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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu p�epracováním v katastrálním 
území Zak�any. Týká se konkrétn� intravilánu této obce, kde je doposud platná katastrální 
mapa v analogové podob� vzniklá v dob� technickohospodá�ského mapování. Ta byla s 
využitím dat poskytnutých Katastrálním pracovišt�m Brno – venkov a m��ením v terénu 
p�epracována do digitální podoby. Výsledkem diplomové práce je návrh digitální 
katastrální mapy, vytvo�ený v programu MicroGEOS Nautil. Veškeré práce byly 
provád�ny v souladu s platnou legislativou.  
  

Klí�ová slova
Obnova katastrálního operátu, digitální katastrální mapa  

Abstract
Master´s thesis is about cadastral documentation supersession by revising in the cadastral 
territory Zak�any. It focuses specifically on the built-up area of the village where is still 
valid cadastral map in analog form created during technical-economic mapping. The datas 
provided by the Cadastral Workplace “Brno – venkov“ and own outside measurements 
were converted to the digital form. The aim of this thesis is creating a digital cadastral map 
with using MicroGEOS Nautilus programme. Whole data management procedure was 
carried out in accordance with current legislation.  
�
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1. ÚVOD

Katastr nemovitostí prošel dlouhodobým vývojem. V r�zných historických etapách 

byly kladeny r�zné nároky na p�esnost, zp�sob evidence, obsah evidence, sou�adnicový 

systém… Snahou dnešní doby je veškerý obsah katastru nemovitostí sjednotit a 

zdigitalizovat. V rámci Usnesení vlády �eské republiky �. 312 ze dne 16. �ervna 1993 bylo 

uloženo p�edsedovi �eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního zpracovat koncepci 

postupných krok� vedoucích k p�evedení písemného a mapového operátu do digitální 

formy a jejich vedení a aktualizaci na katastrálních ú�adech. Na tomto základ� byl do roku 

1998 zdigitalizován soubor popisných informací a práce na digitalizaci souboru 

geodetických informací m�ly být ukon�eny k roku 2006. Tento termín nebyl dodržen, a 

proto bylo Usnesením vlády �eské republiky �. 871 ze dne 25. �ervence 2007 uloženo 

realizovat opat�ení k urychlení digitalizace katastrálních map a nov� p�edpokládaný termín 

dokon�ení byl rok 2015.  

Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2013 je v digitální podob� pouze 9044 katastrálních 

území z celkového po�tu 13026, což odpovídá 69,9%, a byla vydána vládní úsporná 

finan�ní opat�ení, ani tento termín nebude dodržen. Dle p�edsedy �eského ú�adu 

zem�m��ického a katastrálního je aktuáln� p�edpokládané dokon�ení digitalizace 

v polovin� roku 2017.  

Protože digitalizace katastrálních map je dnes jedním z hlavních úkol� rezortu 

�eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního, rozhodla jsem se tomuto tématu v�novat ve 

své diplomové práci. Za�ínám teoretickou �ástí, která se zabývá katastrem nemovitostí, 

jeho obsahem a zp�soby obnovy katastrálního operátu. Další kapitoly obsahují postupy p�i 

obnov� katastrálního operátu p�epracováním v katastrálním území Zak�any. Za�ínám 

seznámením s lokalitou, s podklady a jejich zpracováním, následuje kapitola o terénních 

pracích, kterými byly zam��eny identické body a následují kancelá�ské práce až po vznik 

návrhu digitální katastrální mapy v programu MicroGEOS Nautil.  

Ješt� bych cht�la zmínit, že diplomová práce se netýká úpln� celého procesu 

obnovy katastrálního operátu p�epracováním, ale jen �ásti, kdy vzniká samotná digitální 

katastrální mapa v�etn� zam��ení identických bod�, zpracování výsledk� d�ív�jší 

zem�m��ické �innosti, výpo�tu vým�r jednotlivých parcel. Celý proces obnovy 

katastrálního operátu je �asov� náro�ný a nemožný bez zásahu katastrálního ú�adu �i 

pracovišt�. Nebyly proto provedeny úkony jako jsou obeznámení obecního ú�adu o 

zahájení obnovy, projednání místního a pomístního názvosloví… Tyto práce budou 

provedeny Katastrálním pracovišt�m Brno – venkov v p�íštím roce, kdy bude v k.ú. 

Zak�any obnovován katastrální operát na základ� p�edané diplomové práce.  
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2. KATASTR NEMOVITOSTÍ

Katastr nemovitostí �eské republiky (dále jen „katastr“) je soubor údaj�

o nemovitostech v �eské republice. Zahrnuje jejich soupis, popis, geometrické a polohové 

ur�ení. Byl z�ízen zákonem �. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí �eské republiky 

(katastrální zákon) s ú�inností od 1.1.1993. Je zdrojem informací, které slouží k ochran�

práv k nemovitostem, pro da�ové a poplatkové ú�ely, k ochran� životního prost�edí, 

zem�d�lského p�dního fondu, pozemk� ur�ených k pln�ní funkcí lesa, nerostného 

bohatství, kulturních památek, dále pro rozvoj území, k oce�ování nemovitostí, pro ú�ely 

v�decké, hospodá�ské a statistické. [1] 

2.1 Obsah katastru nemovitostí 

Katastr obsahuje: 

• geometrické a polohové ur�ení nemovitostí a katastrálních území 

• druhy pozemk�, �ísla a vým�ry parcel, popisná a eviden�ní �ísla budov, vybrané údaje 

o zp�sobu ochrany a využití nemovitostí, �ísla byt� a nebytových prostor� a 

pojmenování nebytových prostor�, dále údaje pro da�ové ú�ely a údaje umož�ující 

propojení s jinými informa�ními systémy, které mají vztah k obsahu katastru 

• údaje o právních vztazích v�etn� údaj� o vlastnících a o jiných oprávn�ných 

• údaje o podrobných polohových bodových polích 

• místní a pomístní názvosloví [1] 

2.2 Katastrální operát 

Obsah katastru je uspo�ádán v katastrálních operátech podle katastrálních území.  

Katastrální operát tvo�í: 

• soubor geodetických informací (SGI) 

• soubor popisných informací (SPI) 

• souhrnné p�ehledy o p�dním fondu z údaj� katastru 

• dokumentace výsledk� šet�ení a m��ení pro vedení a obnovu souboru geodetických 

informací 

• sbírka listin [1] 

2.3 Soubor geodetických informací 

Soubor geodetických informací je tvo�en katastrální mapou, která je závazným 

státním mapovým dílem. Obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Je-

li mapa v systému Jednotné trigonometrické sít� katastrální (S-JTSK), jsou jejím obsahem 

i trvale signalizované body polohového bodového pole. [2] 
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Katastrální mapa m�že mít t�i r�zné formy: 

• analogová mapa – mapa na plastové fólii s p�esností a v zobrazovací soustav�

stanovenými v dob� jejího vzniku 

• digitální katastrální mapa (DKM) – katastrální mapa  v S-JTSK vyhotovená p�i 

obnov� katastrálního operátu mapováním, na podklad� výsledk� pozemkových úprav, 

p�epracováním souboru geodetických informací nebo p�evedením jejího �íselného 

vyjád�ení do digitální podoby  

• katastrální mapa digitalizovaná (KMD) – katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená 

p�epracováním analogové mapy v sou�adnicovém systému gusterberském nebo 

svatošt�pánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená 

podle d�ív�jších p�edpis�. [2] 

2.4 Soubor popisných informací 

Údaje obsažené v souboru popisných informací jsou vedeny v informa�ním 

systému katastru nemovitostí (ISKN).  

Jsou to údaje o: 

• katastrálním území 

• parcele katastru nemovitostí (KN) a parcele zjednodušené evidence (ZE) 

• budov�, vodním díle a jednotce 

• vlastníku a oprávn�ném z jiného v�cného práva 

• právech a s právy související 

• další údaje katastru 
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3. OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických 

informací ve form� grafického po�íta�ového souboru a nového souboru popisných 

informací katastrálního operátu. [1] 

Lze ji provést t�emi zp�soby: 

• Novým mapováním (dále jen „mapováním“) 

• Na podklad� výsledk� pozemkových úprav 

• P�epracováním souboru geodetických informací  

Dále je možno provést p�evod �íselného vyjád�ení analogové mapy v S-JTSK do digitální 

podoby (dále jen „p�evod“) 

Veškeré postupy p�i obnov� katastrálního operátu se �ídí Návodem pro obnovu 

katastrálního operátu a p�evod ve zn�ní dodatku �. 1 a 2 vydaným �eským ú�adem 

zem�m��ickým a katastrálním.   

3.1 Obnova katastrálního operátu mapováním 

Obnova katastrálního operátu mapováním se provádí v p�ípad�, kdy geometrické a 

polohové ur�ení nemovitosti nevyhovuje sou�asnému vedení katastru. D�vodem m�že být 

nep�ehlednost pro zna�ný po�et zm�n, nedostate�ná p�esnost �i použité m��ítko, nebo 

došlo-li ke ztrát� �i zna�nému poškození katastrálního operátu. Tento typ obnovy se 

provádí nezávisle na typu katastrální mapy v daném území a výsledkem je vždy digitální 

katastrální mapa. [1], [3] 

3.2 Obnova katastrálního operátu na podklad� výsledk� pozemkových úprav 

P�i obnov� katastrálního operátu tímto zp�sobem se využijí výsledky komplexních 

pozemkových úprav nebo i jednoduchých pozemkových úprav, pokud je dot�ena souvislá 

�ást katastrálního území. Za geometrické a polohové ur�ení nemovitosti se považuje ur�ení 

tvaru, rozm�ru a polohy nemovitosti sou�adnicemi bod� jejích hranic podle schváleného 

návrhu pozemkových úprav. Obnovou katastrálního operátu na podklad� pozemkových 

úprav vzniká, stejn� jako v p�ípad� mapování, vždy digitální katastrální mapa. [1] 

3.3 P�evod �íselného vyjád�ení analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby 

P�evod se provádí, pokud je v platném SGI obsah katastrální mapy vyjád�en �íseln�

v S-JTSK podle d�ív�jších p�edpis� pro tvorbu Základní mapy �SSR velkého m��ítka nebo 

podle p�edpis� pro tvorbu technickohospodá�ské mapy a jsou-li tak vyjád�eny i zm�ny. [1] 
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3.4 Obnova katastrálního operátu p�epracováním 

P�i obnov� katastrálního operátu p�epracováním souboru geodetických informací, 

se p�evádí katastrální mapa z grafické formy do formy grafického po�íta�ového souboru. 

Z analogové mapy pak vznikne digitální katastrální mapa nebo katastrální mapa 

digitalizovaná. [1], [2] 

Obnova p�epracováním má tyto etapy: 

• zahájení obnovy a p�ípravné práce 

• budování nebo revize a dopln�ní podrobného polohového bodového pole (PPBP) a 

související rekognoskace na bodech základního polohového bodového pole (ZPBP) a 

zhuš�ovacích bod� (ZhB) a údržba ZhB, provád�ná jen v nezbytném rozsahu 

v p�ípad� její pot�eby pro dopln�ní bod� PPBP 

• �áste�ná revize katastru a dopln�ní neúplných údaj�

• výb�r a p�íprava využitelných podklad�

• vyhledání a zam��ení identických bod�  

• obnovení SGI, v�etn� dopln�ní pozemk� ZE 

• obnovení SPI 

• námitky  

• vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  

• nový výpo�et vým�r díl� bonitované p�dn� ekologické jednotky (BPEJ) [3] 



14 

4. LOKALITA

Obec Zak�any, se nachází v klidné �ásti Jihomoravského kraje asi 25 km západn�

od Brna (Obr. 4.2). Zvláštní název Zak�any sahá do historie, kdy byla velká �ást obce 

obrostlá k�ovím. Dnes jsou, krom budov a zahrad, tém�� na celém katastrálním území pole, 

p�ípadn� louky. Tato obec, která �ítá kolem 740 obyvatel, má rozlohu 515ha a skládá se 

z 1670 parcel katastru nemovitostí, z �ehož 666 parcel je již vedeno v digitální podob�. 

Digitalizace prob�hla p�epracováním katastrálního operátu na 

základ� pozemkových úprav, které v obci probíhaly v roce 2002. 

Zbývající �ást (intravilán obce) tvo�í analogová katastrální mapa 

v m��ítku 1:2000, která vznikla p�i technickohospodá�ském 

mapování a je platná od 1. 1. 1969. Dalších 189 parcel je evidováno 

ve zjednodušené evidenci (ZE). Grafický podklad ZE tvo�í mapa 

pozemkového katastru v m��ítku 1:2880.  [4], [5] 

                                                                     Obr. 4.1 Znak obce Zak�any (www.edb.cz) 

Obr. 4.2 Umíst�ní lokality (www.mapy.cz – upraveno v programu Malování)  

Zájmová oblast (intravilán obce) byla pomysln� rozd�lena na dv� �ásti. Hranici 

mezi nimi tvo�í z nejv�tší �ásti hlavní silnice, která prochází p�es Zak�any a spojuje obce 

Zbýšov a Lukovany. Oblast ozna�ená �erven� (Obr.4.3) i s parcelami areálu bývalého JZD, 

dnes areálu s vojenskou technikou, se týká této diplomové práce. Zbylou �ástí se ve své 

diplomové práci zabývá Bc. Monika Slámová. Toto rozd�lení se týká zpracovatelské �ásti, 

veškeré terénní práce byly vykonány spole�n�.  
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Obr.4.3 Ortofotomapa zpracovávaného území (www.mapy.cz – upraveno Microstation 95) 
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5. PODKLADY

Obnova katastrálního operátu p�epracováním, by se neobešla bez podklad�

z p�íslušného katastrálního pracovišt�. V p�ípad� obce Zak�any je to Katastrální pracovišt�

Brno – venkov se sídlem v Brn� na ulici Úzká (Obr. 5.1). 

Obr. 5.1 Budova Katastrálního pracovišt� Brno – venkov (www.cuzk.cz) 

Poskytnutými a použitými podklady byly:  

• Data obsažená v souboru vým�nného formátu katastru nemovitostí Zak�any.vfk 

(P�íloha 1.1), jimiž jsou body PPBP, podrobné body polohopisu, stávající vektorová 

kresba, databáze ISKN. Databáze ISKN obsahovala údaje o nemovitostech, bytových 

jednotkách, vlastnictví, jiných právních vztazích, rezervovaných �íslech parcel, 

prvcích katastrální mapy, defini�ních bodech parcel a budov, adresních místech. 

• Registr sou�adnic podrobných bod� RES_Zak�any (P�íloha1.2), který obsahoval 

4934 bod�, z �ehož p�evážná �ást se shodovala s body obsaženými v souboru 

Zak�any.vfk. Soubor RES_Zak�any obsahoval �íslo bodu, sou�adnici Y a X v S-JTSK a 

kód kvality, viz Obr. 5.2. Nuly zna�í sou�adnici Z, která se v katastru v�tšinou 

neeviduje. 

Obr. 5.2 Vý�ez ze souboru s registrem sou�adnic 
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• Rastrové soubory katastrální mapy T703MKRU701.cit (P�íloha 1.3), 

T703MKRU702.cit (P�íloha 1.4), T703MKRU703.cit (P�íloha 1.5), 

T703MKRU704.cit (P�íloha 1.6). Každý soubor je jedním naskenovaným mapovým 

listem Moravský Krumlov 7-0/1, Moravský Krumlov 7-0/2, Moravský Krumlov 7-0/3, 

Moravský Krumlov 7-0/4 analogové katastrální mapy v m��ítku 1:2000. (Obr. 5.3)  

Obr. 5.3 Rastry katastrální mapy na�tené v programu MicroGEOS nautil 

• Rastrový soubor mapy pozemkového katastru Zak�any_PK.cit (P�íloha 1.7), což 

jsou naskenované mapy pozemkového katastru v m��ítku 1:2880 spojené do jednoho 

souboru.  

Obr. 5.4 Vý�ez z rastru mapy PK na�teném v programu MicroGEOS nautil 

• Výsledky d�ív�jší zem�m��ické �innosti do roku 1972 - dochované polní ná�rty a 

geometrické plány od roku 1954. 
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• Výsledky d�ív�jší zem�m��ické �innosti od roku 1972 (záznamy podrobného 

m��ení zm�n) - na katastrálním pracovišti bylo uloženo p�es 430 ZPMZ s r�znými 

vlastnostmi. Byly zam��eny p�ímo v sou�adnicovém systému JTSK nebo byly 

p�epracovatelné do tohoto systému. N�které byly pouze s om�rnými mírami, které 

mohly být využity pro zachování rozm�r� parcel. �ást se týkala pozemkových úprav a 

n�které byly pro obnovu katastrálního operátu nevyužitelné.  

• Nov� p�id�lená �ísla ZPMZ – katastrálním pracovišt�m byla pro tuto práci p�id�lena 

�ty�i �ísla ZPMZ. �íslo 420 pro ozna�ení bod� zam��ených v terénu, které byly dále 

využity jako identické body pro transformaci sou�adnic z místního sou�adnicového 

systému do sou�adnicového systému JTSK, �i pro transformaci rastr�. Dále pak �íslo 

424, které sloužilo jako výpo�etní ZPMZ. Tudíž bylo použito pro body, které byly 

z výsledk� d�ív�jší zem�m��ické �innosti p�epo�ítány do S-JTSK. �íslem ZPMZ 436 

a 443 byly ozna�eny body, které vznikly vektorizací rastr�. 

• Soupis parcel ve zjednodušené evidenci – jedná se o seznam parcel, které jsou dosud 

evidované zjednodušeným zp�sobem spolu s jejich vým�rou a listem vlastnictví.  

• Soupis KN parcel bez listu vlastnictví – seznam parcel, které nejsou zapsány na listu 

vlastnictví, jejich vým�ra, kvalita vým�ry, ozna�ení mapového listu, druh pozemku, 

zp�sob využití a v p�ípad� staveb jejich typ a list vlastnictví. 

Jako další podklad pro obnovu katastrálního operátu byly využity geodetické údaje 

o bodech bodových polí, které byly vyhledány na internetových stránkách geoportálu 

�eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního (www.cuzk.cz). 

  



19 

6. P�ÍPRAVNÉ PRÁCE

Jednou z prvních prací bylo skenování �i fotografování všech dostupných výsledk�

d�ív�jší zem�m��ické �innosti. Po d�kladném prostudování z nich byl vytvo�en Tabulkový 

p�ehled ZPMZ (P�íloha 7.1, Tab. 1). Jedná se o vzestupné se�azení ZPMZ dle jejich �ísel 

s uvedením roku vzniku, sou�adnicového systému, informace o tom, zda bylo �i nebylo 

zapsáno do katastru nemovitostí, �ísel dot�ených parcel, p�ípadných �ísel nových parcel a 

d�vodu jejich vzniku.  

Následn� byla tabulka dopln�na o výsledky d�ív�jší zem�m��ické �innosti, které 

vznikly p�ed rokem 1972. Tyto výsledky, jimiž byly geometrické plány a polní ná�rty se 

v�tšinou �íslují zápornými �ísly od nejmladšího s �íslem -1 až po ty nejstarší. Výsledky 

d�ív�jší zem�m��ické �innosti, které vznikly p�ed rokem 1972 byly pro k.ú. Zak�any na 

Katastrálním pracovišti Brno – venkov již se�azené a o�íslované eviden�ními �ísly podle 

stránek, proto bylo využito t�chto �ísel. Do p�ehledu byla tedy zanesena �ísla od -1854     

do -2037. 

Tab. 1 Vý�ez z tabulkového p�ehledu ZPMZ 

Tabulkový p�ehled je dle legislativy nepovinný. Povinný je grafický p�ehled, byl 

proto vytvo�en i Grafický p�ehled ZPMZ (P�íloha7.2). Výsledky d�ív�jších zem�m��ických 

�inností vzniklých p�ed rokem 1972 se znázor�ují zelen�, ZPMZ zam��ené v S-JTSK 

r�žov� a ostatní mod�e (Obr. 6.1). 
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Obr. 6.1 Vý�ez z grafického p�ehledu ZPMZ 

V první fázi byla nejv�tší pozornost v�nována ZPMZ v místním sou�adnicovém 

systému. Dále t�m, jejichž sou�ástí byl zápisník nam��ených úhl� a délek m��ených ze 

stanovisek, která nebyla v sou�adnicích. Pak bylo možno stanovisk�m p�i�adit sou�adnice 

v místním sou�adnicovém systému a pomocí výpo�etního programu Groma dopo�ítat 

sou�adnice m��ených podrobných bod� v místním sou�adnicovém systému. Body 

z místního sou�adnicového systému bylo nutné p�etransformovat do sou�asn� platného 

sou�adnicového systému JTSK. K tomu bylo zapot�ebí zam��it v terénu identické body 

(identický bod je takový, u n�hož známe sou�adnice v obou sou�adnicových systémech).  

Pro lepší orientaci v terénu a plánování m��ických prací, zejména pomocné m��ické 

sít�, byl vytvo�en ná�rt. Tím byla okopírovaná katastrální mapa se zakreslenými ZPMZ 

v místním sou�adnicovém systému.  
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7. TERÉNNÍ PRÁCE

Hlavní �ást terénních prací byla provedena v teplých a slune�ných dnech m�síce 

srpna 2012 (Zápisník m��ení – P�íloha 4.1). Identické body v areálu s vojenskou technikou 

byly m��eny o m�síc pozd�ji, protože bylo nutné povolení ke vstupu (Zápisník m��ení 2 – 

P�íloha 4.2).   

7.1 P�ístroje a pom�cky 

Pro veškeré terénní práce byly použity tyto p�ístroje a pom�cky:  

• Totální stanice Topcon GPT 3003N (v.�. 4D0512), jejíž p�edností je možnost m��ení 

v bezhranolovém módu, p�esnost m��ení délek 3mm + 2ppm a úhl� 3” (Obr. 7.1)  [6] 

• P�ístroj Leica GL-9501-CO002 s anténou SR399 GL-9501-AN002 (v.�. 639937) 

(Obr.7.2) 

• Trojpodstavcová souprava (3x stativ, 2x odrazný hranol na trojnožce) (Obr.7.3) 

• Odrazný hranol Topcon na ty�i 

• Pásmo 30m 

• Svinovací metr 2m 

• Nást�elné h�eby, d�ev�né kolíky, kladivo 

• Zvýraz�ovací sprej 

• Reflexní vesty pro bezpe�nost 

                   

Obr. 7.1 Totální stanice Topcon  Obr. 7.2 P�ístroj Leica Obr. 7.3 Odrazný hranol 
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7.2  Rekognoskace 

Po p�íjezdu na lokalitu byla provedena rekognoskace terénu, která spo�ívala 

p�edevším v nalezení bod� polohového bodového pole dle geodetických údaj�. Problémem 

bylo, že v�tšina bod� PPBP pocházela z roku 1974 a v kolonce pro místopisný ná�rt byla 

jen nep�íjemná slova „Neexistující místopis“. Z tohoto d�vodu, nebyla v�tšina bod� PPBP 

v terénu nalezena. P�íjemným zjišt�ním bylo, že v�ž místní kaple (Obr. 7.4) je ur�ená 

v sou�adnicích S-JTSK a slouží jako zhuš�ovací bod (ZhB) 000943072040. Škoda jen, že 

kaple byla postavena v jedné z nejnižších �ástí obce, takže v�ž byla viditelná jen z n�kolika 

míst. Využito bylo i jeho zajiš�ovacího bodu (ZB) 000943072041, druhý bod 

000943072042 byl zni�en, pravd�podobn� probíhající výstavbou nové asfaltové 

komunikace mezi pozemky pro novostavby.  

Obr. 7.4 V�ž kaple Sv. Donáta 

Dalším nalezeným a pozd�ji využitým zhuš�ovacím bodem byla v�ž kostela 

sv. Václava v sousedních Lukovanech (000943072030) a Zhb 000943072420, což je 

opracovaný žulový kámen nacházející se u polní cesty mezi samotnou obcí Zak�any a 

areálem s vojenskou technikou.  

Z nalezených a využitých bod� PPBP jsou to body 141000000561, 141000000636, 

141000000650 a 141000000652.  
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7.3 Pomocná m��ická sí�

Zmín�né body z databáze bodových polí �eské republiky nebyly pro m��ení 

dosta�ující, proto byly stabilizovány další pomocné m��ické body. Ur�ení sou�adnic 

v JSTK pomocných m��ických bod� 141004204003, 141004204008, 141004204009 a 

141004204051 prob�hlo s využitím technologie GNSS (globální naviga�ní satelitní 

systém) pomocí p�ístroje Leica GL-9501-CO002 s anténou SR399 GL-9501-AN002. 

M��ení bylo provedeno statickou metodou, to je metoda s následným zpracováním dat. Na 

každém z t�chto bod� byla provedena asi t�icetiminutová observace. Po více než 

t�íhodinové p�estávce bylo toto m��ení opakováno. Dvojí nezávislé m��ení je provád�no 

pro kontrolu a vylou�ení chyb. Minimální hodinový interval mezi m��eními zaru�uje, že se 

na obloze dostate�n� zm�ní konfigurace družic, ze kterých je p�ijímán signál. 

Mezi t�mito body, jak zmín�né PPBP, Zhb, ZB a body ur�ené metodou GNSS, byla 

vytvo�ena sí� pomocných m��ických bod� (Obr. 7.5), ze kterých byly m��eny podrobné 

body. Vytvá�ení sít� a m��ení podrobných bod� probíhalo paraleln� s využitím totální 

stanice GPT 3003N. Pomocná m��ická stanoviska byla volena tak, aby byly dodrženy 

podmínky platné legislativy a co nejefektivn�ji sloužila pro m��ení podrobných bod�.  

Obr. 7.5 P�ehled m��ické sít�

7.4 M��ení podrobných bod�

Všechny podrobné body byly m��eny polární metodou z vytvo�ených pomocných 

m��ických bod�. Body byly voleny dle okopírovaných ná�rt� ZPMZ, které sloužily 

zárove� jako polní ná�rty, tzn., že do nich byla zakreslována �ísla zam��ených bod�. 

V�tšinou byla snaha zam��it co nejvíce bod�, aby p�i pozd�jší transformaci byla možnost 
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volby bod� a mohly se nejmén� vyhovující body z transformace vylou�it. V�tšina 

podrobných bod� byla m��ena na rozích budov, což jsou body nejjednozna�n�ji 

identifikovatelné. Pozornost byla v�nována tomu, zda budovy nejsou nov� zateplené.  

M��ení podrobných bod� zt�žovalo n�kolik p�ekážek. Tou nej�ast�jší bylo, že 

místa pot�ebná k zam��ení se nacházela na soukromých pozemcích. V takových p�ípadech 

se využito bezhranolového módu m��ení nebo byli vlastníci požádáni o povolení vstupu. 

V�tšinou byli vlastníci vst�ícní a zam��ení umožnili. Výjimkou byli vlastníci parcel 

�. 574/1, 574/2 a 575, kte�í m��ení nepovolili. Vzhledem k vegetaci na t�chto pozemcích 

nemohlo být využito ani m��ení v bezhranolovém módu. Z t�chto d�vod� nemohly být 

zam��eny a následn� transformovány body ze ZPMZ 74 na rozd�lení zmín�ných parcel a 

ze ZPMZ 112 na zápis novostavby budovy (parcela �. 574/2). 

Sou�ástí m��ických prací bylo m��ení pro ov��ení identických bod�, které bylo 

provedeno kontrolním zam��ením polární metodou nebo pomocí pásma metodou 

kontrolních om�rných m�r.   



25 

8. KANCELÁ�SKÉ PRÁCE

8.1 Leica Geo Office 

Leica Geo Office je program švýcarské firmy Leica Geosystems umož�ující 

kompletní zpracování dat z m��ení p�ístroji Leica využívající technologii GNSS. 

 Tohoto programu bylo využito pro výpo�et sou�adnic �ty� m��ených bod�

(141004204003, 141004204008, 141004204009 a 141004204051), které byly zam��eny 

statickou metodou.  

Po založení projektu v programu Leica Geo Office byla na�tena m��ená data, která 

byla stažena ve formátu RINEX a data z permanentní referen�ní stanice TUBO (P�íloha 

2.1). M��ená data, byla ozna�ena jako rower, což je na obrázku Obr. 8.1 vid�t zelenou 

barvou. Data ze stanice TUBO, se po ozna�ení jako reference zobrazila �erven�.  

   

Obr. 8.1 Zpracování v programu Leica Geo Office 

Jako typ GNSS byl zvolen jak GPS (americký naviga�ní systém, celým názven 

NAVSTAR GPS - Navigation Satellite Timing Global Posytioning System), tak i 

GLONASS (ruský systém Globalnaja Navigatsionnaja Sputnikovaja Sist�ma).  

Z m��ené konfigurace, nebylo možno vypo�ítat ambiguity a tím ani sou�adnice. 

Bylo nutné jednotlivá m��ení upravit zkrácením observa�ního intervalu, nebo odstran�ním 

dat z n�kterých družic, která m��ení znehodnocovala. Po vy�ešení správné kombinace byly 
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vypo�teny sou�adnice ur�ovaných bod� v sou�adnicovém systému ETRS89 (Evropský 

terestrický referen�ní systém 1989), které byly následn� p�evedeny do S-JTSK.  

Kone�ným výstupem je Seznam sou�adnic bod� ur�ených GNSS (P�íloha 2.3) a 

Výpo�etní protokoly (P�íloha 2.2). 

8.2 GEOMANW 

Geodetický manažer GEOMANW slouží p�edevším pro p�enos a zpracování 

nam��ených dat z totálních stanic zna�ky Topcon. Program lze využít také pro p�enos 

seznamu sou�adnic a knihovny kód� z po�íta�e do pam�ti totální stanice �i p�evod 

nam��ených délek na vodorovné. P�i dodržení ur�itého postupu p�i m��ení je možno 

vytvo�it vyty�ovací protokol i z totálních stanic, které tuto funkci nemají zabudovanou již 

v sob�. Další funkcí programu je test úhl�, který lze využít jako rychlou kontrolu vnit�ní 

p�esnosti m��ení vodorovných úhl� totální stanice. [7] 

I p�es �adu užite�ných funkcí bylo geodetického manažeru GEOMANW využito 

pouze pro stažení nam��ených dat z pam�ti totální stanice do po�íta�e. Stažená data se 

uložila jako dva soubory. Jedním je soubor s p�íponou *.sdt, což jsou surová neupravená 

data a druhým je soubor s p�íponou *.zap (Zápisník m��ení – P�íloha 4.1 a Zápisník 

m��ení 2 – P�íloha 4.2), kde jsou data p�ekonvertovaná do formátu MAPA2, který je 

vstupním souborem pro ostatní zpracovatelské geodetické programy, kterých bylo využito 

pro další zpracování, v�etn� zavedení korekcí.   

8.3 VKM 

Autor programu VKM uvádí, že zkratka jeho názvu vznikla tak, že program 

exaktn� spolupracuje s Vým�nným formátem Katastrální Mapy, ale m�že pracovat 

s rozli�nými variantami Vektorových �i Katastrálních Map. Program umož�uje práci 

s rastrovými i referen�ními výkresy, které mohou být mimo jiné i transformovány a 

digitalizovány. Velkou výhodou programu je automatizované zpracování geometrických 

plán� a to se všemi jeho povinnými náležitostmi, jako je grafická �ást, výkazy výpo�t�

vým�r, dosavadního a nového stavu i veškerých popisových polí, protokol� o výpo�tu… 

VKM najde své uplatn�ní i p�i díl�ích geodetických pracích jako jsou r�zné výpo�ty 

(výpo�et zápisníku, polární metoda, ortogonální metoda, kontrolní om�rné…) [8] 

Pro obnovu katastrálního operátu v katastrálním území Zak�any bylo tohoto 

programu využito pro �ást výpo�etních prací. Nejprve byl importován soubor Zak�any.vfk 

(P�íloha 1.1) a soubor RES_Zak�any (P�íloha1.2). Následovalo na�tení souboru Seznam 

sou�adnic vstupních bod� (P�íloha 3.2), který obsahoval sou�adnice využitých PBPP, ZhB 

a pomocných m��ických bod� ur�ených metodou GNSS. Na�etl se Zápisník_m��ická sí�
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(P�íloha 3.1, Obr. 8.2), což je zápisník z m��ení, který byl p�ed tím zkopírován a upraven 

tak, aby obsahoval pouze stanoviska a m��ené orientace. Do korekcí byla nastavena 

pr�m�rná nadmo�ská výška lokality 380m a pr�m�rná sou�adnice Y = 618 500m 

a X = 1 161 500m pro redukci nam��ených délek z nadmo�ské výšky a kartografického 

zobrazení do S-JTSK. Zápisník byl vypo�ten pomocí funkce G-Net/Mini, což umož�uje 

polohové vyrovnání sít�. Vyrovnaná sí� obsahuje 134 vypo�tených bod� (Seznam 

sou�adnic pomocných m��ických bod� – P�íloha 3.4) s dosaženou st�ední kvadratickou 

sou�adnicovou chybou souboru bod� 0,02m viz Protokol vyrovnání sít� (P�íloha 3.3). Ze 

všech pomocných m��ických a vstupních bod� byl vytvo�en P�ehled m��ické st�

(P�íloha 3.5) 

Obr. 8.2 Vý�ez ze zápisníku m��ické sít�

V témže programu byl vypo�ten zápisník s podrobnými body Zápisník m��ení 

(P�íloha 4.1) a Zápisník m��ení 2 (P�íloha 4.2). Výpo�tu p�edcházelo op�tovné nastavení 

korekcí a nastavení kontroly kolizí. Kontrola kolizí spo�ívá v tom, že program po výpo�tu 

sou�adnic podrobných bod� zvýrazní ty, které jsou shodné nebo velmi blízké bod�m, které 

jsou již importovány ze souboru Zak�any.vfk (P�íloha 1.1) nebo RES_Zak�any (P�íloha1.1). 

�ísla takovýchto bod� byla nahrazena �íslem p�vodního bodu, nastaveno aby se ukládaly 

sou�adnice stávajících bod� a proces výpo�tu zápisníku byl opakován (Výpo�et m��ených 

bod� – P�íloha 4.3). Následn� bylo provedeno Porovnání kolizí ze zápisníku (P�íloha 4.5), 

kde byly porovnány sou�adnice stávajících a nam��ených bod�. Posledním krokem bylo 

vyexportování seznamu sou�adnic vypo�tených bod� do textového souboru Seznam 

sou�adnic m��ených bod� (P�íloha 4.4) 
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8.4 Groma (verze 10) 

Program Groma je prost�edkem pro komplexní zpracování geodetických dat od 

na�tení výchozích sou�adnic a nam��ených zápisník� až po kone�ný seznam sou�adnic. 

Vedle výpo�t� ru�n� zadávaných bod� umož�uje hromadné (dávkové) výpo�ty. 

K veškerým krok�m a výpo�t�m jsou sestaveny výpo�etní protokoly a je možné pracovat i 

s grafickou �ástí. [9]  

Samotným výpo�t�m v programu Groma verze 10 p�edcházela kontrola jeho 

nastavení, �ímž je p�edevším správný typ délek, jednotky v úhlech a aby veškeré 

sou�adnice byly zaokrouhlovány na dv� desetinná místa. Nejprve byl program využit pro 

výpo�et sou�adnic bod� ze ZPMZ, které jako �íselné vyjád�ení m�ly pouze m��ené 

vodorovné délky a vodorovné úhly nebo šikmé délky, zenitové a vodorovné úhly. Protože 

stanoviska nebyla ur�ena v sou�adnicích, byly podrobné body takovýchto ná�rt� vypo�teny 

v místním sou�adnicovém systému. Následn� byly vypo�teny sou�adnice bod� ze ZPMZ, 

které m�ly rovn�ž jako �íselné vyjád�ení m��ené délky a úhly, ale stanoviska byla ur�ena 

v S-JTSK. Jedná se p�edevším o rozsáhlé ZPMZ 26 z roku 1980, které se týkalo nového 

zam��ení areálu JZD, který je v dnešní dob� využíván jako areál s vojenskou technikou. 

P�epo�ítáním této polární a ortogonální metody m��ení vzniklo 182 bod�, které byly 

p�e�íslovány tak, aby m�ly �íslo výpo�etního ZPMZ 424. 

Dalším krokem byla transformace sou�adnic bod� z místního sou�adnicového 

systému do S-JTSK. Jako identické body byly z nejv�tší �ásti využity nov� zam��ené 

body, ale bylo využito i bod� z Zak�any.vfk (P�íloha1.1) nebo RES_Zak�any (P�íloha 1.2).  

Ov��ené identické body (Ov��ení IB-transformace z MS – P�íloha 6.2) byly voleny tak, aby 

byly co nejvhodn�ji rozmíst�né a nebyla p�ekro�ena mezní hodnota transforma�ního klí�e 

mxy = 0,14m. Výsledkem všech transformací bylo dohromady 574 bod� (Seznam sou�adnic 

z transformace_MS – P�íloha 6.4), které byly rovn�ž p�e�íslovány tak, aby byly ozna�eny 

�íslem výpo�etního ZPMZ s navázáním na p�edchozí výpo�et. 

Pro každé p�epo�ítané ZPMZ byl vytvo�en protokol (Výpo�etní protokoly – 

P�íloha 6.1), který tvo�ila obálka s názvem katastrálního území, �íslem p�vodního a 

nového ZPMZ, použitými �ísly bod�, datem a jménem zpracovatele. Do obálky byl vložen 

ná�rt ZPMZ, kam byla dopsána �ísla identických a p�etransformovaných bod�. Následoval 

protokol o transformaci z programu Groma a tabulka vytvo�ená v programu Microsoft 

Excel, kde je uvedeno celé �íslo bodu z p�vodního ZPMZ, nové �íslo bodu, sou�adnice Y a 

X, kód kvality a po�ízení. Tišt�ná P�íloha I je vzorovým p�íkladem Výpo�etního protokolu 

ZPMZ 203.  
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8.5 MicroGEOS nautil (verze 3.5.1) 

MicroGEOS Nautil je po�íta�ový program, jehož autorem je Výzkumný ústav 

geodetický topografický a kartografický. Po�átky vývoje sahají do roku 1992. Byl 

vytvo�en pro zkvalitn�ní a urychlení prací v rámci všech typ� obnovy katastrálního operátu 

podle Návodu pro obnovu katastrálního operátu a p�evod. Jeho uživatelem jsou výhradn�

pracovníci katastrálních ú�ad� a katastrálních pracoviš�. Pro ostatní geodetickou praxi byla 

vytvo�ena verze programu s názvem DIKAT. [10] 

Program MicroGEOS Nautil se skládá ze dvou neodd�litelných �ástí. �ást 

databázová umož�uje zpracování souboru popisných informací a �ást grafická slouží pro 

práci se souborem geodetických informací. Funkce programu jako nap�íklad transformace 

rastru, vytvo�ení p�ehledu �ísel bod�, kontroly, p�e�íslování parcel, bonitá�… umož�ují 

využití programu pro celý proces zpracování od na�tení stávajících dat, p�es tvorbu 

digitální mapy �i mapy digitalizované, srovnávací sestavení parcel, záv�re�né kontroly až 

po export kone�ných dat do informa�ního systému katastru nemovitostí ve vým�nném 

formátu vfk. [10] 

Pro umožn�ní vypracování této diplomové práce byl Výzkumným ústavem 

geodetickým, topografickým a kartografickým zap�j�en hardwarový klí� a program 

nainstalován pracovníky katastrálního pracovišt� do osobního po�íta�e. Další nutnou 

instalací pro správné fungování programu byla databáze Oracle a verze programu 

Microstation s ozna�ením SE, se kterým jsou propojeny grafické funkce MicroGEOS 

Nautil. 

8.5.1 Založení projektu 

Prvním krokem p�i práci s programem MicroGEOS Nautil bylo pomocí 

Administrace - Definice projekt� - P�idat vytvo�ení nového projektu, kde bylo nastaveno:  

ID projektu – identifika�ní �íslo projektu v databázi, p�id�lí se automaticky 

název projektu – Zak�any 

katastrální území – Zak�any 

vztažné m��ítko (vytvá�eného výkresu) – 1:1000  

m��ítko PKD (podkladové – pro výpo�et vým�r a kontroly) – 1:1000 

m��ítko analogové mapy – 1:2000 

mapový list – DKM 

zp�sob obnovy katastrálního operátu – p�epracování 

p�e�íslování – ne (nedojde k p�e�íslování parcelních �ísel) 
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typ �íselné �ady – 1 (jedna �ada �íslování parcel) 

typ sou�adnicového systému – S-JTSK (Obr. 8.3).  

Obr. 8.3  Nastavení projektu 

8.5.2 Import dat 

Pomocí funkce Import VFK (Obr. 8.4) byl importován soubor Zak�any.vfk (P�íloha 

1.1). Po spušt�ní grafického prost�edí byla zjišt�na nefunk�nost importu bod� do výkresu 

P�B (p�ehled �ísel bod�). Import všech dostupných bod� v S-JTSK byl tedy proveden na 

po�íta�i katastrálního pracovišt� a prázdný výkres P�B byl nahrazen Výkresem P�B.rdl

(P�íloha 8.3) s body obsaženými v souboru RES_Zak�any (P�íloha 1.2), Seznam sou�adnic 

z transformace_MS (P�íloha 6.4), Seznam sou�adnic m��ených bod� (P�íloha 4.4),
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RES_Dopln�ní - sou�adnice identických bod� p�evzatých ze ZPMZ zam��ených v S-JTSK 

(P�íloha 6.5).  

Obr. 8.4 Funkce Import VFK 

         

8.5.3 Transformace rastr�

Rastry mapových list� byly jednotliv� transformovány Helmertovou podobnostní 

transformací na ov��ené identické body (Ov��ení IB – P�íloha 5.3). Pro transformaci rastru 

T703MKRU703.cit bylo využito 18 identických bod�, pro T703MKRU704.cit 25 

identických bod�, které byly voleny jak po obvodu území (body zam��ené p�i 

pozemkových úpravách), tak i rovnom�rn� uvnit� území. Dosažená st�ední sou�adnicová 

chyba byla v obou p�ípadech 0,31m, což vyplývá z protokol� o transformaci Protokol-

MKRU703 (P�íloha 5.4) a Protokol-MKRU704 (P�íloha 5.5). Rastry byly uloženy jako                        

Rastr-MKRU703.cit (P�íloha 5.6) a Rastr-MKRU704.cit (P�íloha 5.7), transforma�ní klí�e 

jako Klí�-MKRU703.key (P�íloha 5.8) a Klí�-MKRU704.key (P�íloha 5.9). Z identických 

bod� byl vytvo�en Seznam IB (P�íloha 5.1) a grafický P�ehled IB (P�íloha5.2, Obr. 8.5). 

Dále byla ud�lána bloková transformace pro vektorizaci n�kolika parcel areálu s vojenskou 

technikou. Transformováno bylo na 8 ov��ených identických bod� (Ov��ení IB-vojenský 

areál – P�íloha 5.12) se st�ední sou�adnicovou chybou 0,44m (Protokol-vojenský areál –

P�íloha 5.13, Rastr-vojenský areál.cit – P�íloha 5.14, Klí�-vojenský areál.key –

P�íloha 5.15). Následn� byl vytvo�en Seznam IB-vojenský areál (P�íloha 5.10) a grafický 

P�ehled IB-vojenský areál (P�íloha5.11).   
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Obr. 8.5 Vý�ez z grafického p�ehledu identických bod�

8.5.4 Kresba DKM 

Po transformaci rastr� byla tvo�ena kresba. MicroGEOS Nautil pracuje s n�kolika 

výkresy, mezi kterými je možno se p�epínat pomocí manažeru výkres� viz Obr. 8.6. 

�ervenou barvou je ozna�en aktivní výkres, k�ížek zna�í p�ipojené 

výkresy.  

Využito bylo výkresu:  

SGS – srovnávací grafický soubor (výkres, ve kterém

  byla tvo�ena kresba) 

KON  – koncept katastrální mapy 

KGS  – kone�ný grafický soubor (výsledná mapa) 

P�B  –  p�ehled �ísel bod� (výkres s body) 

ZPMZ1 – grafický p�ehled ZPMZ 

                                                                                                             Obr. 8.6 Manažer výkres�
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Velkou výhodou programu MicroGEOS Nautil jsou jeho funkce v menu 

Tvorba_DKM, kde jsou p�eddefinované atributy prvk�. Sta�í vyvolat panel Kreslení prvku 

(Obr. 8.7), zvolit Linie – Hranice parcel a nastaví se p�eddefinované atributy.  

Pro liniovou kresbu jsem využila tato nastavení:  

• hranice parcel  - barva zelená (�. 2), vrstva 1, tlouš�ka 1, styl 0 

• vnit�ní kresba  - barva žlutá (pro tisk byla zm�n�na na fialovou) 

• hranice parcel zjednodušené evidence – barva modrá, p�erušovaná �ára  

P�i vektorizaci budov lze využít funkce Accu, která zaru�uje pravoúhlost úse�ek. 

Záložky Text slouží pro vkládání parcelních �ísel. Rozlišovány byly: 

• parcelní �ísla pozemkových parcel – žlutá barva (pro tisk zm�n�na na fialovou) 

• stavebních parcel – �ervená barva 

• parcela PK pozemková – modrá barva 

• parcela PK stavební – modrá barva (jiný odstín než PK pozemková) 

• parcelní �íslo se šipkou – bílá barva / �erná  

Text lze vložit s orientací k severu nebo pod libovoln� zvoleným úhlem. V p�ípad�, 

kdy je rozm�r parcely menší než parcelní �íslo, zmenší se výška jeho textu o jednu t�etinu, 

nebo se do parcely vloží defini�ní bod a parcelní �íslo se napíše jako popis se šipkou vn�

parcely.  

Záložka Zna�ky nabízí velké množství mapových zna�ek, ze kterých bylo využito: 

budova; zahrada; koryto vodního toku nad 2m; zbo�eništ�, spole�ný dv�r; neplodná p�da; 

trvalý travní porost; park, okrasná zahrada. 

       

Obr. 8.7 Panel Kreslení prvku                                    Obr. 8.8 Panel Zm�na prvku 
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Podobný panel nástroj� jako Kreslení prvku je Zm�na prvku (Obr. 8.8), pomocí 

kterého lze nap�íklad linie hranice parcel zm�nit za vnit�ní kresbu, �íslo pozemkové 

parcely za �íslo stavební parcely…  

Dalším hodn� využívaným panelem nástroj� byl panel Editace (Obr. 8.9), který 

nabízí funkce jako nap�íklad Posun textu a jeho úprava, Úprava velikosti textu, Posun 

zna�ky, Vytvo�ení pr�se�íku p�ímek… 

Obr. 8.9  Panel Editace 

Samotná tvorba mapy byla zapo�ata spojením bod� po obvodu území (body vzniklé 

p�i pozemkových úpravách) a dále bylo postupováno od západní �ásti území po východní. 

Body se sou�adnicemi v S-JTSK byly spojeny, zbytek kresby byl vytvo�en vektorizací 

rastru, p�i které bylo využito údaj� ze ZPMZ. P�edevším byla snaha o zachování 

dochovaných rozm�r� parcel a budov. Množství vnit�ní kresby bylo generalizováno a 

kresleny byly v�tšinou pouze obvody budov. U každé parcely byla kontrolována vým�ra, 

kterou umož�uje funkce Informace - Údaje o parcele. Tabulka ukazuje �íslo parcely, druh 

pozemku, list vlastnictví, dosavadní vým�ru v SPI, vzniklou vým�ru v SGI, jejich rozdíl, 

mezní odchylku, která se ur�uje dle kódu zp�sobu ur�ení vým�ry a o kolik metr�

�tvere�ních byla odchylka p�ekro�ena (Obr. 8.10.)    

Obr. 8.10  Panel Údaje o parcele 
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8.5.5 Problémová místa 

P�i vektorizaci parcel 447 a 448 byla zjišt�na chyba vým�ry v SPI. Parcela 448 

vychází o 203 m2 v�tší a parcela 447 o 234 m2 menší než je vým�ra vedená v SPI        

(Obr. 8.11). Protože se k t�mto parcelám nevztahuje žádné ZPMZ, vznikla chyba 

pravd�podobn� p�i technickohospodá�ském mapování nebo p�i digitalizaci SPI.  Výhodou 

je, že ob� parcely se nacházejí na stejném listu vlastnictví a jedná se o tzv. „protichybu“, 

proto by nem�l být problém s jejím odstran�ním ve fázi námitkového �ízení.  

Obr. 8.11 Nesrovnalost údaj� ve vým�rách parcel 447 a 448 

Podobná nesrovnalost je mezi parcelami areálu s vojenskou technikou. 

Z pozemkové parcely 864/2 byla odd�lena stavební parcela 864/4 (Obr. 8.12). Ob� parcely 

vznikly ze sou�adnic p�ímým m��ením polární a ortogonální metodou v ZPMZ 26 z roku 

1980. Vým�ra parcely 864/4, uvedená v tehdejším výkazu vým�r podle evidence 

nemovitostí (dnes výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitostí), je 
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496 m2. Vým�ra nam��ená z SGI je 492 m2, ale v SPI je evidováno 980 m2. T�chto 488 m2

chybí parcele 864/2, která má vým�ru v SPI 26868 m2 ale nam��enou v SGI 27369 m2. Ani 

jedna z t�chto parcel není zapsaná na listu vlastnictví, nebo� jsou pod nimi parcely ve 

zjednodušené evidenci, tudíž by s opravou chyby taktéž nem�l být v�tší problém.  

Obr. 8.12 Nesrovnalost údaj� parcely 864/2 a 864/4 

8.5.6 Odstran�ní zjednodušené evidence 

Parcely nezapsané na LV byly vyhledány dle soupisu KN parcel bez listu 

vlastnictví. Jednalo se o v�tšinu parcel areálu s vojenskou technikou, komunikace, parcelu 

vodního toku a n�kolik zahrad.  Každá PK parcela byla rozd�lena na tolik �ástí, na kolik jí 

rozd�lovaly hranice parcel KN. Do každé pak bylo prozatimn� vloženo parcelní �íslo PK, 

které bylo odstran�no po spušt�ní obnovy a vytvo�ení kone�ného grafického souboru 

(KGS). V tomto výkrese jsou parcely zjednodušené evidence již automaticky p�evedeny na 

parcely katastru nemovitostí. Kmenové �íslo je p�i�azeno dle KN parcely do které vstupuje 

a �íslo podlomení je následující za posledním použitým. Pokud se standardní velikost 
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parcelního �ísla zjednodušené evidence nevejde do parcely, neumis�uje se šipka, ale �íslo 

se zmenší na pot�ebnou velikost. (Obr. 8.13)  

Obr. 8.13 Odstran�ní zjednodušené evidence  

Pro porovnání rozdílu vým�r z SGI a SPI, bylo využito funce Informace – Výpo�et 

plochy – kalkula�ka, která umožnila sou�et jednotlivých díl� parcely ZE, který se následn�

porovnal s mezní odchylkou.  

8.5.7 Kontroly 

Program nabízí i funkce na kontrolu �istoty kresby a porovnání grafické �ásti se 

souborem popisných informací. (Obr. 8.14). Kontroly ze záložky Kresby jako jsou nulové 

délky, duplicity, volné konce… byly provád�ny i v pr�b�hu tvorby, aby se chyb 

nenahromadilo p�íliš mnoho. 
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Obr. 8.14 Kontroly 

Po stisknutí tla�ítka Start, k jednotlivým typ�m vypsal program po�et zjišt�ných 

chyb. Následn� byl vyvolán manažer chyb, který v kresb� jednotlivé chyby ozna�il 

„slzi�kou“ nebo „oblou�kem“ (Obr. 8.15) a ty byly jednotliv� editovány. V p�ípad�

nulových délek, duplicit, kolineárních bod� a vnit�ní intersekce mohlo být využito 

automatických oprav.  
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Obr. 8.15 Manažer chyb 

V záv�re�né fázi byly provedeny i kontroly ze záložky Plochy (duplicita parcelních 

�ísel, parcela s více parcelními �ísly, duplicitní výskyt zna�ek, parcely bez listu vlastnictví 

neobsahující zákres parcel ZE…) a ze záložky DKM <=> SPI pro odhalení nesouladu 

mezi výkresem a SPI (p�ebyte�ná �i chyb�jící parcelní �ísla, správnost druhu pozemku, 

porovnání vým�r…). Porovnání vým�r SGI s SPI bylo uloženo do textového souboru 

Porovnání vým�r z SGI a SPI (P�íloha 9), kde je druh parcely, parcelní �íslo, vým�ra z SGI 

a SPI, jejich rozdíl, mezní odchylka, doporu�ená odchylka, zp�sob ur�ení vým�ry, 

hodnocení (v po�ádku – mezní odchylka dodržena / chyba – p�ekro�ena), list vlastnictví, 

kód kvality (Obr. 8.16). 

Obr. 8.16 Vý�ez z Porovnání vým�r z SPI a ZGI 

Tyto kontroly i veškeré další kroky bylo nutné provád�t s celým výkresem, který 

vznikl spojením výkresu z této diplomové práce s výkresem druhé poloviny 

zpracovávaného území v diplomové práci Bc. Moniky Slámové. V p�ílohách, o kterých je 

zmín�no v následujících kapitolách jsou proto data z celého obnovovaného území.   
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8.5.8 Tvorba kone�ného grafického souboru 

Vytvo�ení kone�ného grafického souboru p�edcházelo n�kolik krok�. Do databáze 

MicroGEOS Nautil byly na�teny body ze souboru RES_Zak�any (P�íloha 1.1), Seznam 

sou�adnic m��ených bod� (P�íloha 4.4), Seznam sou�adnic z transformace_MS 

(P�íloha6.4), RES Dopln�ní (P�íloha 6.5). 

Dosud nebylo zmín�no p�i�azení kód� kvalit a zp�sob� po�ízení k jednotlivým 

bod�m: 

• Body z m��ení v terénu: 

- kód kvality 3 (základní st�ední sou�adnicová chyba mxy = 0,14m) 

- zp�sob po�ízení 2 (identický nebo kontrolní bod, bude mít sou�adnice obrazu i 

polohy, ve finální fázi bude p�e�íslován vektoriza�ním ZPMZ a bude p�i�azen 

kód kvality 7) 

• P�epo�ítané body: 

- kód kvality 3 (mxy = 0,14m, bod zm�ny) nebo kód kvality 7 (bod napojení 

zm�ny) 

- zp�sob po�ízení 1 (bod ur�ený geometrickým plánem nebo p�i mapování, bude 

mít sou�adnice obrazu i polohy) 

• Identické body p�evzaté ze ZPMZ 

- kód kvality 3 (mxy = 0,14m) 

-  zp�sob po�ízení 2 (identický nebo kontrolní bod, bude mít sou�adnice obrazu i 

polohy a ve finální fázi bude p�e�íslován vektoriza�ním ZPMZ) 

• Body vzniklé vektorizací 

- kód kvality 7 (vektorizace mapy v m��ítku 1:2000) nebo kód kvality 8 

(vektorizace mapy v m��ítku 1:2880) 

- zp�sob po�ízení 3 (mxy > 0,14m, vektorizovaný bod) 

Následn� byl do databáze importován soubor Zak�any.vfk (P�íloha 1.1), který byl 

aktualizovaný ke dni 10.5.2013.  

Protože nebylo obnovováno celé katastrální území, musely se vybrat parcely, které 

nebudou do obnovy vstupovat. Pomocí �ást k.ú / KPÚ – definice �ástí – editor, byla 

vyvolána tabulka (Obr. 8.17), kde byly vybrány Všechny LV a v prvním sloupe�ku bylo 

vybráno NE (neobnovované) nebo bylo ponecháno OO (obnova operátu).  
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Obr. 8.17 Definování parcel 

N�která parcelní �ísla musela být ozna�ena jednotliv�, v�tšina mohla být vylou�ena 

hromadn� po mapových listech pomocí funkce Hromadná definice �ástí – podle mapového 

listu, kde byly vybrány mapové listy nevstupující do obnovy viz Obr. 8.18.  

Obr. 8.18 Hromadná definice parcel 
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Dalším krokem bylo o�íslování bod� vzniklých vektorizací. Byla spušt�na funkce 

Tvorba_DKM – Kontroly – záložka Nastavení, kde bylo nastaveno: 

�íslování nových bod�:  

 Po�adové �íslo k.ú.: 141 

�íslo ZPMZ: 436 

Body �íslovat od: 1 

T�ída p�esnosti: 8 

Bylo p�epnuto do záložky DKM <=> DB a po spušt�ní tla�ítka Start se o�íslovaly 

všechny lomové body na parcelách p�vodem z PK. Totéž bylo opakováno pro parcely KN, 

kdy se v záložce Nastavení p�epsalo �íslo ZPMZ na 443 a T�ída p�esnosti na 7. Takto 

vzniklo 494 a 3926 bod�, které se uložily do textového souboru Seznam sou�adnic 

vektorizovaných bod� (P�íloha 11). Mezi t�mito body jsou i body z m��ení použité pro 

kresbu, které se tímto krokem p�e�íslovaly na ZPMZ 443 a protože m�ly �íslo po�ízení 2, 

kód kvality se zm�nil na 7.  

Po vyvolání funkce Vstup/Výstup – Final bylo zmá�knuto tla�ítlo Spustit obnovu, 

�ímž se z Výkresu Srovnávací grafický soubor (SGS).rdl (P�íloha 8.1, Obr. 8.19) vytvo�il 

Výkres Koncept katastrální mapy (KON).rdl (P�íloha 8.2). Tímto krokem došlo 

k automatickému odstran�ní zjednodušené evidence. �íslo KN parcely bez listu vlastnictví 

se v tomto výkresu zobrazilo tmav� žlutou barvou, �íslo parcely PK se posunulo a nad ním 

se oranžovou barvou zobrazilo nové parcelní �íslo, jak je patrné z  Obr. 8.20. 

Obr. 8.19 Vý�ez z výkresu Srovnávací grafický soubor (SGS) 
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Obr. 8.20 Vý�ez z výkresu Koncept katastrální mapy (KON) 

Následn� byl vytvo�en Výkres Kone�ný grafický soubor (KGS).rdl (P�íloha 8.3) 

op�t pomocí funkce Vstup/Výstup – Final a tla�ítka Generovat KGS. V tomto výkrese se 

již zobrazují pouze výsledná parcelní �ísla viz Obr. 8.21. Z výkresu KGS byly vytisknuty 

n�které mapové listy v m��ítku digitální katastrální mapy 1:1000 viz P�íloha III.   

Obr. 8.21 Vý�ez z výkresu Kone�ný grafický soubor (KGS) 

8.5.9 Srovnávací sestavení parcel  

Budoucí stav operátu byl vygenerován pomocí Nástroje – Pr�vodci – Generování 

SPI OO.  Dále byla v grafické �ásti spušt�na funkce Vstup/Výstup – Kvalita vým�r do DB, 

která parcelám p�i�adila zp�sob ur�ení vým�ry podle lomového bodu s nejhorším kódem 

kvality. Zp�sob ur�ení vým�ry 2 byl p�i�azen parcelám se všemi lomovými body s kódem 

kvality 3, ostatním byl p�id�len zp�sob ur�ení 0. Srovnávací sestavení parcel, které slouží 
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k uspo�ádání parcel dle list� vlastnictví, se vyvolá z nabídky Srovnávací sestavení – 

Srovnávací sestavení parcel – Úplné (P�íloha 10.1) nebo Pro vyložení (P�íloha 10.2). Na   

Obr. 8.22 je úplné srovnávací sestavení parcel listu vlastnictví 267. V levé �ásti jsou 

parcelní �ísla, vým�ry a zp�sob ur�ení vým�r p�vodního stavu, následuje totéž pro nový 

stav a dále druh pozemku, zp�sob využití a zp�sob ochrany. Pravá �ást dává pracovník�m 

katastrálního ú�adu informace o dosažených odchylkách, je-li srovnávací sestavení parcel 

p�edkládáno vlastník�m (Srovnávací sestavení - pro vyložení), tato �ást se netiskne. 

Obsahuje sloupec s vým�rou z SGI, z SPI, nejhorší kód kvality lomového bodu, rozdíl 

vým�r a mezní odchylku. Pokud vým�ra z SGI nep�ekro�í dovolenou mezní odchylku 

ponechá se na listu vlastnictví vým�ra z SPI, v opa�ném p�ípad� musí dojít k oprav�.  

  

  Obr. 8.22 Srovnávací sestavení parcel - Úplné 

8.5.10  Export obnoveného operátu 

Posledním krokem v programu MicroGEOS Nautil byl export obnoveného operátu 

do souboru Zak�any_výsledný operát.vfk (P�íloha 12.1), který by bylo možné importovat 

do ISKN. Tomu p�edcházelo na�tení kone�ného grafického souboru do databáze, 

v grafické �ásti Vstup/Výstup – Export kresby do DB a samotný export byl proveden 

pomocí Nástroje – Pr�vodci – Export. Následn� byly exportovány body výsledného 

operátu do souboru Seznam sou�adnic bod� polohopisu (P�íloha 12.2).

8.5.11 Ov��ení homogenity 

Po dokon�ení digitální katastrální mapy metodou p�epracování by se m�la ov��it 

kvalita nového souboru geodetických informací v�etn� jeho homogenity s polohovým 

bodovým polem. Ov��ení se provádí porovnáním sou�adnic bod� nového SGI se 

sou�adnicemi bod� kontroln� zam��ených v terénu. Protože p�evážná �ást nov� vzniklých 

podrobných bod� je s kódem kvality 7, nebylo by toto testování p�íliš ú�elné.     
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ZÁV�R

Diplomová práce zabývající se obnovou katastrálního operátu p�epracováním, se na 

konkrétním katastrálním území podrobn�ji v�novala etap� výb�ru a p�ípravy využitelných 

podklad�, vyhledání a zam��ení identických bod�, obnov� SGI, v�etn� dopln�ní pozemk�

ZE a obnovení SPI. Výsledkem je návrh digitální katastrální mapy intravilánu obce 

Zak�any.  

Nový návrh DKM obsahuje 1225 digitalizovaných parcel, z �ehož 368 parcel je 

nových a vznikly odstran�ním 131 parcel zjednodušené evidence. Výsledný seznam 

sou�adnic zahrnuje 5861 bod�, z toho 827 bod� je p�evzatých z dosavadního operátu, 614 

bod� je p�epo�ítaných ze ZPMZ a 4420 bod� je vektorizovaných. V terénu bylo zam��eno 

333 identických bod�. 

Velkou výhodou byla možnost zpracování obnovy katastrálního operátu 

v programu MicroGEOS Nautil, který používají katastrální ú�ady a katastrální pracovišt�. 

Práce v n�m je podobná jiným geodetickým program�m, takže nau�it se pracovat v novém 

programu nebylo obtížné. P�itom obsahuje mnoho užite�ných funkcí, které umožní n�které 

�innosti p�i obnov� zautomatizovat �i zjednodušit. Umožní tak zpracování zrychlit a 

vylou�it n�které chyby, které by mohly být zp�sobeny lidským faktorem.   

P�i vypracovávání diplomové práce bylo motivující, že pokud budou dodrženy 

všechny postupy Návodu na obnovu katastrálního operátu a p�evod a všechny požadavky 

katastrálního pracovišt� Brno - venkov, bude moci být vzniklá katastrální mapa využita p�i 

skute�né obnov� katastrálního operátu v katastrálním území Zak�any, která je naplánována 

na rok 2014. 

P�ínosné pro m� samotnou bylo, že jsem si mohla vyzkoušet jak je problematika 

obnovy katastrálního operátu p�epracováním náro�ná, kolik zabere �asu, jaké jsou pot�eba 

programy, jaké p�edpisy pot�eba nastudovat i to, že ve výsledném mapovém díle se z ur�ité 

�ásti odráží individualita autora.   
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