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Abstrakt  
V bakalářské práci je zpracován postup obnovy katastrálního operátu přepracováním na mapu 
KMD v katastrálním území Cíkov . Je popsán důvod, účel, jednotlivé etapy digitalizace a 
jednotlivé způsoby provádění obnovy katastrálního operátu. Převážná část je věnována 
obnově operátu přepracováním SGI na mapu KMD. Následně je popsáno řešení vzniklých 
problémů při digitalizaci a celý postup převodu (převedení parcel dosud evidovaných ve 
zjednodušené evidenci na parcely katastru nemovitostí, nové určení výměr parcel ze 
souřadnic grafického počítačového souboru a srovnávací sestavení parcel). Výsledkem je 
mapa KMD v S-JTSK.  
  
Klí čová slova 
Digitalizace mapy, obnova katastrálního operátu přepracováním, katastrální území, katastr 
nemovitostí, zjednodušená evidence, parcela, pozemek, výměra parcely, srovnávací sestavení 
parcel, souřadnice.  
  
  
  
Abstract 
In The Bachelor’s thesis is processed a procedure of the renewal of cadastre documentation 
by an overwork of the Cítkov cadastre unit for map KMD. There is described the reason, 
purpose, particular periods of digitizing and particular ways of cadastre l records´ renewal. 
Preponderence part is devoted to the topic of cadastreal records´ renewal restoration beeing 
worked over from SGI on a map of KMD. 
Consequently is described the resolution of risen problems during digitizing and the whole 
procedure of transfer (transposition of parcels which haven´t been filed in a simplified files to 
the cadastre of real estate, new determination of parcel area according coordinates of graphics 
computer set and comperative compositions of parcels). The result is a map KMD in S-JTSK. 
  
Keywords 
Digitizing of a map, renewal of cadastre documentation by revision, cadastre unit, cadastre of 
real estates, simplified land inventory, parcel of land, plot, parcel area, comparative 
composition of parcels, coordinate.  
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1. ÚVOD

Tato bakalářská práce se zabývá obnovou operátu přepracováním (digitalizací), 

která je předvedena na katastrálním území Cítkov. Práce je vyhotovena podle Návodu pro 

obnovu katastrálního operátu a převod [1] a dále respektuje všechny platné zákony [9],

vyhlášky [10], návody a interní závazné předpisy ČÚZK [11]. 

Zaměřuje se na digitalizaci katastrálních map v sáhovém měřítku 1:2880, které 

pokrývají největší část ČR (asi 70 % území). Tyto mapy vznikaly grafickou metodou,

a proto je nelze obnovit z číselných podkladů. Jedinou efektivní možností jejich obnovy 

(nebereme-li v úvahu nové mapování) je jejich převedení do digitální formy s využitím 

existujících mapových podkladů.

Cílem práce je přepracovat mapu v souřadnicovém systému Stabilního katastru     

S-SK Gusterberském v měřítku 1:2800 na katastrální mapu digitalizovanou KMD a popsat 

celý proces a činnosti při obnově.

Digitalizace katastrální mapy v k.ú. Cítkov spadá do projektu digitalizace v letech 

2008-2015.
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2. VÝVOJ, PŘEDMĚT, CÍL A PODSTATA DIGITALIZACE.

Hlavním cílem při digitalizaci katastru nemovitostí ČR je vybudování moderní 

digitální formy katastrálního operátu, který bude mít za úkol sjednotit funkce evidence 

právních vztahů k nemovitostem. Digitální katastrální data jsou pak základním zdrojem pro 

geografické informační systémy a pro tvořící se národní informační systém.

Obsah katastru nemovitostí je uspořádán podle katastrálních území v katastrálních

operátech, jejichž hlavními součástmi jsou:

- soubor geodetických informací (katastrální mapa) 

- soubor popisných informací (údaje o katastrálním území, parcelách, 

stavbách, bytech a nebytových prostorech a o vlastnících, právních vztazích, 

právech a dalších skutečnostech evidovaných v KN) 

Vzhledem k tomu, že digitalizace souboru popisných informací (SPI) byla

dokončena v letech 1994-98, je v současné době jedním z hlavních úkolů resortu Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) digitalizace souboru geodetických 

informací (SGI), tzn. Digitalizace katastrálních map. Samotné opatření k urychlení 

digitalizace katastrálních map je dáno Usnesením vlády České republiky ze dne               

25. července 2007 č. 871.

Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM),

katastrální mapy digitalizované (KMD nebo KM-D).

Přibližně 66% analogových katastrálních map na území ČR má původ v mapování 

uskutečněném v 1. polovině 19. století v souřadnicových systémech Gusterbergském 

a Svatoštěpánském (měřítko zpravidla 1:2880). Z větší části se jedná o digitalizaci 

katastrálních map v sáhovém měřítku se všemi problémy s tím souvisejícími.

Postupuje se podle zásad a požadavků ČÚZK, které stanovují mimo jiné, že:

- Cílem je obnova katastrálního operátu bez nového mapování, s převedením obsahu 

stávající analogové katastrální mapy do digitálního vyjádření v předepsané formě 

a datové struktuře

- Technickou jednotkou pro digitalizaci je katastrální území 

- Součástí digitalizace map je doplnění parcel ze zjednodušené evidence do katastru 

nemovitostí 
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- Souřadnicovým systémem analogových katastrálních map v sáhovém měřítku je 

původní systém stabilního katastru, tj. souřadnicový systém Gusterbergský nebo 

Svatoštěpánský

- Metodou přepracování analogové katastrální mapy na mapu digitální je vektorizace 

rastrových souborů katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí 

- Pro zpracování technologie a konkrétních programových produktů je 

z ekonomického hlediska výchozím základem současný hardware a software tvořící 

vybavení resortu ČÚZK. [5]

Digitalizace SGI v katastrálních mapách vedených v systému S-SK (Gusterberg 

a Sv.Štěpán) v měřítku 1:2880 byla zahájena v roce 1994. Z přiložené tabulky vyplývá 

plnění plánu digitalizace od zahájení digitalizace po první třetinu roku 2012 (zdroj 

METADATA ČUZK k 19. 3. 2012). Z celkové části je na celém území České Republiky

zdigitalizováno 56% katastrálních území, které byly zahrnuty do procesu obnovy.

Obr.  1 Sumarizace stavu digitalizace k 19.3.2012 
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2.1. Katastrální operát, metody obnovy

Katastrální operát se obvykle obnovuje v rozsahu celého katastrálního území. 

Návrh na obnovu celého katastrálního území povoluje Český úřad zeměměřický

a katastrální. K celému projektu se však musí vyjádřit i příslušný Zeměměřický

a katastrální inspektorát, příslušný Katastrální úřad zejména ředitel KP. Termín zahájení 

obnovy oznámí KÚ obci nejméně 30 dní předem. 

Obnova operátu je vyhotovení nového souboru SGI ve formě grafického 

počítačového souboru a nového SPI.

Způsoby obnovy:

 novým mapováním

 na základě výsledků pozemkových úprav

 přepracováním SGI

2.1.1. Obnova operátu novým mapováním

K obnově tj. vyhotovení SPI a SGI se přistupuje tehdy, jestliže geometrické

a polohové určení nemovitostí v důsledku značného počtu změn již nevyhovuje, nebo 

pokud není jiná možná varianta obnovy z dokumentace vedené v katastrálním operátu 

(poškození, zničení). Důvody pro obnovu operátu jsou vyznačeny v § 13a Katastrálního 

zákona. [4]

2.1.2. Obnova operátu na základě výsledků pozemkových úprav

Při obnově na základě výsledků pozemkových úprav se využívají právě výsledky 

pozemkových úprav, tzn., přebírají se ověřené výsledky zeměměřických činností, které se 

dále využijí pro obnovu katastrálního operátu. Geometrické a polohové určení je dáno 

tvarem, rozměrem a polohou nemovitosti a je předem dáno schváleným návrhem 

pozemkových úprav. [4]

2.1.3. Obnova operátu přepracováním

Hlavním předpokladem pro obnovu operátu přepracováním je, že dosavadní mapa 

vyhovuje svou přesností (dříve vyhotovené číselné mapy 1:1000, 1 : 2000, u kterých byly 

určeny souřadnice podrobných bodů v souřadnicovém systému S-JTSK a dále mapy 
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vyhotovené podle instrukce A, technické hospodářské mapy, Základní mapa ČR velkého 

měřítka).

Při této obnově nezjišťujeme průběh hranic v terénu.

Katastrální úřad pouze provede:

 částečnou revizi údajů katastru, která spočívá v ověření zápisů v záznamu 

pro další řízení (ZDŘ)

 revize seznamu budov s číslem evidenčním a číslem popisným

 revize PPBP a odstranění známých chyb v katastru.

Souhrn činností při obnově katastrálního operátu přepracováním je sestaven z dílčích 

částí: [1]

Zahájení obnovy a přípravné práce

1) Oznámení o obnově přepracováním

2) Projekt obnovy

Budování PPBP

1) Vybudování, revize nebo doplnění PPBP

2) Oznámení o částečné revizi

3) Částečná revize katastru

Výběr a příprava podkladů

1) Založení a naplnění ZPMZ

2) Výběr využitelných podkladů

Vyhledání a zaměření identických bodů

1) Přehled identických bodů

2) Vyhledání a zaměření IB

Obnovení SGI

1) Transformace rastrových obrazů základních podkladů

2) Určení souřadnic podrobných bodů, vytvoření databáze bodů

3) Vektorizace

4) Doplnění parcel ZE

5) Doplnění hranic věcných břemen



16

6) Koncept KMD

7) Kontroly kresby, přečíslování parcel

8) Vytvoření KGS

Obnovení SPI

1) Výpočet výměr

2) Srovnávací sestavení

3) Návrh nového SPI a SGI

4) Kontroly, TZ

Námitkové řízení

1) Oznámení o dokončení obnovy

2) Vyložení operátu k veřejnému nahlédnutí

3) Řízení o námitkách

4) Vyhlášení platnosti obnoveného operátu

2.2. Katastrální mapa

Katastrální mapy jsou závazným státním mapovým dílem velkého měřítka. 

Obsahují body polohového bodového pole, polohopis a popis a můžou mít formu digitální 

mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Mapy jsou vedeny pro potřeby vedení 

Katastru nemovitostí České republiky, zobrazují hranice pozemků, stavební objekty, 

správní hranice katastrálních území, popis a další prvky v rozsahu stanoveném přílohou 

vyhlášky č. 26/2007 Sb. [3]

2.2.1. Katastrální mapa analogová v měřítku 1:2880.

Je mapa v souvislém zobrazení, která vznikla na podkladě map bývalého Stabilního 

katastru, vyhotovovaných od 1. poloviny 19. století přibližně do konce dvacátých let 

tohoto století (1927). Katastrální mapy v sáhovém měřítku 1: 2 880 pokrývají přibližně dvě 

třetiny území České republiky. Mapa zobrazuje polohopis a popis, slouží k registraci 

vlastnických vztahů.

V případě katastrálního území Cítkov se jedná o mapu, která vznikla v roce 1839

v měřítku 1 : 2880.
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2.2.2. Katastrální mapa analogová v dekadickém měřítku

Katastrální mapy v dekadických měřítkách, zpracovávané na základě měření 

číselnými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK, vznikaly od třicátých let do 

počátku devadesátých let minulého století postupně jako tzv. novoměřické mapy podle 

Instrukce A, jako technickohospodářské mapy (THM) a Základní mapy velkého měřítka 

(ZMVM). Pokrývají asi 30% území České republiky. 

2.2.3. Digitální katastrální mapa DKM

Jedná se o katastrální mapu vedenou v souřadnicovém systému S-JTSK, která 

vzniká při obnově katastrálního operátu zejména novým mapováním, na podkladě 

pozemkových úprav, přepracováním souboru geodetických informací nebo převedením do 

jejího vyjádření v digitální podobě. DKM se vede jako spojitá a bezešvá mapa prostředky 

informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Forma mapy má vektorovou podobu 

a je vždy v souladu se souborem popisných informací. Její obsah je dán §13 vyhlášky [3]

a struktura dat návodem. [1]

2.2.4. Katastrální mapa digitalizovaná KMD 

Jedná se o katastrální mapu v souřadnicovém systému S-JTSK, která vzniká

přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému Gusterberském nebo 

Svatoštěpánském do digitální formy nebo je forma katastrální mapy vyhotovená podle 

dřívějších předpisů. Při její tvorbě probíhá zaměření identických bodů v S-JTSK, 

transformace rastrů1 na identické body a zaměření skutečného stavu a vyrovnání 

katastrálních hranic. Forma mapy má vektorovou podobu.

2.2.5. Katastrální mapa digitalizovaná KM – D

Jedná se o katastrální mapu, která vznikla přepracováním analogové mapy

v souřadnicovém systému Gusterberském nebo Svatoštěpánském do digitální formy. Mapa 

má vektorovou podobu, ale není vedena v souřadnicovém systému S-JTSK.

                                                
1 rast - digitální obraz analogové mapy
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3. CHARAKTERISTIKA KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ CÍTKOV

Obr.  2 Orientační umístění katastrálního území Cítkov

Katastrální území Cítkov je místní částí obce Vápenný Podol, která se nachází 

v Pardubickém kraji necelých 20 kilometrů jihozápadně od města Chrudim. Průměrná 

nadmořská výška obce je 470 m.n.m. Jedná se z velké části o zalesněné území s oborami a 

velmi členitým kopcovitým terénem. Z větší části je území tvořeno polomy.

Okolní katastrální území sousedící s Cítkovem jsou Úherčice, Holičky, 

Zbyhněvice, Hrbokov, Vápenný Podol, Nerozhovice. Soubor geodetických informací 

doposud představují v zájmovém území analogové mapy katastru nemovitostí a mapy 

dřívější pozemkové evidence v měřítku 1:2880 (systém Gusterbergský), vedené na PET 

fóliích.

Zájmové území Cítkov leží na mapových listech:

VS-XV-18-07.cit

VS-XV-18-11.cit

VS-XV-18-15.cit
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Statistické údaje:

Kraj Pardubický

Obec Vápenný podol

Okres Chrudim

Katastrální území Cítkov

Výměra katastrálního území 2 829 561 m2

Parcely KN 185

Výměra 2 829 561 m2

Parcely ZE 58

Výměra 27 8375 m2

Budova s číslem popisným 10

Budova s číslem evidenčním 21

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního 5

Vlastníci a jiní oprávnění 56

Listy vlastnictví 55

Obr.  3 Ortofoto snímek zadaného k.ú. Cítkov
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Obr. 4 Statistické údaje o k.ú.Cítkov – zdroj www.CUZK.cz
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4. PŘÍPRAVNÉ ČINNOSTI PŘI OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO 
OPERÁTU PŘEPRACOVANÍM.

4.1. Zahájení obnovy a přípravné práce

Na městský úřad (obec) zašle příslušný Katastrální úřad Oznámení o zahájení 

obnovy KO přepracováním SGI do digitální podoby s žádostí o zveřejnění. Dále se 

zpracovává Projekt obnovy katastrálního operátu přepracováním map v S-SK na KMD,

který obsahuje technické údaje o zpracovávaném katastrálním území.

Při zahájení obnovy se do informačního systému katastru nemovitostí zanese číslo 

obnovy operátu v případě katastrálního území Cítkov je OO-18/2010 – 603 a nejméně     

30 dní před zahájením obnovy katastrálního operátu se vyvěsí Oznámení o zahájení obnovy 

katastrálního operátu přepracováním SGI do digitální podoby na úřední desce 

katastrálního úřadu.

4.2. Budování PPBP 

V červnu 2010 byla provedena revize PPBP a ZPBP včetně zhušťovací

a zajišťovacích bodů externí dodavatelskou firmou Gap Pardubice, s.r.o. V zájmové 

lokalitě se nacházejí původní body (00092303220, 00092303280, 00092303281) a nebylo 

třeba v daném katastrálním území vytvářet žádné nové body.

4.3. Částečná revize katastru

Částečná revize katastru nemovitostí proběhla na základě spolupráce obce a 

pracovníků Katastrálního úřadu v etapách:

 šetření katastrálních hranic – v této etapě se vyhledávaly mezníky na 

katastrální hranici pomocí GPS

 revize bodů bodových polí – v katastrálním území Cítkov byla provedena 

revize bodů PPBP soukromou firmou GAP, s.r.o.

 revize budov – jedná se o sjednocení evidence budov, využití staveb a při 

zjištění nedostatků a následně jsou vyzváni vlastníci nemovitostí k doplnění 

nedostatků
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 revize místních a pomístních názvů – jedná se o kontrolu umístění

a správnost názvu, na základě schválení obecním úřadem jsou místní

a pomístní názvy zaneseny do mapy KMD

V katastrálním území Cítkov provedlo Částečnou revizi Katastrální pracoviště 

Chrudim v období říjen 2009 – leden 2010 a po provedení byl zpracován Protokol 

o provedení částečné revize údajů katastru nemovitostí (viz. Příloha č. 4 Protokol 

o částečné revizi). 

4.4. Výběr a příprava využitelných podkladů

Pro následnou obnovu byla shromážděna veškerá dostupná dokumentace:

 podklady v elektronické podobě:

- data z ISKN – RES,VFK

- ortofoto snímky – Herm.17.jpg, Herm.18.jpg, Herm.27.jpg, Herm.28.jpg     

(viz. Obr. 6)

- rastry KN a PK – k.ú. Cítkov a sousední kat. území Holičky, Úherčice, 

Nerozhovice, Zbyhněvice, Hrbokov, Vápenný podol 

- rastr mapy KN (viz. Obr.8) a mapy PK (viz.Obr.7) 

- výkres uličních čar2 - VápPodolSKO&X.dgn (viz. Obr. 9)

- hraniční polygon - 776921.dgn (viz. Obr. 10)

- platná KMD nebo DKM – v okolí, žádná zplatněná území nebyla

 podklady v analogové podobě:

- ZPMZ zaměřené v souřadnicovém systému S-JTSK

- ZPMZ v místních systémech

- dřívější měření údržby

- otisk mapy KN (viz. Obr. 14)

- mapy BPK (viz. Obr. 13)

- mapy pozemkové knihy (viz. Obr. 12)

- grafický přehled ZE (viz. Obr. 15)

- parcelní a výpočetní protokol

                                                
2 Výkres uličních čar = výkres obsahující výsledky zeměměřických činností pro tvorbu jiných 

informačních systémů s ověřenou přesností, používaný převážně pro přepočet geometrický plánů z místního 

systému do S-JTSK
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Obr.  5 SGS - počáteční výkres doplněný podklady z ISKN,včetně výkresu uličních čar

Obr. 6 Ukázka z ortofoto snímku k.ú.Cítkov
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Obr. 7 Ukázka rastru PK mapy 

Obr. 8 Ukázka rastru KN mapy
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Obr. 9 Ukázka výkresu uličních čar

Obr. 10  Ukázka hraničního polygonu
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Obr. 11  Ukázka mapy Stabilního katastru  (tzv.Císařský otisk) –Zdroj archivnimapy.cuzk.cz

Obr. 12  Ukázka mapy Stabilního katastru (tzv.Mapa pozemkové knihy)
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Obr. 13 Ukázka mapy Pozemkového katastru

Obr. 14  Ukázka mapy Katastru nemovitostí
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Obr. 15  Ukázka Grafického přehledu ZE - zelená barva v obrázku označuje hranice BPEJ

V ISKN bylo pro k.ú. Cítkov založeno řízení PM 1681/2010, ve kterém byla 

rezervována čísla ZPMZ 88 (pro zaměření identických bodů), ZPMZ 89 (pro převzetí bodů 

z výkresu uličních čar), ZPMZ 90 (pro přepočet z místního systému do souřadnicového 

systému S-JTSK), ZPMZ 91 (pro vektorizaci).

Pro k.ú. Cítkov byl vyhotoven přehled ZPMZ jako grafický výkres (111001.rdl). 

Záznamy se zákresem měření dřívější údržby, které nebyly očíslovány v aktuální číselné 

řadě podle bodu 16.9 přílohy katastrální vyhlášky [3], se po dohodě se ZKI v Pardubicích 

(jedná se o lokální pravidlo pro KÚ pro Pardubický a Královéhradecký kraj) nově 

očíslovaly zápornými čísly ve zvláštní číselné řadě (od čísla „-1“ chronologicky od 

nejnovějšího). Nově přiřazená čísla ZPMZ byla vyznačena červeně do pravého horního 

rohu ZPMZ.
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Obr. 16  Ukázka číslování ve zvláštní číselné řadě ZPMZ   

Obr. 17 Ukázka přehledu ZPMZ

-20 Zelená barva označuje ZPMZ před rokem 1972

54 Světle modrá barva označuje ZPMZ v místním systému

86 Růžová barva označuje ZPMZ v souřadnicovém systému S-JTSK
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4.5. Vyhledání a zaměření identických bodů

Přehled identických bodů byl vyhotoven jako grafický soubor na podkladě 

rastrového obrazu mapy dřívější pozemkové evidence a jednotlivých bodů ZPMZ 

vedených v souřadnicovém systému S-JTSK.

Při vyhledávání identických bodů se jedná zejména o lomové body (hraniční 

mezníky) na katastrálních hranicích, a jednoznačně identifikovatelné body intravilánu 

i extravilánu. Body na katastrálních hranicích byly vyhledávány pomocí přijímače GPS, do 

kterého byly nahrány již přepočítané souřadnice ze systému S-JTSK do WGS-84. Původní 

souřadnice v systému S-JTSK byly graficky sejmuty z transformovaného rastru katastrální 

mapy.

Obr. 18 Zápisník z místního šetření při vyhledávání hraničních mezníků

V katastrálním území Cítkov nebyly nalezeny žádné hraniční mezníky na 

katastrální hranici. Celá situace byla následně zohledněna při transformaci rastru.
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5. OBNOVA SOUBORU GEODETICKÝCH INFORMACÍ

5.1. Určení souřadnic podrobných bodů

Základ pro výpočet podrobných bodů tvoří RES, body z výkresu uličních čar, body 

v souřadnicovém systému S-JTSK a popř. doměřené identické body. Postupně se prochází 

všechny ZMPZ v celém katastrálním území a pomocí základních geodetických úloh se 

dopočítávají souřadnice podrobných bodů. Celý výpočet se vždy doloží grafickou přílohou 

ZPMZ, do které se doplní čísla identických bodu a protokol o výpočtu.

Podle dodržení dopustných odchylek jsou vypočítaným podrobným bodům 

přiřazovány kódy kvality pro výpočet v rozmezí 3,4 – záleží na kvalitě identických bodů 

vstupujících do výpočtu a na dodržení podmínek pro výpočet. Kód kvality 3 je přiřazen, 

pokud se základní střední souřadnicová chyba mxy ≤ 0.14 m a kód kvality 4 pokud se       

mxy ≤ 0,26m.

Souřadnice podrobných bodů se dopočítávají pomocí typových geodetických úloh.

Pro přepočet souřadnic podrobných bodů v katastrálním území Cítkov byly použity tyto 

úlohy:

- Transformace z místního systému do souřadnicového systému S-JTSK

- Ortogonální metoda – číslo typu úlohy 0

- Konstrukční oměrné - číslo typu úlohy 4

- Polární metoda – číslo typu úlohy 1 

Přepočet pro celé katastrální území Cítkov je přiložen na CD 

5.1.1. Transformace souřadnic z místního systému do

souřadnicového systému S-JTSK

Na náčrtu se vyznačí mapovou značkou a číslem identické body, které vstupují do 

výpočtu transformace (viz. Obr. 19). Čísla podrobných bodů se již na náčrtu nevyznačují, 

ale jsou uvedeny v Seznamu čísel bodů (viz. Obr. 20). Při výpočtech souřadnic podrobných 

bodů se používá Helmertova podobnostní transformace. Výpočet dále probíhá v programu 

Groma v. 9.0.
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Obr. 19 Ukázka označení IB v ZPMZ při transformaci bodů z místního systému do souřadnicového systému           
S-JTSK

Obr. 20 Ukázka Seznamu čísel bodu pro transformaci
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Základní podmínky pro výpočet transformace:

- alespoň tři identické body (známé souřadnice bodů v obou systémech)

- rovnoměrné rozmístění identických bodů

- kk 3 - identické body musí ležet uvnitř kružnice, jejímž středem je polovina 

spojnice dvou od sebe nejvzdálenějších bodů, poloměr kružnice se rovná ¾ délky 

spojnice 

- kk 4 - oproti kk3 poloměr kružnice je roven délce spojnice nejvzdálenějších 

identických bodů

- kk 8 - všechny ostatní body ležící vně této kružnice [3]

5.1.2. Ortogonální metoda

Na náčrtu se vyznačí mapovým znakem a číslem identické body, které ve výpočtu 

znázorňují začátek a konec měřické přímky. Čísla podrobných bodů se v náčrtu označují 

plnou tečkou a číslem podrobného bodu.

Obr. 21 Ukázka ZPMZ -17 – ortogonální metoda
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Základní podmínky pro výpočet ortogonální metody:

- rozdíl mezi měřenou a vypočtenou délkou měřičské přímky musí platit

- ud =0,012*d +0.1 m

- prodloužit přímku můžeme pouze o 1/3její délky

- nejdelší povolená délka kolmice je 3/4 délky měřičské přímky avšak max.30m

V katastrálním území Cítkov bylo z místního systému do souřadnicového systému 

S-JTSK přepočítáno 335 podrobných bodů pomocí Helmertovy podobnostní transformace 

a ortogonální metody. Při výpočtech byly dodrženy mezní odchylky povolené pro práci 

v katastru nemovitostí. Výpočet byl doložen náčrtem, protokolem o výpočtu, kontrolními 

oměrnými. Všechny výpočty byly zaznamenány do ZPMZ 90.

Po přepočítání všech možných dostupných podkladů z měřické dokumentace katastrálního 

pracoviště byly shromážděny všecky podklady a mohlo se přistoupit k samotné 

transformaci rastrů.

Obr. 22 SGS - Detail soutisku v intravilánu po přepočítání GP v místních systémech a doplnění všech dostupných 
podkladů



35

5.2. Transformace rastru

Jako základní grafický podklad pro přepracování na KMD byl použit rastr 

katastrální mapy v systému stabilního katastru převedený do souvislého zobrazení

v souřadnicovém systému S-JTSK, zpřesněný zpřesňující transformací pomocí vhodně 

zvolených identických bodů. Postup transformace souvislého rastru MBPK (mapa 

bývalého pozemkového katastru) je uveden v odstavci Tvorba zpřesněného rastru.

Z rastru katastrální mapy se získává jen ten platný obsah, který není zobrazen 

v rastru MBPK.

Podklady: 

- souvislý rastr crcitk_S_JTSK.cit vyhotovený podle zvláštního předpisu (Návod 

pro převod map v systémech stabilního katastru do souvislého zobrazení 

v souřadnicovém systému S-JTSK ze dne 25.6.2004, č.j. ČUZK 1323/2009-22)

- vektorový hraniční polygon 776921.dgn katastrálního území Cítkov

- ověřený výkres uličních čar

- seznam souřadnic bodů z RES, bodů ZPMZ v místím systému přepočítaných do

souřadnicového systému S-JTSK, a bodů výkresu uličních čar

- výkres sgs.rdl (obsahující spojnice bodů ze seznamu souřadnic)

- rastry MBPK okolních k.ú.

- rastry mapy KN k.ú. Cítkov 

- ortofoto mapy

5.2.1. Tvorba zpřesněného rastru

1. Tvorba doplněného vektorového hraničního polygonu

2. Vyrovnávací transformace

3. Zpřesňující transformace

4. Kontrola

5.2.2. Tvorba doplněného vektorového hraničního polygonu 

(DVHP)

Vektorový hraniční polygon je potřeba doplnit o všechny lomové body katastrální 

hranice. Načte se rastr zájmového k.ú. Cítkov a všechny rastry okolních k.ú. Provede se 
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úprava vektorového hraničního polygonu (vhp) vkládáním lomových bodů na existující 

spojnice vektorového hraničního polygonu. Tyto lomové body se volí na lomových bodech 

katastrální hranice zobrazené na rastru MBPK. Pokud nedochází ke shodě lomových bodů 

na rastru zájmového území a okolního území, volí se doplňovaný lomový bod vhp 

uprostřed pomyslné spojnice lomových bodů obou rastrů MBPK. Tím dojde k tomu, že 

lomové body výsledného doplněného vektorového hraničního polygonu nejsou ve všech 

případech totožné s kresbou lomových bodů katastrální hranice na rastru MBPK.

5.2.3. Vyrovnávací transformace

K vyrovnávací transformaci dochází, pokud katastrální území obsahuje úseky kde 

je odchylka průběhu katastrální hranice od doplněného vektorového hraničního polygonu 

větší než 0.16 mm v měřítku mapy a podél katastrální hranice se nachází malé parcely

nebo úzké parcely rovnoběžné s katastrální hranicí. Jako identické body se volí všechny 

lomové body DVHP. Ručně se editují vstupní body v případech kdy dochází k odchylkám 

průběhu k.h. od DVHP. Pro tuto transformaci se použije podobnostní transformace 

s Jungovou dotransformací. Tato transformace se doloží protokolem. Výsledkem je 

vyrovnaný souvislý rastr v souřadnicovém systému S-JTSK s názvem 1-Cítkov_v.cit.

5.2.4. Zpřesňující transformace

Při zpřesňující transformaci se transformuje vyrovnaný nebo souvislý rastr 

podobnostní transformací s Jungovou dotransformací. Jako identické body se volí body 

z RES, body dopočítané, body UČ. Na katastrální hranici se volí body DVHP, body 

vyšetřené a zaměřené, body ze sousedního k.ú. pokud leží v „blízkosti“ katastrální hranice. 

Do klíče je nutné zařadit i body z transformačních klíčů okolních k.ú., ve kterých již 

zpřesňující transformace proběhla a posuny na bodech vhp. Při transformaci se 

transformuje i DVHP, který nám slouží pro převzetí hranice k.ú. v místech, kde nebyla 

hranice určena při obnově sousedního k.ú. nebo se nejedná o sousední k.ú. s DKM.

Přesnost zpřesňující transformace se posuzuje podle bodu 15.5 přílohy katastrální 

vyhlášky [3] podle měřítka mapy na bodech transformačního klíče. V případě překročení 

odchylek se provede analýza chyby a po provedených úpravách se transformace opakuje. 

Jestliže je žádoucí ponechat v transformačním klíči i body, které jsou významné svojí 

polohou, jsou zaměřené s náležitou přesností, avšak překračují odchylky podle bodu 15.5 
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přílohy katastrální vyhlášky [3] (porovnáním vzdáleností dvojic bodů před a po 

transformaci), je nutné uvést tuto skutečnost v příslušném protokolu.

Kritéria přesnosti pro body kk 8 (mapa v měřítku 1:2880)

mxy = 1,00m … základní střední souřadnicová chyba

uxy = 2,00m … mezní střední souřadnicová chyba

up = 2,83m … mezní polohová chyba

md a ud viz příloha č. 1 Návodu pro obnovu a převod.

5.2.5. Výsledky zpřesňující transformace Cítkov_t

- výběrová střední souřadnicová chyba = 1.4672 m

- střední polohová chyba = 2.0749 m

Seznam bodů s překročenou odchylkou podle bodu 15.5 přílohy katastrální 

vyhlášky [3] podle měřítka mapy na bodech transformačního klíče viz transformační 

protokol Cítkov_t_prot.txt. (Protokol je uložen v archivu KP Chrudim.)

Tyto body jsou významné svou polohou (body vyšetřené a zaměřené s dostatečnou 

přesností). Leží na katastrální hranici s k.ú. Nerozhovice (ZPMZ 72) a s k.ú. Úherčice 

(ZPMZ 106) a proto bylo nutné je ponechat v transformačním klíči, ač se na nich jedná o 

značný posun. Při posouzení zda je v klíči ponechat bylo vyhodnoceno ortofoto dané 

lokality. Z něj je jasně patrné, že pokud by se dané body nepoužili do transformačního 

klíče, došlo by k nežádoucímu posunu katastrální hranice a ta by neodpovídala skutečnému 

průběhu v terénu. Což by vedlo k dalším problémům spojeným s údržbou vzniklé mapy. 

V několika případech bylo potřeba při zpřesňující transformaci PK rastru za 

identické body vzít body, které nejsou zobrazeny na rastru MBPK, ale jsou obsahem rastru 

katastrální mapy. Jednalo se o body ZPMZ 106 (k.ú. Úherčice). Tento ZPMZ není 

zakreslen v rastru MBPK, ale jen v rastru katastrální mapy. 

Rastr katastrální mapy, byl afinní transformací s Jungovou dotransformací 

ztotožněn s kresbou vyrovnaného rastru MBPK. 



38

Dále byly voleny IB do transformačního klíče zpřesňující transformace. Pro 

transformaci v okolí katastrální hranice s Úherčicemi (ZPMZ 106) byly vzaty do klíče 

body ze ZPMZ 106. Jako výchozí body byly voleny body ležící na ztotožněném rastru 

katastrální mapy s rastrem MBPK. Pro zbylé území byly jako výchozí body vzaty body 

ležící na rastru MBPK. Pomocí takto definovaného transformačního klíče byly 

transformovány oba rastry jak vyrovnaný rastr MBPK, tak rastr katastrální mapy (dříve 

natransformovaný na vyrovnaný rastr MBPK). Tímto postupem došlo k žádanému 

ztotožnění kresby hranice katastrálního území zpřesněného rastru MBPK se skutečností, 

která je zaměřena v ZPMZ 106 (k.ú. Úherčice). 

Tento způsob byl zvolen z důvodu odstranění následných problémů při vedení 

katastrálního operátu katastrálním pracovištěm, který by byl způsoben chybným 

zobrazením průběhu hranice katastrálního území. Nejedná se o standardní postup, ale po 

konzultaci s KP Chrudim, bylo dohodnuto, že se transformace provede tímto způsobem.

Kontrola

Při kontrole se posuzuje, zda nedošlo k nežádoucímu „zkroucení“ rastru při 

transformaci a zda výsledný zpřesněný rastr odpovídá bodům a zaměřené skutečnosti. Tato 

kontrola se provede pohledovou kontrolou.

V závěru kapitoly 5.2 uvádím, že jelikož se jedná o velice specifickou a odbornou činnost, 

byla transformace rastrů provedena pověřenou a vyškolenou osobou pro tuto činnost na 

Katastrálním pracovišti Pardubice. Všechny natransformované rastry byly pro práci 

převzaty. Celý postup jsem pouze popsala, jelikož jsem v rámci Bakalářské práce celému 

procesu transformace byla přítomna.

5.3. Vektorizace

Výkres KMD se vyhotovuje určeným programovým prostředkem tak, aby výsledný 

SGI svým obsahem odpovídal § 16 katastrální vyhlášky [3].

Vektorizace probíhá po natransformování rastru a přepočtech všech dostupných 

podkladů do souřadnicového systému S-JTSK. Samotná vektorizace spočívá v postupném 
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obkreslování zpřesněného rastru mapy, doplňování značek druhů pozemků, parcelních 

čísel. Zároveň se odstraní nesoulad kresby na styku mapových listů. Snahou je nevytvářet 

nadbytečné lomy zejména na vlastnických hranicích a na obvodech budov. Předmětem 

vektorizace jsou jen prvky obsahu katastrální mapy podle vyhlášky [3], ostatní prvky se 

vypustí (nevektorizují se).

Digitální a digitalizované mapy obsahují povinné vrstvy: hranice parcel, parcelní 

čísla, značky druhů pozemků, vnitřní kresbu, značky budov, popis, body bodových polí, 

BPEJ a další prvky polohopisu.

Každému prvku v digitalizované mapě je přiřazen příslušný atribut, který je 

přednastaven v programu pro tvorbu mapy (MicroGeos Nautil). 

Obr. 23 Atributy pro kreslení nejpoužívanějších prvků
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5.4. Doplnění hranic pozemků doposud vedených ve zjednodušené 

evidenci

V souvislosti se vznikem map KN, má při vektorizaci, větší přesnost rastr PK.

Mapa je podle tohoto rastru vektorizována a samotné parcely ZE jsou podle tohoto rastru 

doplňovány.

5.5. Kontrola kresby, vytvoření srovnávacího grafického souboru,

konceptu a konečného grafického souboru KGS 

Programovými prostředky SW MicroGEOS Nautil FINAL byl vytvořen koncept 

KMD jako srovnávací grafický soubor a pak konečný grafický soubor. Na SGS byly 

provedeny veškeré kontroly, jednak topologické tak logické, kontrola databáze bodů

a soulad SPI a SGI. Dále pak kontroly pohledové tak, aby parcelní čísla a značky druhů 

pozemků byly správně umístěny v těžišti parcel. Byl proveden výpočet výměr a provedeno 

porovnání odchylek dle bodu 14.9 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb.

Seznam logických a topologických kontrol: 

 vyhledání parcely zjednodušené evidence bez parcelních čísel

 vyhledání parcely katastru nemovitostí bez parcelních čísel

 vyhledání parcely zjednodušené evidence s několika parcelními čísly

 vyhledání parcely katastru nemovitostí s několika parcelními čísly

 vyhledání duplicitních parcelních čísel katastru nemovitostí

 provedení kontroly parcel katastru nemovitostí bez LV zda obsahují parcelní čísla 

ZE

 provedení kontroly parcel katastru nemovitostí s LV, zda neobsahují parcelní čísla 

ZE

 kontrola zda nejsou ve výkresu nulové délky

 kontrola logiky parcel

 kontrola struktury parcelních čísel

 kontrola topologie parcel (uzavřenost parcel, atd.)
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Seznam kontrol při porovnání databáze SPI se SGS: 

 vyhledání přebytečných parcel

 vyhledání chybějících parcel

 kontrola odchylek ve výměrách

U parcel s překročenou odchylkou byla provedena opětovná kontrola správnosti 

zobrazení, chyby nebyly nalezeny. U těchto parcel byly výměry změněny dle stavu v SGI 

(viz. Obr. 26), který byl následně vytvořen spolu se souborem *.vfk obnoveného operátu 

pro import do ISKN.

Obr. 24  Ukázka SGS
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5.6. Koncept KMD

Při vytváření konceptu dochází k obnově parcel katastru nemovitostí. Po obnově 

parcel katastru nemovitostí se doplňují parcely vedené ve zjednodušené evidenci. Doplňují 

se všechny parcely ZE vedené v SPI.

Obr. 25 Ukázka KON - koncept

Obnovená pozemková parcelní čísla se do grafického konceptu mapy KMD

zakreslují v barvě hnědé, stavební parcelní čísla v barvě fialové. Výsledný grafický soubor, 

obsahující stav mapy katastrální a mapy původního pozemkového katastru, doplněný na 

stav přečíslování a sloučení parcel, plní funkci konceptu KMD ve smyslu přísl. ustanovení 

prozatímního návodu [2].

Po finálním převodu vzniká konečný grafický soubor, který je následně 

importovám do ISKN spolu s obnoveným SPI ve formátu *.vfk . 
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Obr. 26 Ukázka KGS konečný grafický soubor
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6. ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH PŘÍPADŮ VZNIKLÝCH PŘI
TVORBĚ

Při samotném zpracování obnoveného operátu je velmi důležitý soulad mezi údaji 

v souboru popisných informací a souboru geodetických informací. Právě zde se nalézají 

chyby vzniklé při dosavadním vedení evidence a později katastru nemovitostí a chyby 

vzniklé na základě listin, které byly podkladem pro zápis do katastru nemovitostí, lhostejno 

zdali se jednalo o vklad práva či záznam. Pokud tohoto souladu není před obnovou 

dosaženo, je zpracovatel na existující chyby upozorněn programovými prostředky 

MicroGEOS Nautil. Každá existující parcela musí být obsažena jak v mapě katastru 

nemovitostí, tak v souboru popisných informací. Dále ke každé, zpravidla pozemkové 

parcele, která není zapsána na konkrétním listu vlastnictví, musí existovat pozemek či 

pozemky vedené doposud zjednodušeným způsobem, které vyjadřují vlastnictví 

k jednotlivým částem zemského povrchu nacházejících se v parcele bez evidovaného 

vlastnictví. 

Zde mohou nastat dvě situace. První z nich je stav, kdy v parcele bez listu 

vlastnictví chybí část, která by byla evidována zjednodušeným způsobem, tj. zapsána 

v katastru nemovitostí jako pozemek ve zjednodušené evidenci. V této části pak není 

možné určit jejího vlastníka. Tato situace je většinou způsobena chybou v souboru 

popisných informací, kdy pouze v evidenci chybí příslušný pozemek ve zjednodušené 

evidenci, který se dohledá a prostřednictvím institutu o opravě chyby v katastrálním 

operátu se vytvoří příslušná parcela katastru nemovitostí a tato se zapíše do vlastnictví 

shodného s vlastnictvím pozemku ve zjednodušené evidenci. 

Druhá situace je mnohem složitější a vzniká v okamžiku, kdy na určité části

zemského povrch jsou evidovány jednak parcela katastru nemovitostí zapsaná na určitém 

listu vlastnictví a jednak pozemek ve zjednodušené evidenci. Pokud k oběma takto 

evidovaným pozemkům má katastrální úřad k dispozici listinu osvědčující vlastnické právo 

pro rozdílné osoby, pak tuto skutečnost musí vyjádřit zápisem tzv. duplicitního 

vlastnického práva k téže nemovitosti, kterou je jedna a táž část zemského povrchu, tedy 

jedna věc, v katastru nemovitostí označena dvěma způsoby.

Konkrétní případ, který vznikl při zpracovávání obnoveného katastrálního operátu 

v katastrálním území Cítkov, byl způsoben chybou při vyhotovení geometrického plánu, 

jenž byl neoddělitelnou součástí převodní smlouvy. Před realizací tohoto geometrického 
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plánu v katastru nemovitostí existovala pozemková parcela číslo 44 nezapsaná na listu 

vlastnictví a pozemky ve zjednodušené evidenci-parcely původ pozemkový katastr číslo 49 

o výměře 4479 m2 a číslo 39/2 o výměře 69 m2, které v roce 2000 náležely Josefu D. 

V uvedeném roce Josef D. uzavřel kupní smlouvu, jejíž neoddělitelnou součástí byl 

geometrický plán 57-46/1999 a touto smlouvou prodal manželům Ivanu a Janě B. nově, 

shora uvedeným geometrickým plánem, utvořenou pozemkou parcelu číslo 44/3 o výměře 

1872 m2. Tato parcela byla, dle geometrického plánu vytvořena pouze z pozemku ve 

zjednodušené evidenci číslo 49, ale její geometrické určení ve skutečnosti zahrnovalo i část 

pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr číslo 39/2. 

Realizací uvedené kupní smlouvy a tím i geometrického plánu byl pozemek ve 

zjednodušené evidenci 49 zmenšen o 1872 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci číslo 

39/2 zůstal změnou nedotčen, tedy s výměrou 69 m2. 

Při zpracování obnoveného operátu bylo vyšetřeno, že část pozemku ve 

zjednodušené evidenci číslo 39/2 zasahuje do pozemkové parcely číslo 44/3 a daný prostor 

je v katastru nemovitostí označen dvěma způsoby. Tento nesoulad musel katastrální úřad 

přešetřit a popsaný nesoulad odstranit. 

V rámci přešetření bylo zjištěno, že původní převodce Josef D. v roce 2001 zemřel 

a předmětem projednání dědictví byl pozemek vedený ve zjednodušené evidenci číslo 

39/2, který nabyla manželka zůstavitele Hana D, která v roce 1992 uvedený pozemek ve 

zjednodušené evidenci prodala Milanu V, který byl před obnovou operátu zapsán jako 

výlučný vlastník předmětného pozemku. Katastrální úřad se nejprve zabýval otázkou, 

v jakém geometrickém určení existoval pozemek ve zjednodušené evidenci číslo 39/2 

k datu úmrtí Josefa D. a jaké bylo toto geometrické určení při převodu na nabyvatele 

Milana V. Z uvedených právních listin vyplynulo, že pozemek ve zjednodušené evidenci 

číslo 39/2 nebyl z hlediska svého tvaru a z tohoto se odvíjející výměry měněn a v takovém 

stavu přešlo nejprve vlastnické právo na dědičku Hanu D. a následně na kupujícího   

Milana V. 

Současně je ovšem nutno zdůraznit, že nabyvatelé Ivan a Jana B. nabyli 

pozemkovou parcelu 44/3 v přesně takovém geometrickém a polohovém určení, které bylo 

vytvořeno chybně zpracovaným geometrickým plánem číslo 57-46/1999. Aby mohl 

katastrální úřad popsaný nesoulad odstranit, musel nejprve sporný díl přesně označit. 

K tomuto účelu byl vyhotoven neměřický náčrt číslo 92, kde byl uvedený díl označen 
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samostatným parcelním číslem jako pozemková parcela číslo 44/6 a planimetricky byla 

určena i jeho výměra a to 33 m2. 

Tento první krok znamenal odstranění technické překážky, který bránil pokračování 

ve zpracovávání obnovy operátu. Současně s vytvořením nové pozemkové parcely číslo 

44/6 byla zmenšena o výměru 33 m2 pozemková parcela číslo 44/3 a zároveň i výměra 

pozemku ve zjednodušené evidenci číslo 39/2, čímž na dané části zemského povrchu 

zůstalo pouze jediné označení. Technický problém se popsaným způsobem přesunul do 

roviny právní. Jelikož pozemková parcela číslo 44/6 byla vytvořena z pozemku ve 

zjednodušené evidenci číslo 39/2 ve vlastnictví Milana V. a zároveň z pozemkové parcely 

číslo  44/3 ve vlastnictví manželů Ivana a Jany B. 

Katastrální úřad nemá pravomoc rozhodovat o tom, kdo je skutečným vlastníkem 

nemovitosti, ale pouze eviduje tyto nemovitosti a údaje k těmto nemovitostem tak, aby 

byly v souladu se všemi listinami, jenž má katastrální úřad k dispozici a kterými je vázán. 

Aby mohl uvedené vykonávat a obsah listin zapisovat do katastru nemovitostí, musí 

disponovat prostředky, jak vyjádřit situace, kdy vedle sebe existují dvě nebo více listin 

dokládajících vlastnické právo pro více vlastníků, jejichž součet spoluvlastnických podílů 

je větší než celek. Tímto institutem je zápis tzv. duplicitního vlastnického práva k téže 

nemovitosti, kdy v katastru nemovitostí jsou vedle sebe zapsáni vlastníci, jejichž vlastnické 

právo je doloženo listinami založenými ve sbírce listin katastrálního úřadu. Tento postup 

byl aplikován i ve zde popisovaném případu, kdy nově vytvořená pozemková parcela číslo 

44/6 byla převedena na samostatný, nově založený list vlastnictví s vyjádřením 

duplicitního vlastnictví ve prospěch manželů Ivana a Jany B. v režimu společného jmění 

manželů vzhledem k celku a ve prospěch Milana V. rovněž vzhledem k celku, čímž byla 

chyba odstraněna i po stránce právní. Jelikož duplicitní vlastnictví nemá oporu 

v občanském právu, jsou takto zapsaní vlastníci vzájemně omezeni v nakládání 

s předmětnou nemovitostí a současně katastrálním úřadem vyzváni, aby deklarovaný 

rozporný stav vyřešili. 

Katastrální vyhláška v souladu s koncepcí českého právního řádu umožňuje 

odstranění duplicitního vlastnictví smírnou cestou a to buď dohody nebo jednostranného 

uznání vlastnického práva nebo cestou soudní na základě podání určovací žaloby 

k příslušnému soudu.
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Obr. 27  ZPMZ -16 zaznamenán vznik parcely 39/2
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Obr. 28 Katastrální mapa před opravou

Obr. 29 Neměřický náčrt
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7. OBNOVA SPI 

7.1. Výpočet výměr

V tuto chvíli mají všechny lomové body souřadnice v souřadnicovém systému      

S-JTSK. Pomocí funkce Údaje o parcele byla při vektorizaci vždy u posuzovaných parcel 

kontrolována výměra v SPI a nová výměra vypočtená z grafického souboru v SGS.         

„V souboru popisných informací se při obnově katastrálního operátu přepracováním při 

shodném kódu způsobu určení výměry, ponechávají dosavadní výměry v případě, že 

nejsou překročeny mezní odchylky podle bodu 14.9 přílohy, a v ostatních případech se 

zavedou výměry určené z grafického počítačového souboru digitalizované mapy.“ 3

Rozdíl mezi výměrou vedenou v SPI a v SGI se řídí mezní odchylkou, která 

vyplývá z kódu kvality nejméně přesného lomového bodu určované parcely.

- pro kód kvality 3 → ± 2 m2

- pro kód kvality 4 → ± 0,4 *P +4 m2

- pro kód kvality 8 → ± 2*P +20 m2

Výsledná výměra každé parcely se stanoví zaokrouhlením vypočtené výměry na 

celé metry čtvereční. 

„Výměry parcel se označí: 

a) kódem způsobu určení výměry 2

jsou-li vypočteny ze souřadnic v souřadnicovém systému S-JTSK lomových 

bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými 

body na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality, 

b) kódem způsobu určení výměry 1

jsou-li vypočteny jiným číselným způsobem, tj. z přímo měřených měr nebo ze 

souřadnic v místním systému, 

c) kódem způsobu určení výměry 0

                                                
3 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 

a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
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jsou-li vypočteny ze souřadnic lomových bodů, z nich nejméně jeden lomový 

bod, který není vloženým bodem na přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 

8. „ 4

Obr. 30 Ukázka výpočtu výměr

7.2. Srovnávací sestavení parcel

Jedná se o orientační porovnání popisných informací o parcelách evidovaných 

v dřívějších pozemkových evidencích KN a ZE před obnovou se stavem parcel v katastru 

nemovitostí po obnově operátu. Srovnávací sestavení parcel je vyhotovováno pro všechny 

LV obsažené v katastrálním území. Každému LV náleží právě jedno Srovnávací sestavení.

Z tabulky srovnávacího sestavení je jednoznačně patrné rozdělení na tři části. 

V levé části tabulky se jedná o dosavadní parcely ZE a KN, ve střední části jsou uvedeny 

nové parcely KN po obnově katastrálního operátu a je zde patrné, z kterých parcel ZE nové

KN parcely vznikly. V pravé části tabulky jsou uvedeny doplňující informace – výměra 

SGI, kvalita bodu, rozdíl, mezní odchylka a překročená odchylka.

                                                
4 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění dodatku č.1 a č.2 . ČUZK č. j. 

6530/2007-22, Praha, dne 20. prosince 2007,Dodatek č.1 ze dne 25.1.2008 ČÚZK č. j. 338/2008-22, Dodatek 

č.2 ze dne 27.5.2009 ČÚZK č. j. 2390/2009-22
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Obr. 31 Srovnávací sestavení parcel
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8. NÁMITKOVÉ ŘÍZENÍ.

„Při námitkách se postupuje podle § 16 katastrálního zákona. Vyhotovení 

obnoveného katastrálního operátu oznámí katastrální úřad místně příslušnému ZKI 

nejméně 15 kalendářních dní předem. Katastrální úřad oznámí obci, ve které se obnovuje 

katastrální operát, dokončení obnovy s takovým předstihem, aby obec mohla zveřejnit 

termín a dobu vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí způsobem v místě 

obvyklým nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Nový SGI a SPI se vyloží nejméně na       

10 pracovních dnů v obci, na jejímž území byl katastrální operát obnoven. Všem 

vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o 

těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného operátu na adresu 

zapsanou v katastru. Oznámení musí obsahovat data a časový rozsah, kdy budou vyložení 

obnoveného operátu přítomni zástupci katastrálního úřadu. 

Vlastníci mohou během vyložení obnoveného operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, 

kdy skončilo jeho vyložení, podávat námitky proti jeho obsahu k příslušnému 

Katastrálnímu úřadu.“ 5

Při námitkovém řízení v k.ú. Cítkov nebyla vlastníky vznesena žádná námitka proti 

obnovenému katastrálnímu operátu.

8.1. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Platnost obnoveného katastrálního operátu k.ú. Cítkov byla dle plánu digitalizace 

v souladu se Zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky vyhlášena

dne 12. září 2011.

                                                
5 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod ve znění dodatku č.1 a č.2 . ČUZK č. j. 

6530/2007-22, Praha, dne 20. prosince 2007,Dodatek č.1 ze dne 25.1.2008 ČÚZK č. j. 338/2008-22, Dodatek 

č.2 ze dne 27.5.2009 ČÚZK č. j. 2390/2009-22
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9. POUŽITÉ PROGRAMY.

9.1. Groma

GROMA je geodetický systém pracující v prostředí MS Windows. Systém je určen 

ke komplexnímu zpracování geodetických dat od surových údajů přenesených z totální 

stanice, až po výsledné seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu.

Systém Groma byl použit pro veškeré výpočty při tvorbě mapy KMD, hlavní

výhodou je komunikace s programy KOKEŠ a MicroGEUS Nautil.

9.2. Kokeš

Program KOKEŠ byl využíván především pro práci s rastry tzn. při transformacích 

rastrů (viz. kapitola 5. Obnova SGI). Do programu lze lehce načíst rastry formátů *.bmp, 

*.jpg, *.tif, *.gif, *.ras, *.cit, *.rle, *.rlc atd. a lze s nimi snadno pracovat.

9.3. MicroGeos Nautil

MicroGEOS Nautil je nadstavba programu MicroStation, který slouží ke 

zpracování všech způsobů obnovy katastrálního operátu podle návodu pro obnovu 

katastrálního operátu ČÚZK. 

Program se skládá ze dvou neoddělitelných částí, kterými jsou:

Část databázová, určená zejména pro zpracování Souboru popisných informací 

(SPI) katastru nemovitostí, správu projektů a správu uživatelských účtů vytvořenou nad 

zmiňovanými databázovými produkty.

Část grafická, určená pro práci se Souborem geodetických informací (SGI) katastru 

nemovitostí.
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10. ZÁVĚR, ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ.

Tato bakalářská práce byla vypracována jako ukázka pracovního postupu při 

obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací, jejímž 

výsledkem je mapa KMD v souřadnicovém systému S-JTSK. Práce se postupně zabývá 

jednotlivými etapami, které jsou rozděleny do samostatných kapitol. Celý proces obnovy 

byl demonstrován na zadaném katastrálním území Cítkov. 

Je zcela zřejmé, že nejpřesnější metodou obnovy z hlediska dosažení přesnosti 

poskytuje obnova katastrálního operátu novým mapováním a obnova na základě 

pozemkových úprav, kde je z největší částí využíváno měření v terénu.

Při obnově operátu přepracováním je vždy největší snahou zhotovitele, vytvořit co 

nejkvalitnější mapové dílo. Vždy je třeba využít maximálně všechny dostupné a použitelné 

podklady dřívějších výsledků zeměměřických činností a spolupracovat s geodety 

v soukromé sféře. Při měření v terénu, ke kterému dochází jen částečně, je třeba zaměřit 

dostatečné množství identických bodů, které jsou následně využívány pro přepočty 

z místního systému do S-JTSK a v neposlední řadě jsou použity k transformaci rastrů.

Nutno však v závěru podotknout, že „ nejkvalitnější “ v tomto případě neznamená 

vyhotovit méně či více kvalitní mapové dílo, než byla původní analogová mapa. Vždy je 

třeba klást důraz na to, aby v mapě byly i nadále zachovány především logické 

a topologické vazby původního mapového díla. Cílem je pouze mapu převést do digitální 

podoby za veškerého možného využití všech dostupných podkladů uložených na 

katastrálních pracovištích a zároveň využít při práci i měření a podklady ze soukromého 

sektoru. A na základě těchto činností jsme schopni dosáhnout co nejoptimálnějšího 

výsledku v poměru s časem a finančními prostředky.
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Obr. 32 Ukázka tiskové podoby mapy KMD
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České republiky (ČÚZK, 2002, č. j. 5598/2002-24), ve znění dodatků č. 1 
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nestanovil jinak.]   
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SEZNAM ZKRATEK

DKM Digitální katastrální mapa

KMD Katastrální mapa digitalizovaná

KM Katastrální mapa

ZPMZ Záznam podrobného měření změn

SGI Soubor geodetických informací

SPI Soubor popisných informací

LV List vlastnictví

k.ú. Katastrální území

KO Katastrální operát 

ZE Zjednodušená evidence

PK Pozemkový katastr

KN Katastr nemovitostí

S-SK Systém stabilního katastru

S-SK GS Systém stabilního katastru Gusterberg

S-JTSK Systém jednotné sítě katastrální

KP Katastrální pracoviště

KÚ Katastrální úřad

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální

HW Hardware

SW Software

IB Identický bod

KGS Konečný grafický soubor

SGS Srovnávací grafický soubor

TZ Technická zpráva
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ZMVM Základní mapa velkého měřítka

THM Technicko – hospodářská mapa 

ISKN Informační systém Katastru nemovitostí

kk Kód kvality

OO Obnova operátu

PPBP Podrobné polohové bodové pole

ZPBP Základní polohové bodové pole

GPS Globální polohový systém

RES Registr souřadnic

VFK Výměnný formát katastru

DVHP Doplněný vektorový hraniční polygon

MBPK Mapa bývalého pozemkového katastru

ZKI Zeměměřický katastrální inspektorát

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka

PM Číslo řízení
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