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Abstrakt  

V bakalářské práci se zabývám změnou souřadnicového systému vektorové 

katastrální mapy KM-D v systému stabilního katastru na vektorovou katastrální mapu 

KMD v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. V první teoretické části se 

zabývám digitalizací souboru geodetických informací. Popisuji vznik mapy KM-D, 

problémy s jejím vedením a udržováním a důvody pro její přepracování. V druhé, 

praktické části, se věnuji jednotlivým činnostem při tvorbě mapy KMD v katastrálním 

území Sokolí. Uvádím seznam využitých mapových podkladů, způsob výpočtu 

podrobných bodů v programu Groma a tvorbu vektorové mapy v programovém vybavení 

MicroGEOS Nautil, včetně závěrečných kontrol. Výsledkem změny souřadnicového 

systému je vektorová mapa v S-JTSK vedená v informačním systému katastru nemovitostí 

a propojená se souborem popisných informací. 

Abstract in English 

In my thesis I am considering changing the coordinate system of vector cadastral 

map CM-D in system stable cadastre on vector cadastral map CMD in the Datum of 

Uniform Trigononometric Cadastral Network. In the first part deals with the digitization 

file of geodetic information. Describes the formation of CM-D maps, problems with the 

management and maintenance, and the reasons for revision. The second part is devoted to 

the various activities of map production in cadastre unit Sokolí. I mention a list of map 

base, calculation of detailed survey points in the program Groma and production of vector 

map in software MicroGEOS Nautil, including final checks. The result change of the 

coordinate system is a vector map in S-JTSK headed in information system of cadastre of 

real estates and connected with a file of descriptive information. 
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geodetických informací, systém stabilního katastru, souřadnicový systém Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální. 
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1 ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce je změna souřadnicového systému mapy KM-D, vedené 

v souřadnicovém systému stabilního katastru v katastrálním území Sokolí. Tato katastrální 

mapa bude přepracována (digitalizována) na katastrální mapu digitalizovanou (KMD) 

v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 

Digitalizace je jedním z hlavních úkolů resortu zeměměřičství a katastru 

nemovitostí a jejím úkolem je vybudování moderní digitální formy katastrálního operátu. 

Data v digitální podobě jsou prostřednictvím informačního systému zdrojem informací pro 

geodety i širokou veřejnost. Hlavní součástí katastru nemovitostí je: 

• soubor popisných informací (SPI) obsahuje údaje o pozemcích, parcelách, 

budovách, cenové údaje pro daňové účely a informace o vlastnících – jejich 

právech, omezeních a dalších skutečnostech, 

• soubor geodetických informací (SGI) zahrnuje katastrální mapu a její číselné 

vyjádření. 

Digitalizace SPI probíhala v letech 1994 – 1998, v současnosti je tedy dokončena. 

Digitalizace SGI začala v roce 1994 a její předpokládané ukončení je v roce 2017.  

Při tvorbě KMD jsem se řídila předpisy platnými v době jejího vzniku – konkrétně 

katastrální vyhláškou [1] a Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod [2]. 

Postup prací byl prováděn podle části čtvrté, odstavce 19 Návodu pro obnovu katastrálního 

operátu a převod [2]. Výsledkem změny souřadnicového systému je katastrální mapa 

propojená s SPI, vedená a udržovaná v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN).  

Bakalářskou práci jsem rozdělila na teoretickou část – v první kapitole popisuji 

historii katastrálních map až po současnost. Druhá kapitola je věnována digitalizaci. 

V další kapitole se podrobněji věnuji údajům o KM-D – uvádím informace o podkladech 

pro její vznik, použitém měřítku mapy, nevýhodám použití systému stabilního katastru 

u digitalizované mapy a důvody vedoucí k ukončení vzniku nových KM-D. 

V praktické části se zabývám jednotlivými kroky obnovy - od přípravných prací, 

přes tvorbu grafického operátu až po dokončovací práce. V závěru práce uvádím 

nesrovnalosti a jejich řešení, se kterými jsem se v průběhu přepracování setkala. 

Zhodnocení cílů mé práce je obsaženo v poslední kapitole. 
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Při obnově katastrálního operátu v katastrálním území (k. ú.) Sokolí jsem se 

podílela na místním šetření (vyhledání identických bodů (IB) pro transformaci rastru 

pozemkového katastru), přepočtech záznamů podrobného měření změn (ZPMZ) a starých 

náčrtů bývalého pozemkového katastru (BPK), tvorbě vektorové kresby, závěrečných 

kontrolách výkresu a kompletačních pracích. 
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2 KATASTRÁLNÍ MAPA – HISTORIE A SOUČASNOST 

Lidé od dávných časů měli potřebu poznávat a znázorňovat prostředí, ve kterém 

žili. V době kamenné vznikaly první jeskynní kresby a rytiny, objevovaly se první nákresy 

krajiny, které by bylo možné považovat za předchůdce map. Primitivní zobrazení prostředí 

se v průběhu tisíciletí měnilo k dokonalejším středověkým mapám, tematicky zaměřeným 

a bohatě ilustrovaným. K rozvoji map, které ovšem ještě nebyly založené na měření, došlo 

v období objevitelských výprav v novověku. 

Základy novodobé katastrální mapy byly položeny vydáním Nejvyššího patentu 

císaře Josefa II. z 20. dubna 1785. Ten, mimo jiné, stanovil vyměření půdy mapováním. 

K mapování byl vydán návod – Naučení, jak se měření pozemků obcemi prakticky 

provádět má, který obsahoval i povinné vybavení měřických skupin (dřevěné latě délky 

1 vídeňského sáhu, měřické řetězce, provazce nebo tkaninové pásmo, výtyčky, kolíky a 

pomůcky k zakreslování). Polní práce byly zahájeny označením obecních hranic mezníky a 

následně zaměřeny metodou měřického stolu. O průběhu hranic byl sepsán protokol. 

Hranice obce byly vytvořeny tak, aby uvnitř každé katastrální obce bylo 40-50 domů i 

s polnostmi. Takto vytvořené hranice s malými změnami platí jako katastrální hranice 

dodnes. Pro měření se plocha každé obce rozdělila na tratě nebo hony (ohraničené cestami 

nebo potoky), jednotlivé tratě byly zobrazeny na náčrtech zvaných brouillony, pozemky 

byly označeny topografickým číslem. Menší pozemky pravidelného tvaru měřili sedláci 

řetězcem nebo provazcem podle instrukcí zeměměřičského inženýra a pod vedením 

vrchnosti. Nepravidelné větší pozemky zaměřoval inženýr měřickým stolem. Z měření 

byly vyloučeny neplodné půdy, měřily se pouze pozemky plodné (role, louky, vinice, 

chmelnice a lesy). I přes dokonalejší zpracování a pokrokovost oproti dřívějším katastrům, 

byl josefský katastr zatížen mnoha chybami. Největší závadou byl nesprávný princip 

celého měření – měření neprobíhalo podle geodetické zásady „z velkého do malého“ 

spočívající v tom, že nejdříve se zaměřila a vyrovnala polohopisná síť, poté se do sítě 

zaměřovaly menší celky (obce). Následně bylo možné měřit jednotlivé pozemky, jejichž 

plocha se vyrovnala na plochu obce. Nepoužití této zásady vedlo k tomu, že často nebylo 

možné z jednotlivých brouillonů sestavit mapu celé obce (hranice tratí často nebyly 

změřeny přesně a nenavazovaly na sebe), natož souvislou mapu celé říše. 

Potřeba spravedlivého vyměření pozemkové daně a vytvoření souvislé mapy 

rakouského císařství vedla k založení stabilního katastru. Vlastnímu měření předcházela 
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velmi pečlivá a promyšlená příprava dvorské komise. Bylo stanoveno, že katastrální 

měření bude založeno na vědeckých základech a bude připojeno na předem vytvořenou 

trigonometrickou síť. 

Patent rakouského císaře Františka I. o pozemkové dani z 23. prosince 1817 

obsahoval několik zásad – mimo jiné stanovil, že: 

• měření povedou vojenští a civilní geometři, 

• pro každou obec se vyhotoví mapa, zobrazí její hranice a pozemky podle kultur, 

• úřady a osoby pověřené mapováním a vceňováním dostanou podrobné instrukce 

zveřejněné v oběžnících, 

• výsledky měření a vceňování se zájemcům poskytnou před uložením daně a budou 

řešené jejich případné námitky, 

• změny v osobě držitele nebo rozsahu držby se budou evidovat tak, aby daně byly 

vybírány od skutečného vlastníka a ze skutečné výměry pozemku, 

• měření bude probíhat po jednotlivých zemích říše [22]. 

Vydáním patentu nastal čas k zahájení měřických prací. Nejdříve byla vybudována 

trigonometrická síť I. – III. řádu určená číselně a trigonometrická síť IV. řádu vytvořená 

grafickou metodou. Rozměr trigonometrické sítě I. řádu byl odvozen ze 4 přímo měřených 

základen, vzdálenost bodů byla 15-30 km, úhly byly měřeny teodolitem 

s dvanáctinásobnou repeticí, s průměrnou odchylkou úhlového uzávěru 2,1´´. Délky byly 

měřeny latěmi. Body I. řádu byly vždy voleny tak, aby na nich mohl být postaven stroj, 

v sítích nižších řádů byly za trvale stabilizované body využity i věže kostelů. 

Trigonometrická síť II. řádu byla zhuštěna na délky stran 9-15 km, III. řádu s délkami stran 

4-9 km. Pro potřeby podrobného měření byly body číselné triangulace zhuštěny grafickou 

triangulací s využitím metody měřického stolu.  

Podrobné měření bylo prováděno metodou měřického stolu – geometr si na papír, 

napnutý na skleněné desce měřického stolu, vynesl rozměr sekčního rámu 25x20 

vídeňských palců. Poté rozdělil sekční list po 5 palcích. Od vzniklých obdélníků vynášel 

trigonometrické body sousedních sekcí. Po vytyčení sítě postavil stůl na trigonometrický 

bod, provedl orientaci. Nové body byly určeny protínáním vpřed z daných 

trigonometrických bodů.  
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Měřítko 1:2800 vzniklo tak, že mělo být 1 rakouské jitro půdy (plocha 40x40 sáhů) 

zobrazeno na mapě 1 čtverečním palcem. Délka 1 palce zobrazovala 40 sáhů 

ve skutečnosti, kdy 1 sáh = 6 stop, 1 stopa = 12 palců. Délka 1 palce na mapě tedy 

odpovídala délce 40x6x12 = 2880 sáhů ve skutečnosti. [11].  

 

Obr. 1: Vznik sáhového měřítka 1:2880 [21] 

 

Způsob zobrazení zvolila dvorská komise po zkušenostech z měření v Bavorsku. 

Po jeho vzoru určila jako referenční plochu Gaussovu kouli a jako zobrazovací soustavu 

Cassini-Soldnerovo transversální válcové zobrazení. Plášť válce se dotýká Země 

v poledníku, který probíhá přibližně středem zobrazovaného území a je znázorněn osou X. 

Ostatní poledníky se zobrazují jako rovnoběžky (i když ve skutečnosti se sbíhají 

k severnímu pólu). Hlavní kružnice jsou kolmé k poledníku, nezkreslená délka je pouze 

na hlavní kružnici, která představuje osu Y a prochází počátkem soustavy. Poledníky a 

hlavní kružnice se na kouli zobrazují jako lichoběžníková síť, na mapě jako čtvercová síť. 

Rozdíl mezi oběma sítěmi představuje zkreslení, které roste se vzdáleností od základního 

poledníku. Dochází tím ke zkreslování délek i úhlů (délkové zkreslení na okraji 

východních Čech cca 200 km od základního poledníku dosahuje hodnoty +42 cm/1 km).  

Pro eliminaci zkreslení bylo zvoleno více souřadnicových soustav – v rámci rakouské říše 
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bylo 7 soustav, v Uhrách 3 soustavy. Na území našeho státu byla zvolena pro Čechy 

souřadnicová soustava se středem na bodu Gusterberg v Horním Rakousku, pro Moravu a 

Slezsko soustava se středem věže kostela sv. Štěpána ve Vídni (souhrnně nazýváno 

systémy stabilního katastru (S-SK)). Vzhledem ke vzájemnému pootočení soustav 

nemohlo být jejich rozhraní vymezeno poledníky ani rovnoběžkami, ale bylo pevně 

vyznačeno v terénu [12], [22]. 

Protože nebyla zajištěna pravidelná aktualizace katastrálních map, začal jejich 

obsah zastarávat. Příčinou byly rychlé změny při dělení pozemků po roce 1848 

v souvislosti se zrušením roboty a hospodářským rozvojem. Zákonem o revizi katastru 

daně pozemkové ze dne 24. května 1869 byla stanovena reambulace katastru a jeho 

pravidelné revize. Od té doby se stabilní katastr nazývá reambulovaný katastr. Zjištěné 

změny měly být do map stabilního katastru jednorázově doplněny. Při důrazu na rychlost a 

nízké náklady byly práce prováděny ve spěchu a méně odborně. Tím docházelo 

ke znehodnocování obsahu původního mapového díla. Od roku 1883 na reambulovaný 

katastr navázal evidovaný katastr (někdy označován jako katastr evidence daně 

pozemkové) – jeho hlavním úkolem bylo udržování katastrálního operátu v souladu se 

skutečným právním stavem, oznamování změn vlastníky, soulad katastru s veřejnými 

knihami a jeho pravidelná revize.  

Operát, vytvořený ve stabilním katastru, byl svým rozsahem a zpracováním 

dokonalé dílo, které od té doby nemělo obdoby. V průběhu 20. století bylo zahájeno nové 

mapování s různou přesností a různými měřítky, ovšem vlivem společenských a 

politických změn byla dokončena pouze jednotlivá katastrální území převážně větších měst 

a obcí, ve kterých byly prováděny pozemkové úpravy. Se vznikem nové pozemkové 

evidence docházelo vždy k převzetí operátu předchozí evidence – proto většina dnešních 

katastrálních map má původ v mapování stabilního katastru.  

Převedení analogové katastrální mapy do digitální podoby má výhody v lepší 

dostupnosti jejího obsahu pomocí dálkového přístupu, je možné zobrazit stav mapy 

k určitému datu, propojit data s SPI, vytvářet hromadné sestavy. Kvalita digitálních map je 

ale stále zatížena nepřesnostmi vytvořenými v době jejího vzniku nebo v pozdějších 

reambulacích. Tyto původní nedostatky nelze odstranit kancelářským zpracováním – při 

digitalizaci jsou odstraněny pouze hrubé nesoulady a chyby způsobené původní obnovou 

nebo vedením katastrálního operátu.  
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V dnešním pojetí je katastrální mapa mapa velkého měřítka (do měřítka 1:5000), 

která obsahuje polohopis a popis. Platné katastrální mapy mají různá měřítka, přesnost, 

formát a souřadnicový systém. Přibližně 70% analogových katastrálních map má původ 

v mapování stabilního katastru v souřadnicových systémech Sv. Štěpán (Morava) a 

Gusterberg (Čechy) v sáhovém měřítku 1:2880.  

Přesnost katastrální mapy v digitální formě je dle vyhlášky [1] dána přesností 

jednotlivých podrobných bodů polohopisu. Přesnost podrobného bodu polohopisu 

katastrální mapy se určuje pomocí kódu kvality tohoto bodu. Ten se stanoví podle hodnoty 

výběrové střední souřadnicové chyby v závislosti na základní střední souřadnicové chybě 

mxy. 

Tab. 1: Stanovení kódu kvality podrobných bodů určených geodetickými metodami [1] 

 

Tab. 2: Stanovení kódu kvality podrobných bodů určených digitalizací z katastrální mapy 

vedené na plastové folii [1] 

 

 

Formy platných katastrálních map na území České republiky: 

a) digitální katastrální mapa (DKM) 

• vektorová mapa vytvořená ve vztažném měřítku 1:1000, 

• geometrické a polohové určení podrobných bodů je v S-JTSK, 

• vzniká:  

- přímým měřením podle předpisů pro tvorbu digitální mapy, 

Kód
kvality

Základní střední souřadnicová
chyba mxy

3 0,14 m
4 0,26 m
5 0,50 m

Kód
kvality

M ěřítko katastrální mapy
Základní střední souřadnicová

chyba mxy

6 1:1000, 1:1250 0,21 m

7 1:2000, 1:2500 0,50 m

8 1:2880 a jiné výše neuvedené 1,00 m
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- převodem dříve vyhotovených map číselně určených v S-JTSK 

(technickohospodářské mapy (THM) a základní mapy velkého měřítka 

(ZMVM)), 

- digitalizací analogových map (nejčastěji v měřítku 1:1000) vytvořených podle 

Instrukce A, 

 

b) katastrální mapa grafická (analogová) 

• je zobrazena na papíře nebo plastové folii, 

• má různá měřítka, přesnost a souřadnicové soustavy stanovené v době jejího 

vzniku, 

• nejrozšířenější jsou odvozené mapy z mapování ve stabilním katastru v měřítku 

1:2880, 

• v pravidelných intervalech se skenuje a je dostupná ve formě rastrových dat v S-

JTSK, 

 

c) katastrální mapa obnovená digitalizací analogové mapy 

• KM-D  

- vznikla převedením analogových map v měřítku 1:2880 v souřadnicovém 

systému stabilního katastru do digitální podoby, 

- řídila se Návodem pro obnovu katastrálního operátu [4] a Zásadami pro obnovu 

[5], 

- digitalizovaná mapa zůstala v původním souřadnicovém systému Sv. Štěpán 

na Moravě a Gusterberg v Čechách, 

 

• KMD 

- je mapa vzniklá přepracováním analogových map v souřadnicovém systému 

stabilního katastru do S-JTSK podle návodu pro obnovu katastrálního 

operátu [2], 

- tento druh katastrální mapy vzniká od roku 2009. 

3 DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU  

K 1. 1. 1993 vznikl na základě předpisů [6] katastr nemovitostí (KN). Do té doby 

platná evidence nemovitostí (EN) přestala svými principy a zásadami vyhovovat novým 
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požadavkům. Byl obnoven intabulační princip, kdy se vlastnictví k nemovitosti nabývalo 

vkladem do katastru. Katastrální operát tvořil mj. soubor geodetických informací a soubor 

popisných informací [7]. 

Jedním z hlavních úkolů katastrálních úřadů bylo převzetí operátu evidence 

nemovitostí a postupné převádění SPI a SGI do digitální podoby - tzv. digitalizace. 

Nejdříve se začalo s digitalizací souboru SPI. Do KN bylo potřeba doplnit informace 

o pozemcích, které byly sloučeny v 50. a 60. letech 20. století do velkých půdních celků a 

jejichž hranice byly v terénu neznatelné. Byla založena zjednodušená evidence (ZE), která 

obsahovala informace o vlastníku, výměře nebo zbytkové výměře, parcelních číslech podle 

evidence před sloučením a druh evidence podle které byly parcely obnovené – 

z pozemkového katastru (PK), evidence nemovitostí (EN) nebo grafických přídělů a 

scelení (GP). V letech 1997-1998 byla ZE doplněna údaji o bonitovaných půdně 

ekologických jednotkách (BPEJ). Parcely ZE nebyly zobrazeny v katastrální mapě. Jejich 

grafické znázornění bylo v mapách původní evidence nebo v nově vzniklém grafickém 

přehledu zjednodušené evidence (GPZE) s přibližným zákresem hranic parcel. Hranice 

parcel ZE se obnovou operátu přeměnily na hranice parcel katastru nemovitostí. 

V katastrálních územích s platnou digitální mapou již žádné parcely v ZE neexistují. 

Digitalizace SPI byla ukončena v roce 1998, digitalizace SGI stále probíhá. Cílem Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) je pokrytí celého území ČR digitální mapou 

do roku 2017.  

Přednosti digitálních údajů katastru nemovitostí: 

• jednodušší údržba, přejímání i poskytování aktuálních údajů, 

• zajištění souladu mezi SGI a SPI, 

• usnadnění propojení s jinými informačními systémy, 

• je možné odstraňovat chyby nebo nedostatky v datových souborech, 

• lze sledovat historii každého prvku. 

Digitální katastrální mapy jsou nezbytným podkladem pro navazující činnosti 

v oblasti státní správy, vedení měst a obcí a zeměměřičství. Navazují na ně digitální 

technické mapy, územní plány, mapy inženýrských sítí atd. Obce mají povinnost vést 

územně analytické podklady – je výhodné, aby vznikaly nad platnou digitální katastrální 

mapou. Katastrální mapy v rastrové podobě mají omezené možnosti použití.[8] 
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Stav digitalizace - k 31. 12. 2014 byla katastrální mapa v digitální podobě v 11 121 

katastrálních územích, což je 84,9 % z jejich celkového počtu 13 099 [9]. K 30. 4. 2015 

bylo digitalizováno 11 326 katastrálních území (86% z celkového počtu) [25]. 

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KM-D 

4.1 CHARAKTERISTIKA MAPY  

KM-D vznikala obnovou katastrálního operátu – přepracováním sáhových map 

podle dřívějších předpisů [4], [10]. Digitalizace se prováděla po jednotlivých katastrálních 

územích. Z obnovy byla vyloučena území, ve kterých probíhaly nebo byly plánované 

pozemkové úpravy. Zahájení obnovy bylo oznámeno dotčené obci. 

I po obnově přepracováním zůstala KM-D ostrovní mapou daného katastrálního 

území (tj. na mapovém listu chyběla návaznost na sousední katastrální území – mapa 

nebyla vyplněna až k mapovému rámu, ale její hranice končily s hranicí zájmového území) 

umístěná do souřadnicového systému, ve kterém vznikla [4]. 

4.2 PODKLADY PRO VZNIK  

Katastrální mapy v sáhovém měřítku byly často znehodnocovány nekvalitní 

údržbou, mnohonásobnou reprodukcí a také vypuštěním velké části původního obsahu. 

Tato zjednodušení zkomplikovala vedení katastrální mapy a při digitalizaci bylo třeba 

nežádoucí vlivy vyloučit při minimalizaci polních prací a nákladů. Proto bylo vhodné při 

přepracování SGI použít mapy pozemkového katastru a na ně navazující operáty 

přídělového a scelovacího řízení. Tím sice nebylo možné zlepšit kvalitu původního 

podkladu, ale bylo možné odstranit nežádoucí vlivy, které mapu postupem doby 

znehodnocovaly. Přesnost katastrální mapy byla dána přesností měření v době jejího 

vzniku.  

4.3 DŮVODY PRO ZMĚNU SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU MAPY KM-D 

Po praktických zkušenostech s vedením mapy KM-D v systému stabilního katastru 

byla dne 18. 4. 2000 Radou pro digitalizaci SGI navržena změna souřadnicového systému 

KM-D na S-JTSK. Hlavním důvodem ukončení vzniku nových KM-D v systému 

stabilního katastru byla složitá údržba těchto map, zvýšené náklady, delší časová náročnost 

a jejich vedení mimo prostředí ISKN. Velkým problémem bylo ostrůvkovité vedení map 
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neumožňující souvislé zobrazení. Na styku dvou katastrálních území s mapou KM-D 

docházelo k rozdílnému zobrazení katastrální hranice - pro každé k. ú. existoval vlastní (a 

mnohdy hodně odlišný) průběh katastrální hranice. Některé území v terénu patřilo do obou 

k. ú., jiné zase do žádného.  

Nové změny bylo třeba měřit v S-JTSK, do mapy se změna dostala přizpůsobením 

změny mapě (pomocí transformace). Tím docházelo k nesouladu výměr evidovaných v SPI 

(ze souřadnic S-JTSK) s výměrami v SGI (ze souřadnic S-SK).  

Výhody sjednocení souřadnicového systému katastrálních map v S-JTSK byly: 

• využívání jednotného programového vybavení bez nutnosti úprav, 

• odpadla transformace linií BPEJ do S-SK, 

• nebyla nutná transformace výsledné mapy kvůli definičním bodům, 

• katastrální mapy se staly kompatibilní s jinými informačními systémy, 

• odstranily se problémy se zaváděním dat do ISKN, 

• odpadla nutnost transformace zaměřených změn v S-JTSK do S-SK [13]. 

5 PŘEPRACOVÁNÍ KM-D  NA KMD  V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SOKOLÍ  

5.1 POPIS LOKALITY  

Sokolí je malá vesnička v Českomoravské vrchovině, ležící podél levého ramene 

řeky Jihlavy asi čtyři kilometry severozápadně od centra města Třebíč. Svůj název 

vesnička dostala podle hnízdících sokolů. Nadmořská výška obce se pohybuje kolem 

405 m n. m. Počet stálých obyvatel se postupně od r. 1930 snižoval (z původně 

207 obyvatel na 101 stálých obyvatel v r. 2011). 
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Obr. 2: Poloha katastrálního území Sokolí [23] 

Tab. 3: Základní informace o lokalitě k 30. 9. 2014 

 

5.2 SEZNAM VYUŽITÝCH MAPOVÝCH PODKLAD Ů 

Katastrální území Sokolí spadá pod správu Katastrálního pracoviště Třebíč, které 

poskytlo veškerá potřebná data a další informace. Výchozím mapovým podkladem 

pro obnovu operátu byla platná katastrální mapa KM-D, která byla od 28. 3. 2002 vedena a 

aktualizována v digitální formě ve vztažném měřítku 1:2000 v souřadnicovém systému 

Sv. Štěpán. Podrobné body měly kód kvality 3 nebo 8.  

Dále byly k dispozici mapové listy katastrální mapy v měřítku 1:2880 v systému 

Sv. Štěpán (ZS VI-18-19, ZS VI-18-20, ZS VI-19-03, ZS VI-19-04 a ZS VI-19-07) a jejich 

rastrová podoba natransformovaná do S-JTSK (G710SZ061819.cit, G710SZ061820.cit, 

G710SZ061903.cit, G710SZ061904.cit, G710SZ061907.cit) – oba mapové soubory nebyly 

od zplatnění KM-D aktualizovány.  

Obec: Třebíč Počet parcel KN: 1157
Číslo obce: 590266 Počet LV: 295
Katastrální území: Sokolí Počet budov s č.p./č.e. 54/89
Číslo k. ú.: 752185 Počet budov bez č.p./č.e. 56
Pracovní číslo: 12 Rozestavěné budovy 4
Výměra [ha]: 407,61 Počet bodů PPBP 12

Základní údaje
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Mapy dřívější pozemkové evidence – bývalého pozemkového katastru č. 1, 2, 3 

s přesahem a 4 (vzniklé reprodukcí mapy v měřítku 1:2880 podle stavu z roku 1927) byly 

využity ve formě souvislého rastru (Sokoli_S_JTSK.cit). K pohledové kontrole souladu 

katastrální mapy se skutečností bylo využito ortofoto (treb14.jpg, treb15.jpg, treb16.jpg, 

treb24.jpg a treb25.jpg). Pro přepočty zeměměřických činností byly využity polní náčrty, 

geometrické plány, ZPMZ. 

5.3 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

5.3.1 Předmět obnovy 

Předmětem obnovy je přepracování vektorové mapy KM-D v systému stabilního 

katastru (S-SK) na mapu KMD v S-JTSK.  

5.3.2 Zahájení obnovy, založení projektu a průvodního záznamu 

V ISKN bylo založeno řízení OO-1/2014-710 a doplněny údaje dle šablony. 

V průběhu obnovy se podle potřeby v příslušném řízení rezervovala ZPMZ a parcelní čísla. 

Informace o zahájení obnovy při změně souřadnicového systému mapy S-SK do S-JTSK 

se vlastníkům ani obci nezasílá. Před zahájením prací byl zpracován projekt a připraven 

průvodní záznam. 

Projekt obsahuje: 

• údaje o lokalitě – informace o katastrálním území z ISKN, rozloha, počet parcel 

a budov, 

• informace o platné katastrální mapě a mapě dřívější pozemkové evidence, 

případně o dalších využitelných grafických podkladech, 

• seznam katastrálních map v sousedních katastrálních územích, posouzení 

možnosti převzetí podrobných bodů na sousedních katastrálních hranicích, 

• soupis důležitých využitelných podkladů, 

• rozsah revize, 

• způsob obnovy, včetně způsobu určení souřadnic podrobných bodů, 

• stanovení postupu prací při vyhotovení nové mapy KMD, včetně časového 

harmonogramu jednotlivých etap, 

• příloha projektu - grafická přehledka katastrálního území s vyznačeným kladem 

mapových listů a se zákresem sousedních území, včetně popisu druhu map. 
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Projekt zpracovala odborně způsobilá osoba stanovená katastrálním úřadem, 

schválil ředitel Katastrálního pracoviště (KP) Třebíč. Své stanovisko připojil vedoucí 

technického odboru Katastrálního úřadu (KÚ) pro Vysočinu a Zeměměřický a katastrální 

inspektorát v Brně (ZKI). 

Průvodní záznam obsahuje seznam na sebe navazujících činností s kolonkami 

časového plnění, podpisem zaměstnance a vedoucího. 

Projekt (viz. Příloha 1) i průvodní záznam (viz. Příloha 2) se dokumentují také 

v digitální formě a jsou uloženy podle přílohy č. 56 návodu [2].  

5.3.3 Částečná revize katastrálního operátu 

Při změně KM-D na KMD byla provedena částečné revize katastru podle § 55 odst. 

2 písmene a) vyhlášky [1] v rozsahu podle § 43 odst. 5 písmene:  

a) šetření hranice katastrálního území – bylo provedeno v části, kde nebyla katastrální 

hranice přebírána ze sousedních území s platnou digitální mapou DKM nebo KMD, 

g) kontrola místního a pomístního názvosloví - byl vytvořen seznam místních a 

pomístních názvů, včetně jejich umístění v grafickém přehledu, 

h) revize podrobného polohového bodového pole (PPBP), 

i) prověření údajů o fyzických a právnických osobách v ISKN, včetně doplnění 

chybějících dat. 

Konání revize bylo zaměstnankyní oddělení dokumentace s předstihem oznámeno 

obci. Účastnila jsem se šetření hranice s k. ú. Petrovice u Třebíče. V terénu byly nalezeny 

2 původní kamenné mezníky. Hranice s ostatními katastry (k. ú. Račerovice (KMD), 

Podklášteří (DKM), Řípov (DKM), Stařeč (DKM) a k. ú. Krahulov (DKM)) se přebrala 

z ISKN.  

V rámci částečné revize bylo také prověřeno porovnání seznamu budov s čísly 

popisnými a evidenčními – nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti. U budov, které nebyly 

zapsány na listu vlastnictví (LV), byl založen záznam pro další řízení (ZDŘ). Vlastníci byli 

vyzváni k doplnění listin potřebných pro zápis do katastru nemovitostí (kolaudace, 

případně i geometrický plán). Byl prověřen soulad údajů o fyzických a právnických 

osobách v ISKN a v centrální evidenci obyvatel a doplněna chybějící data.  
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V k. ú. Sokolí je evidováno 12 bodů PPBP (507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 

515, 516, 517, 518). Pochůzkou v terénu nebyly body nalezeny. Byl vyhotoven protokol 

o oznámení závad a změn na bodech PPBP – viz. Příloha 3.  

Revizí místního a pomístního názvosloví byl vytvořen seznam místních a 

pomístních názvů a jejich grafický přehled – viz. Příloha 4. 

5.3.4 Výběr využitelných podkladů  

Dle vyhlášky [1] se za využitelné podklady považují data platného SGI a SPI 

z ISKN, výsledky zeměměřických činností založené v měřické dokumentaci, případně 

další výsledky zeměměřických činností s ověřenou přesností a operáty dřívějších 

pozemkových evidencí. Podkladem pro grafický soubor byl rastr platné katastrální mapy 

s využitím PK rastru a ortofota.  

Dalším podkladem byl přehled čísel bodů (PČB). Z ISKN jsem pomocí funkce 

souřadnice – export bodů – vytvořila textový seznam souřadnic bodů zaměřených v S-

JTSK. Textový soubor jsem načetla v programu Groma a přenesením bodů do výkresu 

v programu Nautil byl vytvořen výkres PČB. Pokud byla určitá oblast zaměřená v S-JTSK, 

souřadnice bodů se převzaly, v grafickém přehledu se vyznačily zelenou barvou (č. 2) a 

značkou č. 1.10. Výběr identických bodů pro zpřesňující transformaci souvislého rastru se 

provedl pochůzkou v terénu. Nalezené identické body (mezníky) se v terénu označily 

reflexní barvou, kontrolně zaměřily ruční GPS a vyznačily do kopie mapy PK. Ostatní IB 

(rohy budov) se vyznačily pouze do kopie mapy PK, bez barevného značení v terénu. 

Do grafického přehledu IB se vyznačily červenou (č. 3) mapovou bodovou značkou č. 1.10 

[1]. V případě nejasností byl přidán popis. Stejnou mapovou značkou a oranžovou barvou 

(č. 6) se vyznačily body, které bylo třeba zaměřit pro dopočty z využitelných podkladů – 

viz. Obr. 3.  
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Obr. 3: Ukázka grafického přehledu identických bodů 

5.3.5 Založení a naplnění přehledu ZPMZ 

Přehledy ZPMZ slouží k lepší orientaci při výběru využitelných podkladů 

v zájmové lokalitě nejen pro potřeby katastrálních pracovišť, ale i pro geodety. Výkres 

ZPMZ2 s vyznačením zeměměřických činností v S-JTSK jsem dle příručky [24] 

vygenerovala z ISKN, výkres ZPMZ 1 všech ostatních ZPMZ a výsledků měření 

před začátkem číslování ZPMZ – před r. 1972 – byl vytvořen automatizovaně na KÚ 

pro Vysočinu v Jihlavě z programu Vývoj parcel 2, který má naplněnou databázi tak, aby 

vyhledal k parcele příslušné náčrty BPK a ZPMZ. 

Oba výkresy byly spojeny do jednoho a atributy prvků byly upraveny dle nastavené 

předlohy v programu Nautil – Tvorba DKM – změna prvku DKM. Chybějící čísla ZPMZ se 

do rastrového obrazu KN mapy doplnila podle stejných atributů – Tvorba DKM – kreslení 

prvku DKM – číslo ZPMZ v S-JTSK se značí fialovou barvou č. 5, ZPMZ v místním 

systému modrou barvou č. 7 a starší podklady BPK zápornými zelenými čísly č. 2. Úprava 

výkresu se sestávala z posunutí čísla ZPMZ do místa se změnou podle náčrtu. V případě, 

že ZPMZ obsahovalo více řešených parcel nebo liniové stavby, čísla byla nakopírována 

do více oblastí. Po ukončení prací se spojený výkres znovu rozdělil na dva samostatné – 
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ZPMZ 1 pro místní systém a staré náčrty a ZPMZ 2 pro S-JTSK. Současně s vytvářením 

výkresů ZPMZ byly doplňovány do programu Vývoj parcel (sloužícího pro vyhledávání 

čísla ZPMZ podle parcelních čísel) chybějící parcelní čísla nebo ZPMZ. Pro vyhotovitele 

geometrických plánů jsou výkresy ZPMZ1 a ZPMZ2 dostupné pomocí dálkového přístupu 

ISKN. 

 

Obr. 4: Ukázka grafického přehledu ZPMZ 

5.3.6 Transformace rastrových obrazů základních podkladů 

Podkladem pro doplnění vektorové kresby byl zpřesněný rastr. Původní zdrojový 

rastr (deformovaný srážkou) vznikl skenováním jednotlivých mapových listů 

na atestovaném skeneru podle pokynů [14]. Kvalita dat byla ověřována afinní transformací 

na rohy normovaného mapového listu. Přesnost kartometrického skenování byla dána 

střední souřadnicovou chybou skenování mxy < 0,10 mm. Plátováním v SW Kokeš byl 

zdrojový rastr transformován na ideální rozměr mapového listu, byla odstraněna srážka 

mapového listu. Tímto postupem vznikl rekonstruovaný rastr umístěný v S-SK. Spojením 

jednotlivých rekonstruovaných rastrů pro danou lokalitu (včetně sousedních katastrálních 

území) byl vytvořen celkový rastr. Pohledovou kontrolou byla kontrolována návaznost 

kresby na styku ML a návaznost rámových značek. Rozdíl návaznosti původní kresby by 
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neměl překročit grafickou přesnost mapy – neměl by překročit dvojnásobek tloušťky čáry 

(tj. 0,8 sáhu = 1,52 m). Shlukovou analýzou byly nalezeny úseky katastrální hranice, 

u kterých měly polohové opravy v souřadnicích bodů přibližně stejnou velikost a směr – 

tzv. shluky. Střední souřadnicová chyba mxy, vypočtená ze všech bodů shluku, by neměla 

překročit dvojnásobek grafické přesnosti mapy – tj. 0,8 sáhu. Analýzou katastrální hranice 

v k. ú. Sokolí byla zjištěna střední souřadnicová chyba mxy = 0,5 sáhu. Vzhledem 

k dosaženému výsledku mohly být body na katastrální hranici spojeny v hraniční polygon. 

Tato skupina bodů byla použita jako IB pro vyrovnávací Jungovu transformaci – vznikl 

souvislý rastr v S-SK. Transformací souvislého rastru pomocí globálního transformačního 

klíče (soubor rovnic vytvořených pro transformaci z S-SK do S-JTSK na podkladě bodů 

číselné triangulace stabilního katastru I. - III. řádu) byl vytvořen souvislý rastr v S-JTSK a 

vektorový hraniční polygon s vyrovnanými hranicemi ve stejném systému [15], [16]. 

Souvislý rastr byl vytvořen zaměstnanci oddělení obnovy katastrálního operátu 

na pracovišti v Dačicích, doplněn byl zaměstnanci stejného oddělení v Třebíči. 

Zpřesňující transformace byla provedena zaměstnankyní oddělení obnovy 

katastrálního operátu KÚ pro Vysočinu. Pro tvorbu transformačního klíče byly použity 

vhodně rozmístěné IB vyznačené v přehledu IB a zaměřené v S-JTSK a vhodné body v S-

JTSK evidované v registru souřadnic. Dále byly načteny také všechny body 

transformačního klíče použitého pro tvorbu zpřesněného rastru v sousedních k. ú. - nejen 

body na katastrální hranici, ale i body ležící v sousedním k. ú., které by mohly ovlivnit 

geometrické a polohové určení katastrální hranice. Jednotlivým bodům byl přiřazen 

rastrový obraz. Při posuzování vhodnosti použití konkrétního bodu se věnovala pozornost 

bodům s překročenou odchylkou, zobrazeným hranám bloků, koeficientu zobrazení 

podrobných bodů a pomocnému srovnání výměr. Tyto údaje byly vytvořeny 

v SW WKOKES32 a uloženy ve výkresovém souboru Sokoli_t_prot.VYK – viz. Příloha 5. 

Hranice v digitální podobě ze sousedních k. ú. (Podklášteří, Řípov, Stařeč, Krahulov) byla 

převzata. K vytvoření zpřesněného rastru byla použita podobnostní transformace 

s Jungovou dotransformací souvislého rastru v S-JTSK (výběrová střední souřadnicová 

chyba = 0,5884 m). Vše je doloženo v protokolu Sokoli_t_prot.txt, uloženém na KP Třebíč 

– viz. Příloha 6. 

V případě, že by v terénu neexistovaly žádné identické body, zpřesněný rastr by se 

nevytvořil a k další práci by se použil původní vyrovnaný nebo souvislý rastr. 
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5.3.7 Vyhledání a zaměření IB 

Identické body podle přehledu IB zaměřili zaměstnanci OKO KÚ pro Vysočinu. 

Stanoviska byla určena technologií GNSS v souladu s bodem č. 9 přílohy vyhlášky [18]. 

Pro určení souřadnic byla použita dvoufrekvenční aparatura Trimble R8 s měřením 

GNSS v reálném čase PRS/FKP na permanentní stanice CZEPOS a Trimble 

VRS NOW CZ – zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému ETRS-89. 

Transformačním programem SJTSK 2013, schváleným ČÚZK, byly zaměřené body 

transformovány do S-JTSK. Výsledkem prací byl seznam souřadnic 105 stanovisek 

v textovém souboru v S-JTSK. K podrobnému měření byla použita totální stanice Topcon 

GTS. Bylo vytvořeno 16 měřických náčrtů s vyznačením měřické sítě a měřených bodů, 

včetně kladu náčrtů. V k. ú. Sokolí bylo zaměřeno 534 identických bodů. Všechny výpočty 

a transformace byly protokolovány a uloženy do ZPMZ 377.  

 

Obr. 5: Měřický náčrt s vyznačením měřické sítě a zaměřenými body 
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5.4 TVORBA GRAFICKÉHO OPERÁTU  

5.4.1 Programové vybavení 

Ke tvorbě výkresu byl použit software pro obnovu katastrálního operátu 

MicroGEOS Nautil verze 4.2.5, který vytvořil a spravuje Výzkumný ústav geodetický, 

topografický a kartografický (VÚGTK). Program spojuje databázové prostředí pro uložení 

dat s grafickým prostředím, umožňuje import stávajících dat a export nově vytvořených dat 

do ISKN ve výměnném formátu vfk.  

Hlavními částmi systému jsou: 

• databáze – je určena pro správu projektů, uživatelských účtů a pro zpracování SPI, 

• grafika – je určena pro tvorbu SGI. 

 

Hlavní funkce databázové části jsou: 

• založení a vedení databáze a projektů,  

• administrace uživatelů, 

• import a export výměnného formátu, 

• vytváření srovnávacího sestavení, 

• tvorba obnoveného SPI, 

• import pozemkových úprav. 

 

Hlavní funkce grafické části: 

• import/export dat, 

• transformace rastrů, 

• kreslící funkce, 

• editační funkce, 

• závěrečné kontroly, 

• linie Final, 

• přečíslování parcel, 

• kopie katastrální mapy a tisk mapových listů, 

• bonity.  
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Při své práci jsem využívala kreslící funkce v záložce Tvorba DKM - Kreslení 

prvku s přednastavenými atributy. Kreslícími prvky byly linie (hranice parcel, vnitřní 

kresba, katastrální a obecní hranice), text (parcelní čísla, čísla ZPMZ, názvy obce, místních 

tratí a toků) a značky (druhy pozemku). Mapové značky budov byly doplňovány ruční 

editací. Editační funkce byly vybírány ze záložky Tvorba DKM - Opravná editace. Byly 

využity funkce vložení úsečky do linie, ubrat vrchol dvou úseček, vytvoření průsečíku 

přímek, přesun linií vrcholu a vytažení parcelního čísla mimo parcelu.  

Používané výkresy a jejich využití: 

• DGN – aktivní výkres po startu grafického prostředí, slouží jako pomocný výkres 

• SGS – srovnávací grafický výkres – vektorová mapa, nad kterou provádíme kontroly 

• KON  – koncept nové katastrální mapy, je automaticky vytvářen finalem 

• KGS – nově vytvořená mapa – automaticky finalem 

• KPU – návrh komplexních pozemkových úprav, v Sokolí využit pro výkres uličních čar 

• KLD  – přehled kladu měřických náčrtů 

• PCB – přehled čísel bodů, naplněn z databáze bodů 

• PCB 2 – pro souřadnice polohy, které se liší od souřadnic obrazu 

• BPJ – linie BPEJ 

• DGE – zobrazení chyb z kontrol 

• BRV – barevné zobrazení podle zadaných parametrů (druhy pozemku, LV, výměra) 

• ZPMZ1  – přehled náčrtů v místním systému a náčrtů BPK 

• ZPMZ2  – přehled náčrtů v S-JTSK, výkres je vygenerovaný z přehledové mapy ISKN  

Všechny výkresy mají příponu *.rdl a jsou uloženy v adresářové struktuře daného 

projektu. 

Pro výpočty byl použit geodetický sofware Groma v. 11.0. Prostředím pro program 

je 32 bit Microsoft Windows. V systému je možné provádět a protokolovat geodetické 

výpočty, vytvářet seznamy souřadnic, zpracovávat zápisníky, importovat a exportovat 

seznamy souřadnic v různých formátech. Propojením s MicroGEOS Nautil je usnadněno 

přetahování bodů ze seznamu souřadnic do grafiky a obráceně – z grafiky lze načíst body 

do seznamu souřadnic [17]. Nejvíce využívané výpočetní úlohy jsou uvedeny v následující 

kapitole 5.4.2. 
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5.4.2 Určení souřadnic podrobných bodů  

Souřadnice podrobných bodů polohopisu se získají: 

a) převzetím z registru souřadnic, 

b) přepočtem výsledků původního mapování, 

c) transformací místních systémů do S-JTSK, 

d) vektorizací rastru, pokud nelze využít předchozí postupy. 

 

Převzetí souřadnic z registru souřadnic  

Bodům převzatým z registru souřadnic (tzv. RES v ISKN) se přiřadí kód kvality a způsob 

pořízení podle těchto zásad:  

a) u bodů napojení změny v geometrickém plánu (tj. bodům na dosavadních hranicích 

pozemků, ze kterých nová hranice při dělení pozemků vychází) je kód kvality dán 

kódem kvality u navazujících kontrolních bodů,  

b) u bodů na nové hranici a na nové vnitřní kresbě v geometrickém plánu s výjimkou 

bodů podle písmene a) je kód kvality dán přesností měření (3 nebo 4), 

c) u bodů vyšetřených a zaměřených v rámci původního mapování je kód kvality dán 

přesností původního měření (3, 4, 5), 

d) bodům, určeným v rámci pozemkové úpravy, se přiřadí kód kvality 3, 

přitom se bodům ponechá jejich původní číslo [1]. Body, které ve výsledku 

zeměměřické činnosti plnily pouze kontrolní, konstrukční nebo podobnou funkci a byly 

v terénu zaměřeny s přesností odpovídající mxy <0,14 m, byly doplněny kódem kvality 3 a 

způsobem pořízení 2. Body se způsobem pořízení 2 byly při kontrolách DKM-DB 

přečíslovány v rámci ZPMZ pro vektorizaci, byl jim změněn kód kvality na 8, souřadnice 

doplněny do bloku souřadnic polohy (SPOL) a souřadnic obrazu (SOBR) a u souřadnic 

polohy zůstal zachován odkaz na číslo původního ZPMZ. Body podle odstavce b), c), a d) 

byly přečíslovány v rámci přiděleného ZPMZ pro přepočet.  

 

Výpočetní práce  

Body se souřadnicemi v S-JTSK se převzaly z RESu, podrobné body zaměřené 

v rámci dřívějšího mapování v původním souřadnicovém systému nebo v místním systému 

se přepočetly do S-JTSK na základě výsledků měřické dokumentace a IB. Výpočty se 
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prováděly v programu Groma v 11.0 a nejčastěji využívanými metodami pro přepočet a 

kontrolní ověření byly:  

[0]ortogonální metoda – pro sestrojení ortogonální přímky bylo do výpočtu zahrnuto více 

zaměřených bodů. Byly vybrány takové body, které při výpočtu nepřekročily mezní 

odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí.  

 

Obr. 6: Ukázka výpočetního okna v programu Groma 

[1]polární metoda - pokud ZPMZ obsahoval pouze zápisník s měřenými délkami a úhly, 

byl přepočítán do místního systému a poté transformován do S-JTSK, 

[4]konstruk ční oměrné, 

[5]protínání z délek, 

[9]kontrolní oměrné.  

Další výpočty podrobných bodů do S-JTSK se provedly shodnostní transformací 

ZPMZ v místním systému. Body byly přečíslovány v rámci přepočtového ZPMZ.  

Všechny výpočty podrobných bodů byly ověřeny metodou kontrolních oměrných, 

při které byla porovnána délka uvedená v původním ZPMZ s délkou vypočtenou 

ze souřadnic. Pokud byly dodrženy mezní odchylky stanovené pro práci v katastru 
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nemovitostí, přiřadil se bodům KK3. Pokud byly odchylky překročeny, byl bodu přiřazen 

KK8.  

Do ZPMZ, určeného pro výpočet, byly uloženy: 

• kopie náčrtů s vyznačením původních, identických a přepočtených bodů, 

• protokoly o výpočtech, 

• seznam souřadnic nových bodů. 

 

Obr. 7: Vyznačení přepočítaných bodů do kopie náčrtu ZPMZ v místním systému 
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Obr. 8: Ukázka výpočetního protokolu v programu Groma 
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Všem podrobným bodům byl doplněn KK a způsob pořízení podle tabulky. 

Tab. 4: Podrobné body - přiřazení způsobu pořízení a kódu kvality 

 

Body, u kterých byl doplněn KK a způsob pořízení, byly zamčeny. Z těchto bodů se 

vytvořil seznam pro import do databáze bodů. Pokud v lokalitě žádné dřívější výsledky 

zeměměřických činností nebyly, nebo je nešlo využít, přistoupilo se k vektorizaci. 

5.4.3 Vektorizace 

Ve výkresu SGS byly pospojovány body zaměřené a vypočítané v S-JTSK. Poté 

bylo přistoupeno k vektorizaci. Jako zdroj pro kresbu byl využit vektor mapy KM-D, který 

byl převeden ze S-SK do S-JTSK a přizpůsoben zpřesněnému rastru. Nesoulady byly 

odstraněny ručním editováním. Vektorovou kresbu, kterou jsem ztotožňovala na zpřesněný 

rastr, jsem si přebarvila na oranžovou barvu. Na Obr. 9 je vidět rozhraní obarveného 

vektoru KM-D (oranžová barva) a nově tvořený vektor (zelená barva) s atributy hranic 

parcel podle nastavení v MicroGEOS Nautil. Použitím rozdílných barev byl přehled 

o dokončeném vektoru a o vektoru, který bylo třeba ještě upravit. Vytvořené lomy 

na kresbě se automaticky očíslovaly ve vektorizačním ZPMZ v rámci kontrol výkresu.  

Způsob pořízení Kód kvality

měřený bod

bod změny,

přečíslovaný bod, pokud

dohledán náčrt vzniku

a kontrolními mírami bod ověřen

1 3

kontrolní bod přečíslování bodu s vazbou na ZPMZ 2 3

napojovací bod bod změny 1 3-8

vektorizovaný bod vektorizace rastru 3 8

Původ bodu
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Obr. 9: Ukázka tvorby vektorové kresby 

5.4.4 Kontrola výkresu SGS 

Slouží k zabezpečení grafické čistoty dat, porovnává se SGI s SPI. Součástí kontrol 

jsou protokoly o kontrole podle předpisů ČÚZK. Kontroly byly spuštěny nad hotovým 

výkresem SGS. Nejdříve bylo třeba nastavit základní parametry v záložce Tvorba DKM – 

Kontroly - Nastavení. Kontrola se spouští pro operát KN – porovnává se výkres s daty 

z ISKN a nového výměnného formátu (NVF). Chyby z kontrol se ukládají do výkresu 

DGE a je možné je zobrazit přes záložku Manažery – Manažer chyb. Chyby byly postupně 

odstraněny. 

 

Obr. 10: Ukázka nastavení kontrol výkresu v programu MicroGeos Nautil 
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Typy provedených kontrol dle záložek: 

Kresby – slouží pro odstranění geometrických chyb kresby. Nulové délky, duplicity, 

kolineární body (konce liniových segmentů, které se vyskytují uvnitř nějakého úsečkového 

segmentu) a vnitřní intersekce (neuzlové průsečíky) byly odstraněny automaticky, ostatní 

nesrovnalosti se opravily ruční editací podle výkresu DGE.  

Ploch – zjišťování chyb plošných objektů – v této záložce se mj. vyhledala chybějící, 

duplicitní nebo překrývající se parcelní čísla s kresbou, proběhla kontrola 

několikanásobného výskytu značek budovy. 

DKM – SPI – propojuje výkres s databází SPI a kontroluje jejich soulad. Vyhledává 

přebytečná parcelní čísla, chybějící parcely, porovnává výměry, správnost kódu pozemku a 

několik značek druhu pozemku. Lze automaticky nastavit doplňování značek druhu 

pozemku. Protokol o provedené kontrole se automaticky ukládá do nastavené cesty 

v záložce nastavení. 

DKM – DB – kontrola pracuje v aktivním výkresu. Porovnává soulad bodů ve výkresu a 

v databázi. Vyhledává body, které jsou v DB a chybí ve výkresu (a naopak), solitérní body 

(body, na které není napojena kresba), body mimo centimetrovou mřížku. Do databáze 

bodů lze doplnit seznam chybějících bodů vytvořených při kontrole. 

Rozpoznatelnost elementů – kontrola grafických vlastností – zda texty a buňky 

odpovídají vztažnému měřítku, zda jsou hlavičky buněk umístěny v předepsané vrstvě. 

Kontroluje se, jestli výkres neobsahuje zakázané složené prvky (řetězce, útvary, lomené 

čáry), dále kružnice a elipsy a neviditelné textové řetězce. 

Katastrální území – systémová kontrola katastrálního území – lze spustit několik 

nezávislých kontrol v jednom katastrálním území nebo současně kontroluje soulad 

na hranicích se sousedními k. ú. 

Oblouky, kružnice – elementům oblouk a kružnice přiřazuje souřadnice bodů. Při této 

kontrole je třeba mít naplněnou databázi bodů. Oblouk je definován třemi body – 

z databáze se použijí pouze body s označeným stavem vstupní nebo platný. V katastrálním 

území Sokolí se oblouky ani kružnice nenacházely[19]. 
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5.4.5 Vytvoření databáze bodů  

V databázovém číselníku programu Nautil jsem vybrala identifikační údaje k. ú. 

Sokolí. V programu Groma jsem otevřela seznam souřadnic pro import do databáze a body 

jsem označila. V záložce Databáze – připojit k databázi jsem vybrala příslušné k. ú. 

Příkazem Souřadnice – Uložit body do databáze jsem body vložila do databáze. 

Následovaly kontroly souladu výkresu a databáze, které probíhaly již nad obnoveným 

operátem. Kontrolovaly se v záložce DKM-DB: 

• body, které jsou v databázi, ale nejsou ve výkresu, 

• body, které jsou ve výkresu, ale nejsou v databázi, 

• solitérní body, 

• body mimo centimetrovou mřížku, 

• logické umístění objektů, 

• přebytečné značky PPBP v KMD. 

Provedenými kontrolami byly v rámci vektorizačního ZPMZ očíslovány lomy 

na kresbě, bodům byl přiřazen KK8. Seznam nově očíslovaných bodů byl automaticky 

uložen v nastaveném adresáři projektu ve formě *.txt. V databázi jsem nastavila 

požadované údaje, načetla textový soubor a zatrhla okénko vektorizace.  

 

Obr. 11: Číslování vektorizačních bodů v databázi programu MicroGeos Nautil 

Provedením operace došlo k načtení seznamu a také k přečíslování kontrolně 

zaměřených bodů s KK 3 a způsobem pořízení 2. Těmto bodům byl změněn KK na 8 a byl 
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připojen odkaz na původní ZPMZ, ve kterém bod vznikl. Nad výkresem SGS jsem opět 

provedla kontroly s nulovými chybami. 

5.4.6 Final  

Final je program, který z výkresu SGS spuštěním obnovy vytváří koncept 

katastrální mapy. Konečná katastrální mapa vzniká generováním KGS. Funkce final slouží 

k dělení, slučování a přečíslování parcel ZE a KN. Protože v některých případech je 

automatická funkčnost programu Final nedostačující, je třeba ovlivnit výslednou podobu 

katastrálního operátu ruční editací. K tomu slouží podpůrný nástroj - linie final. 

V katastrálním území Sokolí byla použita linie final pouze ve 3 případech – k odstranění 

nespojité parcely p. č. 671 a parcely p. č. 608/31 a ke sloučení parcel p. č. 548/1 a 

p. č. 547. Ve výkrese SGS jsem doplnila kvalitu výměr do databáze a druhy pozemků. 

Značky budov a jiné mapové značky, které se svými rozměry nevešly do parcely, bylo 

třeba umístit ručně. 

5.4.7 Srovnávací sestavení 

V databázi programu Nautil v záložce Srovnávací sestavení – Generování SPI – 

OO jsem vytvořila srovnávací sestavení. Srovnávací sestavení slouží k porovnání výměr 

u parcel dosavadního a obnoveného katastrálního operátu podle jednotlivých listů 

vlastnictví.  

Má dvě podoby – úplné (obsahuje sloupce s popisem původního stavu, nového 

stavu a posouzení výměr) a pro vyložení (chybí poslední sloupec posouzení výměr). První 

sloupec – původní stav – obsahuje informace o parcelním čísle, výměře a o způsobu určení 

výměr. Ve druhém sloupci – nový stav – je uvedeno parcelní číslo po obnově operátu a 

nově evidovaná výměra, druh pozemku, způsob využití a způsob ochrany. Poslední 

sloupec – posouzení výměr – porovnává výměry v SGI s původními výměrami, eviduje 

jejich rozdíl a podle bodu s nejhorším kódem kvality na hranici parcely určuje mezní 

povolenou odchylku dle bodu 14. 9. Přílohy katastrální vyhlášky [1] a její případné 

překročení. U srovnávacího sestavení je důležitá přehlednost – u nových parcel musí být 

zřejmé, ze kterých parcel vznikly. Ze sestavení byly vybrány listy s překročenými 

odchylkami ve výměrách a vlastníci byli vyrozuměni o opravě chybné výměry. Parcelám 

se shodným kódem určení výměr, u kterých nebyla odchylka překročena, zůstala původní 

výměra.  
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Způsob určení výměr: 

• 0 – výměra vypočtena graficky,  

• 1 – výměra vypočtena jiným číselným způsobem (z přímo měřených měr nebo 

ze souřadnic v místním systému), 

• 2 – výměra vypočtena ze souřadnic v S-JTSK. 

 

Obr. 12: Ukázka srovnávacího sestavení LV, na kterém zůstaly původní výměry beze změny

 

Obr. 13: Srovnávací sestavení LV, na kterém se měnila výměra 

Zároveň se srovnávacím sestavením byl zhotoven rejstřík parcel (setříděn podle 

parcelních čísel). 

5.4.8 Zavedení obnoveného operátu do ISKN 

Po provedených kontrolách výkresu SGS byl grafický soubor exportován 

do databáze. Dle předpisů [20] byl vytvořen nový výměnný formát. NVF byl zaveden 

do ISKN s využitím aplikací PA (příprava aktualizace), AK3 (pořízení dat návrhu) a PP 

(poskytování a přebírání podkladů). V konečné katastrální mapě KMD v Sokolí jsou 

parcely katastru nemovitostí vedeny ve dvou číselných řadách. Jednotlivá parcelní čísla 

jsou umístěna uvnitř parcely a svázána s parcelou definičním bodem. Díky definičnímu 

bodu je možné zadáním parcelního čísla zobrazit parcelu v grafice. 
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5.5 DOKONČOVACÍ PRÁCE  

Při změně souřadnicového systému se námitkové řízení podle Návodu [2] nekoná. 

Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) byl zaslán NVF s žádostí 

o vyhotovení nebo doplnění linií BPEJ. Po obdržení výkresu ve formě NVF byly změny 

řízením typu „Z“ zavedeny do ISKN. Hranice rozsahu věcného břemene byly v souladu 

s odst. 8.14 Návodu [2] jako zvláštní prvek polohopisu doplněny po zápisu operátu v řízení 

typu „Z“. Mapa KMD obsahuje ve zvláštní vrstvě i body bodových polí. 

Výsledný elaborát podle bodu 19.18. Návodu pro obnovu [2] tvořil: 

a) projekt,  

b) průvodní záznam, 

c) elaborát PPBP, 

d) částečná revize katastru, 

e) elaborát SGI a SPI, 

f) technická zpráva, 

g) výsledky závěrečné kontroly. 

6 NĚKTERÉ NESOULADY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Nesoulad č. 1: V mapě KM-D byla na pozemkové parcele p. č. 142 zobrazena 

podle ZPMZ 281 stavba vnitřní kresbou. Porovnáním s ortofotem se na pozemku budova 

nacházela. Vlastník byl vyzván záznamem pro další řízení ZDŘ-222/2014-710 k doplnění 

potřebných dokumentů, aby mohl být pozemek pod stavbou označen parcelním číslem a 

zapsán na list vlastnictví.  

Řešení: Dle sdělení vlastníka se na pozemku stavba nenachází (je tam základová 

deska a ve stavbě se pokračovat nebude). Kolaudační rozhodnutí nebylo ve stanoveném 

termínu dodáno, a proto byla vnitřní kresba z mapy odstraněna.  

 

 

 

 



42 
 

 

Obr. 14: Zákres objektu vnitřní kresbou na pozemkové parcele p. č. 142 v mapě KM-D 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Kopie GP, na základě kterého se vnitřní kresba dostala do mapy KM-D 
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Obr. 16: Zrušení objektu v mapě KMD 

Nesoulad č. 2: Parcela st. 29 byla dle ZPMZ 263 přestavěna. Zákres v KM-D 

odpovídal stavu před vyhotovením GP. Vlastník byl vyzván k dodání demoličního výměru 

a kolaudačního rozhodnutí.  

Řešení: Vlastník ve stanoveném termínu dodal potřebné dokumenty, parcela st. 29 

byla zakreslena dle GP. 

 

Obr. 17: Zákres budov na parcele st. 29 v mapě KM-D 
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Obr. 18: Geometrický plán, který mění hranice parcel, ale nebyl zapsán v katastru 

nemovitostí 

 

Obr. 19: Oprava hranic parcel v KMD na základě geometrického plánu 

 



45 
 

Nesoulad č. 3: Cestu p. č. 260/9 na katastrální hranici s k. ú. Podklášteří nebylo 

možné zakreslit podle zpřesněného rastru (tyrkysová barva), protože zasahovala 

do sousedního katastrálního území – viz. Obr. č. 20.  

Řešení: blokovou transformací zpřesněného rastru bývalého pozemkového katastru 

byl vytvořen podklad pro zakreslení vektorové kresby cesty. Vzhledem k překročení mezní 

odchylky mezi výměrou parcely p. č. 266 z SPI a  nového SGI, byla dle rastru vytvořeného 

blokovou transformací zakreslena i parcela p. č. 266 a p. č. 262.  

 

Obr. 20: Vektorizace zpřesněného rastru 
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Obr. 21: Zakreslení parcel p. č. 260/9, 266 a 262 podle rastru blokové transformace 

 

Nesoulad č. 4: Pohledovou kontrolou s ortofoto bylo zjištěno, že zákres parcel 

p. č. 674/14, p. č. 674/15 a p. č. 674/16 a katastrální hranice s k. ú. Podklášteří (mapa 

DKM) v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti. Měřická dokumentace ke vzniku 

uvedených parcel nebyla na pracovišti dohledána (ostatní komunikace vznikla přehlídkou).  

Řešení: Katastrální hranice byla převzata, zákres parcel 674/14, p. č. 674/15 a 

p. č. 674/16 byl veden po KN rastru v kombinaci se zákresem po zpřesněném rastru. 

Možné řešení – lokalitu nechat zaměřit dle skutečného stavu - viz. Obr. č. 21 a 22.  

 



47 
 

 

Obr. 22: Nesoulad zákresu v mapě se skutečným stavem v terénu, podklad pk rastr 

 

 

Obr. 23: Nesoulad zákresu v mapě se skutečným stavem v terénu, podklad kn rastr 

 



48 
 

7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření mapy KMD v S-JTSK v katastrálním území 

Sokolí. Při obnově katastrálního operátu jsem se podílela na místním šetření, při kterém 

byly vybírány identické body vhodné pro transformaci rastru bývalého pozemkového 

katastru. V extravilánu obce bylo nalezeno 34 bodů (kamenné mezníky s křížkem i bez 

křížku, neopracovaný kámen, kaplička). Body byly v terénu označeny reflexní barvou a 

kontrolně zaměřeny ruční GPS. V intravilánu byly vytipovány rohy starých budov a 

hospodářských stavení, roh tarasu a kříž. Mou další činností byl přepočet ZPMZ a 

dřívějších výsledků zeměměřických činností. Celkem jsem do S-JTSK přepočítala 100 

zeměměřických výsledků a uložila společně s protokoly o výpočtech do 9 nových ZPMZ. 

Při tvorbě vektoru jsem narazila na několik nesrovnalostí, jejich řešení je uvedeno v 6. 

kapitole. Po kontrolách výkresu, vytvoření srovnávacího sestavení a kompletačních 

pracích, byl nový operát SPI a SGI dne 11. 12. 2014 ověřen úředně oprávněnou osobou 

(pracovníkem technického odboru Katastrálního úřadu pro Vysočinu) a uložen 

do elektronické struktury dat podle přílohy 56 Návodu [2]. Od 12. 12. 2014 platí 

v katastrálním území Sokolí obnovený operát a vektorová mapa KMD v S-JTSK.  
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Použité zkratky: 

KM-D Katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému stabilního katastru 

KMD Katastrální mapa digitalizovaná v souřadnicovém systému jednotné 

trigonometrické sítě katastrální 

DKM Digitální katastrální mapa 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

S-SK Souřadnicový systém stabilního katastru 

SPI Soubor popisných informací  

SGI Soubor geodetických informací 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí 

IB Identický bod 

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn 

BPK Měřická dokumentace bývalého pozemkového katastru 

THM Technickohospodářská mapa 

ZMVM  Základní mapa velkého měřítka 

PK Pozemkový katastr 

GP Grafický příděl 

EN Evidence nemovitostí 

ZE Zjednodušená evidence 

GPZE Grafický přehled zjednodušené evidence 

PPBP Podrobné polohové bodové pole 

PČB Přehled čísel bodů 

KK Kód kvality 

NVF Nový výměnný formát 

BPEJ Bonitované půdně ekologické jednotky 

VÚMOP  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 
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ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

ZDŘ Záznam pro další řízení 

KÚ Katastrální úřad 

KP Katastrální pracoviště 

k. ú. Katastrální území 
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