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Seznam zkratek použitých v textu 
SK  -stabilní katastr 
PK   -pozemkový katastr 
k.ú.  -katastrální území 
k.h.  -katastrální hranice 
k.m.  -katastrální mapa 
m.l.  -mapový list 
id. bod  -identický bod 
S-SK  -souřadnicový systém stabilního katastru (Gusterberg, sv. Štěpán) 
S-JTSK -souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
DKM  -digitální katastrální mapa 
KM-D  -katastrální mapa obnovená digitalizací 
SPI  -soubor popisných informací 
SGI  -soubor geodetických informací 
DSGI  -digitální soubor geodetických informací 
ISZK  -informační systém zeměměřictví a katastru 
SIS  -státní informační systém 
GIS  -geografický informační systém 
KPÚ  -komplexní pozemkové úpravy 
GP  -geometrický plán 
ZPMZ  -záznam podrobného měření změn 
ZMVM -Základní mapa velkého měřítka 
THM  -technickohospodářská mapa 
FÚO  -fotogrammetrická údržba a obnova 
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1 Úvod 
Moje diplomová práce se zabývá odlišným způsobem tvorby digitální katastrální 

mapy v lokalitách map sáhových měřítek, než stanoví současné předpisy. Dále se zabývá  
ověřením přesnosti bodů takto vzniklých map na katastrálních hranicích a v jejich okolí. 

V druhé kapitole jsou uvedeny důvody vzniku digitálního souboru geodetických 
informací a současné platné zákony a předpisy pro jejich tvorbu. Zaměřuji se na digitalizaci 
platných katastrálních map v sáhovém měřítku. 

Metoda tvorby souvislého zobrazení navržená ing. Čadou, CSc. je popsána ve třetí 
kapitole. Metoda je založena na teorii plátování, projektivní transformaci mapových listů  
po částech do systému stabilního katastru, vyrovnání katastrálních hranic a transformaci  
do S-JTSK. Přesnost takto vzniklého souvislého zobrazení posuzuji na základě výsledků 
zpracování devatenácti katastrálních území. 

Čtvrtá kapitola obsahuje výsledky rekognoskace katastrálních hranic ve zvolené 
lokalitě, popis jejich stavu v terénu, ukázky některých typů hraničních znaků a konečně 
písemné doklady o stabilizaci a kontrole v popisech hranic. Navrhuji zde nutnost evidence 
těchto identických bodů pro účely geodetické, katastrální, popřípadě i historické. 

V páté kapitole uvádím základní informace o geodetickém zaměření nalezených 
mezníků, kamenů a jiných hraničních znaků a o vyzkoušení a prověření metody GPS 
v lesích. Posuzuji identitu a přesnost bodů vyrovnaných katastrálních hranic se zaměřenými 
body v terénu. 

V šesté kapitole navrhuji možnosti úprav předpisů pro tvorbu a údržbu digitální 
katastrální mapy na základě mnou získaných výsledků a zkušeností. 

Všechny výsledky i dílčí závěry jsou uvedeny v elektronické podobě na CD. 
 
Za pomoc při geodetickém měření děkuji panu ing. Václavu Čadovi, Csc., Veronice 

Vyčichlové a Romanovi Poustkovi. Za poskytnutí geodetických informací děkuji  
K.Ú. v Plzni, detašovaným pracovištím K.Ú. Klatovy v Horažďovicích a K.Ú. Plzeň-jih 
v Nepomuku, za zapůjčení programu na shlukovou analýzu panu ing. Karlovi Vlčkovi, 
Ph.D., ing. Z. Součkovi za aktuální informace o stavu souboru geodetických informací  
a za historické informace Státnímu okresnímu archívu v Klatovech, Státnímu oblastnímu 
archívu v Klatovech a Památkovému ústavu v Plzni. Děkuji také za zapůjčení a vyhotovení 
některých fotografií uvedených v textu a za pomoc při rekognoskaci a přípravě 
polygonových pořadů příbuzným a přátelům. 
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2 Tvorba KM-D podle předpisů ČÚZK 
V současné době je jedním z hlavních úkolů ČÚZK digitalizace souboru 

geodetických informací – katastrálních map. O důvodech vytvoření těchto dat pojednává část 
2.1. 

V naší republice je několik typů katastrálních map, které se od sebe výrazně liší 
přesností původního mapování, dobou vzniku (dochází zde k rozdílu 150 let), 
souřadnicovým systémem a také způsobem přepracování na digitální mapu. Přehled těchto 
děl je uveden v části 2.2. Zaměřím se na nejvíce diskutovanou oblast digitalizace – 
digitalizaci map v sáhovém měřítku. Krátce proto popíši vývoj těchto map a představím 
základní předpisy, strukturu, obsah a výměnný formát digitálního souboru geodetických 
informací. 

2.1 Důvody vzniku digitálního souboru geodetických informací 
Společným celosvětovým trendem je digitalizace veškerých dat včetně katastrálních. 

Dřívější analogové technologie vedení a údržby pozemkových evidencí neumožňovaly 
vzájemné propojení geometrického a polohového určení nemovitostí a k nim vedeného 
právního vztahu. To samozřejmě způsobovalo nesoulady, které se projevují i dnes.  

Digitální technologie by katastrálním úřadům měla přinést zlepšení při údržbě i 
poskytování dat. Dosáhne se souladu mezi katastrální mapou a databází (SPI) a mapa tak 
bude reprezentovat informace uložené v databázích. Dojde k odstranění zjednodušené 
evidence zemědělských a lesních pozemků [2.]. 

Měl by být vytvořen takový katastrální model, který by byl přístupný a  pochopitelný 
i uživatelům jiných států.  

Nelze také přehlédnout jasné výhody digitálních map oproti analogovým mapám. 
Změny měřítka, zobrazení, obsahu, způsob zálohování, uchování a distribuce se stanou 
běžnými bezproblémovými operacemi [18.]. Souvislé zobrazení by potom např. umožnilo 
okamžitou kontrolu souladu na hranicích katastrálních území. 

Další výhodou je možnost propojení obsahu katastru nemovitostí s ostatními 
informačními systémy, možnost tvorby nových geografických informačních systémů 
velkých měřítek a samozřejmě Informačního systému veřejné správy (ISUS), jehož 
podstatným zdrojem a součástí je Informační systém zeměměřictví a katastru nemovitostí 
(ISKN) [16].  

Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) bude tvořen ve dvou úrovních - 
centrální a lokální a měl by umožnit vzdálený přístup k datům prostřednictvím Internetu.  

Propojení údajů katastru nemovitostí s jinými informačními systémy mají zajistit tyto 
identifikátory [1.]: 

1. číselný kód okresu 

2. číselný kód obce 

3. číselný kód části obce 

4. číselný kód katastrálního území 

5. identifikační číslo právnické osoby 

6. rodné číslo fyzické osoby 

7. parcelní číslo 

8. popisné číslo nebo evidenční číslo budovy 
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Parcela je jednoznačně určena parcelním číslem a číselným kódem k.ú., budova 
popisným číslem nebo evidenčním číslem a číselným kódem části obce. Propojení lze také 
zajistit pomocí souřadnic definičních bodů (kap. 2.5) katastrálních území nebo parcel, 
jestliže nelze použít výše uvedených identifikátorů. V případě k.ú. s digitální katastrální 
mapou nebo katastrální mapou digitalizovanou se propojení může uskutečnit prostřednictvím 
této digitální mapy. 

V letech 1993 -1999 probíhala jednodušší část tvorby SKN – digitalizace SPI. Od 
roku 1998 probíhá digitalizace SGI, která má být skončena v roce 2006. Je otázkou, zda se 
tento termín podaří dodržet. Pro funkčnost ISKN je existence digitálního souboru 
geodetických informací nezbytná. Je třeba uvést, že v současné době, kdy je ISKN zaváděn 
do provozu, není dořešeno, jak bude systém pracovat s mapami digitalizovanými KM-D (viz 
níže), kterých by na území ČR podle současných předpisů mělo vzniknout minimálně 65 %. 

2.2 Skladba katastrálních map 
V následující tabulce uvádím stav katastrálních map v ČR k 31.12. 2000. Z tabulky 

2.1 je zřejmé, že kolem 85% k.ú. nemá digitální soubor geodetických informací. Uvedené 
kódy charakteristiky kvality neznamenají, že v dané mapě jsou zastoupeny všechny body 
s uvedeným kódem. I tak jsou uvedené kódy kvality spíše orientační. 

 
Tab. 2.1. 

Typ katastrální mapy Vznik Měřítko 
Kód charakteristiky 
kvality podrobných 

bodů 

Počet katastrálních 
území v% 

 DKM 1998 - 1:1000 3, 4, 6, 7, 8 9,5% 

 KM-D 1998 - 1:2000 5, 8 5,7% 

 ZMVM 1981-1992 1:1000, 1:2000 3, 4 9,7% 

 THM 1961-1980 1:1000, 1:2000 4, 6, 7, 8 9,3% 

 FÚO 1970-1980 1:2000, 1:5000 8 1,9% 

 Mapy vyhotovené podle INSTRUKCE A 1931-1939 1:1000 3, 4 2,1% 

 Mapy v systému stabilního katastru (sv. 
 Štěpán) 

1904 –1927 1:2500 6 0,7%? 

 Mapy v systému stabilního katastru 
 (Gusterberg) 

1826-1843 1:2880 8 45,3% 

 Mapy v systému stabilního katastru 
 (sv.Štěpán) 

1824 –1836 1:2880 8 16,4% 

 Vojenské újezdy  - - - 0,2% 

                                                                                                                                                                                   100% 

 
Na obr. 2.1 je zakreslen způsob přepracování katastrálních map podle předpisů na 

KM-D nebo DKM. Tento obrázek je sice zjednodušen, ale je dostatečně výstižný na to, 
abych ho dále komentovala. Přepracování není tak snadné a každý podklad, z kterého se 
vychází má své specifické problémy. Od pana ing. Součka z ČÚZK jsem se dozvěděla, že 
předpoklad konečného zastoupení KM-D v DSGI je 65-70% a DKM 30-35%. Tato čísla jsou 
závislá na možnosti přepracování THM na DKM  a na počtu zahájených komplexních 
pozemkových úprav v následujících pěti letech.  
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Obr. 2.1 
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2.3  Katastrální mapy v sáhovém měřítku 
Z tabulky 2.1 je patrné, jak důležitou součástí katastrálního operátu jsou mapy 

bývalého pozemkového katastru (PK). Je však třeba připomenout, že mapy PK budou 
využívány na téměř celém území ČR jak už při tvorbě digitální mapy, tak při převádění 
pozemků ze zjednodušené evidence nebo při projektech KPÚ. Pokládám proto za nutné 
přiblížit krátce vznik a vývoj katastrálních map v sáhovém měřítku. 

Platné katastrální mapy v sáhovém měřítku jsou různě deformované reprodukce map 
stabilního katastru s částečně vypuštěným obsahem (ZE) a doplněnými změnami od první 
reambulace ve stabilním katastru až po současnost. Jedním z hledisek při volbě vhodného 
podkladu při tvorbě KM-D je, aby mapa obsahovala co nejvíce zakreslených změn a byla co 
nejméně deformovaná. Používají se proto mapy pozemkového katastru po první nebo druhé 
obnově udržované až do roku 1962. 

Pro mapy tohoto typu bylo použito Cassini – Soldnerovo zobrazení, což je 
transverzální válcové zobrazení ekvidistantní v kartografických polednících. V 
trigonometrických výpočtech byly zanedbány směrové korekce v jednotlivých stranách 
trojúhelníků a byl tedy zanedbán sféroidický tvar zemského tělesa. Vzhledem k tomuto 
zjednodušení se lze setkat s označením bezprojekční souřadnicová soustava Cassini – 
Soldnerova zobrazení. 

Z důvodů rostoucího délkového zkreslení od dotykového poledníku v tomto 
zobrazení bylo tehdejší Rakousko rozděleno na deset souřadnicových soustav, z nichž dvě 
zasahují současné území ČR. Pro Čechy byla určena soustava s počátkem v bodě Gusterberg 
v Horním Rakousku a pro Moravu a Slezsko soustava s počátkem v bodě Sv. Štěpán ve 
Vídni. 

Mapování předcházelo vybudování trigonometrické sítě I.- III. řádu přímým měřením 
a IV. řádu graficky. Délkovou jednotkou byl jeden vídeňský sáh (ozn. 1°), 1°=1.896m. Pro 
mapy bylo zvoleno měřítko 1:2880, popř. 1:1440 nebo 1:720 pro intravilány některých obcí.  

Metody a postup měřických prací byl stanoven Instrukcí k provedení zemského 
vyměřování nařízeného nejvyšším patentem ze dne 23.12.1817. Měření na území ČR 
probíhalo s přestávkami v letech 1826-1843. Měřilo se stolovou metodou, protínáním, 
buzolou, meřickým řetězcem. Mezní odchylka byla stanovena na 1/200 délky. Byla zvolena 
metoda „ostrůvkovitého” zobrazení jednotlivých k.ú.. Kvalitněji a přednostně byly zaměřeny 
polní tratě. Chyby se projevily zejména v intravilánu, především v řemenovitých parcelách 
[16]. Na svou dobu však vzniklo výjimečné dílo, které zmapovalo i celou dnešní Českou 
republiku. Dodnes svým rozsahem nebylo překonáno. 

Údržba se pouze písemně zaznamenávala, takže mapy přestávaly být aktuálními. 
Proto v roce 1869 zákonem č. 88/1869 bylo nařízeno provedení reambulace katastru. Změny 
se zaměřily a zakreslily do litografických otisků a byla zavedena mírnější mezní odchylka na 
1/80 délky. Reprodukce se prováděly překreslením pantografem na litografický kámen do 
nezkresleného rámu bez ohledu na srážku předlohy [24.]. Tím se mapa znehodnotila a 
následovala pak další poškození. Mapa pozemkového katastru v období jednotné evidence 
půdy a evidence nemovitostí prošla množstvím deformujících kroků, jejichž důsledky nelze  
žádným postupem odstranit (např. násilné převedení do souvislého zobrazení v JEP). Proto je 
také pro digitalizaci používána mapa pozemkového katastru. Pouze v některých případech, 
kdy změny nejsou zaneseny v PK stavu a nelze je získat přepracováním GP, ZPMZ, by měly  
být použity platné analogové katastrální mapy. 

2.4 Předpisy pro tvorbu KM – D  
Katastrální zákon [2.] stanoví obnovu katastrálního operátu jako vytvoření nového 

souboru geodetických informací ve formě grafického počítačového souboru a nového 
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souboru popisných informací. Lze ji provést novým mapováním, přepracováním nebo 
obnovit katastrální operát na podkladě výsledků pozemkových úprav. 

Ideální obnova je samozřejmě nové mapování. To je však z finančních a časových 
důvodů na celém území ČR neproveditelné. Využívají se výsledky pozemkových úprav a 
přednostně by mělo probíhat nové mapování v těchto lokalitách. Největší podíl má však 
metoda přepracování analogových katastrálních map. 

Přepracování SGI probíhá dvěma způsoby, vznikají dvě různé formy katastrální 
mapy. Podle § 57 a § 13 vyhlášky [1.] se mapy s geometrickým a polohovým určením v S-
JTSK (podrobné body mají kód charakteristiky kvality 3 nebo 4 popř. 6 nebo 7) 
přepracovávají na digitální katastrální mapu (DKM) a mapy, které nesplňují výše uvedené 
podmínky, se přepracovávají na katastrální mapu digitalizovanou (KM-D). Zaměřím se na 
tvorbu KM-D z map v systémech stabilního katastru v sáhovém měřítku. KM-D samozřejmě 
může vzniknout i z jiných podkladů v S-JTSK (např. THM), ale největší podíl mají právě 
sáhové mapy, které jsou náplní mé práce. 

Vyhláška [1.] stanoví základní úkoly při přepracování na DKM a KM-D, které 
podrobněji rozvádí jiné předpisy [4.], [20.], [21.]. Chtěla bych upozornit, že v úvodním 
zadání diplomové práce je mezi povinnou literaturou uveden Prozatímní návod pro obnovu 
katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro vedení 
katastrálních map v digitální formě. Tento předpis však nebyl v průběhu mé diplomové práce 
schválen a ani nahrazen jiným předpisem. Proto jsem čerpala ze staršího předpisu 
z roku1998 [20.]. Tento se ale odvolává na předpis [3.], který byl v roce 1999 změněn. 

2.4.1 Využitelné podklady 
Pro obnovu přepracování se využijí tyto podklady:  
1. Výsledky dřívější obnovy novým mapováním (seznamy souřadnic, nový výpočet 

geodetického nebo fotogrammetrického měření). 
2. Operáty dřívějších pozemkových evidencí pro doplnění parcel. 
3. Další využitelné podklady (výsledky zeměměřických činností-GP významnějšího 

rozsahu a případně výsledky tvorby jiných informačních systémů). 
 
Souřadnice podrobných bodů KM-D se určí způsobem v uvedeném pořadí:  
1. Výpočtem z původního geodetického nebo fotogrammetrického určení v S-JTSK 

nebo převzetím z již existujícího stejně pořízeného seznamu souřadnic. 
2. Vektorizací rastrových souborů katastrálních map a map dřívějších pozemkových 

evidencí.  
3. Kartometrickou digitalizací katastrálních map a map dřívějších pozemkových 

evidencí. 
Katastrální úřad posoudí, zda pracnost určení souřadnic podle 1. bodu od samého 

počátku včetně pozdějších změn přinese objektivně efekt pro další používání SGI. Pro 
způsob přepracování se použijí transformace popsané v odstavci 2.4.2. 

Kartometrická digitalizace se použije v případech, kdy nelze pro špatný stav 
podkladových map provést rastrové snímání. 

2.4.2 Transformace 
V případě přepracování z podkladů 3 a 4 se transformují jednotlivé mapové listy 

afinní transformací 1. stupně: 
• DKM do S-JTSK – na všechny průsečíky souřadnicové sítě včetně průsečíků 

s rámem mapového listu.  
• KM-D do původní zobrazovací soustavy na rohy mapových listů. 

Pokud není dosaženo uspokojivého výsledku, volí se další body transformačního 
klíče např. body pátých dílků palcového dělení rámu nebo jiné vhodné body. Pro zlepšení 
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výsledku lze použít transformaci 3. stupně. Pro transformaci neúplných m.l. je možné také 
použít průsečíky čar polohopisu s rámem mapového listu téhož katastrálního území. Při 
systematickém posunu větším než 2 m se hledá u neúplných mapových listů možnost jeho 
zmenšení výběrem jiných bodů transformačního klíče. Ke zlepšení výsledku transformace je 
vhodné použít i bodů původní triangulace. 

2.4.3 Vektorizace  
Vektorizace probíhá tak, aby výsledný grafický soubor odpovídal předpisu [3.], jehož 

podstatné části uvádím v kapitole 2.5. 
• Odstraní se nesoulad na styku mapových listů. V případě KM-D v sáhových 

měřítkách se neodstraňuje nesoulad na stycích katastrálních hranic. 
• Vypustí se obsah, který není  stanovený vyhláškou. 
• Vyznačí se definiční parcelní čísla do středu parcely, jeho vztažný bod 

představuje definiční bod parcely. Způsob umístění parcelního čísla a značky 
druhu pozemku řeší [20.]. 

V SPI se vyznačí nové výměry parcel určených s kódem kvality 0 a doplní souřadnice 
definičních bodů parcel v S-JTSK. Afinní transformační klíč pro získání definičních bodů je 
určen pomocí mílových tabulek. Následují kontroly a vypracování technické zprávy, řízení o 
námitkách a vyhlášení platnosti obnoveného operátu. 

2.4.4 Údržba KM – D 
Údržba KM-D se provádí zeměměřickými činnostmi zejména zaměřením změn nebo-

li geometrickým a polohovým určením hranic katastrálních území, pozemků, obvodů budov 
a dalších prvků polohopisu. Při změnách hranic se vyhotovuje geometrický plán. Zasahuje-li 
předmět měření do více k.ú., vyhotoví se samostatný plán pro každé katastrální území. 

Měření musí být připojeno tak, aby změna mohla být zobrazena v mapě. To znamená, 
že měření musí být připojeno i na identické body. Identické body se volí v nejbližším okolí 
změny (původní hraniční znaky na hranicích katastrálních území nebo na hranicích 
pozemků, rohy budov). V místě, kde identické body nejsou v okolí změny, připojí se měření 
na body vzdálené. Při podrobném měření se poloha identických bodů ověří novým určením 
jejich vzájemné polohy. 

Poloha podrobných bodů se určí v prostorech KM-D pravoúhlými souřadnicemi 
v místním systému. Výměry změněných parcel se určí z přímo měřených měr nebo ze 
souřadnic a ověří se výpočtem výměry ze souřadnic digitalizované mapy. 

Zobrazení změny s jejím přizpůsobením mapě se provede ve dvou fázích - 
přiřazením změny shodnostní transformací na identické body a napojením změny na 
dosavadní obsah SGI. V případě, kdy se dosavadní a nový stav nestýká k napojení 
nedochází. Řešení, jakým způsobem změnu připojovat do KM-D podle předpisu [20.], mi 
není úplně zřejmé.  

Při zavedení změny do souboru popisných informací se změní grafický soubor a v 
databázi bodů se uloží souřadnice v S-JTSK a v místním systému. 

2.5 Struktura, obsah a výměnný formát DSGI 
Strukturu a výměnný formát DSGI stanoví a upravují předpisy [1], [2], [3]. 

2.5.1 Struktura DSGI 
Technické požadavky 

� Přesnost jednotlivých bodů obsahu DSGI je dána kódem charakteristiky kvality bodu 
(tab. 2.4). 
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� V případě DKM je souřadnicovým systémem systém Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK). KM-D je ostrovní mapou daného katastrálního území 
umístěnou do souřadnicového systému, ve kterém původní mapa vznikla [1]. 

� DSGI je uspořádán podle katastrálních území.  
� Možnost standardního grafického výstupu, který je stanoven vyhláškou [1].  
� DSGI je tvořen grafickým souborem a databází bodů.  

 
Databáze bodů se i v prostorách KM-D vytvoří automatizovaně v souladu 

s grafickým souborem. Obsahuje jak souřadnice grafického souboru, tak případné 
souřadnice bodů v S-JTSK. Uchovávají se také seznamy souřadnic bodů určených 
v místním souřadnicovém systému (jako náležitost ZPMZ).   

Grafický soubor se vytvoří s použitím dostupných podkladů podle odst. 2.3. 
� Má vektorový charakter. 
� Nejsou povoleny duplicitní kresby. 
� Čárová kresba dovoluje přímkové spojení, kruhové oblouky, kružnice a mimo 

hranice parcel i interpolované křivky. 
� Prvky obsahu DSGI a dalších údajů jsou rozděleny do deseti vrstev (tab. 2.3), 

závazné jsou vrstvy 1 – 8.  
 

Tab. 2.3 
Číslo vrstvy Obsah vrstvy 

1  hranice parcel 
2  parcelní čísla v definičních bodech 
3  kódy značek druhů pozemků a způsobu jejich využití 

4 
 vnitřní kresba parcel a další prvky polohopisu podle § 5 odst. 2 písm. c)-h) a k)-n) vyhlášky [1] 
 (např. mosty, pomníky, schodiště u významného objektu atd.) 

5  kódy značek budov 
6  další prvky polohopisu podle § 5 odst. 2 písm a), b), i) a j) vyhlášky [1] 

7 
 popis DSGI (místní  a pomístní názvosloví  podle § 12 vyhlášky [1],parcelní čísla malých 
 parcel popsaných vně parcely, opakované umístění parcelních čísel nebo značek) 

8  body bodových polí 
10  rámy mapových listů v S-JTSK, popř. průsečíky souřadnicové sítě 
11  data BPEJ 

 
� DSGI umožňuje standardní grafický výstup,který je stanoven vyhláškou [1] a normou 
ČSN 01 3411,1989 Mapy velkých měřítek, kreslení a značky. 

� Vztažné měřítko pro popis mapy DKM je 1:1000, pro KM-D 1:2000. Měřítko je 
jednotné pro celé katastrální území. 

2.5.2 Obsah DSGI 
Obsah DSGI je stanoven vyhláškou [1] a jednotlivé prvky digitální mapy mají 

přiřazeny číselné kódy, které odpovídají pořadovým číslům mapových značek podle přílohy 
9 této vyhlášky. 

Prvky obsahu DSGI lze rozdělit na prvky bodové, liniové a popisné (textové). 
Uvádím zde některé z nejdůležitějších a nejčastějších prvků. Přesné rozdělení všech prvků 
do vrstev a jejich kódy jsou uvedeny v [3]. 

 
Bodové prvky - trojmístný kód 

� body bodových polí s úplným číslem bodu a charakteristikou kvality bodu (tab. 2.4) 
� body polohopisu s charakteristikou kvality bodu, číslem záznamu podrobného měření 

změn, který umožňuje vyhledat doklady o vzniku bodu a ověřit jeho správnost, další 
vlastnosti např. trojmezí a jiný význam bodu 
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� značka druhu pozemku, stožáry el. vedení, značka povrchových ložisek a stavebních 
objektů 

Tab. 2.4  
Kód Charakteristika 

1 bod určený se střední souřadnicovou chybou 0,04 m  
2 bod určený se střední souřadnicovou chybou 0,08 m 
3 bod určený se střední souřadnicovou chybou 0,14 m 
4 bod určený se střední souřadnicovou chybou 0,26 m 
5 bod určený se střední souřadnicovou chybou 0,50 m 
6 bod digitalizovaný z mapy měřítka 1:1000 
7 bod digitalizovaný z mapy měřítka 1:2000 
8 bod digitalizovaný z mapy měřítka 1:2880 

 
Liniové prvky – pětimístný kód 

� hranice parcel, k.ú., obce, okresu, kraje, státu, v případě totožnosti hranic logicky 
platí, že největší prioritu má hranice státu (pak hranice kraje,…), aby byla zachována 
topologie kresby  

� vnitřní hranice 
� hranice parcel evidované zjednodušeným způsobem 
� hranice chráněného území 

a další (viz tabulka II. A – liniové prvky v [3]) 
 
Popisné prvky – čtyřmístný kód 

� parcelní čísla v def. bodě pozemkové nebo stavební parcely 
� popisné parcelní číslo 
� názvy měst, měst. obvodu, měst. části, obce, náměstí, parku, ulice, podružné 

pozemkové tratě, sousedního státu, řeky, jezera, nádrže, potoka, rybníku 
� číslo bodu bodového pole 
� rám mapového listu 
� šipka, průsečíky souřadnicové sítě 

 
 Parcelní čísla mají v DSGI reprezentovat parcelu. Poloha jeho vztažného bodu 

představuje tzv. definiční bod parcely (uvádí se na celé metry). Proto se parcelní číslo ve 
vrstvě 2 může v dané parcele vyskytovat pouze jednou. Pro potřebu velkých nebo 
„řemenovitých” parcel se uvádí popisné parcelní číslo ve vrstvě 7. V případě malých parcel, 
je zmenšeno a vně parcely se umístí popisné parcelní číslo se šipkou ve vrstvě 7. Na obr. 2.2 
je ukázka výřezu digitální katastrální mapy. 
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 Obr. 2.2  

 

2.5.3 Výměnný formát DSGI  
Výměnný formát DKM má podobu textového souboru (ASCII kód) s proměnnými 

délkami vět.  
Základní údaje výměnného formátu: 

- věty jsou povinné a nepovinné 
- každá věta začíná znakem “&” na novém řádku a může pokračovat na dalších 
řádcích (řádek obsahuje max. 80 znaků) 

- položky jsou v řádce odděleny min. jednou mezerou nebo tabulátorem 
- všechny souřadnice DKM se uvádějí v metrech na dvě desetinná místa v S-

JTSK (pořadí souřadnic y, x) 
- úhlové údaje jsou uvedeny v gradech na čtyři desetinná místa 
- texty jsou kódovány v LATIN2 
- koncovka souboru je *.VKM 

Typy vět: 
- povinné 

- &V – věta hlavičky souboru 
- &R – věta rozsahu souboru 
- &D – věta identifikace souboru 
- &U – věta vrstvy 
- &L – věta liniového elementu 
- &T – věta textového elementu 
- &K – koncová věta souboru 

- nepovinné 
- &G – věta začátku geometrického plánu 
- & * – komentářová věta 

Ukázka některých vět souboru : 
&V 4578141 803307 1111000 3 109099 
&R 801849.62 1109549.32 804764.02 1112449.97 1000 
&D P=2 D=20022000 V=1.3 C=10  
&U  1 
&L P 803842.73 1110639.85 B=520082 C=14 
   L 803828.20 1110605.43 C=15 
&U  2 
&T 803770.58 1110839.68 '48' H=1.5 K=0028 
&K 
Podrobnější popis jednotlivých vět je uveden v [2.]. 
Po uvedení ISKN do provozu se předpokládá použití upravené struktury datového 

formátu. 
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2.6 Shrnutí 
Stanovená struktura, výměnný formát a obsah DSGI jsou v podstatě předpisy 

jednoznačně určené, v dnešní době respektované a použitelné při tvorbě grafického souboru 
na základě stanovených podkladů. V případě předpisů pro tvorbu rastrového podkladu (viz 
transformace 2.4.2) KM-D však striktní dodržování popsaných postupů nemusí vždy vést 
k optimálním výsledkům. V následujících kapitolách se budu zabývat tímto počátečním 
krokem při vytváření KM-D.  
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3 Tvorba souvislého zobrazení v lokalitách sáhových 
map, vyrovnání katastrálních hranic a testování 
přesnosti 

V této kapitole se zabývám metodou, která upravuje rastrové podklady katastrálních 
map vzniklých v ostrůvkovitém zobrazení do podoby souvislého zobrazení. 

Souvislé zobrazení je obraz několika katastrálních území, ve kterých je jednoznačně 
určen průběh katastrálních hranic. To znamená, že dochází k vyrovnání k.h. a odstranění 
nesouladů v jejich zákresu.  

Tuto metodu popisuji obecně a dále uvádím jednotlivé kroky a výsledky popsaného 
postupu vyzkoušeného na zvolené lokalitě sedmnácti k.ú. v okresech Plzeň-jih a Klatovy. 
Testování přesnosti jsem pro srovnání provedla na dalších dvou k.ú. – Zbiroh (okres 
Rokycany) a Dolany (okres Plzeň-sever). 

3.1 Vstupní podklady 
K dispozici jsem měla rastrové soubory jednotlivých mapových listů map 

pozemkového katastru (měřítko 1:2880) ve formátu *.cit. Ve zvolené lokalitě sedmnácti 
katastrálních území se nachází patnáct k.ú. s mapami po první obnově a dvě k.ú. (Černice a 
Oselce) s  mapou PK po druhé obnově.  

Katastrální mapy k.ú. Zbiroh a sousedních k.ú. Jablečno, Týček, Přísednice, Plískov 
jsou mapy po druhé obnově. V další testované lokalitě k.ú. Dolany jsou kromě k.ú. Řákom 
mapy po první obnově (Balkovy, Dolany, Malechov, Svračovec). 

Transformaci jsem provedla na všech výše zmíněných k.ú. s výjimkou k.ú. 
Kvášňovice, Jetenovice a Holkovice. U některých k.ú. jsem pro transformaci použila již 
odečtená vstupní data získaná v rámci předmětu „Teorie tvorby GIS“ vyučovaného na 
katedře matematiky. 

3.2 Obecný postup transformace do S-SK  
Jednotlivé mapové listy v S-SK jsou různě deformovány. Místo afinní transformace 

na rohy rámu mapového listu (viz kap. 2.4.2), kdy se zanedbávají lokální deformace a rohy 
jsou rozhodující id. body při tvorbě afinního klíče, je lepší provést transformaci mapového 
listu po částech [6.]. 

Vytvoříme tedy model každého mapového listu odvozeného z průběhu 
deformovaných rámů m.l.. Rámy interpolujeme pomocí kubických  spline křivek. Opěrnými 
body jsou odečtené body na rámu (rohy, značky palců, pětipalců). Tyto body nám později 
poslouží pro rozdělní m.l. pro transformaci po částech. V počátečním a koncovém bodě 
křivky jsou nulové vektory druhých derivací (kubický přirozený spline) a uvažujeme 
uniformní parametrizaci, takže jednotlivé oblouky lze určit jako Fergusonovy kubiky. 
Mapový list nahrazujeme pomocí bikubického Coonsova plátu [7.], [6.].  
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M je mapovací matice plátu: 
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Bylo zjištěno, že rohy mapových listů jsou nejvíce deformované nebo nečitelné. 

Proto je poloha rohů vypočtena jako průsečík přímek, které získáme metodou nejmenších 
čtverců ze tří bodů na rámu v okolí rekonstruovaného rohu [6.]. 

Po získání zpřesněných rohů a křivek tvořících okraj vytvoříme bikubický Coonsův 
plát. Dále vytvoříme ideální nedeformovaný m.l. v S-SK. Tímto způsobem pro dané u, v 
získáme souřadnice dvojice odpovídajících si bodů v počáteční (model našeho m.l.) a 
koncové soustavě (ideální m.l. v S-SK). 

Jednotlivé m.l. pak transformujeme projektivní transformací po částech, které vytvoří 
pětipalcovou síť (obr. 3.1). 

 
Obr. 3.1 

   
 

Projektivní transformace v rovině za použití homogenních souřadnic při zobrazení 
bodu P na bod P’ je ve  tvaru: 

P[x, y] � P[x’, y’] 
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Části m.l. se spojí do jediného rastru a spojením všech m.l. daného k.ú. pak získáme 

zobrazení celého k.ú. v systému S-SK s eliminovanou srážkou m.l.. Po tomto kroku je 
vhodné ořezat rastry o údaje za katastrální hranicí. 
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Konečným krokem k získání souvislého zobrazení je odstranění nesrovnalostí na 
katastrálních hranicích. To znamená odečíst v sousedních k.ú. identické body (značky 
mezníků, výrazné lomové body) na hranicích, vyrovnat hranici a odstranit hrubé nebo 
systematické chyby.  

3.3 Praktický postup tvorby souvislého zobrazení v S-SK 

3.3.1 Klad mapových listů  
 

Prvním krokem je vytvoření kladu m.l. v S-SK s odlišením (např. pomocí kresebných 
klíčů) sekčních, posunutých a rozšířených m.l. 

Při tvorbě kladu m.l. je třeba si pořádně prohlédnout každý mapový list, zda není 
oříznuta vlastní kresba mapy a rám, nebo zda není rastr poškozen. Zejména v oblastech 
katastrálních hranic, které jsou pro tvorbu souvislého zobrazení nutné, je neúplná kresba 
závažným nedostatkem. V takovém případě je vhodné požadovat nové naskenování daného 
mapového listu. 

Zvláštní pozornost se musí věnovat posunutým kladům, rozšířeným mapovým listům 
a přesnému rozeznávání palců od pětipalců. Pětipalcová značka je ve většině případů až 
dvakrát větší než palcová. Někdy je však palec omylem vyznačen pětipalcovou značkou, což 
je nutné zjistit správným proměřením m.l.. Předejde se tak chybám, které by jinak byly 
zjištěny až po několika krocích tvorby souvislého zobrazení. 

Neměla jsem k dispozici analogovou podobu pozemkových map, ale domnívám se, 
že čitelnost rámových značek na papírových mapách je lepší než v rastrech. Navíc je možné 
si mapové listy poskládat vedle sebe, což usnadní určení souřadnic v S-SK. 

3.3.2 Odečtení identických bodů na rámech mapových listů 
Vstupní soubor, který má obsahovat body pro určení „vylepšených“ rohů a vnitřních 

bodů Coonsova plátu, získáme odečtením rámových značek na m.l.. 
Postup odečítání v našem případě vychází z levého horního rohu po směru 

hodinových ručiček. Způsob odečtení, respektive body, které využijeme, je závislý na typu 
m.l.. 
Typy m.l. a práce s nimi: 

I. Nejčastějším a nejjednodušším případem je úplný m.l. se všemi zachovanými 
rámovými značkami (obr. 3.2). U rohu 1 je naznačena volba vhodných bodů 
k aproximaci přímek – první 4 palce. Obdobně postupujeme i u dalších rohů. 
Pětipalce odečítáme tak, jak je naznačeno na obr. 3.2 (pouze očíslované body). 
Pětipalcová síť naznačuje, jak bude m.l. rozdělen pro transformaci po částech. 
 

Obr. 3.2 
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A. V případě nemožnosti odečtení palců v okolí rohu (potřebujeme minimálně tři) 
lze odečíst v této části m.l. jiný libovolný bod na rámu ve vzdálenosti jednoho 
pětipalce od rohu (obr. 3.3). Je vhodné zachovat mezi body podobné poměry 
vzdáleností. Různé možnosti odečítání bodů pro interpolaci jsem netestovala, 
protože u většiny m.l. se minimálně tři palce v okrajové části m.l. vyskytují. 

 
Obr.3.3 

 
 

Pokud se stane, že nelze odečíst žádný bod na rámu v „pětipalcovém” okolí rohu 
(zarámová kresba, poškozený rastr), ponechá se původní odečtený roh. 

 
B. V případě nemožnosti odečtení některého pětipalce se snažíme odečíst jiný bod, 

který jsme schopni určit v S-SK, např. nejbližší palec. Je třeba mít na obou 
stranách odečtené protilehlé body. Na obr. 3.4a je jedna z možností, jak nahradit 
chybějící pětipalec palcem.  

V nejkrajnější části by se srážka m.l. potlačila méně, můžeme proto 
navrhnout „zhuštěnou” síť (viz obr. 3.4b). 

Obr. 3.4a     Obr. 3.4b 

  

C. Jestliže nelze pětipalec nahradit (např. vlivem větší zarámové kresby), získáme 
síť jako například na obr.3.5a. Při mé práci jsem se setkala s extrémním případem 
zarámové kresby, kdy jsem nemohla odečíst žádné pětipalce, ale pouze čtyři 
krajní palce. Na obr. 3.5b vidíte vzniklou síť. Nastává zde problém, kdy v části 
m.l. není odstraněna podélná srážka stejně jako v jiných částech. Tento problém 
by se měl vyřešit vyrovnávacími transformacemi. 
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Obr. 3.5a      Obr. 3.5b 
 

 
 

II. V případě posunutých kladů se postupuje analogicky. Interpolace probíhá 
z nejbližších třech značek v okolí rohu. Nezáleží na tom, zda se jedná o značku palce 
či pětipalce. Rozdělení m.l. na části probíhá opět po pětipalcích případně po palcích. 
Na obr. 3.6 je mapový list posunutý o dva palce. Při chybějících značkách palců či 
pětipalců postupujeme obdobně - např. pětipalcové okolí vhodné pro interpolaci rohu 
chápeme jako vzdálenost pěti palců od rohu. 

 
Obr. 3.6 

 
 

III. Velmi často se vyskytují neúplné m.l.. Volba opěrných bodů a bodů pro 
aproximaci rohů se příliš neliší od předchozích případů. Opět postupujeme 
analogicky. Na obr. 3.7. je naznačen způsob odečtení bodů na nejužším m.l, který 
jsem měla k dispozici. 

 
Obr. 3.7 
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3.3.3 Aproximace rohů a projektivní transformace do S-SK 
Aproximaci rohů a výpočet vnitřních bodů jsem provedla pomocí programu 

v Matlabu vytvořeného ing. Martinem Břehovským. Projektivní transformace po částech 
proběhla v programu MicroStation Descartes, Version 7.1. Pro transformaci je třeba určit 
koncovou soustavu bodů v systému S-SK. Pomůže nám klad m.l., který jsme si vytvořili 
v bodě 1. Opět zdůrazňuji nutnost dobrého určení souřadnic, protože chybu v transformaci, 
kdy se spleteme „pouze” o jeden palec, bychom mohli zjistit až po ztransformování okolních 
k.ú..  

Velký důraz je potřeba klást na pečlivost při zjišťování přesahu kresby za rám. Při 
zarámové kresbě se použije pro transformaci nejbližší transformační klíč, jak můžeme vidět 
na obr. 3.8, kde se pro zarámovou kresbu použije transformační klíč označený číslem 05 
(rozsah transformačních oblastí je naznačen čárkovaně). 

 
Obr. 3.8 

 

3.3.4 Odečtení identických bodů na katastrálních hranicích 
Na sousedních k.h. nacházíme v rastrech 2 typy identických bodů – značky mezníků 

a lomové body.  
Na obr. 3.9 jsou dva typy značek mezníků. První typ je mezník na mapách po 1. 

obnově, druhý se většinou vyskytuje v mapách po 2. obnově. 
 
Obr. 3.9 

    
 

 
Je zřejmé, že v prvním případě může dojít ke sporům o to, k čemu se vztahují 

souřadnice. Je lepší se orientovat podle probíhající kresby katastrální hranice, protože tato 
značka bývá umístěna různě (viz obr. 3.10). 
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Obr. 3.10 

 
 
Lomové body jsou často velmi dobré identické body. V případech, kdy úhel lomu je 

v rozmezí kolem 160 a více stupňů, se hůře v sousedních katastrálních územích odečítají 
souřadnice. Tyto body je vhodné nezapočítávat do rozboru a graficky je vyrovnat až při 
vektorizaci.  

Někdy se stane, že si kresby v sousedních k.ú. neodpovídají. Pokud tedy nemůžeme 
hranici získat jiným způsobem (geodetické zaměření hranice v terénu, přepracování GP, 
ZPMZ) dochází k vyrovnání bodů, které si neodpovídají. V jednom z k.ú. pravděpodobně 
došlo k chybnému zákresu k.h.. 

Při odečítání souřadnic z rastrů je vhodné oddělit mezníky a lomové body odlišným 
číslováním: 

Mezníky: 1521000001 
 15 … pracovní číslo 1. k.ú 

  21 … pracovní číslo 2. k.ú 
   00 … typ bodu = mezník 

0001 … vlastní číslo bodu 
Ostatní lomové body:  1521010001  

 15 … pracovní číslo 1. k.ú 
   21 … pracovní číslo 2. k.ú 
   01 … typ bodu = lomový bod 
   0001 … vlastní číslo bodu 
 
Pracovní čísla k.ú. jsou: Bezděkov – 10, Bezděkovec –25, Černice –11, Defurovy 

Lažany – 12, Dobrotice –13, Holkovice – 14, Chanovice –15, Chlum – 16, Jetenovice –30, 
Kotouň –51, Kvášňovice – 17, Nekvasovy –18, Nová Ves –21, Oselce –19, Řesanice –22, 
Slatina – 24, Újezd – 20.  

Odečtení lomových bodů jako identických bodů je individuální zejména v případech 
nepatrných lomů a neodpovídajících si kreseb přiléhajících k.h.. Odečtení v daném k.ú. by 
nemělo být závislé na odečtených bodech v sousedním k.ú.. Nemá tedy smysl snažit se 
odečíst takové souřadnice, které mi dají co nejmenší odchylky na id. bodech. Vhodné je 
stanovit přesnou mez, kdy lom již nepovažujeme za identický a nebo za id. body zvolit 
pouze značky mezníků, u kterých není sporu o jejich identičnosti. Několikrát se mi sice stalo, 
že v jednom k.ú. byl zakreslen mezník a v druhém ne, ale vždy to bylo na výrazném lomu, u 
kterého se daly dobře odečíst souřadnice. 

3.3.5 Vyrovnání hranic a odstranění chyb 
Pro každé k.ú. vytvoříme samostatný statistický soubor odchylek odečtených 

identických bodů z k.h.. Odchylky získáme z rozdílu souřadnic id. bodů sousedních k.ú.. Pro 
lepší podchycení systematických chyb jsem do rozboru zařadila i lomové body. Pro určení 
systematické chyby by stačil i soubor mezníků, ostatní lomové body by pak sloužily pouze 
jako potvrzení systematičnosti. V případě, že jsem u trojmezí znala souřadnice zbývajících 
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dvou k.ú., jsem zařadila do rozboru dvakrát každé trojmezí (obě kombinace vyšetřovaného a 
sousedního k.ú.). 

Mezní odchylka byla zvolena jako 2,5 násobek střední chyby mx a my : 
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mxy - střední souřadnicová chyba 
mp - polohová chyba 
∆y, ∆x - souřadnicové rozdíly  
n - počet bodů v souboru 
 

Vyloučením bodů s hodnotami odchylek přesahujícími hodnotu mezní odchylky a 
opakovaným vypočtením nové mezní odchylky jsem získala konečný soubor bez hrubých 
chyb.  

Po označení vyloučených bodů jsem si stanovila lokality, u kterých jsem měla 
podezření na systematickou chybu. 

Pro potvrzení správnosti určení systematické chyby jsem použila metodu shlukové 
analýzy. Jelikož jsem systematickou chybu zkoumala v závislosti na m.l. či sousedním k.ú., 
stanovila jsem si, že systematická chyba nastává v případě, kdy výsledkem shlukové analýzy 
je výskyt všech nebo většiny bodů v rámci m.l. nebo sousedního k.ú. v jednom shluku. 
Hodnoty odchylek v tomto shluku přesahují 2,5 násobek průměrné střední souřadnicové 
chyby. 
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p_xym  - průměrná střední souřadnicová chyba 

ixym   - střední souřadnicová chyba i- tého k.ú. 

n  - počet k.ú. (v mém případě 19) 

 
Ideální výsledek nastane, když se v  rámci mapového listu vyskytuje zastoupení více 

shluků a žádný z nich není v převaze. Hrubé chyby se vyskytují náhodně a nezávisle na 
mapových listech a sousedních k.ú.. 

Program na shlukovou analýzu, který jsem použila, mi byl zapůjčen od ing. Karla 
Vlčka, Ph.D. Pro výpočet jsem si jako postačující stanovila rozdělení do tří shluků, i když by 
možná bylo vhodné volit počet shluků podle počtu m.l. nebo počtu sousedních k.ú.. 
Vyzkoušela jsem  některé z hierarchických metod shlukové analýzy (nejbližšího souseda, 
nejvzdálenějšího souseda, průměrné vazby, centroidní m. a Wardovu m.). Pro konečný 
rozbor jsem použila výsledky Wardovy metody, které velmi dobře potvrzovaly některé 
předem odhadované systematické chyby.  

Při Wardově metodě [13] se dva shluky Ai, Ai’ sdružují tak, abychom minimalizovali 
přírůstek Wardova funkcionálu W∆ : 
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ii AA ′,  … jsou shluky, které se slučují 

( )∪xxd ,  … vzdálenost objektu x od centroidu shluku vzniklého sloučením shluků ii AA ′,  

( )ixxd , , ( )ixxd ′, … vzdálenost objektu x od centroidu ix  nebo ix ′  příslušného shluku ii AA ′,  

 
Pro euklidovskou vzdálenost se výraz zjednoduší: 
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ii nn ′, … počet objektů ve shlucích ii AA ′,  

3.4 Výsledky testování přesnosti souvislého zobrazení a 
odstranění chyb na katastrálních hranicích 

Výsledky shlukové analýzy lze porovnat např. v jednotlivých rozborech vyrovnání na 
CD. Graficky jsou výsledky shlukové analýzy a rozboru znázorněny v příloze A a na CD. Je 
třeba upozornit, že u některých k.ú. docházelo k vyrovnání pouze části hranice. Statistický 
soubor zde tedy není úplný. To pravděpodobně způsobilo i častou nesymetrii a 
jednostrannost histogramů četnosti. Úzké m.l. nebo zarámová kresba podléhají větším 
deformacím a nejčastěji způsobují systematické chyby. Původním předpokladem bylo, že se 
statistické soubory odchylek u jednotlivých k.ú. budou řídit normálním rozdělením. Přesto se 
ukázalo, že některé k.ú. s celou vyrovnanou hranicí se normálním rozdělením neřídí.  

Problém je také v tom, že některé mapové listy vznikly spojením původních dvou, z 
nichž jeden byl úzký a sousední třeba úplný. K tomuto propojení docházelo pravděpodobně 
při obnově nebo reprodukci, kdy byla snaha využít co největší plochu drahé tiskové formy 
(např. litografického kamene). Tyto případy jsou zjistitelné např. z m.l., na kterém je uveden 
přehled kladu m.l., který zůstal nezměněn a porovnáním s čísly rastrů jednotlivých m.l.. K.ú. 
Chanovice má 4 rastry s čísly 1, 3, 4, 5, ačkoliv v kladu jsou m.l. 1 až 5. V k.ú. Nová Ves se 
vyskytuje případ, kdy mapový list byl rozdělen a přiřazen ke dvěma sousedním mapovým 
listům. V příloze B můžeme vidět, co takovéto spojení provede s katastrální hranicí. M.l. 
vzniklý tímto spojením má tedy v jedné části jiný průběh srážky. Na obr. 3.11a je původní 
klad mapových listů uvedený na rastru a na obr. 3.11b je klad mapových listů, který jsem 
vytvořila z dostupných podkladů. 

 
Obr. 3.11a, b  

     



 

 - 26 -  

Hrubé chyby se vyskytují zejména v případech, kdy k.ú. s mapami po první obnově 
sousedí s k.ú. s mapami po druhé obnově. 

V následujících odstavcích popíši výsledky rozboru v jednotlivých katastrálních 
územích, jehož součástí je grafické znázornění odchylek na k.h.. Z důvodů většího rozsahu je 
však uvedeno v příloze A. Pro lepší pochopení textového komentáře je nezbytné si ke 
každému k.ú. prohlédnout nejdříve grafický rozbor. Číselné výsledky (střední souřadnicové 
chyby jednotlivých k.ú.) jsou uvedeny v tab. 3.2. 
 
• Bezděkov  

V grafickém znázornění odchylek není patrná systematická chyba. Histogram 
četností má větší počet odchylek v části +x (pouze v rozmezí 0,8-2,0°). 
Příčinou může být neúplný statistický soubor. Vyrovnaná je asi jen polovina k.h.. 

• Bezděkovec 
V grafickém znázornění je podezřelý m.l. číslo 5, odchylky jsou však pod mezní 
odchylkou – viz histogram dx. Chyby z m.l. 5 se projevily nesymetrií a větším 
množstvím chyb v ose +x. Příčinu nelze určit, protože hranice je na tomto m.l. 
vyrovnaná jen zčásti. Sousednímu k.ú. Chlumy, kde je úzký m.l. č.1 také nelze 
z uvedeného důvodu jednoznačně přisoudit způsobený nesoulad. 

K.h. s k.ú. Oselce vykazuje odchylky vyšší než je mezní odchylka, což se 
projevilo i v histogramu dy. Příčina pravděpodobně bude na straně k.ú. Oselce, kde 
jsou k.m. po druhé obnově a kresba k.h. příliš neodpovídá kresbě v k.ú. Bezděkovec. 

• Černice  
Zde je velmi zajímavý výrazný je rozdíl odchylek v závislosti na sousedních k.ú.. 
K.h. s k.ú. Oselce byla v letech 1942 zaměřena, což se projevilo malými odchylkami 
(střední souřadnicová chyba zde nepřesahuje 0,5° [sáhu]). Oproti tomu na hranici 
s k.ú. Defurovy Lažany je výrazná systematická chyba, která se projevila v obou 
histogramech (větším množstvím odchylek v + x resp. –y.) Vysvětlení této chyby je 
v následujícím odstavci. 

• Defurovy Lažany  
Systematickou chybu na m.l. 2 (na hranici s Černicemi) mohla způsobit zarámová 
kresba, která se vyskytuje téměř za celým horním rámem m.l. č. 2. Vytvořený 
Coonsův plát z tohoto m.l. je na obr. 3.5 b. Další příčinou můžou být sousední mapy 
po 2. obnově k.ú. Černic. 
Na m.l. 21 se částečně odstranila systematická chyba, která byla způsobena úzkým 
mapovým listem, opravou transformačních klíčů projektivní transformace o 
systematickou složku v ose x.  

• Dobrotice 
Příčnou systematické chyby na m.l. č. 21 je extrémně úzký m.l. (obr. 3.7). Chybu 
jsem odstranila opravením transformačních klíčů o průměrnou odchylku v osách x i y 
při projektivní transformaci m.l. 21 do S-SK. 
Výsledek opravy je patrný v grafických rozborech, kde se odchylky na m.l. rozdělily 
do dvou shluků, dále na histogramu dy a na počtu vyloučených bodů před a po 
odstranění systematické chyby (viz tab. 3.1, 3.2). 
Podezření na systematickou chybu v části k.h. s Holkovicemi je vysvětleno níže (viz 
Holkovice). 

• Holkovice 
V grafickém rozboru je podezření na systematickou chybu v části m.l. č. 3, což se 
projevuje i ve větším množství odchylek v kladné části histogramu dy nad 2 sáhy. 
Příčinou může být velký rozsah zarámové kresby. Odstranit lze tuto chybu 
vyrovnávací transformací, nejlépe na body zaměřené v terénu. Při Jungově 
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dotransformaci na id. body sousední hranice dochází k výraznému nárůstu výměr 
parcel v zarámové kresbě. Pro lepší posouzení by bylo také nutné vyrovnat zbytek 
k.h. a zjistit, zda opravdu celá kresba za rámem m.l. má stejnou nebo podobnou 
systematickou chybu. 

• Chanovice 
Systematická chyba v části k.h. s Dobroticemi na m.l. č.3 je popsána výše u k.ú. 
Dobrotice. Po odstranění je patrný úbytek odchylek přesahujících mezní odchylku 
v kladné ose histogramu dy. 
Možná systematická chyba na m.l. č.1 s Novou Vsí je vysvětlena dále (viz Nová 
Ves). 

• Chlumy 
Více hrubých chyb s k.ú. Oselce se projevilo také v okrajích histogramů. 

• Jetenovice 
Ačkoliv se jedná pouze z malé části vyrovnané k.h. k.ú., histogramy mají symetricky 
rozložené množství odchylek. Několik málo hrubých chyb se vyskytuje s k.ú. D. 
Lažany a s k.ú. Kvášňovice. 

• Kotouň 
Velmi patrný je červený shluk, který je po celé hranici s k. ú. Řesanice. Nelze 
rozhodnout o systematické chybě, jelikož nedochází k vyrovnání celé hranice na m.l. 
č.3, a tedy nelze rozhodnout čím by mohla být způsobena. V histogramech se tato 
chyba projevila větším množstvím záporných chyb v ose x a kladných chyb v ose y. 
To odpovídá směru šipek na m.l. č. 3. Velikost odchylek v této části hranice je však 
pod mezní odchylkou. 

• Kvášňovice 
Více hrubých chyb se vyskytuje na hranici s k.ú. D. Lažany. To se projevilo i 
v kladné ose histogramu dy. 

• Nekvasovy 
Na hranici s k.ú. Oselce lze mluvit o systematické chybě. Opět se nabízí vysvětlení, 
že k.ú. Oselce má mapy po druhé obnově a kresba k.h. si vzájemně neodpovídá. 
Nevíme však jednoznačně, čím je chyba způsobena. Tato hranice není v terénu 
identifikovatelná, nejsou zde žádné identické body, ani příkopy či zídky pro 
geodetické zaměření. Tuto chybu nelze tedy odstranit jinak než pouhým průměrem 
k.h. a dotransformací. 

• Nová Ves u Horažďovic 
Systematická chyba s částí k.ú. Chanovice nastává po přechodu kresby na rozšířenou 
část m.l. č. 3. Tato část m.l. byla původně samostatná (m.l. 4 viz obr. 3.11a, 3.11b), 
takže podléhala jiným deformacím než m.l. 3. Při obnově pak došlo ke spojení a 
překreslení na jeden m.l.. 
Tuto chybu jsem neodstraňovala, ačkoliv by se dala zřejmě odstranit podobně jako 
v předchozích případech, opravou transformačních klíčů o systematickou složku. 

• Oselce 
Větší množství hrubých chyb je způsobeno pravděpodobně mapou po druhé obnově. 
Další příčiny jsou uvedené již výše u k.ú. Bezděkovec, Chlumy a Nekvasovy.  
Také situace malých odchylek s k.ú. Černice je již vysvětlena výše. Malé odchylky se 
však vyskytují i s k.ú. Nová Ves, což je zajímavé, jelikož zde jsou mapy po první 
obnově a ani nemám žádné doklady o tom, že by tato hranice byla v minulosti 
zaměřena. 

• Řesanice 
Chyby mají náhodný charakter, na rozdíl od k.ú. Kotouň se zde hranice s Kotouní 
nedostává do jednoho shluku. Histogramy jsou nesymetrické a jednostranné. 
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• Slatina 
V histogramu (dx) se projevilo větší množství chyb v záporné ose x na části k.h. 
s k.ú. Dobrotice. Je také vyrovnávána pouze menší část k.h.. 

• Újezd u Chanovic 
Příčina stejného směru a velikosti chyb na části m.l. 2 je popsána v k.ú. Defurovy 
Lažany. 
V tabulce 3.1 jsou výsledky v k.ú. před opravou systematických chyb. V tabulce 3.2 

jsou celkové výsledky rozboru přesnosti bodů na k.h. v jednotlivých k.ú. a výsledky v k.ú., 
kde došlo k opravení systematických chyb. Hodnoty mx, my, mxy, mp jsou vypočteny podle 
vzorců v kapitole 3.3.5 a jsou uvedeny v sázích. 

 
Tab. 3.1 

počet bodů 
k.ú. mx my mxy 

celkem ponechaných vyloučených 

 Dobrotice 0,63 0,71 0,67 372 325 47 
 Chanovice 0,72 0,64 0,68 363 324 39 
 D.Lažany 1,10 1,17 1,13 299 278 21 
 Újezd 0,78 0,77 0,78 343 306 37 

 
Tab. 3.2 

počet bodů 
k.ú. mx my mxy mp 

celkem ponechaných vyloučených 

 Bezděkov 0,66 0,74 0,70 0,99 113 105 8 
 Bezděkovec 1,26 1,02 1,15 1,63 86 83 3 

 Černice 0,80 0,80 0,80 1,13 222 202 20 
 D.Lažany 1,09 1,16 1,13 1,59 299 283 16 

 Dobrotice 0,64 0,7 0,67 0,95 372 334 38 
 Holkovice 0,75 0,95 0,86 1,21 114 98 16 

 Chanovice 0,72 0,63 0,68 0,96 363 334 29 
 Chlumy 0,74 0,72 0,73 1,03 250 229 21 

 Jetenovice 0,67 0,61 0,64 0,90 128 119 9 
 Kotouň 0,84 1,17 1,02 1,44 156 148 8 

 Kvášňovice 0,75 0,53 0,65 0,92 252 223 29 
 Nekvasovy 0,88 0,63 0,77 1,08 273 247 26 

 Nová Ves 0,85 0,96 0,91 1,28 195 179 16 
 Oselce 0,69 0,79 0,74 1,05 351 310 41 

 Řesanice 0,74 1,11 0,94 1,34 172 165 7 
 Slatina 0,49 0,78 0,65 0,93 153 141 12 

 Újezd 0,77 0,78 0,78 1,10 343 313 30 
 Dolany 0,56 0,67 0,62 0,88 225 201 24 

 Zbiroh 0,58 0,96 0,79 1,12 142 130 12 
 Průměr 
 (aritmetický) 

0,76 0,83 0,80 1,13   19 

 
Aritmetický průměr středních souřadnicových chyb bodů na katastrálních hranicích 

označím SKmxy. Hodnotu SKmxy převedu ze sáhů na metry: 

m,,,,mxy
SK 5218961800800 =⋅== o      

 (2.1.) 
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3.5 Shrnutí 
Vyrovnáním katastrálních hranic určených výše uvedeným postupem jsem zjistila 

střední chybu souvislého zobrazení v S-SK SKmxy =1,52 m. 
Úpravu mapových podkladů tímto způsobem by jistě vzhledem k dosažené přesnosti 

uvítali nejen zeměměřiči, ale toto mapové dílo by se stalo výborným podkladem pro tvorbu  
geografických informačních systémů. Je zřejmé, že tuto metodu lze použít i pro jiná mapová 
díla, kde není uvnitř mapového listu zakreslena souřadnicová síť. 
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4 Místní šetření pro vyhledání identických bodů na 
katastrálních hranicích 

Místní šetření byl první úkol mé diplomové práce. Bylo nutné nalézt v terénu lokality  
s dostatečným množstvím bodů identických s body na mapách PK. Nejvhodnější pro 
testování přesnosti souvislého zobrazení byly identické body na katastrálních hranicích.  

Pro ověření přesnosti převodu souvislého zobrazení do S-JTSK jsem se snažila také 
zjistit, které z nalezených id. bodů se do této mapy dostaly původním mapováním ve 
stabilním katastru, které později např. nějakou změnou vlastnické  nebo katastrální hranice, 
či které  nemohu v mapě identifikovat. Abych se dozvěděla více o původu hraničních znaků,  
zabývala  jsem se také částečně i historií osazování mezníků. 

Nakonec jsem vytvořila malý GIS nalezených id. bodů. 

4.1 Charakteristika vybrané lokality 
Než posoudím vlastnosti vybrané lokality, chtěla bych uvést, že původně jsem si pro 

diplomovou práci vybrala oblast Třemošenské vrchoviny, která se vyznačuje téměř 
souvislým zalesněním,  a má tedy nejlepší předpoklady pro zachování katastrálních hranic. 

Zasahují sem bývalá velká panství Dobříš, Hořovice, Rožmitál, Spálené Poříčí a 
Zbiroh. V současné době tyto hranice odpovídají katastrálním hranicím obcí sousedících 
s VVP Brdy Jince. Navíc se zde od roku 1926 neprováděly žádné změny ve vlastnictví 
pozemků (jediným vlastníkem je zde stát), tudíž se zde vyskytuje málo typů mezníků. 
Největší zastoupení má tzv. panský mezník (viz tab. 4.5). Hranice jsou velmi zachovalé – 
příkopy hluboké až 1m nebo souvislé až 200 m dlouhé  kamenné zídky vysoké  80 cm. 
Vyskytují se zde trojboké mezníky na trojmezí s vyrytými iniciálami panství či mezníky 
osazené až s přílišnou četností na každém i nepatrném lomu na hranici Dobříšského nebo 
Zbirožského panství. To ukazuje na bohatství a „vyspělost“ těchto panství. Snad jen dodám, 
že počet nalezených mezníků je zatím kolem 150. Na fotografiích v tab. 4.5 uvádím dva 
z těchto mezníků.  

Tento plán se nepodařilo uskutečnit kvůli nedostupným, možná zničeným mapám 
pozemkového katastru. Ty však byly pro práci nezbytné. Další překážkou bylo neudržované 
bodové pole. Bylo by tedy nutné použití metody GPS a tím by se jistě zvýšila časová 
náročnost. V neposlední řadě to byla také velmi špatná komunikace s vojenskými úředníky. 

Nově zvolená lokalita pro testování se nachází na rozhraní okresů Plzeň – jih a 
Klatovy. Zahrnuje 17 katastrálních území, z toho 7 k.ú. z okresu Plzeň-jih: Bezděkov , 
Bezděkovec, Chumy, Kotouň, Nekvasovy, Oselce, Řesanice a 10 k.ú z okresu Klatovy: 
Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, Holkovice, Chanovice, Jetenovice, Kvášňovice, Nová 
Ves u Horažďovic, Slatina a Újezd u Chanovic. Zabývala jsem se ještě navíc osadou Plácek, 
v které se nachází jedna zajímavost – čtyřmezí. Z tohoto důvodu jsem zahrnula i část k.ú. 
Velký Bor, který je jedním ze čtyř zde se stýkajících katastrů. 

Přehledný náčrt k.ú. a jejich hranic je na obr. 4.1., celková výměra této oblasti je 75,2 
km2 (což je asi 0,1 % rozlohy České republiky). 
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Obr. 4.1 

 
 
Výhody této lokality jsou:  

• dostupné podklady - nebylo třeba shánět rastrová data map PK  
• na některých k.ú. se již v předmětu „Teorie tvorby GIS“ na katedře matematiky 

prováděla pokusná tvorba DKM  
• dobrá spolupráce s katastrálními úřady při získání bodového pole i ostatních matriálů 

(K.Ú. Plzeň – sekce mapování, detašovaná pracoviště Horažďovice a Nepomuk) 
• nedávno provedené zhuštění bodového pole metodou GPS 
• poměrně slušné zalesnění 

 
Nevýhody této lokality jsou: 

• částečně rozoorané k.h.  
• různorodost stavu k.h.  
• různé typy mezníků a neznalost jejich původu 

4.2 Historie osazování hraničních znaků 
Zmínky o meznících nebo jiných hraničních znacích jsou uváděny již v 21. stol. př. n. 

l. [19.]. Já jsem se zabývala časově bližší historií. 
V Zeměměřičském Obzoru z roku 1944 [12.] se popisuje obsah knihy Příručka o 

mezníkování pozemků, panství a usedlostí z r. 1816. Autorem je Johann Hoser. Knihu jsem 
neměla k dispozici, čerpám tedy pouze z uvedených údajů v článku. Toto dílo sice pojednává 
o hranicích soukromých, ale jelikož dnešní katastrální hranice až na výjimky odpovídají 
historickým hranicím panství a usedlostí, mohu tyto informace vztáhnout i na svou práci. 

Hranice se dělily na veřejné (zemské, župní a okresní) a soukromé. Dále se dělily na 
hranice přirozené (řeky, rybníky, rokle… ) a umělé. Mezi umělé se řadily kamenné nebo 
dřevěné sloupy, kůly, stojany, mezníky, hromádky kamene, škarpy, příkopy, terasy, jámy, 
polní meze, pluhem vyorané brázdy, jednotlivé stromy (zářezy v nich), ploty, živé ploty, zdi 
atd.. Mezníky, sloupy, kameny nebo stojany se upřednostňují před příkopy, které „když jsou 
značně široké, činí značnou část plochy pozemku neužitečnou, což je ztráta velmi bolestná, 
je-li půda dobrá“. 



 

 - 32 -  

Doporučovalo se kameny a mezníky otesat a opatřit vnějšími znaky – kříže, erby, 
čísla, nápisy.  

Po zkušenostech mohu říci, že takto označeny jsou například panské mezníky. Kříže 
a čísla jsou poměrně běžné znaky. Ve výše zmiňované lokalitě v Brdech jsou mezníky navíc 
opatřeny prvním písmenem jména panství (HR – panství Rožmitál, H – Hořovice, M – 
Mirošov, D – Dobříš, P – Poříčí) nebo iniciálami panovníka, znakem korunky a letopočtem 
osazení ( F.I.L. 1787 – František I. Lotrinský - Zbirožské panství, L. II – Leopold II.). Ve 
zkoumané lokalitě jsem nalezla 2 mezníky s vyrytou římskou číslicí. Při srovnání s PK 
stavem byla čísla o jedničku posunuta (např. mezník s vytesaným číslem 27 má v mapě PK   
číslo 28). 

Ve zkoumané lokalitě se několik osamocených mezníků s vyrytým písmenem. 
Mezník na hranici Kvášňovice – Jetenovice má na kvášňovické straně L (statek Kvášňovice 
patřil jistou dobu k Lažanům, což potvrzuje i první věta v níže  uvedeném popisu hranic) a 
na jetenovické straně je SH (Jetenovice náležely k Horažďovickému panství - Stadt (město) 
Horažďovice). Je škoda, že se zde vyskytuje pouze jeden takový mezník. Při větším 
množství by se potvrdilo výše uvedené vysvětlení písmen. Tento mezník byl buď přesazen 
při údržbě lesa z původního místa (je nakloněný a nepříliš pevně usazený v zemi na pasece) 
nebo nebyl při mapování stabilního katastru zaměřen (v té době byla na tomto místě též 
paseka). Usuzuji tak z toho, že kolmá vzdálenost je od hranice asi 7 m a od jednoho 
možného osazení na okraji cesty 27 m nebo k nejbližšímu nenalezenému mezníku 42 m. 

Od pana Libora Gabriela z Památkového ústavu v Plzni jsem se dozvěděla, že se 
vyskytují mezníky s písmenem R, znamenajícím revír. Jeden takto označený mezník se 
nalézá na jižní hranici mezi Dobroticemi a Chanovicemi.   

Největší záhadou je pro mě plochý mezník s rozměry hlavy 25x25 cm, který se 
nalézá na hranici D.Lažany – Újezd, téměř na vrcholu kopce Prašivec. Nalezen byl náhodně 
při měření, po odstranění vrstvy mechu. Je na něm vyrytý silný kříž na koncích rozvětvený a 
z boku letopočet (?) 1696 (obr. 4.2). Nápis je sice špatně čitelný, ale přečetlo ho tímto 
způsobem několik lidí. Jelikož je tento mezník umístěn nedaleko vrcholu, domnívala jsem 
se, že by se mohlo také jednat o kótu ( Prašivec má 594 m.n.m) v případě nesprávného  
rozluštění znaků.   

 
Obr. 4.2 

  
 
Na hranici Bezvěrova v okrese Plzeň – sever se vyskytují mezníky s erbem 

Bádenského rodu (obr. 4.3b), které jsou od loňského roku evidovány v seznamu nemovitých 
památek. Fotografie 4.3b je zapůjčená od p.ing. Čady. Na katastrální hranici u Holýšova se 
zase vyskytuje mezník s křížem a letopočtem 1747, viz obr. 4.3a (zapůjčeno od Tomáše 
Kamenského). 
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Obr. 4.3a      Obr. 4.3b 

       
 
Setkala jsem se také s mezníkem, který byl přesazený z jiné panské hranice a původní 

znak byl odtesán. Při změně vlastníka pravděpodobně také docházelo k přetesávání znaků, 
přičemž původní rok osazení mohl zůstat, pokud byl vyryt na spodní zakopané části mezníku 
– podsádce. 

Při samotném ohraničování býval přítomen hraniční komisař, všichni vlastníci a 
svědkové. Na místa vyměřených a osazených kolíků se doporučovalo nejdříve jako podklad 
dát kousky uhlí, kovářské škváry, dobře vypálené cihly, sklo, popel, střepy, olověné 
odpadky. Po ohraničení se doporučovalo vyhotovit dvakrát popis hranic.  

Hoser dále doporučoval občasné hraniční pochůzky. Jako důvod je uvedeno: „když 
byly hranice vytýčeny, ohraničeny a konečně i popis hranic a mapa vyhotovena, mohlo by se 
státi, že mezníky následkem zlomyslnosti, svévole nebo i dobou času zmizely – staly se 
neznatelnými“. Bylo tedy zapotřebí alespoň jednou za 2-5 let dělat společné pochůzky po 
hranicích a pomocí mapy a popisu přeměřit délky a úhly a porovnat je s původními mírami a 
mapami. Úspěšně ukončená pochůzka se často oslavila, čímž se utužovaly i sousedské 
vztahy. 

Hoser se věnuje také případům sporného vlastnictví. Hraniční znaky jako jsou 
brázdy, příkopy , křoví, potoky meze, mezníky, stromy se považují za společné. Výjimku 
tvoří znaky s erby či jinou rozpoznávací značkou. Pokud se výkop u příkopu nachází na 
jedné straně, je vlastníkem ten, na jehož straně je nához. Dnes, kdy nacházíme hranice 
v podobě příkopu a mezníky jsou usazené na jedné nebo druhé straně, uprostřed příkopu 
nebo střídavě, nevíme, kudy hranice přesně prochází. 

V předchozích odstavcích jsem se zabývala dobou před vznikem Československé 
republiky. Mezníky, které byly osazeny za první republiky jsem dokázala časově zařadit díky 
měřickým náčrtům. Podstatné informace jsem získala také v Instrukci A [23.]. Ačkoliv se 
jedná o instrukci pro nové mapování, při změnách katastrálních hranic nebo hranic 
vlastnických byly použity podobné způsoby mezníkování v lokalitách sáhových map [25.]. 
Vybírám některé zajímavé informace z kapitoly o Omezníkování hranic katastrálních území 
§109. 
• Dosavadní neporušené znaky na k.h. zůstávají ponechány beze změny, pouze se 

vyčnívající část nabílí vápnem a čísla a značky se na nich obnoví černou olejovou 
barvou. 
Nedokáži určit, jak dlouho může vydržet takovéto označení, ale v dané lokalitě jsem 
nalezla dva mezníky, které byly bíle natřeny a na jednom z mezníků byly zbytky 
popraskané černé barvy. 
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• Kameny, které se použijí pro omezníkování katastrálních hranic jsou ve své horní třetině 
opracovány do čtvercového průřezu s vrškem mírně jehlancovitým nebo s vrchní plochou 
rovnou nebo kulového úseku a opatřenou uprostřed vyrytým křížkem velikosti ramen 
alespoň 3 cm od středu ve směru úhlopříček čtvercového průřezu.  
Mezníků s vrchní plochou kulového úseku jsem nalezla několik, uvádím je jako jeden 
z typů mezníků v tabulce 4.5. 

• Znaky se osadí v průsečících hranic katastrálních území s hranicemi silnic, cest, železnic, 
řek a potoků. 
Ve čtyřech případech, kdy hranice přecházela silnici, jsem alespoň na jedné straně silnice 
nalezla plochý mezník s křížkem. Nenašla jsem ale žádné podklady o době jejich 
osazení. 

• Před osazením hraničního znaku se příslušný bod zajistí podzemní značkou 
z netrouchnivějících materiálů (střepy skla, porcelánu, úlomkům tašek nebo cihel, uhlí, 
kovářských okují, škváry. 
Pro porovnání, co se používalo sto let před instrukcí, viz výše.  

• U mezníků na vlastnických hranicích mají mezníky vyčnívat ze 4/5 nad zem. Opracování 
stačí pouze v části vyčnívající nad zem. Na osazeném mezníku může být vyrytý nebo 
olejovou barvou vyznačený  křížek, dále se mohou označit čísly, letopočty, zkratkami 
nebo jiným znamením. 

 
Možná, že tato kapitola se zdá být zbytečná a od daného tématu odtažená. Jedním 

z důvodů jejího vzniku však bylo ukázat, jakou tradici mělo stabilizování a kontrola hranic u 
nás a jak dlouho vydržely vyznačené hranice v terénu i přesto, že se již po 2. světové válce 
neudržovaly.  

4.3 Ukázky historických popisů hranic  
Snažila jsem se získat cokoliv o osazování mezníků, typech mezníků, způsobu 

stabilizace a hlavně jsem si chtěla utvořit určitý náhled na to, jak souvisí podoba mezníku 
s dobou osazení. To by mi totiž pomohlo určit dobu osazení a posloužilo při rozboru 
v kapitole 4. Nemohu srovnávat souřadnice mezníku osazeného až po vzniku samotné mapy. 
Bohužel jsem přímou odpověď na moje otázky nenalezla v žádné literatuře.Kniha, kde by 
byl shrnut vývoj osazování hraničních znaků včetně jejich typů, zřejmě neexistuje. Nalezla 
jsem však určité stopy, kterými by se dalo v případě hlubšího bádání pokračovat. 

Ve Státním okresním archívu v Klatovech mi byla po zmínění zájmu o mezníky 
ukázána zajímavá kniha [12.]. Nejedná se sice o mnou testovanou lokalitu, ale jsou zde 
zajímavé informace v zápisu o obnovení hranice města Velhartice z 8. února roku 1724. 

Řádky v textu jsou očíslovány podle pořadí popisovaných kamenů. Např.: 
1 Do té zdi naleznutého uhlí pod kamenem starým vsadil se nový kámen a pod něj 
strusky z jam od stříbrné rudy je znamení na tom kamení + vsazený jest ke straně 
panského borků odtud dálle  
2 kámen vsazený 94 kroky od prvního, na něm podobný + jest (obr. 4.4) 
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Obr. 4.4 

 
 
Často jsou zmiňovány okolní stromy: 
5 kámen u buků, na něm podobný + a jest od štvrtého kamene vsazeného 100 kroků   
 a kámen Maršal 
6 kámen Maršal u jedle dle cesty na něm + ke straně borků posazený od pátého 
kamenu 184 kroků. (obr. 4.5) 

 
Obr. 4.5 

 
 
Z těchto popisů lze také dokázat to, že nejčastějším znamením byl kříž vytesaný na 

kameni. Z následujících vět bychom mohli tato znamení na kamenech považovat za staré i 
několik století: 

10 kámen buku starém znamením szejchovaný Leta 1657 na tom kameni + od toho 
devátého kamene k tomu buk 150 kroků dale 
11 kámen podle jedle vsazený na něm + vitesaný proti borků kdežto od desátého 
Maršalu jest 240 kroků od té jedle 
12 kámen vsazený pod skalní strany u buků dobrým a starým znamením czejchovaný  
Na tom kameni u téhož buku + jest 180 kroků 
13 kámen postavený u jednoho jedlového pařezu bejvalého Maršalu Na něm též + a 
taky od toho dvanáctého kamene dle buku 340 kroků od toho třináctého šlo se přes 
cestu k Staňkovu běžící dolů přes stráň až k jedné skále a na té skále spatřuje se 
starodávný znamení vytesaný + jest a tu jest konec občín Městsckých kdežto zase … 
 
V textu se také uvádí, že se provedla kontrola součtu kroků a dobrý výsledek se 

oslavil. Nejzajímavější z celého textu jsou nejspíše následující řádky: 
Mládeži přítomné dávali Feruli 3 kopy na té skále a to vše u přítomnosti nejvejš 

jmenované milostivé vrchnosti (obr. 4.6) 
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Obr. 4.6 

 
 
Důvodem této zvyklosti samozřejmě bylo, aby si mládež díky silnému zážitku 

pamatovala, kudy hranice prochází. Dozvěděla jsem se, že Ferule byla rychtářská hůl. Tento 
akt byl pravděpodobně pouze symbolický. Dotyčná mládež (děti pánů), která takto byla 
vyplacena, brala to jako poctu a nadřazení nad ostatní mládeží a možná i potvrzení toho, že 
jim bude majetek patřit. V knize Pozemkový katastr [24.] se uvádí jiný způsob vyplácení: 
„sázeli mu dřevěné pijavky, až byl více bit, nežli syt“, „vyplácely se jim kopy“, dávalo se 
„na pamětnou“.  

Na konci velhartického popisu jsou sepsány přítomné osoby a jejich funkce (správce 
hospodářství, starosta, kostelník, „dělal a vysekával kříže“, „kroky počítal“, „jámy kopal“ 
2x), viz obr. 4.7. 

 
Obr. 4.7 

 
 

Struktuře výše uvedeného popisu hranic Velhartic odpovídá struktura popisu hranic, 
které byly v mnou testované lokalitě provedeny v letech 1830. Vzdálenosti jsou krokovány a 
na rozdělené stránce jsou popisy v češtině a němčině. Definitivní popisy jsou z roku 1837 
nebo 1838 a vzdálenosti jsou uvedeny v sázích. Indikační skicy jsou ve všech k.ú. z roku 
1836 nebo 1837. 

Uvádím část popisu k.h. Lažany – Jetenovice, oblast kolem trojmezí s Újezdem. 
Obr. 4.8 

 
Prácheňský kraj     Defurovy Lažany 

      Popis hranice katastrálního území Lažany 
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Obr. 4.9 

 
Tato obec hraničí vsvém 

ob -sahu s panství 
Horažďovského  

 
obcí Jetenovic, statku La- 
žanského obci Kvášňovic, pan- 

 
ství Voseleckého obci Černic  
pak  statků Chanovského obci 
Novou ves a Ujezd. 

 
 

Hranice počínají u trojmezného 
mezniku, který k 

 
Lažanům  č.1 poznamenán 
 
Jetenovicům č.131 jest,  
Újezdu   č.61 
 
A v lese Oujezdského  a 
Horažďovském panském lese a na  

 
Lažanském vrchnostenském poli 
stojí. 

 
Jetenovice 
 
Odtud odtoho trojmezného 
mezníku táhnou se hranice 

 
                 položený mezi 
 

Horažďovským vrchnostenským  
 
lesem zleva, pak Lažanským  
vrchnostenského polem zprava, 
 
a dosahují s 65 kroky  

 
                     k mezní- 
ku  L 2 

I130 jenž na  
 

Horažďovském vrchnostenském 
lesu a Lažanském vrchnostenském 
poli stojí. 
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4.4 Identické body na katastrálních hranicích, popis současného 
stavu hranic 

Identickým bodem je zaměřený jednoznačně identifikovatelný bod v terénu, kterému 
odpovídá symbol nebo lom hranice na mapě. Mezi takové body patří body na katastrální 
nebo vlastnické hranici v podobě mezníků a kamenů nebo výrazných lomů. Dalšími id. body 
s mapou PK jsou např. rohy staveb a křížky, které se našly v terénu a vyskytují se v PK 
mapách.  

V současnosti lze katastrální hranice v některých místech identifikovat v terénu podle 
příkopů nebo kamenných valů a zídek. U příkopů šířka mezi horními hranami nepřesahuje 2 
m, hloubka je do 1 m. Kamenné valy a zídky bývají vysoké do 1 m, šířka je i přes 1 m. Zídky 
jsou často rozvalené. Je zřejmé, že záleželo na prostředí, kterým k.h. procházela, zda bylo 
výhodnější vykopat příkop nebo poskládat kamenné zídky z kamenů, které se nacházely 
v nejbližším okolí  (obr. 4.9).  

Nejen na lomech, ale i na přímých úsecích se pak mohou vyskytnout navršené 
kameny, větší kámen, skála s vytesaným křížkem, valoun nebo mezník. Mělo by platit, že 
úhlopříčný křížek na hlavě mezníku značí hranici vlastnickou, křížek rovnoběžný s hranami 
mezníku spíše hranici katastrální. Instrukcí A, která byla za 1. republiky určená pro nové 
mapování, byly zavedeny mezníky na k.h. s křížky úhlopříčnými. V lokalitách sáhových map 
se tyto mezníky mohou vyskytovat v místech změn k.h. [25.]. 

 
Obr. 4.9 

               
 
Hranice mohou vést i potokem, cestou nebo polem, kde bývají rozorané nebo zarostlé 
v neprostupných remízech. Pokud se v remízech mezníky vyskytují, hledají se obtížně. 
Největší množství mezníků je zachováno v lesích a na jejich okrajích. Na polích je někdy 
hranice znatelná v podobě neoraného, pouze zatravněného pásu o šířce nad 1 m nebo tvoří 
terénní stupeň, snad pozůstatek po původních remízech. Je zajímavé, že o stavu a podobě 
katastrální hranice se na katastrálním úřadě nedovíte nic. 
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4.5 Šetření katastrální hranice 

4.5.1 Podklady pro šetření 
Pro šetření k.h., zjištění jejího přesného průběhu a určení lomů, kde by se teoreticky 

měl nacházet mezník, jsem používala mapy PK (obr. 4.10a). Dále bylo nutné znát současný 
stav v terénu a k tomu mi posloužila Základní mapa ČR středního měřítka 1:10 000 (obr. 
4.10b), v které jsou katastrální hranice generalizovaně zakresleny. Ke změnám k.h. oproti 
PK stavu došlo ve dvou částech k.h. mezi k.ú. Kotouň a Oselce, Bezděkov – Nová Ves, které 
však na rekognoskaci neměly žádný vliv.  

 
Obr. 4.10a       Obr. 4.10b 

         

4.5.2 Plán a výsledky šetření 
Původním záměrem bylo projít všechny vnitřní k.h. výše zmíněných 17 k.ú.. Celková 

délka těchto hranic je přibližně160 km, vnitřní hranice mají délku asi 85 km. Po prvních 
dvou dnech rekognosakce jsem plán šetření změnila. Jedním z důvodů byla časová náročnost 
rekognoskace k.h., která probíhala rychlostí asi 1 km vyšetřené hranice za hodinu, někdy až 
dvě. Druhým důvodem bylo zjištění, že v oblastech, kde hranice neprochází lesem ani po 
jeho okraji se mezníky buď již nevyskytují nebo je téměř nelze najít v neprostupných 
remízech, kam byly navíc v průběhu let navezeny kameny z přilehlých polí. Proto jsem si 
podle ZM ČR 1:10 000 předem určila oblasti, kde hranice prochází lesem nebo se alespoň 
malou částí lesa dotýká. Celkem jsme nakonec prošli asi 65 km k.h. (viz obr. 4.1).  

Při místním šetření jsem si stanovila předběžnou kvalitu nalezeného id. bodu (viz 
tabulka 4.1). Při zaměření se však ukázalo, že odhad kvality byl často chybný. Navíc není 
v tomto odhadu kvality zahrnuté stáří id. bodu. Tato klasifikace je uvedena u každého 
mezníku v tabulce rekognoskace (viz Příloha B) a podává mi určité informace o mezníku, 
který dosud nebyl geodeticky zaměřen. 

 
Tab. 4.1 

1  Mezník/kámen, kterému v mapě odpovídá značka mezníku 
2  Mezník/kámen na zřetelném lomu hranice 
3  Mezník/kámen na nepatrném lomu 
4  Mezník/ kámen není na lomu, povalený či jinak znehodnocený, lom v zídce či  v rigolu 

 
Samotná rekognoskace probíhala 11 dnů (viz tab. 4.2). Rekognoskace také probíhala i 

při přípravě pořadů nebo při samotném geodetickém měření. Mohu zodpovědně říci, že jsem 
podle mapy (ZM ČR 1:10000) prošla všechny podezřelé části k.h.. Celkem jsme našli 91 
plochých mezníků, 24 kulatých mezníků, 31 kamenů, 4 valouny a různé další znatelné 
lomové body. Určitě jsme nenašli úplně všechny v této oblasti. To se nám potvrdilo 
nalezením sedmnácti mezníků až při zaměřování.  



 

 - 40 -  
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Tab. 4.2  

Datum rekognoskace (R)/ 
měření (M) 

šetřené/ měřené části hranic k.ú. 
počet 

nalezených id. 
bodů 

9.9.2000 R Oselce, Nekvasovy, Chlumy, Kotouň 16 
10.9.2000 R Kvášňovice, D.Lažany, Černice, Nekvasovy 38 
16.-17.9.2000 R Kvášňovice, D.Lažany, Újezd, Chanovice 8 

21.-24.9.2000 R 
Nekvasovy, Kvašňovice, Clumy, 
Bezděkovec, Slatina, Bezděkov, Chanovice, 
Dobrotice 

29 

28.9.2000 R Černice, Kvášňovice, Oselce 2 
7.-8.10.2000 M Jetenovice, D. Lažany, Kvášňovice  
14.-15.10.2000 M/R Chlumy, Nekvasovy, D. Lažany, Újezd 4 

20.10.2000 R Řesanice, Nová Ves, Oselce, Chanovice, 
Bezděkov, Slatina, Dobrotice 24 

27.10.2000 M/R Oselce, Kotouň 1 
28.10.2000 M/R Jetenovice, Újezd 5 
29.10.2000 M Chanovice, Bezděkov, Slatina  
4.11.2000 R Oselce, Kvášňovice, D.Lažany, Černice 9 

10.-11.11.2000 M/R Jetenovice, Holkovice, Újezd,Slatina, 
Bezděkov 7 

26.11.2000 M Řesanice, Černice, D. Lažany  
2.12.2000 R Černice, D. Lažany, Kvášňovice 3 
10.12.2000 M D.Lažany, Černice, Kvášňovice  

 
Celkové výsledky počtu nalezených jednotlivých typů i. bodů jsou uvedeny v tab. 

4.3., přehled nalezených bodů je v příloze B1. Pojmem kulatý mezník označuji mezníky 1.-3. 
uvedené v tab. 4.5, mezník plochý je typ 4 v tab. 4.5. Lomů v zídce nebo v příkopu je v dané 
lokalitě mnohem víc, v tabulce jsou uvedeny pouze ty, které byly geodeticky zaměřené. 
Lomy a křížek nepočítám do celkového počtu z důvodů nejasné polohy id. bodu.  

 
Tab. 4.3 

typ id. bodu s křížkem bez křížku celkem 

 Plochý mezník  56 35 91 
 Kulatý mezník 17 10 27 
 Kámen 19 12 31 
 Skála 1 0 1 
 Valoun 2 2 4 
 Křížek (krucifix)   1 
 Lom (v zídce, v příkopu) 0 11 11 
 Celkem 95 59 154 

 
V tab. 4.4 jsou uvedeny počty nalezených id. bodů pro jednotlivá k.ú., takže např. 

mezníky mezi sousedními k.ů. jsou započteny dvakrát. Průměrně by se tedy mohlo na 
každém katastrálním území najít 18 id. bodů. Lomy zídek a příkopů nezapočítávám.  
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Tab. 4.4 

k.ú. okres 
část vyšetřené 

hranice 
kulatý mezník klas. mezník 

kámen, 
valoun, skála 

Celkem 

 Bezděkov Plzeň-jih 30% 3 22 8 33 
 Bezděkovec Plzeň-jih 25% 0 2 1 3 
 Černice Klatovy 65% 0 10 1 11 
 Defurovy Lažany Klatovy 90% 8 38 3 49 
 Dobrotice Klatovy 25% 1 0 2 3 
 Holkovice Klatovy 25% 0 1 1 2 
 Chanovice Klatovy 80% 2 6 5 13 
 Chlumy Plzeň-jih 65% 7 3 2 12 
 Jetenovice Klatovy 30% 12 6 10 28 
 Kotouň Plzeň-jih 25% 1 6 3 10 
 Kvášňovice Klatovy 65% 4 10 3 17 
 Nekvasovy Plzeň-jih 50% 7 1 0 8 
 Nová Ves Plzeň-jih 60% 1 12 6 19 
 Oselce Plzeň-jih 75% 1 13 6 20 
 Řesanice Plzeň-jih 20% 1 6 4 11 
 Slatina Klatovy 30% 2 12 7 21 
 Újezd u Chanovic Klatovy 80% 1 25 8 34 
        

 Čerčany Benešov 80% 24 14 0 38 
 Průměr na k.ú.  51% 4 10 4 18 

 
Za důležité považuji uvedení stavu katastrálních hranic jednotlivých k.ú.. 

• Bezděkov  
Celá rekognoskovaná část katastrální hranice je v terénu, až na výjimky, dobře 

identifikovatelná. V části sousedící s Novou Vsí vede po okraji lesa, což potvrdily i nalezené 
mezníky. Hranice s k.ú. Chanovice vede např. podél rybníků a mezníky se zde v obou 
případech dochovaly v okolí hráze. V této části hranice je i patrný val z kamenů a příkop 
začínající již po vstupu do lesa západně od silnice Chanovice – Bezděkov. Nejlépe znatelná 
hranice je v části s k.ú. Slatina, kde je velmi zachovalý nezarostlý příkop s kameny, mezníky 
a skálou s křížky. Tato hranice je zčásti hranicí okresů. 
• Bezděkovec  

Byla šetřena malá část hranice a nebyl nalezen žádný výraznější znak Hranice 
s Oselcemi vede po okraji cesty zarostlém křovinami, takže nelze ani zjistit, zda uvnitř vede 
příkop.    
• Černice  

Na jihu s k.ú. Defurovy Lažany je katastrální hranice z velké části tvořena remízem, 
který jí dodává neobvyklý tvar. Vyskytují se zde mezníky, které však byly osazeny  
pravděpodobně až za první republiky. 
• Defurovy Lažany  

Hranice přesně vypovídá o historických kořenech této obce (viz kapitola 4.7). 
Nejvýraznější je hranice s k.ú. Jetenovice s panskými mezníky, příkopy a zídkami. S k.ú. 
Újezd jsou vysoké a dobře poskládané zídky doplněné mezníky, opět osazenými později. 
Hranice s Černicemi je popsána výše. Hranici s k.ú. Kvášňovice v terénu tvoří neprostupný 
remíz s naskládaným kamením a možná proto jsme mezníky nenalezli. Lze ale předpokládat, 
že hranice vznikla spíše vyvážením kamenů z přilehlého pole a pastviny. 
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• Dobrotice  

Hranice byla šetřena jen z malé části. S hranicí k.ú. Slatina je v jedné části výraznější 
terénní prvek – menší zídka nad potokem, jiné části jsou buď rozorané nebo jsou na okrajích 
lesa a pole. Některé kameny jsou modře nabarveny. 
• Holkovice  

Opět byla šetřena malá část, jelikož podle mapy 1:10000 má hranice procházet ve 
zkoumané části území polem. 
• Chanovice 

V části s k.ú. Újezd se hranice nedá identifikovat, což opět odpovídá historickému 
vývoji (kapitola 4.7). S k.ú. Slatina se hranice dala zidentifikovat pouze na části tvořené 
terénním stupněm. V oblasti nalezeného, téměř metrového kamene s křížkem, není hranice 
patrná vůbec. 
• Chlumy  

Nejhezčí a pravděpodobně nejsouvislejší zídka této lokality se nachází v části 
sousedící s k.ú. Nekvasovy. Na konci přechází v hluboký příkop, který vede nepřetržitě přes 
celý les a na koncích jsou mezníky osazené pravděpodobně později (asi za první republiky). 
V části společné s Oselcemi se vyskytuje mělký příkop (hloubka max. 40 cm) přerušovaný 
neprostupnými pasekami a loukami. Nevyskytuje se zde žádný mezník, pouze osamocené 
kameny (někdy s náznakem křížku) osazené uprostřed příkopu. Jeden z kamenů je dokonce 
1m vysoký . (Byl zaměřen metodou GPS.) 
• Jetenovice  

Hranice sousedící s Lažanami byla již popsána. Hranice s Kvášňovicemi je patrná 
podle příkopu a mezníků osazených pravděpodobně před původním mapováním. 
• Kotouň 

S k.ú. Oselce je patrný příkop a na části této hranice se dochovaly pravděpodobně 
původně zaměřované body. Hranice s k.ú. Řesanice vede polem, remízy nebo okrajem lesa, 
na kterém jsou navezené kameny z pole.  
• Kvášňovice  

Jediná zatím nepopsaná hranice Kvášňovic je hranice s k.ú. Nekvasovy. Prochází 
z části lesem, kde je tvořena nesouvislou kamennou zídkou. Jedním z číslovaných hraničních 
znaků v mapě zachovaných v terénu je křížek u cesty, po kterém se dochoval pouze kamenný 
podstavec. 
• Nekvasovy  

Hranice s Oselcemi není v terénu patrná. Ostatní hranice byly již popsány. 
• Nová Ves  

Nejlépe je znatelná hranice s k.ú. Řesanice, kde se v části severní hranice nalézá 
výrazný příkop. Na lomových bodech jsou osazené kameny nebo mezníky, na hranici 
s Újezdem je patrný příkop a poměrně dlouhá kamenná zeď, která je bohužel silně zarostlá a 
tedy nepřístupná pro pečlivější šetření. 
• Oselce, Řesanice, Slatina, Újezd 

Hranice v těchto k.ú. již byly popsány v sousedních k.ú.. Jen bych upozornila na 
příkop vedoucí lesem vnitřkem k.ú. Řesanice východně od rybníka Lukavec, osázený 
pravděpodobně panskými mezníky. Tento příkop nebyl z časových důvodů vyšetřen, pouze 
byl nalezen jeden mezník a malá část hranice. Bylo by vhodné dořešit, zda se nejedná např. o 
hranici panského lesa. 
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4.6 Galerie nalezených hraničních znaků 
V této kapitole chci ukázat typy hraničních znaků, které se mohou vyskytovat na 

katastrálních hranicích. V tab. 4.5 je vždy uvedena kresba tvaru mezníku, možná doba 
osazení, příklad k.h., kde se nalézá, popř. fotografie. Myslím, že nebude nezajímavé, když 
zde uvedu i typy, které byly nalezeny v jiných oblastech ČR. 

K nalezeným mezníkům jsem se snažila určit dobu osazení. U kamenů je to zřejmě 
nemožné. Spíše je však považuji za starší, možná jsou pozůstatkem panských hranic. Některé 
fotografie nalezených kamenů uvádím v příloze B2. 

Při zjišťování stáří mezníku jsem vycházela částečně z náčrtů vyhotovených asi do 
roku 1945, v kterých se někdy například uvádí, že na dané hranici byly osazeny žulové 
mezníky. Osazování mezníků je proces samozřejmě starší než mapování ve stabilním 
katastru. To potvrzují mimo jiné panské mezníky s letopočty a dále kapitola 4.6. Domnívám 
se, že za první republiky se tvary mezníků lišily v závislosti na kraji, na tom, jaký zde byl 
kameník, dále na bohatství a požadavcích vlastníka. V k.ú. Čerčany, okres Benešov, byly 
nalezeny odlišné typy mezníků. Ve VVP Brdy Jince se našly tvarem a použitým materiálem 
naprosto atypické mezníky (viz tab. 4.5, typ č. 5 ). Dalším důkazem mi je také část k.h. 
Slatina – Bezděkov, kde bylo nalezeno velké množství různorodých mezníků. Důvodem 
různorodosti je přídělové řízení, které proběhlo v této části za první republiky a po válce. 
Nalezeno zde bylo 12 mezníků na 0,5 km dlouhé, téměř přímé hranici, přičemž každý 
vypadal trochu jinak. Dva byly typu 3, ostatní spíše typu 4. V některých případech je pojem 
mezník příliš nadsazený, spíše by se dalo mluvit o mírně ohlazeném kameni s křížkem (obr. 
4.11). 

 
Obr. 4.11 

 
 
Velmi často se v mnou zkoumané lokalitě vyskytuje jednoduše otesaný, neohlazený 

mezník typu č.4, různých, někdy velmi malých rozměrů hlavy (13x13cm) bez křížku. Na 
základě měřického náčrtu z roku 1921, kde jsou stejné nalezené mezníky osazené na 
vytyčené vlastnické hranici, se domnívám, že sloužily jako běžný vytyčovací znak za první 
republiky.  
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Tab. 4.5 
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4.7 Vliv původních vlastníků na stav k.h. 
Jak jsem již uvedla, existují popisy hranic ke každému k.ú., v kterých jsou popsány 

jednotlivé kameny nebo mezníky, jejichž počet a očíslování většinou souhlasí s mapou PK. 
Snažila jsem se nalézt důvod, proč se na některých hranicích objevuje více mezníků a na 
některých žádné, ačkoliv hranice procházejí lesem. 
 
Obr. 4.12 

 
V literatuře [8], [9], [10], [15] jsem zjišťovala změny ve vlastnictví jednotlivých obcí. 

V průběhu století docházelo k častým změnám vlastníků a k připojení několika obcí 
k Oselcům. Na obr. 4.12 je mapka zkoumané lokality, kde čísla vyjadřují vlastníka kolem 
roku 1848 [15]. 

1. hrabě Maximilian Wallis – panství Plánice a Němčice (Klatovsko) 
2. kníže František Kolloredo Mannsfeld – panství Zelená Hora (Klatovsko) 
3. hrabě František Boos-Waldeck – statky Oselce a Lažany (Prácheňsko) 
4. potomci knížete Rudolfa Kinského – panství Horažďovice (Prácheňsko) 
5. František Becher – statky Chanovice a Slatina (Prácheňsko) 
6. nepomucký děkan (Prácheňsko) 
7. hrabě Kliment z Linker a Lutzenwick – panství Lnáře (Prácheňsko) 

Základním poznatkem je, že hranice s největší hustotou nalezených mezníků 
potvrzují rozhraní mezi panstvími. Např. mezi k.ú. Jetenovice a k.ú. Lažany byla nalezena 
většina panských mezníků. Na hranici Kvášňovice – Jetenovice je osazen již zmíněný 
mezník s vyrytým L/SH (vysvětlení nápisu viz kapitola 4.6). Mezi k.ú. Lažany a k.ú. Újezd 
byl nalezen mezník s vyrytým letopočtem, kamenná zídka a další mezníky. Naopak mezi 
Chanovicemi a Újezdem jsme neobjevili jediný mezník, ačkoliv hranice prochází téměř 
výhradně lesem. Důvodem možná je, že tyto obce k sobě historicky patřily, vlastnil je stejný 
majitel. V terénu není patrný ani náznak příkopu.  

Závislost výskytu zídek a příkopů na vlastnictví jednotlivých obcí v minulých 
stoletích se mi potvrdila i u některých dalších katastrálních hranic. Jejich současný popis je 
uveden výše. 
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Některé části katastrálních hranice procházející lesem nejsou v terénu vůbec patrné. 
Příkladem je katastrální hranice mezi k.ú. Nekvasovy a k.ú. Oselce. Z mapky 4.12 je zřejmé, 
že by se zde žádné hraniční znaky vyskytovat nemusely.  Nevím ale, jakým způsobem tedy 
tyto hranice byly mapovány ve stabilním katastru. Kdyby byly osazeny mezníky nebo 
kameny, je podivné, že by se dnes žádný nenalezl. Kromě zničení mezníků při těžbě dřeva je 
další možné vysvětlení nenalezených mezníků v [19.]. Zde se uvádí, že při mapování se 
musely držebnostní hranice 2 týdny před měřením označit kameny nebo kůly. Pokud byly 
v některých místech osazeny pouze kůly, bylo by pochopitelné, že se v terénu již 
nenacházejí. Na druhou stranu byly vyhotoveny popisy hranic před i po mapování a v nich 
jsou uvedeny osazené kameny, takže je opravdu záhadné, že nebyly nalezeny. 

4.8 Návrh evidence hraničních znaků a jiných identických bodů 

4.8.1 Historické hledisko 
V kapitole 4.3.2 jsem podala celkový přehled nalezených mezníků a v galerii 

hraničních znaků některé jejich podoby. Jelikož mezi nimi jsou, podle mého názoru, 
výjimečné kousky, zabývala jsem se tím, jakým způsobem lze dosáhnout jejich ochrany.  

Na Památkovém ústavu v Plzni jsem zjistila, že se vzácné hraniční znaky evidují 
v seznamu nemovitých památek. Problémem je, že se nezaměřují, pouze se přibližně 
zakreslují do katastrální mapy. Pokud se naleznou mezníky (většinou náhodně), které mají na 
sobě vyrytý např. letopočet, erb apod., zaevidují se, ale již se nezkoumá, zda se na jiné části 
hranice nebudou vyskytovat další mezníky. Může se i stát, že mezník bude pro výzkumné 
účely nebo z důvodu ochrany vykopán a bez zaměření polohy odvezen. To je samozřejmě 
z katastrálního hlediska velká ztráta. Nahlédnout do seznamu je možné, ale pro nahlédnutí do 
bližších informacích o dané památce, je třeba mít souhlas majitele pozemku, na kterém se 
evidovaná památka nachází. Na druhou stranu, pokud budou informace veřejně dostupné, 
hrozí nebezpečí krádeží těchto, často uměleckých děl. 

Dále mi bylo sděleno, že schválení návrhu na prohlášení věci za kulturní památku 
může trvat i několik let. Některé nalezené mezníky v mnou zkoumaných lokalitách by podle 
mého názoru bylo vhodné zařadit do seznamu nemovitých památek (mezník s letopočtem, 
mezníky s vyrytými písmeny…) zejména proto, že se nalézají uvnitř lesů, kde jim hrozí 
poškození při těžbě dřeva. Hraniční znaky by bylo vhodné evidovat jiným způsobem.  

4.8.2 Využití pro zeměměřictví a katastr nemovitostí 
Jedním z důležitých parametrů mezníků z hlediska zeměměřičské činnosti je poloha. 

U některých (na okrajích lesů nebo v řidších lesích) je možné polohu zjistit metodou GPS. 
V lesích se nelze obejít bez klasického zaměření pomocí polygonových pořadů a polární 
metody, pokud chceme získat podrobné body s kódem charakteristiky kvality 3 (tab. 2.4). 
Pokud tyto body budou jednou zaměřeny, mohly by sloužit jako identické nebo kontrolní 
body při měření v okolí hranic. Bylo by nutné ze zaměřených souřadnic mezník 
zidentifikovat nebo nově zanést do katastrální mapy. Předchozí identifikace a porovnání 
s mapou jsou velmi důležité (viz kapitola 5.4). Dále je potřeba vést databázi s uvedením 
souřadnic v S-JTSK, kódem char. kvality a také dobře popsaným vzhledem (vyryté znaky, 
rozměry), popř. s místopisem. Taková databáze bodů by měla posloužit zejména 
v nezastavěných částech k.ú., kde se identické body obtížněji hledají.  

Vytvořila jsem v programu ArcView databázi nalezených mezníků a v případě 
neznalosti přesných souřadnic jsem přibližné souřadnice převzala z vyrovnaných 
katastrálních hranic (kapitola 3). Tato databáze zobrazuje pomocí předdefinovaných nástrojů 
k danému hraničnímu bodu informace o poloze, vzhledu, datu nalezení a zaměření, jménech 
k.ú., mezi kterými se nachází a odhadnuté době osazení. U některých bodů je možné zobrazit 
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navíc fotografii mezníku. Jako podklad je možné zvolit např. mapy 1:10000. V příloze C lze 
vidět ukázky práce s funkcemi ArcView. 

4.9 Shrnutí 
Pěkně opracovaný mezník s křížkem, nápisem, číslem nebo dokonce rokem osazení 

považuji za nález nejcennější a nejhezčí. Ale ani valounům, někdy až 1 m vysokým, nelze 
upřít jistou krásu. Důležité je si však uvědomit, že tyto body mají i dnes svůj původní 
význam – trvale vyznačovat hranici. Z geodetického hlediska je podstatnější možnost jejich 
využití jako id. body. Pokud tedy zůstanou pevně v zemi, nebudou narušeny těžbou dřeva, 
ukradeny nebo vyorány (což už se v mnoha případech stalo), mohou zde sloužit vlastníkům 
pozemků a zeměměřičům i v budoucnu. Evidence těchto mezníků a kamenů a jejich ochrana 
je tedy nezbytná. 
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5 Převod souvislého zobrazení do S-JTSK a ověření 
přesnosti 

V této kapitole jsem využila výsledky z druhé a třetí kapitoly. Převedla jsem souvislé 
zobrazení do S-JTSK, zidentifikovala a porovnala zaměřené nalezené body s body 
souvislého zobrazení. Nakonec jsem provedla vyrovnávací transformaci na identické body v 
k.ú. Defurovy Lažany. Tím bych měla získat vhodný podklad pro tvorbu digitálních map 
v lokalitách sáhového měřítka.  

5.1 Afinní transformace z S-SK do S-JTSK  
Pro převod ze systému stabilního katastru do systému S-JTSK neexistuje exaktní 

převodní vztah, proto je nutné provést transformaci za použití vhodného transformačního 
klíče. Pro transformaci byl vytvořen afinní klíč z trigonometrických bodů (tab. 5.1), jejichž 
souřadnice známe v obou systémech (S-SK, S-JTSK). 

  
Tab. 5.1 
číslo bodu název bodu Y1 (výchozí) X1 (výchozí) Y2 (cílové) X2 (cílové) Y X delta 
929060043  Stírka 22567,36 -80773,96 815639,85 1108168,68 -0,12 0,50 0,51 

929010046  Čihadlo 16120,21 -82990,56 802941,30 1105733,96 0,01 -0,10 0,10 

930210054  Metelská hora 14076,41 -85967,81 798306,31 1100692,33 0,14 0,27 0,30 

930170049  Nové háje 8750,26 -81521,82 789497,40 1110466,03 -0,20 -0,15 0,25 

930210048  Na vrchách 13688,12 -81084,45 798885,75 1109964,32 -0,01 0,02 0,03 

929020070  Chanovice 16190,57 -80206,58 803819,38 1110941,37 -0,04 -0,58 0,59 

929070036  Slavík 19969,14 -77698,87 811585,81 1114637,25 0,02 -0,37 0,37 

929020035  Velký Bor 16668,36 -77729,64 805380,28 1115463,92 0,04 -0,32 0,32 

930220032  Volyně 12556,73 -78311,99 797504,66 1115472,94 0,16 0,39 0,42 

929030020  Horažďovice 16841,84 -75250,45 806370,32 1120072,2 0,01 -0,09 0,09 

929030021  Střelské Hoštice 14644,99 -73788,11 802637,54 1123406,78 -0,00 0,44 0,44 

 
Výsledné transformační rovnice: 
X =    1.8774372113 x +   -0.2679331505 y +    1265862.7633 
Y =    0.2679740554 x +    1.8775257102 y +     794914.4951 
        Střední chyba transformace mt = 0.37229  m    (5.1.) 
 
Na obr. 5.1 je vidět rozložení bodů transformačního klíče vzhledem k testovaným 

katastrálním územím. Je patrné, že severní část k.ú. Bezděkovec a Nekvasovy se nachází 
mimo oblast transformačního klíče. Na ověření přesnosti to však nemá vliv, jelikož v této 
oblasti nejsou k dispozici žádné zaměřené identické body. V případě využití těchto podkladů 
pro tvorbu digitální mapy by bylo třeba pro tyto dvě k.ú. upravit transformační klíč přidáním 
dalšího identického bodu severně od této oblasti. 
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Obr. 5.1 

 
 

V kapitole 2 jsem se zabývala testováním přesnosti souvislého zobrazení v S-SK. 
Získala jsem střední chybu vyrovnaných bodů na k.h.: 

1,52m=xy
SK m  

Při převodu souvislého zobrazení do S-JTSK se střední chyba vyrovnaných bodů nepatrně 
zhorší vlivem střední chyby afinní transformace (výsledek 5.1) na: 

1,56m=+= 22
txy

SK
xy

jtsk mmm        (5.2) 

Hodnota xy
jtsk m =1,56 m je tedy předpokládaná střední chyba bodů na katastrální hranici 

souvislého zobrazení v S-JTSK. 

5.2 Geodetické zaměření identických bodů 
Pro zaměření hraničních znaků jsem zvolila ty části katastrálních hranic, kde se jich 

vyskytovalo nejvíce. Tím byly opomenuty mezníky a kameny, které se nacházejí osamoceně, 
ačkoliv podle vzhledu je lze často považovat za původně zaměřené mezníky v mapě SK.   

Geodetické zaměření vybraných částí katastrálních hranic trvalo 11 dnů (viz tabulka 
4.2). Při měření byla použita trojpodstavcová soustava a totální stanice Wild TC 1100 
(přesnost dálkoměru md =2 + 2 ppm, přesnost měřeného směru 1 mgon, čtení úhlu na 0,05 
mgon). 

Nejdříve byly pro kontrolu určeny jednotlivé polygonové pořady. Celé měření bylo 
vyrovnáno jako 2 rovinné sítě v programu Kokeš verze 5.20 v modulu Gamma. Byla zjištěna 
a zavedena indexová chyba –11,0 mgon a kolimační chyba – 4,0 mgon. Pro vyrovnání sítě 
byla nastavena apriorní střední chyba délky 10 mm a střední chyba směru 2,0 mgon. 

Maximální polohová chyba stanoviska v první síti je 19,9 mm. Průměrná polohová 
chyba je 11,6 mm. Počet rovnic oprav je 819, počet neznámých 330, počet nadbytečných 
pozorování 489.  

U druhé sítě je maximální polohová chyba 18,6 mm a průměrná polohová chyba je 
10.6 mm. Počet rovnic oprav je 170, počet neznámých 64 a počet nadbytečných pozorování 
106. 

V příloze D je uveden přehled sítě. Z důvodů velkého území jsou jednotlivé části sítě 
označeny písmeny, pod kterými jsou na dalších stránkách přílohy D zobrazeny jejich detaily. 
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Odvození aposteriorní střední chyby určení podrobných bodů polární metodou: 
Označení:  

pbpb x,y  - souřadnice podrobného bodu 

2211 x,y,x,y  - souřadnice podkladu (bodového pole) 

∆x, ∆y  - souřadnicový rozdíl 
s   - délka rajonu 
d  - délka strany vytyčovací sítě 
ϕ   - směr 
ω   - úhel 
σ   - směrník 
ε   - skutečná chyba dané veličiny (např. ϖε - skutečná chyba úhlu) 

m   - střední chyba veličiny ( ωm … úhlu, sm  … délky) 

xy
pm    střední souřadnicová chyba podkladu – bodového pole  

xy
pbm     střední souřadnicová chyba podrobného bodu 

 
Platí:  )sin(syy 122pb ω+σ+=   )cos(sxx 122pb ω+σ+=   
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Při přechodu na střední chyby předpokládáme, že střední chyby v souřadnicích bodů 
vytyčovací dítě jsou si rovny: 
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Střední souřadnicovou chybu podrobného bodu zjistíme pomocí rovnice: 
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Po dosazení zvolených hodnot a středních chyb:    

=s 100 m  (průměrná délka rajonu) 
d =35 m  (minimální délka strany sítě bodového pole) 
podle délky d zvolíme např.: 

x∆ = 35  
( )ω+σ12cos =1 

gon012 =ω+σ  

m,mxy
p 020= (maximální střední souřadnicová chyba bodu sítě) 

π
=ρ

200
 

gon0020,0m =ϕ  

gon0028,00020,02m2m =⋅== ϕω  

m01,0ms =  

dostáváme aposteriorní střední souřadnicovou chybu podrobného bodu určeného 
polární metodou: 

 =xy
pbm 0,07 m.      (5.2) 

V dubnu 2001 byla vyzkoušena metoda GPS pro zaměření identických bodů v lesích, 
kde jsou pro tuto metodu extrémně nevhodné podmínky. Měřilo se sestavou Topcon Legacy-
E GGD s přijímači L1, L2, GPS, GLONASS. Přístroj byl poskytnut firmou Geodis Brno 
s.r.o.. Měření proběhlo na několika bodech zaměřených předtím klasickou metodou (polární 
metoda). V tab.5.2 je uvedeno porovnání těchto měření. Ze souřadnicových rozdílů a 
polohové odchylky lze vyvodit, kde byly podmínky pro měření metodou GPS nejhorší. Bod 
708 a 709 se nachází uprostřed hustého jedlového lesa. Bohužel v případě bodu 709 se jedná 
o silně nakloněný mezník, takže na výslednou polohovou chybu může mít významný vliv i 
rozdílná centrace při daném měření.  

Byla zjištěna poloha dalších třech hraničních znaků (jsou uvedeny na konci tabulky 
5.2), které se vyskytovaly samostatně a vzdáleně od možnosti zaměření polygonovými 
pořady. Ukázalo se, že tyto body jsou pravděpodobně původně měřenými body a jsou 
identické se znaky mezníků (obr. 3.7) v PK mapách. Takových bodů se na katastrálních 
hranicích nachází více, většinou by se k nim však musel vést více než kilometrový 
polygonový pořad a výsledkem by byl sice identický bod s kódem charakteristiky kvality 3, 
ale byl by pouze jeden. Proto je vhodné tyto dvě metody kombinovat tak, aby měření bylo co 
nejefektivnější.  
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Tab. 5.2 
c.b. GPS Y _GPS X_GPS c.b.  Y  X dy [m] dx [m] dp [m] 

1000051002 807012,945 1110857,844 929021002 807012,92 1110857,84 0,025 0,004 0,025 

1000050701 806886,622 1110833,705 1000010094 806886,76 1110833,63 -0,138 0,075 0,157 

1000050702 807029,007 1110772,083 1000010022 807029,08 1110772,09 -0,073 -0,007 0,073 

1000050705 802226,708 1111345,599 1000010176 802226,69 1111345,68 0,018 -0,081 0,083 

1000050706 805541,558 1110913,808 1000014032 805541,53 1110913,78 0,028 0,028 0,040 

1000050708 806257,953 1105331,415 1000010071 806258,06 1105331,4 -0,107 0,015 0,108 

1000050709 806221,496 1105347,74 1000010073 806221,29 1105348,03 0,206 -0,29 0,356 

1000050703 802419,399 1112047,384    

1000050704 802439,388 1112096,028    

1000050707 807822,784 1106601,98    

5.3 Klasifikace zaměřovaných bodů 
Zaměřené body můžeme zařadit do tří skupin: identické body na katastrálních 

hranicích popsané v kapitole 3, hraniční znaky na vlastnických hranicích a lomové body 
staveb, které jsou zaneseny v mapách pozemkového katastru. Všechny tyto body se nachází 
na katastrálních hranicích nebo v jejich blízkosti.  

Nelze však opomenout časové rozdělení, kvůli kterému vlastně vznikla největší část 
4. kapitoly. Identické body jsem z časového hlediska rozdělila na 3 skupiny. V první skupině 
jsou body, které se do PK mapy dostaly původním mapováním ve stabilním katastru, v druhé 
ty, které byly osazeny na katastrální hranici v období 1. republiky a do třetí skupiny řadím 
body osazené později za jiných okolností (měřické náčrty, změna hranice, přídělové řízení). 
Konečné rozdělení, které zahrnuje časové i kvalitativní hledisko, je uvedeno v tabulce 5.3. 

 
Tab. 5.3 

třída popis 

1  Prokazatelně starý hraniční znak (panské mezníky, skály..) nebo 
 rohy  budov (identických s PK stavem) 

2  Hraniční znak osazený pravděpodobně do konce první republiky na 
 katastrální nebo vlastnickou hranici 

3  Lom zídky, příkopu, hraniční znaky z neznámou dobou osazení 

4  Novější hraniční znak nebo nelze provést identifikaci s mapou 

 
V případě lomů a příkopů máme sice určitou jistotu o jejich původu a identičnosti, ale 

při zaměřování není identifikace jednoznačná (lze dosáhnout rozdílu až 0,5 m ve směru šířky 
zídky). Přesto i tyto body dávají velice dobré výsledky, proto jsem 4 případy lomů (zídka 
byla nerozvalená, příkop úzký) zařadila do druhé třídy.  

Pro konečný rozbor jsem použila pouze body s kvalitou (třídou) 1 a 2. Těchto bodů je 
celkem 145 (74 bodů na k.h. a 71 bodů na domech). Výsledek je uveden v kapitole 5.4. 

5.4 Hrubé chyby na katastrálních hranicích 
Hrubé chyby se vyskytly v případě k.h. Oselce – Kotouň. Prvním případem jsou 

mezníky osazené v roce 1941 při změně k.h.. Měla jsem k dispozici měřický náčrt, kde je 
zakreslen způsob zaměření této části hranice. Jedná se sice o ortogonální metodu, ale náčrt 
nelze přepracovat. Uvedené oměrné míry souhlasí (max. chyba je 0.10 m) s vypočtenými ze 
souřadnic zaměřených mezníků. Při porovnání souřadnic odečtených z mapy a měřených 
souřadnic dostáváme sedmimetrové souřadnicové rozdíly v ose y. Průměrná polohová chyba 
těchto bodů je 7,66 m. Na obr. 5.2 lze vidět měřický náčrt a na obr. 5.3 zaměřené body a 
vyrovnanou hranici. Tvar hranice v terénu (tečkovaná linie) souhlasí s tvarem v mapě. 
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Pozn: Obrázky 5.3 - 5.5 jsou v měřítku 1:2000. 
 

Tab. 5.4 
C.b. mer Ymer Xmer Č.b. map Ymap Xmap dy dx dp 

1000010061 806622,60 1104864,95 5119010002 806629,43 1104861,77 6,83 -3,18 7,53 
1000010062 806589,28 1104882,87 5119020062 806596,26 1104879,84 6,98 -3,03 7,61 
1000010064 806555,52 1104896,66 5119010003 806562,67 1104894,4 7,15 -2,26 7,50 
1000010065 806531,01 1104916,79 5119010004 806538,61 1104914,98 7,60 -1,81 7,81 
1000010066 806489,33 1104928,70 5119010005 806497,06 1104926,83 7,7 -1,87 7,95 
1000010067 806461,32 1104928,59 5119010006 806469,74 104926,63 6,83 -3,18 7,53 

 
Obr. 5.2 

 
 
Obr. 5.3 

 
 
Na k.h. Oselce – Kotouň jsem zjistila další hrubé chyby, které v jednom případě 

dosáhly hodnoty 17 m. Sousední katastrální hranice zakreslené v rastru jsou v této oblasti 
identické, není zde žádný výrazný rozdíl v zákresu. V terénu je hranice velmi dobře 
identifikovatelná v podobě příkopu a v něm jsou osazené 2 mezníky, kámen a skála 
s křížkem. V tab. 5.4 jsou uvedeny polohové chyby těchto bodů. U bodu č. 70 nabývá 
polohová chyba dokonce hodnoty větší než 17 metrů. Tyto body však považuji za původní. 
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Poloha dvou z těchto bodů byla ověřena i měřením metodou GPS. Tato hrubá chyba 
pravděpodobně vznikla při původním mapování. Na obrázku 5.4 je graficky znázorněn rozdíl 
měřené hranice a hranice vyrovnané. 

 
Obr. 5.4  

 
 
Tab.5.5 

c.b.mer Ymer Xmer Ymap Xmap dy dx dp 
1000010069 806250,38 1105296,03 806241,03 1105296,04 -9,35 0,01 9,35 

1000010070 806258,00 1105331,48 806240,55 1105328,73 -17,45 -2,75 17,66 

1000010073 806221,29 1105348,03 806205,14 1105350,55 -16,15 2,52 16,34 

1000010077 806161,03 1105396,70 806160,6 1105394,17 -0,43 -2,53 2,57 

 
Obr. 5.5 

 
 

Zaměřená zídka v případě k.h. Újezd a Def. Lažany je pravděpodobně chybně 
zakreslena na mapě. Na obrázku 5.5 je plnou čarou zakreslená vyrovnaná k.h. podle postupu 
v kapitole 3 a tečkovaná čára spojuje body zaměřené v terénu.  



 

 - 56 -  

 
Ukázala jsem zde případy největších chyb, které se na katastrálních hranicích 

vyskytly. Tyto chyby nejsou způsobeny souvislým zobrazením, ale pravděpodobně chybou 
při původním mapování nebo chybou zákresu. V příloze E jsou tyto případy graficky 
znázorněny pomocí výstupu z programu ArcView. Uvedeny jsou také oblasti, v kterých se 
hrubé chyby nevyskytly (k.h. Řesanice –Nová Ves) nebo oblast čtyřmezí – osada 
Plácek.V případě staveb se hrubé chyby vyskytly při stavebních úpravy (např. zboření části 
domu v osadě Plácek). Celkový grafický přehled o odchylkách zaměřených identických bodů 
na katastrálních hranicích je uveden v projektu v programu ArcView na CD. Zde jsou také 
uvedeny tabulky tzv. kvalitnějších bodů (1,2) a bodů s kvalitou 3 a 4 a jejich zjištěné 
odchylky. 

5.5 Stanovení přesnosti 
Ze statistického souboru 145 id. bodů s kvalitou 1 a 2 (viz tabulka na CD) jsem 

porovnala nalezené a zaměřené identické body na katastrálních hranicích s body 
z vyrovnaných katastrálních hranic získaných při tvorbě souvislého zobrazení. Z této skupiny 
jsem vyloučila body na katastrální hranici Kotouň – Oselce (3 id. body). Důvody jsem již 
popsala výše. Z tohoto souboru jsem určila střední chyby podle vzorců uvedených v kapitole 
3.3.5: 
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Z kapitoly 5.3 (výsledek 5.2) vyplývá, že střední chyba určení (zaměření) identických 

bodů byla více než o řád nižší a je ji možné zanedbat . 
Předpokládaná střední chyba (výsledek 5.1) vypočtená v kapitole 5.1 je tedy větší než 

střední chyba zjištěná zaměřením identických bodů (výsledek 5.3). Tím jsem ověřila 
přesnost vyrovnaných bodů souvislého zobrazení na katastrálních hranicích. 

xy
jtsk m =1,56 m ==> 1,56>1,44 ==>  xy

jtsk m  > xym1   

 
Na obrázku 5.6 jsou uvedeny histogramy četnosti odchylek v souřadnicích (Y, X) 

bodů zaměřených v terénu a bodů získaných z vyrovnání katastrálních hranic. 
 

Obr. 5.6 
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O bodech s kvalitou 3 a 4 podle tab. 5.3 se nedá obecně říci, že mají nižší kvalitu, 

protože jsou méně přesné.  Střední souřadnicová chyba souboru bodů kvality 3 a 4 je 1,94 m. 
Problémem je, že velké množství bodů kvality 3 a 4 se nachází na přímé linii, na kterou sice 
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velice dobře „pasují”, ale ve směru po linii nelze určit jejich přesnou polohu v mapě, pokud 
z k.h. nevychází hranice vlastnická . Patří sem i body, které lze velice dobře identifikovat ve 
všech směrech, ale byly osazeny až později, pravděpodobně na místa původních mezníků 
nebo na znatelné hranice v terénu (okraje lesů, příkopy). Jeden zajímavý případ se vyskytl 
např. na hranici k.ú. Slatina/Bezděkov v případě přídělových mezníků osazených na rozhraní 
louky a lesa. Tyto body mají malé odchylky ve směru kolmém na k.h., ale ve směru linie se 
zde vyskytují velké chyby. Identifikace ve směru linie se podařila pomocí naskenování a 
transformace přídělového plánu z roku 1949. Přestože podklad nebyl příliš kvalitní, lze 
odhadnout, že hranice byly pravděpodobně pro osazení mezníků pouze odkrokovány. 

Je zřejmé, že ještě velké množství zaměřených bodů s kvalitou 3 a 4 je použitelných 
pro dotransformaci.  

Na rastru k.ú. Defurovy Lažany jsem vyzkoušela dotransformaci na zaměřené body 
hranice. V místech, kde nejsou hranice zaměřené, byly použity body vyrovnané. Uvnitř 
rastru byly k dispozici pouze dva body do transformačního klíče. Vyzkoušela jsem TPS 
transformaci [6.] a Jungovo dotransformaci. TPS transformace způsobila výrazný posun 
kresby uvnitř k.ú.. Bylo by pravděpodobně vhodné mít body rozložené rovnoměrně po celém 
rastru. Jungova transformace dává výsledky bez posunu oblastí, kde nemáme k dispozici id. 
body. Správnost transformace ověří až geodetické zaměření podrobných bodů polohopisu. 
Rastry po transformaci jsou uvedeny na CD. 

5.6 Shrnutí 
Předpokládaná (relativní) střední chyba souvislého zobrazení na katastrálních 

hranicích zjištěná v kapitole 3 je 1,56 m. Střední chyba (absolutní) zjištěná měřením 
identických bodů v terénu je 1,44 m. Na základě těchto výsledků jsem ověřila přesnost 
tvorby souvislého zobrazení na katastrálních hranicích a v jejich okolí. 
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6 Návrh úpravy předpisů tvorby a vedení KM-D 
V první řadě je nutné zopakovat častou námitku vůči pojmenování digitálních map 

DKM a KM-D. Oba typy jsou mapy digitální a vznikají pomocí procesu digitalizace. Proč se 
tedy jedna nazývá digitální katastrální mapa a druhá katastrální mapa digitalizovaná? 
Názvy nejsou tak důležité. Uvedu některé nedostatky v předpisech na základě 2. kapitoly. 

Pro snažší orientaci jsou ve 2. kapitole zabývající se stávajícími předpisy tučně 
zvýrazněna místa zde podrobněji popsaná. 

6.1 Námitky k předpisům tvorby a vedení KM-D 
Při tvorbě digitálních katastrálních map obnovovaných přepracováním se musí 

dodržovat pořadí použití podkladů tak, jak jsou uvedeny v kapitole 2.4 a tedy v předpisech. 
Je třeba zdůraznit zejména využití GP i menšího rozsahu, které mohou pomoci zlepšit 

kvalitu digitální mapy v okolí GP a tedy objektivně přinesou efekt pro používání SGI. Je 
samozřejmé, že přesnější měření v méně přesné mapě, ať už je ztransformovaná sebelépe, by 
způsobilo porušení geometrických a polohových vztahů v okolí GP. Proto by bylo vhodné 
použít vyrovnávací transformace v nejbližším okolí přepracovávaného GP. Dále by bylo 
vhodné stanovit míru použitelnosti jednotlivých typů GP. Tímto problémem jsem se však 
nezabývala. 

Transformace rastrových podkladů tak, jak je uvedeno v předpisech, je nejvíce 
diskutovaným problémem. Podle mého názoru je v předpisech stanoven postup transformace 
do S-SK nejednoznačně. Při několika transformacích jednoho k.ú. může vzniknout několik 
odlišných podkladů závislých na volbě transformačního klíče. Vlivem deformací mapových 
listů dochází samozřejmě na stycích mapových listů k nesouladům. Podstatnější však je, že 
nedochází k transformaci do S-JTSK, ale mapa zůstává v původním systému stabilního 
katastru. Nařízení vlády [23.] však systém stabilního katastru neuvádí jako závazný 
geodetický systém v ČR.  

Práce s mapami v S-SK způsobuje problémy při určení výměr parcel, při užívání a 
údržbě těchto map. Kritika transformace do S-JTSK se opírá o tyto důvody [26.]:  

• transformace do S-JTSK neodstraní nedokonalé měřické postupy, kterými mapa 
vznikla 

• transformace zhorší původní dobré lokální geometrické vztahy  
• zhorší se poloha bodů a může takto dojít řádově až k desetimetrovým nesouladům  
• výsledná mapa v S-JTSK je nepoužitelná, protože podrobné polohové pole 

neodpovídá obrazu v mapě 
Z předchozích kapitol je zřejmé, že výsledky metody, kterou jsem provedla na 

devatenácti k.ú., vyvrací tyto námitky. Transformace do S-JTSK nezhoršila geometrické 
vztahy na zkoumaných částech k.ú. (katastrálních hranic a domů v jejich nejbližším okolí). 
Při testování přesnosti jsem došla ke střední souřadnicové chybě podrobného bodu na 
katastrálních hranicích nebo v jejím okolí, která činí 1,44 m (viz kapitola 5.5). O 
desetimetrové chyby se v testované lokalitě jedná pouze v případě 3 bodů, přičemž chyba 
byla způsobena pravděpodobně vlivem špatného původního měření (viz kapitola 5.4). (Tato 
chyba byla zjištěna pomocí transformace rastru do S-JTSK.)  
 Katastrální mapa zůstává v ostrůvkovitém zobrazení a při vektorizaci se neřeší 
nesoulad na k.h.. To samozřejmě způsobí problémy při údržbě. Podle vyhlášky [1.] se při 
změně, která zasahuje na dvě k.ú. vytvoří GP pro obě k.ú.. Zeměměřič, který změnu 
zaměřuje, musí vytvořit dva transformační klíče pro každé k.ú.. To znamená, že může získat 
trojí souřadnice změny (1x v S-JTSK, 2x v místní soustavě pro každé k.ú.). Katastrální úřad 
pak získá další souřadnice z grafického souboru. Uchovávají se všechny souřadnice.  
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 V SPI se vyznačí nové výměry, které dříve nebyly určeny číselně nebo z přímo 
měřených měr, ačkoliv z digitálního souboru nejsou určeny přesněji. Výměra zjištěná 
graficky se nahrazuje výměrou opět určenou graficky, navíc v systému SK bez zohlednění 
srážky a vlivu zobrazení. Způsobuje to samozřejmě problémy s vlastníky, kteří se logicky 
domnívají, že jim ubyla či přibyla část pozemku. Pokud je tedy nutné, aby se nesprávná 
výměra shodovala v databázi i v grafickém souboru, navrhovala bych, aby se vlastníkům 
oznamovala výměra pouze tehdy, je-li nově určená ze souřadnic nebo z přímo měřených 
měr. 

Získávání definičních bodů v S-JTSK transformací pomocí klíče z mílových tabulek 
je zbytečné, protože propojení KM-D v systémech stabilního katastru s jinými informačními 
systémy (např. s SPI) přes definiční bod se souřadnicemi v S-JTSK je podle mého názoru 
nereálné. 
 V oblastech KM-D není povinnost zaměřovat změnu v S-JTSK. Měření se připojuje 
na identické body. U identických bodů stačí ověřit pouze relativní polohu těchto bodů. 
Z výsledků mé práce však vyplynulo, že se v mapě mohou vyskytovat identické body, které 
sice relativně nevykazují žádnou chybu, ale jejich polohová chyba činí několik metrů. Proto 
je nutné změnu připojovat na bodové pole a využít transformace pro přizpůsobení mapy 
v okolí zaměřené změny. 

Pro použitelnost této mapy je nutné začít využívat vlastností vyrovnávacích 
transformací a přizpůsobit jimi mapu bodům s vyšší kvalitou. Tyto transformace totiž 
pomohou například tomu, že body podrobného polohového bodového pole budou na mapě 
zobrazeny na lomech stavebních parcel apod., aniž by došlo k porušení relativních vztahů. 
Navíc dojde k zpřesnění mapy v okolí těchto bodů. Postupně se tak bude zpřesňovat obsah 
mapy. 

Na obrázku 6.1 (na následující straně) je naznačené navržené schéma tvorby a údržby 
KM-D. 

Rozdílné názvy KM-D a DKM, za předpokladu transformace sáhových map do S-
JTSK, ztrácejí smysl. V DKM i V KM-D se totiž mohou vyskytovat podrobné body s kódem 
charakteristiky kvality 3 až 8. Pouze je rozdílné procento zastoupení bodů s daným kódem. 
Zaměřenými změnami by se smazával i tento rozdíl. 

6.2  Shrnutí 
Když se podíváme na vývoj katastrálních map na území ČR, zjistíme, že přesně 

odpovídají době a politické situaci, ve které vznikaly. Jedině v Rakousku, monarchii 
s pevným řádem, který byl respektován, se podařilo vytvořit kompletní mapové dílo velkého 
měřítka. První republice nebylo dopřáno dokončit načaté kvalitní mapování a o následujících 
letech snad není nutné ani hovořit. I kdyby v technologiích několika mapování či údržeb 
nebyly chyby, stejně by pravděpodobně nevzniklo kvalitní dílo. Nelze říci, že to, co vzniká 
v dnešní době podle současných předpisů, je zcela nekvalitní. Nabízí se však také možnost 
vytvořit dílo kvalitnější, které by mohlo dobře sloužit do doby nového mapování či 
pozemkových úprav, nebo jej postupnou údržbou přeměnit na digitální katastrální mapu 
s kvalitnějšími charakteristikami podrobných bodů. 
 



 

 - 60 -  

Obr. 6.1 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Projektivní transformace rastrů do 
S-SK 
(odstranění srážky mapy pomocí teorie 
plátování) 

Vyrovnání katastrálních hranic – 
Souvislé zobrazení 

Afinní transformace rastrů a 
vyrovnaných hrranic do S-JTSK. 
(klíč  z  trigonometrický bodů sítě v SK 
u nichž známe souřadnice v S-JTSK) 

Rastry pozemkových map 
1:2880 

(Gusterberg, Sv.Štěpán) 
62 % 

Vyrovnávací transformace katastrálních 
hranic na zaměřené nebo vyrovnané 
hranice 

Přepracování využitelných GP, ZPMZ 
v S-JTSK (kód kvality 3, 4) nebo 
převzetím již existujících seznamů 
souřadnic 

 

Přizpůsobení mapy (nejbližšší okolí) 
těmto číselným podkladům pomocí 
vyrovnávací transformace na identické 
body  

 

Vektorizace rastrových souborů PK 
map (pouze podrobné body, které nelze 
získat z číselných výsledků  
geodetického určení) 

 

Kartometrická digitalizace nebo 
vektorizace rastrů  katastrálních map 
(pouze podrobné body, které nelze  
získat z předchozích podkladů ) 

 

Zaměření změny a identických bodů  
s DKM v okolí změny v S-JTSK (kód 
kvality 3) 

 

Přizpůsobení méně přesné mapy  
Přesnějšímu měření pomocí 
vyrovnávací  transformace přes 
zaměřené identické body 

 

„Zpřesněná“ DKM v okolí 
změny 

Kód charakteristiky kvality: 
3 - 8 

DKM 
1:1000 

Kód charakteristiky kvality: 3 

Za ? let … 

Evidence identických bodů 



 

 - 61 -  

7 Závěr 
Pro ověření přesnosti vytvořeného souvislého zobrazení převedeného do S-JTSK 

byly nalezeny a zaměřeny identické body v terénu. Z výsledků šetření by bylo možné 
usuzovat, že v každém k.ú. se vyskytuje průměrně 18 hraničních znaků na k.h.. V případech, 
kdy k.h. prochází celou svou délkou polem, je možné, že se nenalezne jediný hraniční znak. 
Pro efektivní hledání mezníků a jiných hraničních znaků na katastrálních hranicích bych 
doporučovala hledat mezníky v lesích nebo na jejich okrajích. Je také vhodné si zjistit, zda 
hranice či její část nebyla v minulých staletích někdy hranicí mezi panstvími či statky. Tím 
by stoupla pravděpodobnost nalezení většího množství původně zaměřených bodů ve 
stabilním katastru.  

Geodeticky bylo zaměřeno cca 230 bodů. Na některých z nich byla vyzkoušena také 
metoda GPS. Pro zaměření katastrálních hranic je zřejmě nejefektivnější kombinovat 
klasické metody (polární m.) s metodou GPS. Ze zaměřených bodů jsem pro testování 
přesnosti souvislého zobrazení zvolila 145 bodů a z těch jsem určila střední chybu 1,44 m. 
Ta odpovídá předpokládané hodnotě střední chyby souvislého zobrazení zjištěné při 
vyrovnání katastrálních hranic 1,56 m.  

Tímto způsobem jsem ověřila na katastrálních hranicích přesnost tvorby souvislého 
zobrazení v lokalitách s mapami v sáhovém měřítku. Vzhledem k těmto výsledkům a 
výhodám souvislého zobrazení katastrálních map v S-JTSK bych tuto metodu doporučovala 
jako vhodnou pro úpravy rastrových podkladů digitálních katastrálních map. V další fázi by 
se měla zjistit přesnost a možnost jejího zlepšení podrobných bodů uvnitř k.ú., např. pomocí 
vyrovnávacích transformací. 
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