMZ 2914. 

Navíc se jedná o vnitřní kresbu. Tímto náčrtem z roku 2005 parcela st.5020 vzniká. 

Vyhotovovatel GP si tedy musel být vědom, že nová hranice vede těsně vedle hranice 

dosavadní. 

     Obr. 6.45 Výřez z GEUSu u bodu 2914-4  Obr. 6.46 Výřez ze ZPMZ 2914 

  



 

6.4. Kontrolní zaměř

6.4.1. KONTROLNÍ ZAM

Dalším krokem je kontrolní zam

identických bodů DKM. Použita byla polární metoda a kontrolní om

volila na rozích budov a

územích se volí alespoň

kontrolních bodů a souř

posoudí podle mezních odchylek, uvedených ve vyhlášce 

Příloha č. 5). [4]  

Obr. 6.

 Z 23 bodů PPBP, které jsem cht

14. Ostatní se buď v terénu v

zateplením nebo rekonstrukcí 

v procentech znázorňuje Graf 

 S pomocí spolužák

je v elektronické příloze 

v elektronické příloze č. 

bodů ze 13 stanovisek. Pouze

61%
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ěření bodů a délek 

6.4.1. KONTROLNÍ ZAM ĚŘENÍ BODŮ 

Dalším krokem je kontrolní zaměření bodů v terénu. To slouží k

 DKM. Použita byla polární metoda a kontrolní omě

volila na rozích budov a sloupcích plotu, které byly z původního mapování. V

mích se volí alespoň jeden kontrolní bod na jeden hektar. Rozdíly mezi sou

souřadnicemi evidovanými v souboru popisných informací (SPI) se 

posoudí podle mezních odchylek, uvedených ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., v

Obr. 6.47 Ukázka z výpočetního protokolu kontrolního měř

 PPBP, které jsem chtěla využít při měření, bylo nepoškozených 

terénu vůbec nevyskytovaly, nebo byly znehodnocen

bo rekonstrukcí budov. Poměr zničených a nepoškozených bod

ňuje Graf 6.1.  

Graf 6.1 Body PPBP 

pomocí spolužáků jsem zaměřila kontrolní body totální stanicí

říloze č. 7, výpočetní protokol polární metody

íloze č. 9. Na ploše území 8 hektarů se nachází celkem 97 zam

. Pouze 42 % (41 bodů), můžeme považovat za

39%

61%

BODY PPBP

Body  zničené

Ověřené nepoškozené body

terénu. To slouží k ověření kvality 

 DKM. Použita byla polární metoda a kontrolní oměrné míry. Body jsem 

vodního mapování. V zastavěných 

 jeden kontrolní bod na jeden hektar. Rozdíly mezi souřadnicemi 

souboru popisných informací (SPI) se 

. 26/2007 Sb., v protokolu (viz 

 

etního protokolu kontrolního měření 

ení, bylo nepoškozených pouze 

znehodnocené např. novým 

ených a nepoškozených bodů 

 

ila kontrolní body totální stanicí. Zápisník z měření 

polární metody kontrolního měření 

 se nachází celkem 97 zaměřených 

žeme považovat za identické, protože 

ené nepoškozené body
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tyto body splnily mezní polohovou chybu pro KK 3 0,40 m. U zbylých 56 bodů se dá jen 

těžko rozhodnout, zda se jedná o identické body, které nevyhověly mezní polohové chybě, 

nebo se za identické body považovat nedají. Navíc do této skupiny ještě vstupují body, kde 

stav terénu neodpovídá zákresu katastrální mapy. Takových bodů je celkem 8. Zbylých 48 

bodů náleží do skupiny bodů s překročenou mezní polohovou chybou nebo se jedná o 2 

různé body. (viz Obr. 6.48) Procento nevyhovujících bodů činí 58 %. Zadané území leží 

v centru města Blanska, nachází se zde mnoho zateplených a zrekonstruovaných budov. 

Několik budov má změněn vnější obvodu budovy, nový stav však v KN evidován není. 

Body na opravených budovách se jako identické považovat nedají. Jako příklad uvedu bod 

PPBP 0010 0000 1068. Ten je rohem na nově zateplené a zrekonstruované budově. Tím se 

stává jako identický bod nepoužitelný. 

Obr. 6.48 Rozdělení kontrolně změřených bodů 

6.4.2. KONTROLNÍ ZAM ĚŘENÍ DÉLEK 

 V terénu jsem zaměřila celkem 175 kontrolních oměrných měr. Nejčastěji se 

jednalo o oměrné míry měřené na budovách. 155 délek, tzn. 89 %, splnilo mezní 

polohovou chybu, zbylých 20 délek se do této hodnoty nevešlo. V drtivé většině případů 

překročily mezní polohovou chybu délky měřené na budovách zrekonstruovaných, kde byl 

změněn vnější obvod budovy, nebo budovách zateplených. Vyskytovaly se i nesoulady 

kresby katastrální mapy se skutečností v terénu. Protokol výpočtu kontrolních oměrných 

měr se nachází v elektronické příloze č. 9. 

 

Obr. 6.49 Ukázka z protokolu výpočtu kontrolních oměrných měr 
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6.5. Topologické kontroly výkresu 

Výsledkem etap přepočtu novoměřických náčrtů a zapracování ZPMZ je po spojení 

vypočtených a převzatých lomových bodů parcel a po doplnění parcelních čísel a druhů 

pozemků koncept digitální katastrální mapy. Topologická čistota kresby se zkontroluje 

topologickými kontrolami a odstraní se případné duplicity a jiné chyby. Kontroly se 

ve výkresu provádí opakovaně do té doby, než software zahlásí, že všechny problémy byly 

odstraněny. Z výkresu jsem odstranila duplicity, volné konce, křížení linií, prázdné texty 

a linie nulové délky. Kresbu jsem kontrolovala v programu GEUS (viz Obr. 6.50, 6.51) 

a VKM (viz Obr. 6.52). 

Obr. 6.50 Topologické kontroly v programu GEUS  Obr. 6.51 Výřez z GEUSu  

Obr. 6.52 Topologické kontroly v programu VKM 
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6.6. Dokončovací práce v programu VKM 

 Pro výpočetní práce, jak jsem již uvedla, jsem zvolila software GEUS. Spoustu 

užitečných funkcí, které jsem při přepracování využila, umí program VKM. Z tohoto 

důvodu jsem formát GKR programu GEUS převedla do formátu VKD2 programu VKM. 

O využitých funkcích programu VKM pojednávám v následujících odstavcích.  

 První DKM vznikly roku 1993. V té době se tloušťkou čáry rozlišovala čára 

slučková3 od vnitřní kresby. Zatímco vnitřní kresba měla tloušťku čáry 0, slučková čára 

tloušťku 4. Katastrální mapa se na internetu uvádí v černobílé podobě, často splývá rozdíl 

mezi hranicí parcely, kreslený tloušťkou čáry 1, a vnitřní kresbou (tloušťka čáry 0). Na KP 

se dnes již takto DKM nevytváří, tudíž kresbu slučkových čar nevyžadují ani po mně. 

Obrázek 6.53 z programu GEUS ukazuje, jak asi by kresba DKM se slučkovými čarami 

vypadala (zeleně jsou zakresleny hranice parcel, žlutě vnitřní kresba, bíle rastr platné 

katastrální mapy). Výhodou je automatické umístění sluček na střed slučkové čáry 

po importu DGN do VKM, což se využívá při tvorbě GP. (viz Obr. 6.54) 

 Obr. 6.53 Slučkové čáry v GEUSu  Obr. 6.54 Ukázka z programu VKM  

 Do programu VKM i GEUS lze mít aktuálně připojené pouze jedno VFK. 

V jednom VFK jsem měla databázi a DEBO a v druhém VFK seznam souřadnic bodů 

a kresbu. Do výkresu jsem je potřebovala importovat současně. Program VKM umožňuje 

spojit 2 VFK do jednoho. V místě na počítači, kde je nainstalovaný program VKM se 

otevře soubor SpojVFK.exe. V adresáři se vybere první spojované VFK, pak druhé 

a nakonec se pojmenuje spojené VFK. Při tomto sloučení se stane průnik 2 VFK, tzn. že 

jsou vyloučeny duplicity. Takovým postupným slučováním lze spojit velké množství VFK 

do jednoho. Databázi a DEBO jsem využila pro kontroly výkresu DKM. 

                                                 
3 Slučková čára je linie, přes kterou se kreslí v analogové mapě slučka.  
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 Kresba konceptu katastrální mapy se 

importuje do programu VKM z formátu DGN 

programu MicroStation. Pokud se při vytváření 

výkresu zapomnělo zadat číslo katastrálního území, 

při importu samostatné kresby se může objevit nula. 

Tuto opomenutou záležitost nastavení výkresu lze 

opravit v programu VKM v nabídce VKM – Výkres 

KN - Záměna KATUZE parcelní číslo, kde se vybere 

a změní číslo katastrálního území.        Obr. 6.55 Záměna čísla k.ú. 

 Databáze definiční bodů parcelních čísel DEBO je na požádání součástí VFK z KP. 

Program VKM značí tuto databázi OBDEBO. Databáze OBDEBO se ve VKM zobrazí 

stejně jako jiné databáze z VFK, tedy tlačítkem . Existují dvě možnosti práce 

s OBDEBO ve VKM. OBDEBO se exportuje do formátu DGN nebo do VKD2. V okně 

Výběr se zaškrtne checkbox do DGN. (viz Obr. 6.56) Soubor se po stisknutí tlačítka Def. 

body uloží do zvoleného adresáře v počítači ve formátu DGN. Pokud se tlačítko Do DGN 

nezaškrtne, po volbě Def. body se definiční body parcel uloží do souboru VKD2. Rozdíl je 

v tom, že soubor DGN se připojí jako referenční výkres ke konceptu DKM, zatímco soubor 

VKD2 se naimportuje do stávajícího výkresu. Záleží tedy pro jaký účel definiční body 

potřebujeme. V mém případě jsem definiční body využila pro účely kontrolní. Definiční 

body parcel jsem vyexportovala do souboru DGN, který jsem následně připojila jako 

referenční výkres. Podle něj jsem zkontrolovala polohu parcelních čísel a případné 

nesrovnalosti jsem opravila a chybějící parcelní čísla doplnila. 

 
Obr. 6.56 Výřez z databáze DEBO 
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7. POROVNÁNÍ  VÝM ĚR PARCEL 

 Důležitou součástí procesu obnovy je porovnání výměr parcel před obnovou 

katastrálního operátu přepracováním a po ní. V levé části se uvede dosavadní stav parcely 

uvedených v SPI katastru nemovitostí, uprostřed nový stav po přepracování a vpravo 

případná poznámka. Takto se ověřuje správnost a úplnost nového stavu parcel. [4] Výměry 

uvedené na LV v SPI jsem porovnávala s výměrami určenými z grafického souboru. 

 V programu GEUS se výměry určují sice automaticky klepnutím do parcely, nelze 

však učinit hromadný výběr parcel. V zadaném území se nachází 187 parcel, zjišťování 

parcely po jedné by bylo pracné. Výměry jsem z tohoto důvodu zjišťovala v programu 

VKM, který v nabídce Topologie obsahuje funkci Uzavřené objekty. Pomocí ní se určí 

najednou výměry všech parcel ve výkresu. Software GEUS má několik možností 

pro export kresby (viz kapitola 6.1.1.2.), formát výkresu VKD2 programu VKM ale mezi 

ně nepatří. Proto jsem musela převést formát GKR programu GEUS na formát DGN 

programu MicroStation. Formát DGN obsahuje jen grafickou složku. Ze softwaru GEUS 

jsem proto ještě vyexportovala seznam souřadnic bodů v textovém formátu. Pro import 

DGN do programu VKM je nutné, aby výkres měl správné atributy, v opačném případě se 

např. hranice parcely ve VKM jako hranice parcely nezobrazí. Při importu se musí 

důsledně dodržet postup. Nejprve se naimportuje VFK, následuje vložení seznamu 

souřadnic bodů a nakonec se přidá výkres DGN, přičemž všechny soubory musí mít 

shodný název. Jen takto dojde k propojení bodů polohopisu s kresbou. Program VKM by si 

ke kresbě jinak vytvořil vlastní seznam souřadnic.  

 KP mi poskytlo databázi parcel. V ní jsou uvedena parcelní čísla, stav parcely4, 

výměra, druh pozemku a způsob využití pozemku a zda se jedná o budovu či nikoliv. Díky 

této databázi jsem mohla provést automatické určení a porovnání výměr parcel. (viz Obr. 

6.1) 

 Přes volbu VKM nabídky Topologie funkce Uzavřené objekty lze porovnávat 

výměry parcel ze souřadnic obrazu, polohy a uvedené na LV. Program VKM umí vyznačit 

parcely, u kterých nastal problém. Žlutě jsou vyznačeny parcely, které nemají v kresbě 

parcelní číslo. Zeleně jsou zvýrazněny parcely s duplicitním parcelním číslem a červeně 

parcely, které mají dvě různá parcelní čísla. (viz Obr. 7.1) 

                                                 
4 Stav parcely -1 znamená minulost, 0 současnost, 1 budoucnost. 
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Obr. 7.1 Ukázka tabulky Uzavřené objekty 

 

Obr. 7.2 Ukázka tabulky Uzavřené objekty s vyznačením parcely v grafice 

 Z této tabulky na obrázku 7.2 je možné exportovat protokol výměr parcel. Výstup 

tabulky (viz Obr. 7.2) porovnání výměr parcel z grafického souboru a z LV však uložit 

nelze. K tomuto účelu je ve VKM funkce VKM - Výkres KN - Porovnání NYSPA - Starý 
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stav. Touto volbou se otevře tabulka (viz Obr. 7.3), ze které lze exportovat porovnání 

výměr parcel do souboru XLS. 

 
Obr. 7.3 Ukázka tabulky Porovnání s databází 

 Příloha č. 2 obsahuje porovnání výměr z grafického souboru a výměr evidovaných 

v listech vlastnictví. Z celkem 187 výměr parcel 153 výměr splňuje mezní odchylku, 

zbylých 34 hodnotu mezní odchylky překračuje. (viz Graf č. 7.1) Parcely získají nové 

výměry z grafického souboru. V původním katastrálním operátu měla většina parcel (167 

parcel) způsob určení výměry 0 , jedna parcela způsob určení 1 a 19 parcel způsob určení 

výměry 2 ze souřadnic S-JTSK. V obnoveném operátu je situace opačná. Zatímco pouze 

27 parcel má způsob určení výměry 0, 160 parcel získá způsob určení výměry 2. 

U způsobu určení výměry 2 je ve sloupci KK v tabulce v příloze č. 2 uveden kód kvality 3, 

u způsobu určení 0 kód kvality 6. 

 

Graf č. 7.1 Mezní odchylka mezi výměrami parcel z LV a grafického souboru 

Mezní odchylka mezi vým ěrami parcel z LV a grafického 
souboru

82%

18%

splněna

překročena
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8. ZÁVĚR 

Obecný závěr nebo návod na obnovu katastrálního operátu přepracováním na konci 

této práce nečekejte. Při prvních setkáních se zaměstnanci KP Blansko jsem se pokoušela 

zjistit informace jak postupovat při přepracování. Volila jsem mezi dvěma možnostmi, buď 

přepočet od nejstarších podkladů k nejnovějším, nebo převzetí bodů z RESu a následné 

dopočtení chybějících bodů ze starších výsledků zeměměřické činnosti. V roce 1950 v k. ú. 

Blansko proběhlo novoměřické mapování podle Instrukce A, z něhož se dochovaly polní 

později nazývané novoměřické náčrty. Od tohoto roku jsou v archivu KP uloženy výsledky 

zeměměřických činností až do současnosti. Podrobnější a detailnější postup jsem 

od pracovníků nedostala. I v Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod je 

napsáno, že přepracování je individuální záležitost. V různých oblastech naší země jsou 

různé podklady, různá měřítka map a různé souřadnicové systémy. To vyžaduje různé 

postupy a individuální přístup k jednotlivým obnovám katastrálního operátu 

přepracováním. Volba zůstává na zpracovateli, musí být však v souladu se současnými 

předpisy. Na základě získaných vědomostí, platné legislativy, potřebného množství 

konzultací, špetky praxe a jakéhosi citu pro katastr nemovitostí jsem se snažila odpovědně 

rozhodovat v jednotlivých řešených problémech, kterých dle mého posouzení nebylo málo. 

 Z RESu bylo převzato 468 bodů, z novoměřických náčrtů přepočteno celkem 756 

bodů. Rušených bodů RESu je 1317, zahrnuty jsou i body vypočtené KP z novoměřických 

náčrtů. Cifra dopočtených ze ZPMZ v místním systému činí 150. Výsledkem etapy 

přepočtu novoměřických náčrtů jsou souřadnice podrobných bodů polohopisu k roku 1950. 

Výsledkem zapracování ZPMZ jsou taktéž souřadnice podrobných bodů polohopisu, ale 

k datu 20.3.2012. Seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu tvoří vstupní podklad 

pro kresbu hranic parcel a vnitřní kresby DKM. Po doplnění dalších prvků obsahu 

katastrální mapy následuje nezbytná fáze topologických kontrol. Nové výměry parcel se 

porovnají s výměrami evidovanými na LV. 

 Diplomová práce s přílohami bude v elektronické podobě předána KP Blansko 

ke kontrolním účelům. V zadaném přepracovávaném území již existuje koncept DKM 

zpracovaný KP Blansko. Platnost obnoveného operátu v k.ú. Blansko se předpokládá 

koncem roku 2012. 
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SEZNAM ZKRATEK  

BPEJ  Bonitovaně půdně ekologická jednotka 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM  Digitální katastrální mapa 

EN  Evidence nemovitostí 

GP  Geometrický plán 

ISKN   Informační systém katastru nemovitostí 

JEP   Jednotná evidence půdy 

LV  List vlastnictví 

KN  Katastr nemovitostí 

KP  Katastrální pracoviště 

k.ú.  katastrální území 

KÚ  Katastrální úřad 

PBPP  Podrobné body polohového pole 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

RES  Registr souřadnic 

SGI   Soubor geodetických informací 

S-JTSK Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI   Soubor popisných informací 

VFK  Výměnný formát katastrálních dat 

ZE  Zjednodušená evidence 

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn 
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