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1. ÚVOD 
Katastr nemovitostí, ovlivn�ný dosavadním stavem právních a 

technických p�edpis�, prochází významným p�erodem v oblasti tvorby 
a údržby digitálních katastrálních map. P�i probíhající 
digitalizaci vznikají v podstat� dva druhy výsledk�. Nov�jší 
katastrální mapy, charakterizované vyšší p�esností a m��ené 
�íseln� na podrobné polohové bodové pole, jsou p�epracovávány na 
digitální katastrální mapu (DKM). Starší, graficky vyhotovené 
mapy, které byly m��eny v�tšinou metodami m��i�ského stolu a 
vyhotoveny v sáhovém m��ítku, jsou p�epracovávány na 
tzv.katastrální mapu digitalizovanou (KM-D). 

Skute�nost, že sáhové mapy nejsou po digitalizaci p�evád�ny do 
S-JTSK, je p�edm�tem kritiky ze strany �ásti odborné ve�ejnosti. 

V sou�asné dob� existují dva návrhy na tvorbu a vedení 
digitálních map. První varianta [19] ve své podstat� zachovává 
dosud platný technologický postup – ostrovní mapa umíst�ná na 
základ� jejího rastrového obrazu do S-SK. 

Druhý návrh je naprosto odlišný [18]. Výsledkem je bezešvá 
digitální katastrální mapa v souvislém K�ovákov� zobrazení, 
lokalizovaná do S-JTSK. Postup byl navržený ing.�adou, CSc.. 

Práv� tímto zp�sobem tvorby digitální katastrální mapy 
v lokalitách sáhových m��ítek se zabývá p�edkládaná diplomová 
práce. Dále se zabývá ov��ením   p�esnosti KM-D   transformované 
do S-JTSK, porovnáním bod� odsunutých z mapy a bod� z databáze 
pevných bod� (kap. 5 a 6).  

Pro testování byla vybrána lokalita šesti katastrálních území 
v okrese Prachatice (kap.4), kde již existují KM-D. Pro každé k.ú. 
bylo vyhotoveno souvislé zobrazení (kap. 3), vyrovnány katastrální 
hranice a pomocí globálního klí�e byly tyto hranice p�evedeny do 
S-JTSK (kap.6). Stávající KM-D mapy byly podobnostní transformací 
p�es body trojmezí p�etransformovány do S-JTSK a následn� 
dotransformovány na vyrovnané hranice. 

Pomocí vyhledaných (kap.4) a následn� zam��ených p�vodních 
znak� na katastrální hranici (kap.4)  byla vyhotovena databáze 
t�chto bod� obsahující informace typu: k.ú., �íslo bodu, 
sou�adnice, rok nalezení, místopis, nárys, foto, kód kvality dle 
stupn� poni�ení hrani�ního znaku.  

P�ímo m��ené body ur�ené polygonovými po�ady, �i metodou GPS 
byly na záv�r využity pro ov��ení p�esnosti p�evodu KM-D do S-JTSK 
(6). 

Na za�átku je stru�n� popsán sou�asný stav digitalizace 
katastrálních map a stav katastrálního operátu na Slovensku a 
Rakousku (2). 

Všechny výsledky i díl�í záv�ry jsou uvedeny v elektronické 
podob� na CD-R. 

 
 
Za pomoc p�i rekognoskaci a geodetickém m��ení d�kuji zejména 

mému manželovi a p�átel�m. Za poskytnutí dat KÚ v Prachaticích. Za 
zap�j�ení totální stanice a dalších geodetických pom�cek a 
umožn�ní výpo�etních prací d�kuji firm� Geodetická kancelá� 
Vlasák, s.r.o., Strakonice. Za p�íjemné m��ení a možnost využití 
GPS technologie firm� Gakon, s.r.o., Praha. Dále d�kuji za 
zap�j�ení Kokeše, firm� Gepro, s.r.o., Praha. A záv�rem firm� NTS 
Computer, a.s, Strakonice za zap�j�ení digitálního fotoaparátu a 
hardwarovou a softwarovou podporu. 
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2. Sou�asný stav digitalizace katastrálních 
map, digitalizace KO v sousedních zemích 
(Rakousko, Slovensko)  
 
V sou�asné dob� je jedním z hlavních úkol� �ÚZK digitalizace 

souboru geodetických informací. Výsledkem probíhající digitalizace 
katastrálních map jsou dva druhy výsledk�. Nov�jší katastrální 
mapy, charakterizované vyšší p�esností a m��ené �íseln� na 
podrobné polohové bodové pole, jsou p�epracovávány na digitální 
katastrální mapu – DKM. Výsledkem p�epracování starších, graficky 
vyhotovených map, které byly v�tšinou m��eny metodou m��i�ského 
stolu a vyhotoveny v sáhovém m��ítku, je tzv. katastrální mapa 
digitalizovaná – KM-D. V sou�asné dob� je práv� tento typ mapy 
nejvíce diskutovanou oblastí, a to i z hlediska jeho eventuelního 
p�evodu do S-JTSK.  

2.1 P�edm�t a cíl digitalizace 
Cílem digitalizace katastru nemovitostí �R je vybudování 

moderní digitální formy katastrálního operátu, integrujícího 
funkce evidence právních vztah� k nemovitostem. Digitální 
katastrální data jsou základním zdrojem pro geografické informa�ní 
systémy velkých m��ítek a pro Informa�ní systém ve�ejné správy.  

Obsah katastru nemovitostí je uspo�ádán podle katastrálních 
území v katastrálních operátech a zahrnuje: 

• soubor geodetických informací (SGI)- katastrální mapa, 

• soubor popisných informací (SPI)- údaje o katastrálním 
území, parcelách, stavbách, bytech a nebytových 
prostorech, vlastnících, právních vztazích, právech a 
dalších skute�nostech (digitalizace dokon�ena v r. 1997). 

V sou�asné dob� je jedním z hlavních úkol� resortu �ÚZK 
digitalizace souboru SGI. Z v�tší �ásti jde o digitalizaci 
analogových katastrálních map, které  mají p�vod v mapování 
v 19.století v systému S-SK (gusterbergský, svatošt�pánský – 
p�evážn� v m��ítku 1:2880) a o všechny problémy s tím související 
(technologické, právní). 

Technologické a programové zajišt�ní zabezpe�uje VÚGTK 
s ohledem na následující zásady a požadavky: 

• cílem je obnova KO bez nového mapování, s p�evedením 
obsahu stávající analogové katastrální mapy do 
digitálního vyjád�ení v p�edepsané form� a datové 
struktu�e, 

• technickou jednotkou pro digitalizaci je katastrální 
území, 

• sou�ástí digitalizace map je p�evod parcel ze 
zjednodušené evidence do KN, 

• sou�adnicovým systémem digitalizovaných analogových map 
v sáhovém m��ítku je p�vodní systém stabilního katastru  
(S-SK), 

• metodou p�epracování analogové katastrální mapy na mapu 
digitální je vektorizace rastrových soubor� katastrálních 
map a map d�ív�jších pozemkových evidencí, 

• pro zpracování technologie a konkrétních programových 
produkt� je z ekonomického hlediska výchozím základem 
sou�asné hardware a software vybavení resortu �ÚZK. 
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2.2 Tvorba a údržba digitálních katastrálních map 

2.2.1 P�edpisy pro tvorbu DKM,KM-D 
Vyhláška [14] uvádí postupy p�i obnov� KO následn�: 

• vyhlášení obnovy novým mapováním (§48), 

• obnova KO p�epracováním souboru geodetických informací 
(§57), 

• obnova KO na podklad� výsledk� pozemkových úprav. 
Vyhlášení obnovy novým mapováním na celém území �R není 

realizovatelné, zejména z finan�ních a �asových d�vod�. Problém 
p�i tomto druhu obnovy nastává p�i vlastním mapování 
v extravilánu, kde jsou spojeny pozemky do velkých p�dních celk� a 
jejich identifikace v terénu je nemožná. Proto je nutné je p�evzít 
z grafických map PK, �ímž není spolehliv� zaru�ena DKM  s kódem 
charakteristiky kvality 3 (p�íloha 12) pro všechny body. 

Výsledky komplexních pozemkových úprav slouží k obnov� KO jen 
tehdy, pokud se jedná o souvislou �ást k.ú. a je-li to z hlediska 
pot�eb KN vhodné a ú�elné (§58, odst. 1). 

Nejrozší�en�jší je obnova KO p�epracováním SGI. P�i 
p�epracování vznikají dva typy map : 

• digitální katastrální mapa s geometrickým a polohovým 
ur�ením v S-JTSK (§13 odst. 1 písm. a, §57 odst. 1), 

• katastrální mapa obnovená digitalizací grafické mapy    
beze zm�ny zobrazovací soustavy  (§13 odst. 1 písm. c, 
§57 odst. 5). 

Dalšími podrobn�jšími p�edpisy souvisejícími s digitalizací 
SGI jsou [12], [13], [16],[17]. 

V sou�asné dob� existují dva návrhy postupu tvorby a údržby 
digitálních map a map digitalizovaných –[18],[19]. Žádný 
z p�edpis� nebyl zatím schválen, i když p�vodn� m�lo být 
rozhodnuto do konce �ervna 2002, byl termín p�esunut do konce roku 
2002. Zatím byla pozastavena tvorba KM-D a KÚ p�epracovávají 
lokality v metrické soustav� na DKM. 

První varianta [19] ve své podstat� zachovává dosud platný 
technologický postup, tj. vektorizaci obsahu katastrální mapy na 
základ� umíst�ní jejího rastrového obrazu do sou�adnicového 
systému, v n�mž byla vytvo�ena (Gusterberg, sv.Št�pán), p�i�emž 
nadále z�stává jako mapa ostrovní bez vyrovnání katastrálních 
hranic. 

Výsledkem druhé varianty [18] je bezešvá digitální katastrální 
mapa v souvislém zobrazení, umíst�ná pomocí globálního klí�e 
do systému S-JTSK. Tento postup navržený ing.�adou,CSc. je 
aplikován i v  p�edkládané diplomové práci(kap. 3 a 5). P�ínosem 
takto vytvo�ené mapy je mj.kompatibilnost s ostatními informa�ními 
systémy, umož�uje propojení se ZABAGED, lze ji využít pro tvorbu 
Státní mapy 1:5000. 

2.2.2 Technologie tvorby 
Podle rozhodnutí �ÚZK z 30.3.1995 je k vedení digitálních 

katastrálních map a poskytování informací z KN katastrálními ú�ady 
využíván grafický systém MicroGEOS. MicroGEOS je nadstavbou 
systému Microstation firmy Bentley a pracuje v prost�edí 
opera�ního systému Windows XX/NT. Systém je též vhodný pro obnovu 
KO novým mapováním, nebo p�epracováním SGI. 

VÚGTK vypracoval Technologický postup pro obnovu SGI 
p�epracováním sáhové katastrální mapy s využitím programu 
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MicroGEOS-Vektor a MicroGEOS-Final. Tento technologický postup, 
který je používán p�i obnov� SGI p�epracováním, zohled�uje všechny 
požadavky �ÚZK a katastrálních ú�ad�. Umož�uje následující 
�innosti: 

• transformace rastrových soubor� map ur�ených 
k digitalizaci do p�vodního sou�adnicového systému, 

• vektorizace obsahu katastrální mapy, 

• kontroly vektorizace, 

• vyhotovení kone�ného grafického souboru digitalizované 
mapy, 

• automatizované vyhotovení srovnávacího sestavení parcel, 

• záv�re�né etapy obnovy SGI, v�etn� pot�ebných kontrol, 

• založení databáze bod�, 

• transformace soubor� z p�vodního systému do S-JTSK a zp�t 
pro ú�ely BPEJ, 

• ur�ení sou�adnic defini�ních bod� parcel v S-JTSK, 

• podklady k �ízení o námitkách, 

• podklady pro obnovu SPI, 

• výsledný elaborát obnovy SGI. 
 
Pro transformace rastrových a vektorových soubor� jsou 

k dispozici grafické soubory klad� list� sáhových katastrálních 
map v S-SK a v S-JTSK v úprav� vhodné též pro transformaci 
neúplných mapových list�. 

2.2.3 Programové vybavení 
VÚGTK vyvinul �adu speciálních program� pro úkol obnovy SGI 

p�epracováním katastrální mapy vektorizací rastrových soubor� mapy 
PK. Tyto programy umož�ují jednoduchými pracovními postupy, ale 
s vysokým stupn�m automatizace, digitalizovat zvolené mapové 
podklady, vytvo�it požadované �ásti výsledného elaborátu obnovy 
SGI s nutnými kontrolami a zárove� automatizovan� aktualizovat 
SPI. 

T�mito produkty jsou: 

• MicroGEOS-Vektor – pro vektorizaci rastrových soubor� 
katastrálních map, je aplika�ní nadstavbou programu 
MicroStation GeoOutlook a pracuje pod opera�ním systémem 
Windows XX/NT, 

• MicroGEOS-Final – program pro vyhotovení výsledné 
digitalizované katastrální mapy, 

• Srovnej –pro vyhotovení srovnávacího sestavení parcel, 
úpravu databáze SPI na stav po obnov� operátu a p�ípravu 
námitkového �ízení. 

2.2.4 Vým�nný formát DKM, KM-D 
Vým�nný formát je ve�ejný, publikovaný datový formát pro 

pot�eby p�enosu souboru geodetických informací a dat BPEJ 
v digitální form�. Je závazný p�i poskytování, �i p�ijímání t�chto 
údaj� orgány státní správy zem�m��i�ství a KN (§2 zákona [21]).  

Vým�nný formát DKM je textový formát s p�íponou VKM nezávislý 
na konkrétním software. Je ur�en pro p�enos DKM �i KM-D. Co se 
týká rozsahu, lze v tomto formátu p�enášet celé k.ú., nebo jeho 
ucelené �ásti. 

Komunikace s katastrálním ú�adem prost�ednictvím vým�nného 
formátu m�že být jednosm�rná i obousm�rná: 
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• jednosm�rná - KÚ      správci informa�ních systém� 
-do informa�ních systém�, které využívají katastrální mapu 
jako jednu z mnoha informa�ních vrstev, se nový stav SGI 
za�lení jako aktualizovaná právní situace v dané lokalit�, 

• obousm�rná – KÚ         zpracovatelé GP 
-zpracovatelé GP p�evezmou data z KÚ, zapracují návrh grafické 
zm�ny a p�edávají zp�t na ú�ad geometrický plán ve vým�nném 
formátu. V sou�asné dob� jsou pracovníci na n�kterých KÚ 
ochotni p�evzít data na disket� a zm�nu si vytvo�it sami. 
Postupem �asu s nar�stajícím objemem udržovaných vektorových 
dat to už bude muset být záležitostí zpracovatel� GP. 
 
Struktura vým�nného formátu je popsána v [20]. 

2.2.4.1 Rozdíl ve vým�nném formátu DKM a KM-D 

Z hlediska obsahu a struktury vým�nného formátu není rozdíl 
p�íliš patrný. Rozdíl je pouze ve v�t� identifikace souboru, kde 
je stanoven typ mapy a sou�adnicový systém. Zásadní rozdíl je až 
v pojetí sou�adnic lomových bod�. V DKM jsou sou�adnice kresby 
sou�asn� sou�adnicemi zam��ených bod�, zatímco v KM-D mohou být 
sou�adnice jednoho bodu dvojí – z kresby a pokud existují, pak i 
sou�adnice zam��ené. 

2.2.5 Údržba KM-D 
Údržba KM-D se provádí zejména na základ� GP, který obsahuje 

stav parcel p�ed zm�nou a po zm�n�. D�vody vyhotovení GP a jeho 
náležitosti jsou uvedeny v §62-§74 vyhlášky [14]. 

Postup vyhotovení GP v lokalitách KM-D popisovat nebudu, jen 
uvedu n�kolik zásad tvorby a p�ipomínek: 

• pro každé k.ú. musí být vyhotoven samostatný plán – 
problematické zam��ení zm�ny v okolí k.h. zejména 
v extravilánu, kde je problém najít dostatek identických 
bod� pro transformaci do S-SK, pokud je zm�na na obou 
stranách k.h. je nutno vyhotovit 2x zcela odlišný GP , 

• m��ení musí být p�ipojeno na identické body v nejbližším 
okolí zm�ny – i v intravilánu jsou n�kdy na identických a 
kontrolních bodech p�es veškerou snahu p�ekro�eny mezní 
odchylky v délkách nebo v sou�adnicích, 

• poloha podrobných bod� se ur�uje  pravoúhlými 
sou�adnicemi v místním systému, 

• existence dvojích sou�adnic podrobných bod� – místní 
systém (zna�ení -)x S-SK (zna�ení +),  

• p�i�azení zm�ny shodnostní transformací na identické body 

• vým�ry zm�n�ných parcel se ur�í z p�ímého m��ení �i 
z digitalizované mapy – vždy by m�la mít p�ednost vým�ra 
ur�ená z výsledk� p�ímého m��ení neovlivn�ná nep�esnostmi 
mapy atd. 

 
Domnívám se, že na stran� zpracovatel� GP, ale ob�as i 

katastrálních ú�ad� je stále �ada nejistot a pochybností, zejména 
z nedostatku zkušeností s t�mito formami map, z nedostatk� 
vyhlášky [14] a chybami katastrálních map. �ešení? Novelizace 
vyhlášky [14] a p�ijetí zdokonalené technologie digitalizace SGI 
(odst. 2.2.1). 
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2.3 Rakouský katastr 
V Rakousku bylo p�i p�evodu historických soustav do národního 

systému d�sledn� využito všech dostupných historických podklad�,  
tj. veškeré dochované GP od roku 1883 a fotogrammetrických metod – 
zejména pro vyhodnocování významných liniových prvk� jako jsou osy 
komunikací. Grafické údaje jsou tedy ve velké mí�e nahrazovány 
údaji p�ímo m��enými a zárove� právn� relevantními a podloženými.  

Tento postup je ovšem dosti pracný a tudíž nákladný. 
V Rakousku ovšem není právní význam sáhové katastrální mapy 
zdaleka tak významný jako u nás z d�vodu zavedení tzv. HRANI�NÍHO 
KATASTRU. Ve skute�nosti hrani�ní znaky v�tšinou existují a 
katastrální mapa tedy plní spíše funkci orienta�ní, nebo� o 
hranici v terénu není pochyb. 

Hrani�ní katastr je definován zem�m��i�ským zákonem z roku 
1969 jako právn� a technicky závazný d�kaz o pr�b�hu hranic 
s kone�nou platností, jak se stanovily p�i hrani�ním vym��ování 
nebo hrani�ním projednávání. 

Možnost zavedení hrani�ního katastru v Rakousku souvisí 
s vývojem katastru a p�vodem vzniku katastrálních dat. 

2.3.1 Vývoj katastru 
V r.1817 bylo na�ízeno pro ú�ely spravedlivého zdan�ní pozemk� 

a p�dy na celém tehdejším státním území vytvo�ení katastru dan� 
pozemkové (Patent o pozemkové dani z roku 1817). Na základ� 
jednotných sm�rnic se založila katastrální mapa v základním 
m��ítku 1:2880 a odvozených 1:1440, 1:720 a 1:5760. M��ickou 
metodou byla p�evážn� metoda m��i�ského stolu, která v otev�eném 

zem�d�lsky obd�lávaném území poskytuje vysokou p�esnost (±0.5 m až 

±1.0 m). V místní trati a m�stské zástavb�, v lesním a hornatém 
území se užilo pro znázorn�ní t�chto oblastí do katastrální mapy 
m��ických �et�zc� a krokování. Pro všechny pozemky se stanovily 
držebnostní pom�ry (parcelní protokol) a ocen�ní p�dy. Tak bylo 
možno pozemky podle držebnostních pom�r� slou�it podle podnik� 
(list vlastnictví)a v souladu s p�dními bonitami stanovit 
spravedliv� pozemkovou da�.  

V roce 1865 byl operát doposud ozna�ovaný jako stabilní 
katastr podroben rozsáhlé reambulaci, nebo� od roku 1871 se 
uskute�nilo zakládání pozemkových knih aktuálního (reambulovaného) 
katastru pozemkové dan�. Od roku 1883 byla provád�na aktualizace 
na základ� Zákona o vedení katastru. Vyskytly se obtíže p�i vedení 
katastrální mapy v m�stských oblastech, pro jejichž mapování 
nebyly ur�eny požadavky na p�esnost. Od roku 1900 se zapo�alo 
s novým m��ením ve m�stech. Nezávisle vytvo�ené agrární ú�ady 
p�evzaly komasace v zem�d�lsky intenzivn� využívaných oblastech. 
Všechny novom��ické a komasa�ní operáty definují exaktn� �íseln� 
ur�ené a zachovalé hrani�ní body. Nadále byla dána povinnost 
vyzna�ovat hrani�ní znaky viditeln�, pop�.zvláštn�. 

V roce 1969 vstoupil v platnost zem�m��ický zákon. 75% pozemk� 
bylo definováno na grafickém základ� a 25% pozemk� �íseln�. 
Zem�m��ický zákon nadále stanovil užívání katastrální mapy jako 
zabezpe�ení hranic a technického prokazování jejich pr�b�hu, jak 
se zavedla již na za�átku století. 

Vydržení �ástí katastrálního pozemku není p�ípustné. P�ipojení 
každého hrani�ního vym��ování m��ickými ú�ady a oprávn�nými 
zem�m��i�i na bodové pole zabezpe�uje reprodukovatelnost pozemk� 
hrani�ního katastru a též všech �íseln� popsaných pozemk� 
pozemkové dan� v terénu. 
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2.3.2 Stav rakouského katastru 
Technicko-právní status všech pozemk� v Rakousku si lze 

p�edstavit následn� (r.1997): 

• pozemky, které ve svém zobrazení vycházejí z p�vodního 
grafického základu (60% pozemk� v Rakousku), 

• pozemky, které jsou ur�eny technicky a právn� byly 
p�evedeny do hrani�ního katastru (10% pozemk� 
v Rakousku), 

• pozemky, které mají �íseln� stanovené pozemkové hranice 
novým m��ením a scelováním a hrani�ním m��ením bez 
formálního hrani�ního jednání p�ed rokem 1969 (30% 
pozemk� v Rakousku). 

V Rakousku je veden spole�n� katastr pozemkové dan� a hrani�ní 
katastr. Hrani�ní katastr dan� pozemkové se odlišuje na 
p�íslušných místech operátu jasn� definovanými poznámkami o 
kvalit� od katastru pozemkové dan�, který se zakládá na grafickém 
podklad�. 

V letech 1978-1985 se z�ídil seznam pozemk� (GSTVZ) a od té 
doby se vede automatizovan� – na všech 10 milionech pozemk� lze 
�init centráln� i decentralizovan�  dotazy v GSTVZ, které je 
napojeno na hlavní knihu a udržuje se aktuální v souladu s bankou 
dat o pozemcích. 

Banka dat o sou�adnicích triangula�ních a vlícovacích bod� se 
z�ídila v období let 1978-1992 a obsahuje 310 000 bod�. Banka dat 
hrani�ních bod� se vytvá�í od roku 1978. Aktualizují se pr�b�žn�. 

Digitální katastrální mapa se buduje od roku 1987 jako 
grafický podklad m��i�skými ú�ady za podpory úst�edních služeben 
BEV.  Rozsáhlým využitím �íselných informací z technického operátu 
a opat�eními p�i aktualizaci z valné �ásti p�ímo pro tyto ú�ely 
uskute�n�nými m��ickými snímky (ve snímkovém m��ítku 1:8000 až 
1:15000) se vytvá�í a aktualizuje kvalitativn� vysoce cenný 
digitální podklad dat pro katastrální mapu. Využití odborných 
kapacit privátních firem pro digitalizaci katastrálních map je 
orientováno výhradn� na p�ípady, kdy v zájmu urychleného získání 
základní vrstvy pro geografický informa�ní systém financují m�sta 
nebo obce. Systematickou digitalizaci katastrálních map (v roce 
2000 hotová na 80% spolkového území) provád�jí výhradn� m��ické 
ú�ady a jejich detašovaná pracovišt� za ú�inné pomoci centrálního 
ú�adu ve Vídni, který zajiš�uje pomocné fotogrametrické 
vyhodnocení, kartoreproduk�ní práce a vyhotovení rastrových 
podklad� pro vektorizaci. 

2.3.3 Digitální katastr 
Veškeré �ásti digitáln� po�ízeného katastru (seznam pozemk�, 

banka sou�adnic, adresy pozemk�, digitální katastrální mapa 
atd.)jsou hlavn� využívány spolkovými zem�mi a obcemi. Zem� a obce 
jsou podle zákona povinny p�edkládat plány o využití ploch a 
zastavovací plány. Tém�� ve všech zákonných opat�eních zemí se 
ukládá za povinnost užívat digitální katastrální mapu jako podklad 
pro tvorbu digitálních plán� o využití ploch a digitálních 
zastavovacích plán�. Tém�� ve všech spolkových zemích Rakouska se 
užívá p�íslušný zdrojový systém pro z�izování komunálních 
informa�ních systém� a tím též p�ímo pro vytvá�ení digitální 
katastrální mapy.  

Z banky dat digitálního katastru a pozemkové knihy využívají 
právn� závazné údaje banky, maklé�i s nemovitostmi, správy 
hmotného majetku, inženýrští konzultanti, právní zástupci a 
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notá�i. Od roku 1997 bylo umožn�no každému v Rakousku, ale i po 
celém sv�t�, aby bezprost�edn� nahlížel do datových podklad� 
rakouského katastru a rakouské pozemkové knihy.  

Na digitální katastrální mapu navazují n�které projekty jako 
je nap�.: 

• projekt katastr horských dvorc� – cílem je po�ídit pro 
všechny zem�d�lsky užívané pozemky v horských oblastech Rakouska a 
pro všechny p�íslušné horské zem�d�lské závody (asi 75% plochy 
Rakouska a okolo sto tisíc podnik�) objektivní parametry pro 
zem�d�lské pozemky. Výsledkem je bodové hodnocení zem�d�lského 
závodu, které umož�uje v�cné ohodnocení, odpovídající obtížnosti 
obd�lávání. Obyvatelstvo uznává tento systém, nebo� údaje se 
opírají o katastr, pozemkovou knihu a objektivní údaje o p�evýšení 
v terénu. 

• projekt zem�d�lské plochy – využití digitální mapy pro 
ur�ení pozemk� polí a luk, pro n�ž se žádá zem�d�lský p�ísp�vek. 

 
K t�mto projekt�m se p�i�azuje velké množství malých projekt� 

a projek�ních možností, které zajiš�ují vysoký užitek projek�nímu 
partneru, tak i rakouskému národnímu hospodá�ství. 

2.4 Digitalizace SGI – Slovenská republika 
Sou�asný stav procentuelního zastoupení jednotlivých druh� 

katastrálních map v SR uvádí Tab.2.1. 
 

Tab.2.1 
Po�et 
katastrálních 
území 

Po�et mapových list� 
(ML) 

Druh 
katastrální  
mapy 

celé intr. extr. spolu intr. extr. 

Podíl 
ML v 
% 

Použitelná 
forma 
digitalizace 
(odst2.4.3) 

sáhové mapy 
THM 42 

1270 56 258 18208 3125 15083 35,5 
OKO D, ROEP-
digitalizace
ne�ís. map 

Instrukce A, 
THM (bez 
vypo�t. 

sou�adnic) 

604 310 90 13049 5292 7757 25,5 
OKO SF (i 

v rámci MIS) 

THM (s 
vypo�tenými 
sou�.), ZMVM 

770 158 209 17526 6694 10832 34,2 

OKO D-p�evod 
do VKM�, 

ROEP, (�ást 
je už VKM) 

VKM 80 26 21 2479 720 1759 4,8 
digitalizace 
je ukon�ená 

Celkem SR 2724 550 578 51262 15831 35431 100  

 

2.4.1 Charakteristika sou�asného stavu 
Mapy velkých m��ítek, které jsou podkladem pro mapy katastru, 

mají r�zný p�vod, r�znou technickou úrove� (zobrazovací soustavu, 
m��ítko, p�esnost, rozlišovací úrove� zobrazení...), jako je r�zná 
úrove� souladu se skute�ným stavem a souladu s právním stavem.  

V dalších odstavcích se budu spíše orientovat na mapy PK v 
sáhovém m��ítku a jejich digitalizaci. 
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2.4.2 P�vodní mapy PK v sáhovém m��ítku  
Dle návodu [23] odst. 2.2.1 jsou analogové mapy definovány 

následn�: 
Analogové mapy jsou vyhotovené na základ� císa�ského patentu 

z roku 1849 v bezprojek�ní soustav� v letech 1856 až 1864 
(triangula�ní práce v letech 1853 až 1863). Geodetickým základem 
byla stará hlavní sí�. Výsledky triangulace byli redukované jen 
lokáln� podle Cassiniho zobrazení v n�kolika soustavách ( pro 
dnešní Slovenskou republiku byla použitá Budapeš�ská soustava), 
p�i�emž po p�evodu do roviny se nezkreslen� zobrazil jen základní 
poledník tvo�ící osu X zobrazovací soustavy. Sou�adnice bod�  I. 
až III. �ádu byli vypo�ítané bez exaktn� matematicky vyjád�eného 
vztahu mezi skute�ností a jejím zobrazením, p�itom p�i výpo�tech 
se nezavád�li opravy ze zobrazení. Body IV. �ádu (podrobná 
triangula�ní sí�) se ur�ovali graficky m��i�ským stolem v m��ítku 
mapy 1:14400 a v horských oblastech v m��ítku 1:28800. Znamená to, 
že mezi bezprojek�ní soustavou a dnešním systémem Jednotné 
trigonometrické sít� katastrální (S-JTSK) není konkrétní p�ímá 
matematicky vyjád�itelná vazba. Transformace sou�adnic je možná 
jen afinní transformací na základ� transformace roh� mapových 
list� a nebo identických polohopisných prvk�.  

Podrobné m��ení se vykonávalo podle uherského návodu z roku 
1856 m��ickým stolem, p�i�emž p�esnost byla stanovená maximáln� 
p�ípustným rozdílem mezi délkou odm��enou na map� a délkou 
odm��enou p�ímo v terénu. Rozdíl nesm�l p�ekro�it 1/200–tinu 
délky. Z dnešního pohledu je z�ejmé, že takto p�ísn� stanovená 
p�esnost podrobného m��ení nemohla být hlavn� u kratších délek do 
50 m, metodou m��i�ského stolu dodržená. 

Výpo�et vým�r parcel se vykonával v p�evážn� graficky nitkovým 
planimetrem. P�esnost výpo�tu byla stanovená dovolenými odchylkami 
mezi výpo�tem vým�r parcel a skupiny a mezi dvakrát vypo�ítanou 
vým�rou parcely. Vým�ry se po�ítali v katastrálních 
dolnorakouských jitrech o 1600 �tvere�ních sázích. Základním 
m��ítkem mapových list� bylo m��ítko 1:2880, výjime�n� 1:1440 a 
1:720. 

Funkci katastrálních map dnešního katastru nemovitostí plní 
tyto mapy ve form� map souvislého zobrazení. Jedná se o analogové 
odvozeniny p�vodních map pozemkového katastru, fotomechanicky 
smontované tak, aby pokrývaly plochu celého mapového listu (�asto 
v kombinaci s mapami stereografické projekce). Mapy souvislého 
zobrazení vzhledem na výrazn� sníženou p�esnost oproti p�vodním 
mapám, nejsou vhodné pro p�ímou digitalizaci; aktuální obsah 
katastru, který není zobrazený na p�vodní map� je však nutné 
digitalizovat práv� z t�chto map. 

Funkce map ur�eného operátu dnešního katastru nemovitostí plní 
tyto mapy bu	 jako analogové kopie originál� a nebo jako digitální 
mapy vyhotovené v procesu tvorby ROEP, které mají zárove� 
analogovou formu. 

2.4.3 Zp�soby digitalizace katastrálních map dle [23] 

• Obnova katastrálního operátu novým mapováním – OKO NM     
(odst. 2.6.1) 

Všude tam, kde je katastrální operát nezp�sobilý k dalšímu 
používání, protože geometrické ur�ení nemovitostí a jejich 
polohové ur�ení pro velký po�et zm�n, v d�sledku nárok� na 
p�esnost a nebo na m��ítko mapy už nevyhovují požadavk�m evidování 
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nemovitostí, a nebo pokud se ztratí, zni�í a nebo poškodí 
katastrální operát a nebo jeho �ásti.  

P�i této obnov� se zárove� tvo�í státní mapové dílo Základní 
mapa Slovenské republiky velkého m��ítka. Mapování se provádí      
ve 3. t�íd� p�esnosti geodetickou metodou. Právní úprava umož�uje 
komplexn� obnovit katastrální operát v celém katastrálním území, 
avšak realita to znemož�uje. Výsledkem OKO NM je krom� souboru 
popisných informací (SPI) i digitální katastrální mapa – VKM�. 

 
• Obnova katastrálního operátu zkrácenou formou – OKO SF    
(odst. 2.6.2) 

V prostorech, kde  katastrální mapa vyhovuje svojí p�esností a 
je pouze nutné ji doplnit o její �íselné vyjád�ení. Podmínku 
p�esnosti  spl�ují  mapy vyhotovené �íselnými metodami podle 
Návodu A (v návaznosti na zákon �.177/1927 Sb.) v letech 1932 – 
1962    v S-JTSK, využívané jako analogové katastrální mapy a mapy 
vyhotovené v rámci THM v S-JTSK  bez existence sou�adnic 
podrobných bod� -  25,5 % všech mapových list� katastrálních map 
v SR. 

Výsledkem OKO SF je digitální katastrální mapa ve vektorovém 
tvaru – VKM� a v návaznosti na ní upravený SPI.  

Zkušenosti získané v letech 1993-2000 ukazují, že p�ed 
aplikací této formy obnovy je nutné posoudit existující 
katastrální mapu komplexn�, to znamená ne jen její p�esnost, ale i 
soulad se skute�ným stavem. Zkušenosti vyvracejí p�edpoklad, že 
mapu je možno s dostate�nou p�esností obnovit kartometrickou 
digitalizací, a nebo kartografickým skenováním a následnou 
vektorizací. Uspokojující výsledky byli dosažené jen p�i získaní 
�íselných údaj� (sou�adnic podrobných bod�) výpo�tem ze 
zaznamenaných p�ímo m��ených m�r. 

 
• Obnova katastrálního operátu vyhotovením duplikátu platného 
stavu – OKO D (odst. 2.6.3) 

OKO D se uplatní tam, kde se katastrální operát a nebo jeho 
�ást stanou nezp�sobilými pro další používání v d�sledku 
opot�ebení, tj. opot�ebený fyzicky (nap�. papír, fólie mapového 
listu), ale opot�ebený i moráln�. Z hlediska pot�eb informa�ního 
systému katastru je možné za moráln� opot�ebený operát považovat i 
mapy katastru v analogové form�. Formou OKO D je možné obnovit 
kteroukoliv �ást katastrálního operátu. 

Z uvedeného pohledu je z�ejmé, že jde o permanentní �innost, a 
to až do doby, kdy budou všechny mapy katastru p�evedené do 
digitální formy a vektorového tvaru, p�estanou se udržovat 
v analogové form�, a tím se vylou�í jejich fyzické opot�ebení.  

Katastrální mapy se obnovují jednak klasickými kartografickými 
ne�íselnými metodami (kresba, rytina), které nejsou pro 
digitalizaci využitelné, ale i automatizovan� vektorizací 
rastrových obraz�, p�ípadn� využitím d�íve kartometricky získaných 
�íselných údaj�. Výsledkem použití automatizované metody OKO D je 
katastrální mapa v analogovém tvaru bez dalšího využití �íselných 
výsledk�. Obdobn� i využití existujících �íselných údaj� (hlavn� z 
ROEP) je výjime�né. 

Problémy �íselné OKO D z hlediska využití pro proces 
digitalizace je možné charakterizovat takto: 
1) Katastrální ústav pod�ídil technologii danému ú�elu,           

t. j. vyhotovit duplikát platného stavu katastrální mapy ve 
výsledné analogové form�, což znamená, že v oblasti sáhových 
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m��ítek se obnovuje mapa v souvislém zobrazení už n�kolikrát 
obnovovaná a v oblasti dekadických m��ítek n�kolikrát obnovený 
otisk, který je katastrální mapou. Obnova se vykonává co 
nejracionáln�ji a nejv�rn�ji vzhledem k podkladu, bez ohledu na 
kvalitu mapy, anebo možnost odstran�ní deformací vzniklých p�i 
d�ív�jších obnovách a deformací z aktualizace. 

2) Práce ve v�tšin� p�ípadech nikdo nekoordinuje z hlediska využití 
existujících �íselných údaj� (hlavn� z ROEP), anebo využití 
�íselných údaj� z OKO D na jiný ú�el. O uplatn�ní metody 
rozhoduje samostatn� katastrální ústav s tím, že v roce 2000 
byla p�edm�tná metoda zavedená v plném rozsahu obnovy 
katastrálních map. 
OKO D je postup, kdy dojde i k p�evodu do vektorového tvaru a 

vytvo�í se VKM�. Tento postup se uplat�uje v t�ch katastrálních 
územích, kde existuje �íselná katastrální mapa, a to jednak 
v digitální form�, anebo sou�adnice podrobných bod� ur�ené 
z p�ímého m��ení existují aspo� na analogovém médiu a byli použité 
na výpo�et vým�r parcel. Jedná se o mapy vyhotovené v rámci THM po 
roce 1971 a o mapy vyhotovené jako základní mapy velkých m��ítek, 
po roce 1981 až do roku 1994 ozna�ené zkratkou ZMVM - 34,2 % všech 
mapových list� katastrálních map v SR. 

 
• Tvorba registr� obnovené evidence pozemk� - ROEP (odst. 
2.6.4) 

ROEP se vyhotovuje na základ� zákona Národní rady Slovenské 
republiky �. 180/1995 Z. z. o n�kterých opat�eních na uspo�ádání 
vlastnictví k pozemk�m, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Výsledkem tvorby ROEP je i grafická �ást, která krom� jiného 
obsahuje: 

• Rastrový a vektorový tvar stavu katastru (katastrální mapy). 

• Rastrový a vektorový tvar stavu mapy ur�eného operátu, pokud je 
tato vyhotovená na matematickém základ�. 
Z uvedeného d�vodu by bylo možné p�edpokládat, že jde o 

komplexní digitalizaci KM a že v katastrálních územích, kde je 
zapsaný ROEP, je nutné �ešit jen aktualizaci map. Tento názor je 
však chybný, protože technologie digitalizace stavu katastru 
nebyla v p�edm�tném technickém p�edpise na tvorbu ROEP stanovená 
dostate�n� p�esn� a adresn� a byla ponechaná na rozhodnutí 
zástupc� KO OÚ a zhotovitel� registr�. Je faktem také to, že 
digitalizace platného stavu katastrálních map není základní úlohou 
ROEP a jejím p�vodním ú�elem bylo jen zjednodušit identifikaci 
katastrální mapy a mapy ur�eného operátu. Nejistoty vyhotovené 
digitalizace jsou hlavn�:  
1) na získání rastrových obraz� jsou �asto používány nevhodné 

podklady. Jen v p�ípadech pokud skenování provád�l GKÚ 
Bratislava, byly použity originály katastrálních map v sáhových 
m��ítkách, 

2) neexistuje p�ehled, jaký typ skeneru byl použitý a vyhotovitel 
ROEP nemá povinnost toto dokládat (v návrhu [24] je už povinnost 
dána), p�i�emž i stejným skenerem je možné dosáhnout rozdílných 
výsledk�, 

3) transformace rastrových obraz� do S-JTSK byla a je vykonávána 
r�znými software, r�znými metodami a tím s r�znou p�esností.    
O zp�sobech transformace a dosáhnutých výsledcích není p�ehled, 

4) d�sledkem nedostate�né koordinace a kontroly ze strany KO OÚ 
nejsou vždy použité jednotné �íselné údaje o hranicích 
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sousedících katastrálních území, a tím vznikly ostrovní mapy 
(území se p�ekrývají, anebo vzniká nepokrytý prostor). 
 

• Tvorba integrované katastrální mapy z registru (odst. 2.6.5) 
Za�ala se v návaznosti na tvorbu ROEP. Schválená technologie 

�eší integraci obsahu katastrální mapy a mapy ur�eného operátu 
jednoduchým zp�sobem formálního ztotožn�ní v S-JTSK, p�i�emž se 
p�edpokládá, že všechny problémy takové integrace, ale hlavn� 
následné aktualizace vy�eší KO OÚ. Metoda je využitelná jen v 
p�ípadech kvalitních p�vodních map tam, kde katastrální mapa má 
spole�ný geometrický základ s mapou ur�eného operátu (nap�. ob� 
jsou vytvo�ené na map� pozemkového katastru v sáhovém m��ítku 
anebo vyhotovené podle Instrukce A). Tvorba takové mapy p�ebírá 
všechny rizika digitalizace map katastru v rámci tvorby ROEP.  
 

• Pozemkové úpravy (odst. 2.6.6) 
Pozemkové úpravy se vykonávají na základ� zákona Slovenské 

národní rady �.330/1991 Sb. o pozemkových úpravách, uspo�ádání 
pozemkového vlastnictví, pozemkových ú�adech, pozemkovém fondu a o 
pozemkových spole�nostech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Z d�vodu 
nedostatku finan�ních prost�edk�, stejn� jako náro�nosti práce, se 
vykonávají jen v malém rozsahu. Výsledkem pozemkových úprav je 
z hlediska katastru nové uspo�ádání nemovitostí a ur�ení 
jednozna�ných práv k nim. Výsledkem pozemkových úprav v technickém 
smyslu musí být digitáln� zpracovaný nový stav dotknuté �ásti SGI 
a je možno tento proces považovat i za formu digitalizace.  

Výsledky pozemkových úprav je možné p�evzít do SGI bu	 ve 
form� geometrického plánu, anebo formou obnovy katastrálního 
operátu novým mapováním. Po ú�innosti Metodického návodu na 
vykonávání geodetických �inností pro projekt pozemkových úprav               
(MN 74.20.73.46.00) se oba dokumenty vyhotovují i v digitální 
form� odpovídající pot�ebám katastru. Pokud  se pozemkové úpravy 
vykonávají jen v �ásti katastrálního území, je vhodné sou�asn� 
vykonat i obnovu katastrálního operátu ve zbývající �ásti, mimo 
obvod pozemkových úprav, a to formou obnovy odpovídající stavu a 
charakteru operátu.  

 

• Geometrické plány (odst. 2.2.7) 
Geometrické plány je též možné považovat za prost�edek 

digitalizace map katastru, a to tehdy, pokud �eší zm�ny velkého 
rozsahu, p�ípadn� hromadného charakteru (pozemkové úpravy, obce, 
pr�myslové podniky, liniové stavby...).  

 
 

• Ostatní ú�elové digitalizace (odst. 2.2.8) 
Mezi ostatní ú�elové digitalizace, je pot�ebné za�adit 

vyhotovování ú�elových map pro pot�eby Slovenského pozemkového 
fondu. Tyto mapy se vyhotovují tak, že do vyhotovené ortofotomapy 
m��ítka 1:5000 v S-JTSK, která zobrazuje skute�ný stav terénu, se 
vloží digitalizovaný stav katastrální mapy a mapy ur�eného 
operátu. Pokud katastrální mapa a mapa ur�eného operátu jsou už 
v digitální form�, p�evezmou se �íselné údaje, pokud nejsou 
v digitální form� vykoná se jejich digitalizace. Digitalizace se 
vykonává skenováním, transformací rastru a následnou vektorizací 
pot�ebného obsahu. 

Použitelnost této mapy jako celku pro ú�ely katastru je 
omezená jejími technickými parametry, pokud ortofotomapa nesplní 
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kritéria p�esnosti pro t�ídu 3. a nep�edcházelo jí místní šet�ení, 
p�i�emž i ztotožn�ní obsahu katastrální mapy a mapy ur�eného 
operátu s ortofotomapou se provádí p�ímo ztotožn�ním digitálních 
obraz�   v S-JTSK. 

Tvorbu ú�elových map zajiš�uje soukromá komer�ní geodetická 
sféra. 

2.4.4 Zhodnocení používaných postup� 
Charakteristika zp�sob� digitalizace uvedená v p�edcházejícím 

odstavci ukazuje, že digitalizace map katastru probíhá r�znými 
metodami a zp�soby. Žádná doposud používaná metoda  nezabezpe�uje 
komplexní digitalizaci katastrálních map, což znamená, že metody 
se musí kombinovat. Zárove� technologie nejsou vždy dostate�n� 
p�esn� stanovené, práce nejsou dostate�n� koordinované a 
kontrolované, a teda  ani výsledek není jednozna�ný, kvalitní a 
vždy použitelný. Navíc, i p�es absenci definování cíle procesu 
digitalizace chybí definování cílového stavu tvorby samotných 
mapových �astí SGI.  

Realizace koncepce digitalizace katastrálních map vyžaduje 
úpravu a p�ijetí nových technických p�edpis�, zejména pro 
stanovení technologie digitalizace ne�íselných katastrálních map 
a jejich aktualizaci. Proto byla navržena pracovní verze 
Metodického návodu na digitalizaci ne�íselných map KN a jejich 
aktualizaci [24].  

2.4.5 Digitalizace ne�íselných map dle návrhu [24] 
Tento návrh �eší digitalizaci ne�íselných katastrálních map 

a jejich aktualizaci, p�ípadn� i map �íselných, které nejsou 
vhodné pro zpracování obnovou zkrácenou formou([23] odst. 2.6.2). 

Vektorové ne�íselné mapy se vyhotovují v S-JTSK, základní 
územn�-technickou jednotkou pro zpracování je katastrální území. 
Pracovní jednotkou m�že být jednotlivý geometrický plán, m��ický 
ná�rt, mapový list (§4). 

P�edm�tem digitalizace jsou katastrální mapy v sáhovém m��ítku 
a nebo jejich starší odvozeniny, všechny originály map v S-42 
a mapy v S-JTSK, jejichž p�esnost nevyhovuje zpracování obnovou 
zkrácenou formou a dále mapy ur�eného operátu všech zobrazení 
a soustav u kterých je možné vyhotovit transformaci do S-JTSK 
(§6). 

D�íve digitalizované mapy vytvo�ené pro ú�elové digitalizace 
(p�.informa�ní systém m�st a obcí) a registry p�ípadn� integrované 
katastrální mapy z registru, je možné použít jako mapy vektorové. 
Musí se u nich ovšem prov��it výchozí podklady, kvalita skenování 
a transformace rastrových map do S-JTSK, správnost vykonané 
digitalizace a zp�sob zapracování GP (§9). 

Skenování podklad� se provádí dle [25]. Transformace rastr� se 
provádí v grafickém systému p�i�azením známých sou�adnic ur�itým 
rastrovým bod�m. Pro transformaci se používá v�tšinou afinní 
transformace. Základní transformace je transformace na rohy ML 
a vhodn� vybrané body palcové sít� na rámu ML. Cílem je souvislé 
pokrytí k.ú. rastrovou mapou s minimálními deformacemi uvnit� ML. 
Transformace ne�eší lokální nesoulad v S-JTSK. O pr�b�hu 
transformace se musí vyhotovit protokol (§14-§15). 

Vektorizace je náplní §16-§21.  
Výsledkem digitalizace ne�íselných map jsou rastrové soubory 

a soubory s vektorovými grafickými objekty digitalizované 
katastrální (§28). 
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Podklady pro aktualizaci se p�ebírají v digitální podob� ve 
vým�nném formátu. Pokud byl GP vyhotovený v analogové podob�, musí 
se do digitální podoby p�epracovat. Aktualizace se provádí 
Helmertovou podobnostní transformací na základ� identických bod� 
ur�ených zhotovitelem vektorového podkladu (§35). 

Vektorové ne�íselné mapy p�ed aktualizací nesmí vykazovat 
chyby p�i automatické kontrole. Nesoulad s popisnými údaji musí 
být minimální a musí být dokumentován v protokolech. Systém 
automatizované aktualizace vychází z principu, že bezchybnou mapu 
není možné poškodit bezchybnými aktualiza�ními údaji. Programové 
vybavení musí zabezpe�ovat maximální a stejnou kontrolu 
vektorových podklad� a vektorových ne�íselných map (§42). 

Tento návod zatím nenabyl ú�innosti. 

2.4.6 �íselné ur�ení hranic katastrálních území 
Technologické �ešení získání pravoúhlých sou�adnic lomových 

bod� hranic k.ú. SR a jejich následnou správu, údržbu, archivaci a 
poskytování údaj� upravuje metodický návod [26]. 

Problematikou hranic katastrálních území se zabývá Geodetický 
a kartografický ústav (GKÚ) Bratislava. 

Návod [26] jen definuje podklady z jakých je pot�eba vycházet 
a formu výsledného elaborátu. Dle p.Ing.
urkové, pracovnice GKÚ, 
m�ly být katastrální hranice vy�ešené p�ed tím, než se za�ala 
obnova ROEP, p�i které se digitalizují i hranice katastrálních 
území. 

Postup pro �íselné ur�ení katastrálních hranic byl zvolen 
následn�: 

• vychází se od katastrálních hranic, které jsou ur�ené 
�íseln�, tj. ze ZMVM, 

• sousední k.ú., které byly mapované musely mít k.h. 
totožnou, 

• sousední k.ú., ze kterých jedno nebylo mapované, musí 
p�evzít mapovaný pr�b�h k.h. sousedního k.ú., 

• p�i zpracování ROEP (odst. 2.4.3) je nutné p�evzít 
mapovanou hranici pokud existuje. Pokud neexistuje, 
zpracovatel digitalizuje mapy úr�eného operátu a takto 
získanou hranici musí p�evzít i sousední k.ú.. Tedy platí 
ta hranice, která je ur�ená jako první a sousední k.ú. ji 
musí akceptovat. Na tuto hranici je potom pot�eba �ešit 
parcely PK i KN stavu.  

• existují sousední k.ú. pouze s analogovými mapami a 
v nejbližší budoucnosti se nep�edpokládá digitalizace map 
a nebo obnova novým mapováním. I v t�chto k.ú. musí GKÚ 
Bratislava ur�it pr�b�h hranic. Ze za�átku byl návrh 
hranice vyrovnat, tj. zpr�m�rovat, nebo� rozdíly, které 
byly mezi nimi, byly zp�sobené jen nep�esností zobrazení 
v map�, skenováním, transformací a digitalizací, ale 
nakonec bylo rozhodnuto jinak. Katastrální hranice se 
nevyrovnávají, ale p�evezme se vždy jen jedna. Kritériem 
výb�ru je rozdíl ve stávající a digitalizované vým��e 
daného k.ú.. Dle p.Ing.
urkové prý v budoucnosti nové 
m��ení a nebo komplexní �ešení k.ú. ukáže, zda jejich 
volba byla správná.  
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2.4.7 Základní a jednotné aplika�ní programové vybavení 
Už celé desetiletí se k uživatel�m systému Kokeš hlásí 

pracovníci organizací resortu ÚGKK SR, zejména pracovníci státní 
správy na úseku katastru.  

Aby bylo možné zabezpe�it zám�ry v oblasti digitalizace, bylo 
nutné obnovit a doplnit sou�asné hardwarové a softwarové vybavení. 
Krom� nových výkonných servr� a nových pracovních a grafických 
stanic byly pracovišt� vybaveny základním a �áste�n� i jednotným 
aplika�ním programovým vybavením (díky pomoci PHARE) a to 
následujícím: 

• sí�ový opera�ní systém NOVELL v.5.1, 

• opera�ní systém WINDOWS 98, 

• balík programu OFFICE, 

• speciální programy pro diagnostiku, zálohování údaj�, 
antivirová ochrana, 

• programy pro správu PIKN pod systémem WINDOWS, 

• ucelený balík program� pro grafiku – Správa katastrální 
mapy (SKM) s jádrem Kokeš v.5.x 

 

2.5. Shrnutí 
P�i probíhající digitalizaci katastrálních map v �R vznikají 

v podstat� dva druhy výsledk�: DKM a KM-D. Zatímco DKM má 
stanovenou t�ídu p�esnosti a sou�adnicový systém, KMD je stále 
p�vodní nedokonalá mapa. Skute�nost, že sáhové mapy i po 
digitalizaci nejsou p�evád�ny do S-JTSK, je p�edm�tem diskuse, 
která již trvá n�kolik let. Objevují se názory typu nep�evád�t, 
pokud ano, pak jen výhradn� pomocí tabulek �tvere�ních mil a dále 
existuje technologie [5], která je navržena ing.�adou,CSc..  

V sou�asné dob� existují dva návrhy postupu tvorby a údržby 
digitálních map a map digitalizovaných [18],[19]. Doufám, že p�i 
rozhodování budou brány v úvahu také stávající problémy 
zpracovatel� GP s mapami KM-D, jako je vedení dvojích sou�adnic 
(místní systém, pop�. S-JTSK, a Gusterberg), neexistence bezešvé 
mapy, problémy napasování p�esného terénního m��ení do prastarých 
katastrálních map, náro�ná �ízení o oprav� chyb v KO atd..  
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3. Tvorba souvislého zobrazení polohopisu map 
PK v rastrovém tvaru, vyrovnání katastrálních 
hranic PK a analýza p�esnosti souvislého 
zobrazení 
 

V této kapitole se zabývám testováním první �ásti technologie 
dle návodu [5], která �eší problematiku p�evodu skenovaných map 
stabilního katastru, tj.v lokalitách, kde je platná katastrální 
mapa vedena v sáhovém m��ítku v sou�adnicových systémech 
stabilního katastru (S-SK – pro území �R systémy Gusterberg a 
sv.Št�pán)), do souvislého zobrazení v tomto systému. Tato 
technologie aplikuje postupy teorie ploch pro vyjád�ení deformace 
jednotlivých analogových mapových list� vzniklých v ostr�vkovitém 
zobrazení do podoby souvislého zobrazení, tj.obraz n�kolika 
katastrálních území, ve kterých je jednozna�n� ur�en pr�b�h 
katastrálních hranic. To znamená, že dochází k vyrovnání k.h. a 
odstran�ní nesoulad� v jejich zákresu. Dalším krokem je následný 
p�evod sáhové mapy do S-JTSK – viz.kapitola 6.  

Tuto metodu popisuji velmi stru�n� a dále uvádím jednotlivé 
kroky a výsledky postupu dle návodu [5] vyzkoušeného na zvolené 
lokalit� šesti k.ú. v okresech Prachatice. 

Pro testování jsem využila technologickou linku v programovém 
prost�edí systému KOKEŠ, který mi byl zap�j�en firmou GEPRO, 
s.r.o.,Praha. 

 

3.1. Podklady pro tvorbu souvislého zobrazení 
Katastrálním ú�adem v Prachaticích byly poskytnuty následující 

podklady: 

• soubory skenovaných map pozemkového katastru 
transformované na standardní mapový list dle odst.9.1 
prozatimních pokyn� [12], 

• rastrové soubory katastrálních map transformované do S-
SKm, které byly podkladem pro tvorbu KM-D podle [13],  

• soubory KM-D ve formátu *.dkm a jejich vým�nný formát 
*.vkm, který je popsán jako standard. 

 
Zpracovávaná lokalita 17 katastrálních území se nachází na 28 

standardních mapových listech m��ítka 1:2880 (obr.3.1 v m��ítku 
1:50000, �erven� jsou vyzna�eny katastrální hranice u nichž došlo 
k vyrovnání). 

Souvislé zobrazení bylo nutné vyhotovit pro všech 17 k.ú.. Pro 
k.ú. Benešova Hora, �ábuze, Mladíkov, Nespice, Rohanov a Vlkonice 
u Vacova jsem �áste�n� využila data získaná ing. �adou,CSc. 
v rámci [7]. 
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Obr.3.1 

 
 
Tabulka 3.1 [7] uvádí p�ehled typu pozemkových map a zp�sobu 

po�ízení rastrových dat. Rastrová data byla po�ízena na dvou 
skenovacích pracovištích Geodezie Brno a pracovišt� EMG Plze� dle 
pokyn� [12]. �erven� jsou zvýrazn�ny ty mapové listy, u kterých 
nebyla dodržena p�edepsaná st�ední chyba kontrolní transformace, 
jejíž hodnota pro mapy bývalého pozemkového katastru dle pokyn� 
[12] je 0.1mm. Nové naskenování t�chto mapových list� se 
neplánuje. 

 
 

Tab. 3.1 
Název        St�ední   

Katastrálního Stav z roku Ozna�ení 
souboru 

Rozm�r polohová chyba Skenovací 
pracovišt� 

Území   v kú. mapového listu pomocné skener 

  obnova     transformace   

ozna�ení mapového     [o] [mm]   

Listu           
BBEENNEEŠŠOOVVAA    HHOORRAA      

V-29/b,i   

1 1000 x 520 0,42 

  

V-30/b,e 1912 2 1000 x 800 0,26 Geodezie Brno 

V-30/a,e   3 680 x 800 0,38   

V-29/c,i 2. 51 240 x 800 0,31 stolový 

V-29/a,i   53 1000 x 200 0,51   
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�ÁBUZE       

V-30/b,f 1931   

  2. 

1 1000 x 280 0,17 

Geodezie Brno 

V-30/b,e reambulace 2 1000 x 800 0,11 stolový 

V-30/a,e 1878 3 1000 x 800 0,26   

IV-30/d,e   4 1000 x 800 0,37   

V-30/a,f p�v.m��ení 5 1000 x 800 0,53   

IV-30/d,f 1837 6 1000 x 200 0,24   

MLADÍKOV     

V-30/a,e 1931 EMG Plze� 

  2. 

3 1000 x 800 0,45 

  

IV-30/d,e reambulace 4 1000 x 800  1.79 ! EAGLE 4080 ET 

V-29/a,i 1878 53 1000 x 240 0,44   

NESPICE     

IV-30/d,e - c,e 1885 

1 1040 x 800 0.74  

  

V-30/a,f 1. 3 560 x 800 0,30 EMG Plze� 

IV-30/d,f   4 1000 x 800 2.89 !   

IV-30/c,f   5 400 x 800 0,32 EAGLE 4080 ET 

ROHANOV 1902 EMG Plze� 

V-29/b,i 1.   

  p�v.m��ení 

8 560 x 800 0,51 

EAGLE 4080 ET 

V-25/a,i 1837 9 1000 x 800 0,61   

VLKONICE u VACOVA 1932 EMG Plze� 

V-29/a,i 2. 

1 1000 x 800 0,93  

EAGLE 4080 ET 

IV-29/d,i 1878 2 1000 x 800 0,92    

IV-30/d,e p�v.m��ení 3 1000 x 800 0,53   
V-30/a,e 1837 51 1000 x 200 0,80    

BRANIŠOV u 
ZDÍKOVCE 

1895 Geodezie Brno 

V-30/a,f   

2 1000 x 800 0,22 

  

V-30/b,g 1. 4 800 x 520 0,21 stolový 

V-30/a,g   5 800 x 1120 0,18   

HODONÍN u 
ZDÍKOVCE 

1908 Geodezie Brno 

V-30/b,f   

1 1000 x 800 0,2 

  

V-30/a,f 1. 2 360 x 800 0,11 stolový 

V-30/b,g   3 1000 x 400 0,55   

JAROŠKOV reambulace Geodezie Brno 

V-30/b,f     

  1896 

4 1000 x 800 0,39 

stolový 

V-30/c,f   5 800 x 560 0,24   
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JAVORNÍK u STACH 1941 Geodezie Brno 

V-29/d,i 2.   

  1896 

1 480 x 800 0,14 

stolový 

V-29/e,i 1. 2 800 x 1040 0,80    

MI�ETICE u VACOVA 1928 EMG Plze� 

IV-29/d,i 2.   

  1896 

2 1000 x 800 0,34 

EAGLE 4080 ET 

IV-30/d,e 1. 52 1000 x 240 0,22   

LHOTA NAD 
ROHANOVEM 

1905 

  
V-29/c,g 1. 

1 800 x 320 0,56 

EMG Plze� 

V-29/b,g  2 1000 x 440 0,37   

V-29/c,h   3 1000 x 800 0,26   

V-29/b,h   4 1000 x 800 0,83    

V-29/d,i   53 720 x 800 0,35   

V-29/c,i p�v.m��ení 7 1000 x 320 0,23 EAGLE 4080 ET 

V-29/b,i 1837 8 1000 x 800 1.26!   
PUTKOV 1911   

V-30/a,f 1. 

3 280 x 800 0,12 

Geodezie Brno 

IV-30/d,f  4 1000 x 800 0,86    

IV-30/c,f   5 1000 x 520 0,16 Stolový 

IV-30/d,g   6 1000 x 480 0,21   

IV-30/c,g   7 1000 x 240 0,25   

ÚBISLAV 1895   
V-29/c,i 1. 

2 1000 x 560 2,10! 

EMG Plze� 

V-30/c,e  3 1000 x 800 0,36   

V-30/b,e   4 360 x 1000 0,54 EAGLE 4080 ET 
V-30/c,f   5 1000 x 440 1,19!   

V-29/d,i   53 240 x 1040 1.25!   

VACOV 1925 EMG Plze� 

V-29/a,i 2. 

3 480 x 800 0,58 

  

V-29/d,i   4 520 x 800 1,16! EAGLE 4080 ET 

VRBICE u VACOVA 1905 EMG Plze� 

V-29/b,h 1. 

4 360 x 1000 0,14 

  

V-29/a,h 1837 5 800 x 1000 0,82 EAGLE 4080 ET 

V-29/a,i p�v.m��ení 9 1000 x 400 0,21   

ŽÁR u �KYN� 1931 EMG Plze� 

IV-30/c,e 2. 

2 1000 x 800 2,06! 

  
IV-30/c,f   5 1000 x 800 0,87 EAGLE 4080 ET 

IV-29/c,i   52 1000 x 400 0,25   
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3.2.Postup transformace mapových list� do S-SK 
Prvním krokem je umíst�ní skenovaného rastru do sáhového 

sou�adnicového systému, v n�mž byla mapa po�ízena a to tak, aby 
byly odstran�ny deformace vzniklé nepravidelnou srážkou papírových 
mapových podklad�. Dosud používaný zp�sob lokalizace spo�íval 
v použití afinní transformace na rohy mapového listu, �ímž jsou 
rohy mapového listu rozhodující pro tvorbu afinního klí�e a 
následn� je zavedena jedna pr�m�rná hodnota srážky pro celý mapový 
list. Tento zp�sob byl v [6] ozna�en jako nevhodný a jako 
alternativa byl navržen postup, kterým se celý list aproximuje 
bikubickým Coonsovým plátem, �ímž se zohlední rozdílné lokální 
srážky v r�zných �ástech mapového listu.  

Pro každý mapový list vytvo�íme model odvozený z pr�b�hu 
deformovaných mapových list�. Na mapovém rámu ode�ítáme body – 
rohy, zna�ky palc�, p�tipalc�. Nutnou podmínkou p�i ode�ítání je 
protilehlost ode�tených bod� na rámu, �ímž vytvo�íme díl�í �ásti 
plátu a tyto se pak po �ástech transformují do 
�ty�úhelník�,vzniklých rozd�lením mapového listu.  

Coonsovy interpola�ní plochy jsou podle [8] ur�eny �ty�mi 
okrajovými k�ivkami (obr. 3.2): 

 
p0(v)=p(o,v), p1(v)=p(1,v),p0(u)=p(u,1),p1(u)=p(u,1) 

 
 
Obr. 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bikubiký Coons�v plát lze vyjád�it vektorovou rovnicí: 

 
P(u,v)=[F0(u),-1,F1(u)]M[F0(v),-1,F1(v)]

T=0  pro u,v z intervalu 
<0,1> 

 
kde F0, F1 jsou kubické funkce 

 
F0(t)=2t

3-3t2+1, F1(t)=-2t
3+3t2 a M je matice vektor� 

 
 
      P(0,0) p0(v) P(0,1) 
      p0(u) P(u,v) p1(u)  
      P(1,0) p1(v) P(1,1) 
 
 
Vlastní vytvo�ení plátu v systému Kokeš je následující: 

P(1,0) 
P(1,1) 

P(0,1) 

P(u,v) 

P(0,0) 

u 

v 

p1(u) 

p0(v) 

p1(v) 

p0(u) 
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Zobrazí se skenovaný rastr a provede se vizuální kontrola 
kresby rámu a kresby uvnit� mapového listu. Pokud je zjišt�no, že 
je rastr poškozen, �i o�íznuta vlastní kresba, zejména v oblastech 
katastrálních hranic, které jsou pro tvorbu souvislého zobrazení 
nutné, je vhodné požadovat nové naskenování tohoto mapového listu. 

V p�ípad� absence n�kterého rohu, �i jeho nez�etelnosti se 
provede jeho výpo�et jako pr�se�íku p�ímek získaných metodou 
nejmenších �tverc� z digitalizovaných bod� �ásti rámu v okolí 
konstruovaného bodu, resp.t�í bod� v dob�e �itelné �ásti mapové 
sekce rohových p�tipalc�. Dle [6] bylo zjišt�no, že rohy mapových 
list� pat�í mezi nejvíce deformované a �asto i ne�itelné �ásti 
rastru. U 54 testovaných mapových list� stabilního katastru po 
první obnov� �inila pr�m�rná sou�adnicová chyba mx,y=0,34°, 
tj.0,64m /ur�ena dle (3.3) z diferencí sou�adnic roh� mapového 
listu získaných jako pr�se�íky aproximovaných rám� mapových list� 
a sou�adnic ode�tených z rastrových dat/. Protože poloha roh� má 
vliv na tvar spline k�ivky, je provád�no testování ode�tených 
sou�adnic a aproximovaných roh�, které by m�ly více odpovídat 
skute�nosti. Je-li p�ekro�ena limitní hodnota je identifikován roh 
rekonstruovaný.   

Dalším krokem je postupná identifikace palcových zna�ek na 
všech �ty�ech stranách rámu mapového listu. Postup ode�ítání 
vychází z levého horního rohu ve sm�ru hodinových ru�i�ek a jsou 
ode�teny mezilehlé body na horním okraji rámu, další mezilehlé 
body jsou ode�teny na dolním okraji rámu op�t zleva doprava, dále 
na levém okraji rámu shora dol� a naposledy je ode�ítán pravý 
okraj rámu op�t shora dol� – postup je patrný z obr.3.3. Tím jsou 
zkonstruovány okrajové spline k�ivky bikubického Coonsova plátu, 
který je matematickým modelem zam��eného mapového listu. Pro 
grafické znázorn�ní t�chto k�ivek jsou použity Catmull-Rom k�ivky 
[9], které nemají význam pro výpo�et, nebo� se p�i výpo�tu 
nepoužijí. 

Na Obr. 3.3 je znázorn�n postup ode�ítání rámových zna�ek 
v nej�ast�jším a nejjednodušším p�ípad�, kdy mapový list je úplný 
a všechny zna�ky roh�, palc� a p�tipalc� jsou �itelné. P�ípady 
posunutých klad�, rozší�ených �i neúplných mapových list�, 
nemožnosti ode�tení n�kterých palc�, p�tipalc� jsou podrobn� 
popsány v [10]. Na záv�r bych apelovala na zvýšenou pozornost p�i 
vlastním ode�ítání rámových zna�ek, zejména na správné rozeznávání 
palc� od p�tipalc�. P�tipalcová zna�ka je až dvakrát v�tší než 
zna�ka palcová, ovšem n�kdy se vyskytne na míst� palce a naopak. 
Takový omyl by byl zjišt�n až po n�kolika krocích tvorby 
souvislého zobrazení a znamenal by op�tovný návrat na za�átek. 

Dalším krokem je výb�r zdrojových identických bod� pro 
projektivní transformaci po �ástech, která je dána p�edpisem 3.1 
[6]. Vždy se použijí rohy rámu a z ostatních ode�tených bod� si je 
možné vybrat, které budou použity. Nej�ast�ji se volí p�tipalcová 
sí� (obr. 3.4), ovšem mohou nastat i p�ípady, kdy se nepoda�í 
ode�íst n�který p�tipalec a tudíž je nutné jej nahradit ode�tením 
jiného bodu, bod� na rámu ML. Jak již bylo výše zmín�no je problém 
nestandardních mapových list�, �i špatn� �itelných rastr� �ešen 
podrobn� v [10].  
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Obr. 3.3 
 
 

 
 
 
 
Obr. 3.4 

 
 
P�i výb�ru identických bod� pro transformaci je nutné dodržet 

podmínku výb�ru sob� si odpovídajících protilehlých bod�, jak je 
patrné z obr. 3.4. 

Obrazem takto získaného plátu je obdélník ideálního mapového 
listu umíst�ný v systému S-SK, obrazem bod� získaných identifikací 
palcových zna�ek na rámu jsou odpovídající body v p�íslušných 
intervalech na stranách tohoto obdélníka(obr. 3.5). Pro 
transformaci je t�eba ur�it koncovou soustavu bod� v systému S-SK 
pomocí kladu mapových list�. Sou�adnice musí být v sáhových 
jednotkách, protože odpovídající body se automaticky dopo�tou jako 

1,2,..42   body ode�tené 
postupn� na rámu ML 

sm�r ode�ítání rámových zna�ek 
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obrazy zdrojových identických bod� zaokrouhlené na násobky 40, což 
jsou možné polohy palcových zna�ek. Zbývající cílové body uvnit� 
listu jsou pak pr�se�íky spojnic takto dopo�tených bod� na 
protilehlých stranách rámu. Zbývající zdrojové body jsou body na 
bikubickém Coonsov� plátu. Parametry u,v se vypo�tou na obdélníku 
cílových bod�, ale za hodnoty okrajových k�ivek pro tyto parametry 
se vezmou identifikované body na rámu. Z toho plyne, že volba typu 
interpola�ních okrajových k�ivek nemá vliv na výpo�et polohy bodu 
uvnit� plátu. Výsledkem postupu je soubor (m+2)(n+2) identických 
bod� zdrojové (PK skener) a cílové soustavy(S-SK), kde m,n jsou 
po�ty vybraných bod� na okrajích rámu – vodorovn�, svisle. 

 
Obr. 3.5 
 

   
 

Projektivní transformace v rovin� za použití homogenních sou�adnic p�i zobrazení bodu P 
na bod P’ je ve  tvaru: 

P[x, y] � P[x’, y’] 
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Vlastní transformace rastru je v systému Kokeš snadnou 
záležitostí pomocí funkce Transformace rastru mapového listu 
s využitím textového souboru identických bod�. Rastr je po �ástech 
vymezených identickými body projektivn� ztransformován a to tak, 
že se pouze zm�ní jeho sou�adnicové p�ipojení, aniž by došlo 
k jeho skute�né zm�n� tvaru a posunu. Ovšem pro další spojování 
s navazujícími mapovými listy a tvorbu souvislého zobrazení 
pot�ebujeme mít transformovaný rastr umíst�ný v systému S-SK a 
proto využijeme možnosti tzv. p�erastrování a o�ezání okrajových 
�ástí rastru [11]. 

 

3.3. Spojení p�etransformovaných mapových list� a 
kontrola návaznosti kresby 

Dalším krokem k získání souvislého zobrazení celého k.ú. je 
spojení všech p�etransformovaných rastr� v daném k.ú.. P�ed 
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vlastním spojením je pot�eba zkontrolovat, zda kresba na stycích 
jednotlivých mapových list� navazuje na sebe a v p�ípad� 
neuspokojivých výsledk� pohledové revize dle odst. 2.2 návodu [5] 
je nutné zjistit, �ím je tento stav zp�soben – p�. špatné ode�tení 
rámových zna�ek, chybný zákres rámových zna�ek na rámu ML – a 
provést transformaci opakovan�.  

Na obr. 3.6 je ukázka styku o�ezaných rastr� navazujících 
mapových list� v k.ú.Hodonín u Zdíkovce. Jednotlivé rastry jsou 
rozlišeny barevn� a je patrné, že návaznost kresby je vyhovující a 
tudíž lze rastry spojit. 

 
Obr. 3.6 
 

 
 
 

3.4. Vyhotovení souvislého zobrazení 
Po spojení jednotlivých mapových list� v rámci jednoho k.ú. je 

vhodné o�ezat výsledný rastr o údaje vn� katastrální hranice – 
skelet kladu mapových list�, popisy, grafická m��ítka pro 
planimetrování ploch atd.. Z d�vodu eliminace možných hrubých 
chyb, možného výskytu systematických chyb a záruky souvislého 
zobrazení na katastrálních hranicích je nutné vytvo�it souvislé 
zobrazení pro všechna k.ú. v p�epracovávané lokalit�, tj.nezáleží 
na typu platné katastrální mapy v daném k.ú.. V mém p�ípad� bylo 
souvislé zobrazení vyhotoveno pro 17 k.ú. s následujícími typy 
map: 

• KM-D v k.ú.: Benešova hora 
 �ábuze 
 Lhota nad Rohanovem 
 Mi�etice u Vacova 
 Mladíkov 
 Nespice 
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 Rohanov 
 Úbislav 
 Vacov 
 Vlkonice u Vacova 
 Vrbice u Vacova 
 Žár u �kyn�  
 

• ZMVM v k.ú.:  Branišov u Zdíkovce 
 Hodonín u Zdíkovce 
 Jaroškov 
 Putkov 
 

• analogová mapa v S-SK (Gusterberg) v k.ú.: Javorník u 
Stach 

 
P�epracováním jednotlivých k.ú. v testované lokalit� do 

souvislého zobrazení máme p�ipravený podklad pro digitalizaci 
katastrální hranice, tzn. podklad pro vytvo�ení výkresu 
katastrální hranice, ve kterém budou z rastru ode�teny identické 
body sousedních k.ú. – zna�ky mezník�, výrazné lomové body – které 
budou využity pro rozbor p�esnosti souvislého zobrazení (kap.4.5).  

Na obr.3.7 je ukázka soutisku o�ezaného rastru katastrálního 
území Hodonín u Zdíkovce, díl�ích mapových list�, dle kterých byla 
provedena transformace do S-SK a ode�tených bod� na katastrální 
hranici. 

 
Obr.3.7

 

 

3.5 Vyrovnání hranic a analýza p�esnosti souvislého 
zobrazení  

Pro rozbor p�esnosti souvislého zobrazení dle [5] bodu 2.4 je 
nutné provést vektorizaci katastrální hranice souvislého zobrazení 
k.ú.. Na rastrech sousedních k.ú. jsou ode�teny sou�adnice 
jednozna�ných, odpovídajících si bod� katastrální hranice a bod� 
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trigonometrické sít� I.až IV.�ádu. Ode�tení v daném k.ú. by nem�lo 
být závislé na ode�tených bodech v sousedním k.ú.. Za identické 
body jsem zvolila pouze zna�ky mezník�, u kterých je záruka 
identi�nosti, nebyl-li chybn� zakreslen. V n�kterých p�ípadech se 
stalo, že byl mezník zakreslen pouze na jedné k.h. a u sousedního 
k.ú. nebyl. Ovšem v�tšinou se jednalo o výrazné lomy, nebo místa 
s navazující kresbou vlastnických hranic, a tudíž nebyl problém 
bod ode�íst.  

  V testované lokalit� se vyskytují dva typy zna�ek mezník�, 
které jsou specifické pro jednotlivé typy map PK. U map po první 
obnov� se vyskytuje typ na obr.3.8, u kterého je h��e 
rozpoznatelný vztažný bod. Jeho zna�ka bývá umíst�na r�zn�, a 
proto jsem je ode�ítala dle probíhající kresby katastrální 
hranice, pop�. vlastnických hranic. Mapy po 2.obnov� mají zna�ku 
mezníku (obr.3.9) obdobnou s mapovou zna�kou, která je 
v sou�asnosti používána pro katastrální mapy dle [14] a ode�tení 
je bez problém�. 

 
Obr. 3.8 Obr. 3.9 

 
 

 
Z duplicitních sou�adnic lomových bod� jsem vypo�etla 

diference dy,dx v jednotlivých sou�adnicích vzájemn� si 
odpovídajících bod� jednotliv� pro následující k.ú., jejichž 
hranice budu vyrovnávat: 

• Benešova Hora, 

• �ábuze, 

• Mladíkov, 

• Nespice, 

• Rohanov 

• Vlkonice u Vacova. 
 
V p�ípad� trojmezí, �ty�mezí byly do rozboru za�azeny všechny 

body vyšet�ovaného a sousedních k.ú. 
Tím byl tedy pro každé k.ú. vytvo�en samostatný statistický 

soubor odchylek diferencí dx,dy. Ze souboru bylo nutné vylou�it 
neidentické body, pro které jsem zvolila následující kritérium:  

Dle [5] bodu 2.4 je charakteristikou p�esnosti souvislého 
zobrazení – výb�rová st�ední sou�adnicová chyba mxy 
(3.3)sm�rodatných odchylek soubor� sou�adnicových diferencí dy, dx 
(3.2). Dle bodu 2.4.1 jsou diference na úrovni grafické p�esnosti, 

pokud je mxy≤0.4°. Jako kritérium neidenti�nosti jsem zvolila 2,5 
násobek výše uvedené hodnoty st�ední sou�adnicové chyby.  
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mx,my - sm�rodatné odchylky sou�adnicových diferencí 

mxy - st�ední sou�adnicová chyba 

mp - polohová chyba 

dy , dx - sou�adnicové rozdíly  

n  - po�et bod� v souboru 
 
Vylou�ením bod� s hodnotami p�esahujícími hodnotu mezní 

odchylky bych získala kone�ný soubor bez neidentických bod�, ale 
žádné body p�esahující hodnotu mezní odchylky v testovaných k.ú. 
nejsou, a proto nebyly žádné vylou�eny. (Tab. 3.2, Tab. 3.3, 
dosažené diference identických bod� pro jednotlivá k.ú. jsou 
uloženy na CD).  

Po vylou�ení neidentických bod� je nutné stanovit lokality, ve 
kterých se vyskytují systematické chyby. Využila jsem funkci 
Rozbor odchylek na hranici k.ú., kterou nabízí systém Kokeš.  

3.5.1 Rozbor odchylek na hranici k.ú. v systému Kokeš 
Nutnou podmínkou p�ed vlastním spušt�ním této funkce ve 

výkresu je uzav�ená katastrální hranice vyrovnávaného k.ú. a 
existence všech katastrálních hranic sousedních k.ú.. Funkce 
Rozbor odchylek na hranici KÚ se po spušt�ní pokusí vyhledat po 
obvodu katastrální hranice místa s podobnou charakteristikou 
odchylek mezi hranicemi sousedních k.ú.. P�itom ozna�í tenkou 
šipkou i dvojice bod� hranic, kde dochází k ne�ekan� odlišné 
odchylce. Ideální stav by nastal, pokud by se takové body 
nevyskytly a pokud ano, tak v místech, kde zjevn� došlo k chybnému 
ur�ení polohy bodu na jedné z hranic. Není-li chybný zákres 
odstran�n, jsou tyto body pro následující dotransformaci 
p�edvylou�eny. 

Místa s významn�jšími hodnotami podobné charakteristiky 
odchylek podél hranic KÚ (dále jen shluky) jsou ozna�eny st�ídav� 
modrou a zelenou barvou a po�adovým �íslem shluku. Na za�átku a 
konci je šipkou nazna�en sm�r a velikost odchylky (zv�tšená cca 
10x). Ve výpise nalezených shluk� na konzole je uveden první a 
poslední bod shluku v linii vyrovnané katastrální hranice, 
pr�m�rná odchylka a st�ední rozptyl pro ob� osy pro každý shluk. 
Shluky s pr�m�rnou absolutní odchylkou v�tší než 0.8 sáhu jsou 
ozna�eny �erven�. Ty by se pokud možno nem�ly vyskytovat. Pokud se 
vyskytnou, je t�eba zjistit jejich p�vod nejlépe porovnáním obou 
katastr�: 

• pokud je na jedné �i druhé stran� neúplný list, nebo list 
s ne�itelnými palcovými zna�kami (a hodnoty odchylek jsou 
tím v�tší, �ím dále od kladu vedlejšího listu jsou) 
ukazuje to na nesprávné ode�tení (�i odhad) polohy 
palcových zna�ek a p�íslušný list je t�eba znovu 
naplátovat /kap. 3.2/(po oprav� ode�tu polohy palcových 
zna�ek), 

• pokud jsou odchylky tém�� vždy kolmo na pr�b�h hranice (a 
�asto najednou zcela zmizí), nejspíše se pr�b�h hranice z 
jedné a druhé strany neshoduje - nej�ast�ji se jedná o 
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sp�lný vodní tok �i komunikaci. Pak je lépe se shodnout 
na sejmutí nap�. severozápadní �áry b�ehu na obou KÚ do 
bod� pro analýzu hranic a jen znovu provést analýzu,    
/kap. 3.5/ 

Jist� existují i další vysv�tlitelné a odstranitelné odchylky 
mezi hranicemi KÚ. 

Pokud zbývají jen velmi krátké �ervené shluky, je také možné 
body t�chto shluk� vylou�it z dotransformace. Naopak by ale nem�ly 
být z dotransformace vylu�ovány body v místech, kde není mnoho 
bod� apod. Velké �ervené shluky s absolutní odchylkou v�tší než 
1.2 sáhu by se ale vyskytnout nem�ly. 

Dle p.ing. �ady,CSc. je nep�esnost zákresu na zpracovávaných 
analogových mapách asi 0.4 sáhu a nep�edpokládá, že by 
systematické chyby m�ly p�esahovat více než 0.8 sáhu. Proto je 
nutné, aby všechny takovéto chyby byly v�as objasn�ny.  

Systematické chyby podél hranic jsou v nalezených shlucích 
�asto snadno objasnitelné p�echodem do jiného listu (špatn� 
p�epracovaného, naskenovaného, naplátovaného) nebo sousedstvím 
jiného katastru s jiným typem mapy (1.obnova x 2.obnova), �ástí 
sp�lné nebo jinak nejasné hranice apod. Nej�ast�ji se systematické 
chyby projevují na úzkých mapových listech a mapových listech se 
zarámovou kresbou. 

 Pokud tyto chyby nejsou odstranitelné ani p�epracováním 
vstupních podklad� a jsou v rozmezí 0.4°-1.0° jsou  odstranitelné 
též dotransformací.  

Výsledky mnou provedené shlukové analýzy lze porovnat 
z protokol�, které jsou pro jednotlivá k.ú. uloženy na CD. 
Grafické výsledky jsou znázorn�ny v p�íloze D spolu s výsledky 
vyrovnání k.h. a popis výsledk� testování souvislého zobrazení a 
odstran�ní chyb na katastrálních hranicích jsou  popsány 
v následující kapitole /3.6/. 

Pro lepší orientaci ve výsledcích shlukové analýzy uložených 
na CD uvedu vysv�tlení k Nastavení rozboru odchylek, které je 
dostupné stiskem volby Help v dialogu Nastavení v systému Kokeš. 
Zárove� uvedu mnou nastavené hodnoty -�erven�: 

• vzdálenost k bodu jiného shluku je použita p�i úvodní 
tvorb� shluk�. P�ibližn� ur�uje nejv�tší vzdálenost bodu 
od práv� vznikajícího shluku a její p�ekro�ení má za 
následek pokus o vytvo�ení nového shluku. Rozumné hodnoty 
jsou od 0.4 do 0.8. Hodnota 0 zna�í, že funkce zvolí 
hodnotu sama podle úvodní statistické analýzy (viz 
odhadovaná minimální vzdálenost shluk� ve výpise). Toto 
nastavení nejvíce ur�uje po�et nalezených shluk� - podle 
toho, jak velké zm�ny odchylek jsou podél hranice 
nalézány, jsou také tvo�eny výchozí zárodky shluk�,(0,50) 

• minimální odchylka shluku je použita v dalších pr�chodech 
jako kritérium pro rušení shluk�, jejichž pr�m�rná 
odchylka je pro další analýzu nevýznamná - zpravidla 
0.4.(0,40) 

• minimální velikost shluku je použita podobn� jako 
p�edchozí hodnota jako kritérium pro zrušení shluk�. 
Shluky s odchylkou považovanou za závažnou rušeny nejsou, 
jen v posledním kole jsou jejich body ozna�eny šipkou. 
Podle hustoty bod� na hranicích je doporu�ená hodnota 
kolem 3,(3) 

• maximální po�et cykl� p�epo�tu je jen zarážkou, pokud by 
data vyvolala oscilaci p�i p�e�azování bod� mezi shluky. 
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V�tšinou ale b�hem 3 pr�chod� k dalšímu p�erozd�lení 
nedochází a tak zadaného po�tu cykl� není dosaženo. 
Hodnota 0 zna�í, že jsou po prvním vyt�íd�ní p�ímo 
použity nalezené výchozí shluky. (Doporu�ená hodnota je 
10.)(5) 

• maximální vzdálenost shodných shluk� je použita p�i 
následném spojování podobných shluk�. Shluky, které spolu 
na hranici p�ímo sousedí (nebo mezi nimi jsou jen body 
podobných odchylek) jsou spojeny, pokud vzdálenost jejich 
odchylek nep�esáhne zadanou hodnotu. Tímto lze �áste�n� 
kompenzovat množství výchozích shluk� ovlivn�né 
nastavenou Vzdáleností k bodu jiného shluku (viz úvod). 
V�tšinou vyhoví hodnoty kolem 0.2,(0,20) 

• odchylka považovaná za závažnou ozna�uje mez, od které 
jsou shluky ozna�eny �erven� a p�ípadn� jsou i po 
rozpušt�ní jejich body ozna�eny tenkou �ervenou šipkou 
(tou jsou jinak ozna�ovány také body výrazn� odlišných 
odchylek). Doporu�ená hodnota je 0.8.(0,8) 

 

3.5.2 Výsledky rozboru p�esnosti souvislého zobrazení  
Výsledky rozboru p�esnosti souvislého zobrazení v jednotlivých 

katastrálních územích pro n�ž bylo souvislé zobrazení vyhotoveno 
jsou kompletn� uloženy na CD. V p�íloze D jsou znázorn�ny grafické 
výsledky po opravách hrubých a systematických chyb spolu 
s výsledky vyrovnání k.h.. Popis výsledk� testování souvislého 
zobrazení a odstran�ní chyb na katastrálních hranicích jsou 
v následujících bodech: 

• k.ú.Benešova Hora 
 Systematická chyba se projevila na �ásti k.h. s k.ú. 
Úbislav. P�í�inou je úzký a dlouhý ML Úbislav 04 a dále styk map 
po 1. a 2. obnov�. Tato chyba byla odstran�na opravou 
transforma�ního klí�e projektivní transformace o systematickou 
složku v ose x.  
 Na hranici s k.ú.Lhota nad Rohanovem lze mluvit o 
systematické chyb�. Nabízí se op�t vysv�tlení, že k.ú.Benešova 
Hora má mapy po 2.obnov� a k.ú.Lhota nad Rohanovem mapy po 
1.obnov�. P�í�inou mohou také být úzké ML Benešova Hora 1 a 51.  

• k.ú.�ábuze 
 Byly vyhledány t�i místa s podobnou charakteristikou 
odchylek na hranicích s k.ú.Jaroškov a k.ú.Nespice (ML 1 – 
vysv�tleno u k.ú.Nespice). Velikost odchylek je však pod mezní 
odchylkou. V histogramech se diference projevily v�tším množstvím 
chyb v kladné ose x i y. 
 Pro odstran�ní odchylky na k.h. �ábuze x Jaroškov by bylo 
nutné opravit transforma�ní klí� pro ML Jaroškov 04. Tento mapový 
list má sice standardní rozm�r 1000°*800°, ale je posunutý o 280° 
na sousední horní ML. Tento stav je zp�soben, jak je patrné 
z Obr.3.10, slou�ením p�vodních ML 4 a 6 a o�íznutím dolní �ásti 
mapového listu 6. Tím byly spojeny dv� oblasti ovlivn�né jinými 
deformacemi a zárove� vzhledem k volb� rozm�r� ML vznikla kresba 
za rámem, což se projevilo na �ásti mnou šet�ené katastrální 
hranice nalezením bod� s podobnou charakteristikou odchylek mezi 
hranicemi obou k.ú.. P�i pohledové revizi tohoto ML a listu 
sousedního k.ú.Hodonín(vpravo) a k.ú.Úbislav (naho�e) je z�ejmý 
posun v ose x i y. V�tší odchylky se objevují v horní polovin� 
listu. Vzhledem ke krátké �ásti spole�né hranice �ábuze x 
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Jaroškov a dosaženým odchylkám jsem neopravovala transforma�ní 
klí� ML Jaroškov 4, ale apeluji na nutnost jeho opravení. 
 
Obr. 3.10 
 

 
 
 
 

• k.ú.Mladíkov 
 Na ML 4 je patrný shluk v celé délce k.h. s k.ú.Nespice 
(ML1), který nep�esahuje závažnou odchylku. Vysv�tlení 
viz.k.ú.Nespice. Menší vliv by mohly mít nevhodné podklady, co se 
kvality rastrových dat týká na obou stranách katastrální hranice 
– blíže Tab. 3.1. V histogramu je patrné v�tší množství záporných 
chyb v ose y a kladných v ose x. 
 

• k.ú.Nespice 
 Problematickými mapovými listy jsou Nespice 1,5 a Žár 2. 
Na �ásti hranice Nespice x Žár u �kyn� se objevil velký �ervený 
shluk, což se také projevilo v histogramech, kde je více bod�, 
které p�ekro�ily hodnotu 0.8°v kladné i záporné složce x,y. Mezní 
odchylka byla také p�ekro�ena na ML 05 na �ásti k.h. Nespice x 
Putkov. Chyby byly opraveny ur�ením nových transforma�ních klí�� 
pro ML Nespice 05 ve složce y, pro ML Nespice 01 ve složce x a 
pro ML Žár 02 ve složce x i y. Po oprav� se v histogramu výrazn� 
snížil po�et bod� na jeho okrajích, zejména ve složce –y.  

V�tší výskyt systematických chyb na ML Nespice 1 nastává 
z d�vodu rozší�ení a posunu na ML 2(Obr. 3.11). ML 2 byl p�vodn� 
samostatný, takže podléhal jiným deformacím. P�i obnov� došlo 
k jeho spojení s listem sousedním. Jak je výše uvedeno, chyba 
byla �áste�n� odstran�na opravou transforma�ního klí�e, zbylé 
shluky nep�esahují odchylku považovanou za závažnou ,tj.0,8°. 

Velký shluk po celé délce k.h. s k.ú.Putkov a Branišov jsem 
neopravovala, a�koliv by se z�ejm� dal opravit zm�nou 
transforma�ních klí�� o systematickou složku.  

JAROŠKOV 

4 
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P�í�inou chyb m�že také být sousedství map po 1.a 2.obnov� 
v �ásti katastrální hranice. 

 
Obr. 3.11 

• k.ú.Rohanov 
Na k.h. s k.ú.Vrbice u Vacova je patrný shluk, který ovšem 

nep�esahuje pr�m�rnou absolutní hodnotu 0.8°, a proto jsem ho 
neopravovala. Dal by se odstranit opravou transforma�ního klí�e 
úzkého ML Vrbice 9. Projev této chyby je patrný i v histogramu 
�etností ve složce –dx a +dy. 

 

• k.ú.Vlkonice u Vacova 
Místo s podobnou charakteristikou odchylek bylo nalezeno na 

k.h. Vlkonice u Vacova x Mi�etice u Vacova na ML Vlkonice 3 a ML 
Mi�etice 52. Chyba je zp�sobena úzkým mapovým listem Mi�etice 52 
a jeho neúplností v dolní �ásti listu. V histogramu se projevuje 
zejména v kladné �ásti dy a mén� v kladné �ásti dx. Odstran�ní je 
op�t možné opravou transforma�ního klí�e výše zmi�ovaného ML 52, 
a tím by byl odstran�n i shluk, který je patrný na spole�né 
hranici Mi�etice x Nespice. 

 
Výsledky rozboru p�esnosti souvislého zobrazení pro jednotlivá 

k.ú. po oprav� systematických chyb jsou ve shod� s odst.2.4.1 
návodu [5] a jsou uvedeny v Tab.3.3. V Tab.3.2 jsou uvedeny 
hodnoty p�ed opravou  chyb.  

Ve všech p�ípadech je tedy st�ední sou�adnicová chyba mx,y ≤ 
0.4° (daná p�edpisem  (3.4)), tj.diference jsou na úrovni grafické 
p�esnosti a není nutné provád�t žádná další opat�ení. Vyrovnaná 
katastrální hranice v tomto p�ípad� vzniká v procesu vlastní 
vektorizace parcel p�iléhající ke katastrální hranici. 

I p�es dosažené hodnoty st�edních sou�adnicových chyb jsem 
p�istoupila k vyrovnání katastrální hranice dle odst. 2.5 návodu 
[5]. 

1 
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Tab. 3.2 

po�et digitalizovaných bod� 
k.ú. my[°] mx[°] mxy[°] mp[°] 

Celkem 

Benešova Hora 0,28 0,23 0,26 0,36 233 
�ábuze 0,21 0,22 0,22 0,30 204 

Mladíkov1) 0,33 0,21 0,28 0,39 103 
Nespice 0,52 0,35 0,44 0,62 143 

Rohanov 0,20 0,26 0,23 0,33 137 
Vlkonice u 

Vacova 
0,30 0,26 0,28 0,40 156 

 Pr�m�r 
 (aritmetický) 

0,31 0,26 0,29 0,40 162 

 

1)
Výsledky vyrovnání katastrální hranice k.ú.Mladíkov  dle [7] jsou následující: bylo zvoleno a 

digitalizováno z rastru souvislého zobrazení celkem 101 bod� se st�edními hodnotami diferencí 
my=0.33°, mx=0.21° a st�ední sou�adnicovou chybou mxy=0.28°. Mnou dosažená st�ední 
sou�adnicová chyba je mxy=0.28° pro 103 digitalizovaných bod�, tj.totožná. Tento výsledek rozboru 
p�esnosti souvislého zobrazení je ve shod� s bodem 2.4.1 návodu [5] - mxy<0.4°. 

 
Tab. 3.3 

Po�et digitalizovaných bod� 

k.ú. my[°] mx[°] mxy[°] mp[°] 
celkem ponechaných vylou�ených 

Benešova Hora 0,19 0,19 0,19 0,27 233 233 0 
�ábuze 0,21 0,22 0,22 0,30 204 204 0 

Mladíkov1) 0,33 0,21 0,28 0,39 103 103 0 
Nespice 0,34 0,24 0,29 0,42 143 143 0 

Rohanov 0,19 0,19 0,19 0,27 137 137 0 
Vlkonice u 

Vacova 
0,28 0,25 0,27 0,38 156 156 0 

 Pr�m�r 
 (aritmetický) 

0,26 0,22 0,24 0,34    

 
 

Hodnoty st�edních sou�adnicových chyb a polohových chyb bod� na 
jednotlivých katastrálních hranicích v systému S-SK SKmxy a 

SKmp jsou  
p�evedeny ze sáh� na metry: 

• k.ú. Benešova Hora : SKmxy= 0,19°=0,19*1,896=0.36m 
 SKmp=0,27°=0,27*1,896=0.51m 

• k.ú. �ábuze: SKmxy=0.22°=0,22*1,896=0.42m 
 

SKmp=0,30°=0,30*1,896=0.57m 
• k.ú. Mladíkov:  SKmxy=0,28°=0,28*1,896=0.53m 

 SKmp=0,39°=0,39*1,896=0.74m 
• k.ú. Nespice: SKmxy=0.29°=0,29*1,896=0.55m 

 SKmp=0,42°=0,42*1,896=0.80m 
• k.ú. Rohanov:  SKmxy=0.19°=0,19*1,896=0.36m 

 SKmp=0,27°=0,27*1,896=0.51m 
• k.ú. Vlkonice u Vacova:  SKmxy=0.27°=0,27*1,896=0.51m 

 SKmp=0,38°=0,38*1,896=0.72m 
 
Aritmetický pr�m�r st�edních sou�adnicových chyb a polohových chyb 
je: 
  SKmxy = 0.24°=0.24*1,896=0.46m  (3.5.) 
 SKmp =0,34°=0,34*1,896=0.64m  (3.6.) 
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3.5.3 Vyrovnávací transformace v S-SK 
I p�es dosažené diference, které jsou dle [5] odst. 2.4.1 na 

úrovni grafické p�esnosti, jsem p�istoupila k vyrovnání 
katastrální hranice.  

Dle [5] odst. 2.5 je vhodné použít nereziduální Jungovu 
transformaci (nap�.[6], [15]) z následujících d�vod�: 

• diference na identických bodech jsou relativn� malé vzhledem 
k velikosti k.ú., 

• identické body je možné optimáln� volit po obvodu k.ú.. 
 
Pro sestavení transforma�ního klí�e se jako zdrojové soustavy 

využije množina d�íve odsunutých bod� katastrální hranice rastru 
souvislého zobrazení a cílovou soustavu ur�ují body hranice 
vyrovnané.  

Pro dotransformaci byla použita nereziduální Jungova 
transformace systému Wkokeš v.5.21. Klí�e dotransformace, 
vyrovnané rastrové soubory a protokoly o pr�b�hu transformací pro 
jednotlivá k.ú. jsou uloženy na CD. 

 

3.6 Shrnutí 
Aplikováním postupu dle návodu [5] pro tvorbu souvislého 

zobrazení a jeho následnou analýzou p�esnosti pro testovaná k.ú.: 
Benešova Hora, �ábuze, Mladíkov, Nespice, Rohanov, Vlkonice u 
Vacova (okres Prachatice), byla zjišt�na pr�m�rná st�ední 
sou�adnicová chyba mxy =0.24°=0.46m, která je ve shod�       
s odst. 2.4.1 návodu [5]. Dosažená p�esnost je na úrovni p�esnosti 
rastrových dat. 

Výsledkem tvorby souvislého zobrazení pro mnou testovaná k.ú. 
je mapový podklad v digitální form� lokalizovaný v sou�adnicovém 
systému stabilního katastru – Gusterberg, �ímž je zajišt�na vazba 
jednotlivých datových soubor�. Dalším kladem po spojení 
jednotlivých mapových list� daného k.ú. je odstran�ní rozdílné 
srážky, deformací zp�sobených reprodukcí a následnou údržbou. 
Tímto postupem vznikl za minimálních náklad� podklad, jehož 
kvalita je kdykoli reprodukovatelná a jednozna�n� doložitelná. 
Domnívám se, že úpravu mapových podklad� výše uvedeným postupem by 
uvítali zejména zem�m��i�i v soukromé sfé�e.  
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4. Místní šet�ení pro vyhledání pevných bod� 
katastrálních hranic, jejich zam��ení 

 
 D�ležitou pracovní etapou p�ed podrobným m��ením je spolehlivé 
a d�sledné zjiš�ování co a v jakém rozsahu bude t�eba zam��it. 
Místní šet�ení bylo prvním úkolem mé diplomové práce, které bylo 
také �asov� nejnáro�n�jší. Bylo nutné projít katastrální hranice a 
vyhledat v terénu body identické s body na mapách PK. Po podrobném 
šet�ení byly body zam��eny, zobrazeny a použity pro ov��ení 
p�esnosti p�evodu souvislého zobrazení do S-JTSK. 

Jednotlivé pracovní etapy nutné pro definitivní vyjád�ení 
polohy stabilizovaných pevných bod� v S-JTSK charakterizuje     
Tab. 4.1. 

 
 

Tab. 4.1    
    

Pracovní etapa 

�íslo Název 
Základní varianty 

1 P�ípravné práce - 

2 Místní šet�ení - 

3 
Budování podrobného 
bodového pole 

geodetické ur�ení pomocných m��i�ských 
bod� bodového pole 
ur�ení metodou GPS 

4 Podrobné m��ení bod� k.h. 
geodetické metody - polární metoda s 
využitím elektronických dálkom�r�  
ur�ení metodou GPS  

5 
Výpo�et sou�adnic 
podrobných bod� 

výpo�et sou�adnic všech zam��ených 
identických bod� na k.h. 

6 Zobrazení zam��ených bod� 
zobrazení zam��ených identických bod� ve 
zvoleném grafickém software, 
p�.Microstation, Kokeš 

7 Založení databáze dat 

napln�ní databáze poskytující r�zné 
informace o zam��ených identických 
bodech na k.h. - p�. pomocí software 
MacroGeo, ArcView 

    
    
    

4.1 Charakteristika zájmové lokality 
  

Zájmová lokalita se nachází na rozhraní okres� Klatovy, 
Prachatice, Strakonice. Zahrnuje 6 k.ú. z okresu Prachatice, 
v katastru obce Vacov, ve kterých bylo provedeno místní šet�ení 
v celé délce k.h.. Tato obec leží v krásném podh��í Šumavy 23 km 
od Strakonic (obr.4.1.). Je sou�ástí Mikroregionu Šumavské 
podh��í, který vznikl v roce  1999. 
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Obr. 4.1. 

 
 
 
 
 
Obec Vacov spravuje 14 osad (obr. 4.2.), ve kterých žije p�es 

1300 obyvatel. Katastr obce má plochu 3530 ha (p�ibližn� 0.05% 
rozlohy �eské republiky), v pr�m�rné výšce 720 m nad mo�em. 

Tato lokalita byla vybrána z d�vodu hustého zalesn�ní (zejména 
k.ú.�ábuze, Nespice, Benešova Hora), kde jsou dobré p�edpoklady 
pro zachování katastrálních hranic a z d�vodu dostupnosti map 
pozemkového katastru. Další výhodou je udržované a dostate�n� 
husté bodové pole. 

Po�átky vzniku Vacova a jeho okolí úzce souvisí s kolonizací 
sousedního strakonického území. První písemná zmínka se zachovala 
z roku 1352. Vacov byl p�vodn� malou zemanskou tvrzí. Jméno má 
pravd�podobn� od majitele jménem Váca nebo Václav. Podle tradice 
byl založen r.1252. V roce 1513 se uvádí jako vlastník pan Vilém 
P�ech z �estic. R.1588 pat�ila Václavu Kocovi z Dobrše. Rokem 1644 
za�ínají záznamy ve vacovských matrikách. Roku 1708 získali Vacov 
Schwarzenbergové. Vacov se stal st�edem krajiny, když zde na míst� 
zpustlé tvrze byl postaven kostel a z�ízena farní nadace. 
Vacovskou farnost vytvo�ily všechny vesnice kolem Vacova mimo Žár 
a Nespice, jež pat�ily do Bohumilic  spolu s celou osadou 
stachovskou. V 18.století sem pat�ila ješt� i nyn�jší farnost 
zdíkovecká.  

 
 
 
 

Strakonice 
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Obr.4.2. 

 
 
Dv� osady Vacov (79 obyvatel) a Vlkonice (518 obyvatel) 

srostly bytovou výstavbou v jeden celek, který je centrem obce 
z hlediska spole�enského, kulturního i obchodu. Ve státním seznamu 
památek je zapsán kostel sv.Mikuláše (cenný oltá�ní obraz od 
profesora Lhoty, �etné náhrobní kameny z let 1588, 1825, 1836) i 
kaple sv. Jana Nepomuckého, stojící v jeho blízkosti. Pr�mysl není 
moc rozvinutý, místo je vyhledáváno pro rekreaci. 

Druhou nejv�tší osadou je Benešova Hora (160 obyvatel). 
Zajímavostí jsou sejpy (rýžovišt�) po rýžování zlata na obou 
b�ezích horského potoka B�le�. 

V �ábuzích (41 obyvatel) stojí za povšimnutí klenutý kamenný 
most ze 17 st.. Z lidové písn� je osada známá jako „sv�tácká“ a 
jmenována jako �ábudze.  Sv�dectví o tom, že i zde se rýžovalo 
zlato dodnes p�ináší zachované zbytky sejp�. Ve vsi stojí 
zachovalá p�ekrásná srubová chalupa, ale i další lidové stavby. 

K zimní rekreaci je hojn� využíván Javorník (75 obyvatel). 
Osada leží na úpatí stejnojmenné hory vysoké 1065 m n.m.. Na 
vrcholu této hory se nachází krásná zd�ná rozhledna, která je 
bohužel v sou�asné dob� zav�ena a to z jednoho prostého d�vodu, 
nebo� neplní ú�el, za kterým byla vystav�na a tím je krásný výhled 
na celé blízké, ale i vzdálen�jší. Pam�tníci se zmi�ují o výhledu 
až na plze�ské Bory. Bohužel, to už dnes není skute�ností a 
výhledu brání vzrostlý les na ho�e Javorník. V sou�asné dob� je 
prý po�ádána finan�ní sbírka na p�estavbu této nemovitosti, resp. 
její zvýšení. Tyto skute�nosti jsem se dozv�d�la p�i vlastním 
m��ení, poté co jsem hledala orientaci z PBPP 515 v k.ú. Branišov 
na TB �.30 /2909/ Javorník. Místopis bodu udává popis „bod je pata 
hromosvodu Klostermanovy zd�né rozhledny postavené na nejvyšším 
míst� zalesn�ného h�betu rozhledny“. Bohužel po usilovném hledání, 
jsem došla k záv�ru, že rozhledna zarostla, což mi bylo poté 
potvrzeno.  

V Mladíkov� (16 obyvatel) m�žeme spat�it osmibokou barokní 
kapli s bání, pokrytou šindeli.  

Obcí Nespice (57 obyvatel) protéká potok Sp�lka. Jdete-li 
údolím tohoto potoka sm�rem do �ábuz, uvidíte vpravo u cesty kámen 
s k�ížem, který údajn� ozna�uje hrob francouzských voják�, kte�í 
padli v sedmileté válce. 
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Rohanov (83 obyvatel) je malebná osada s n�kolika d�ev�nými 
stavbami srubového charakteru z 18. a 19. století. 

Další osady spadající do katastru obce Vacov jsou: Žár (96 
obyv.), Ptákova Lhota (0 obyv.), P�e�ín (101 obyv.), Mi�etice (67 
obyv.), Milíkov (2 obyv.), Lhota nad Rohanovem (50 obyv.). 

P�ehledný ná�rt vyšet�ených k.ú., jejich hranic a sousedních  
k.ú. je na obr. 4.3.. 
Výhody zájmové lokality jsou: 

• dostupné podklady – rastrová data map PK 

• dobrá spolupráce s katastrálním ú�adem v Prachaticích p�i 
získávání všech pot�ebných materiál� 

• velká pravd�podobnost dochování k.h. (zalesn�ní, odlehlost 
míst) 

• pro k.ú.Mladíkov existuje p�evedená KM-D do S-JTSK dle „Návod 
postupu transformace lokalit KM-D do S-JTSK – ov��ení na 
lokalit� Mladíkov“, autor: ing.Václav �ada, Csc. 

• dostate�n� husté bodové pole, minimální nutnost využití 
metody GPS 

Nevýhody zájmové lokality jsou: 

• kopcovitý terén a špatná dostupnost k.h. zejména 
v k.ú.�ábuze, Nespice, Benešova Hora na vn�jších k.h. – 
stížené podmínky pro m��ení 

• v severní �ásti lokality rozorány k.h. 

• v n�kterých p�ípadech nevst�ícnost vlastník� pozemk�, zejména 
v místech, kde není pokojná držba 
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4.2. Historie vym��ování a osazování hrani�ních 
znak� 

4.2.1. Návrh p�esného katastrálního vym��ování 
Všechny katastry až do 80. let 18. století mají jednu 

spole�nou vlastnost - omezují se pouze na písemné operáty.Velmi 
zajímavý a pokrokový návrh na úpravu �eských katastr� podal roku 
1777 t�ebo�ský zem�m��i� Petr Kašpar Sv�tecký. Nový katastr m�l 
být podle n�ho založen na p�esném vym��ení a zmapování celé zem�. 
Pro úsporu �asu m�la být vym��ena každá obec jako jeden nedílný 
celek, s m��ením jednotlivých usedlostí se nepo�ítalo. V každém ze 
16 kraj� m�lo pracovat šest zem�m��i�� po dobu deseti let a on m�l 
být jejich vedoucím.  

Kone�né rozhodnutí bylo p�enecháno královn�. Ta již v�d�la, že 
katastry, spo�ívající na více �i mén� p�esných odhadech nelze 
zlepšit metodami, jimiž vznikaly, a že bude nutno p�ikro�it k 
novému, zásadn� odlišnému �ešení. Vysokých náklad� a dlouhého 
trvání se nelekala. 

Tyto úvahy, tak pronikav� se lišící od d�ív�jší praxe, byly 
první p�edzv�stí nového období ve vývoji našich katastr�. 
Stárnoucí panovnice však již nem�la dosti sil, aby tyto skutky 
vykonala. Realizace z�stala na Josefovi II. 

4.2.2. Josefinský katastr 

 
4.2.2.1 Josefinský katastr – první pozemkový katastr 

Dosavadní formy katastr� p�estávaly vyhovovat dob�, která 
kladla vyšší požadavky na p�esnost a úplnost podklad�, z nichž se 
vym��ovaly dan�. Zdokonalování tereziánského katastru poddanského 
ani panského již nep�icházelo v úvahu, nebo� jejich samotné 
principy - pouhý odhad rozlohy pozemk� spojený s neúplností jejich 
soupisu - byly již podkopány rostoucími berními požadavky státu i 
závažnými politickými zm�nami uvnit� habsburského soustátí. 

Josef II. se vydal sm�rem, který mu ukázala jeho matka, a 
došel mnohem dále než ona. Kabinetním listem z 24. listopadu 1783 
oznámil, že má v úmyslu rovnom�rn� zdanit p�du bez ohledu na 
dosavadní právní a spole�enské postavení jejich vlastník� a vyzval 
dvorskou kancelá�, aby v tomto smyslu p�ipravila vhodné návrhy pro 
vytvo�ení nového katastru.  

 
P�vodní Josef�v plán byl: 

• vym��it veškerou p�du inženýry, 

• nejmenší zm��enou jednotkou m�la být plocha celé obce   
(v �echách se jednalo o 708 obcí na 99 panstvích).  

 
Bylo to p�ibližn� totéž, co o n�kolik let d�íve navrhoval 

Sv�tecký. Snaha o zrychlení a zlevn�ní prací však vedla 
k následujícím na�ízením: 

• majitelé si budou m��it p�du sami, hlavn� pozemky 
jednoduchých tvar�,  

• šlechtickou p�du, lesy, bažiny, rybníky a veliké pozemky 
nepravidelných tvar� budou m��it inžený�i a geomet�i, 

• kdežto menší poddanské pozemky si budou m��it sami 
sedláci pod dohledem panských ú�edník�, 

• pokud jsou k dispozici starší mapy, je možno od m��ení 
ustoupit, 
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• stavební parcely, cesty a vodní toky m��eny nebudou.  
 
Sou�asn� byly vydány populární návody, podle nichž se m�ly 

nau�it m��it i osoby geometrie neznalé. 
Neur�itost dosavadního pojmu "osedlost" p�isp�la k tomu, že 

tato dosavadní jednotka pro odhad výt�žku byla nahrazena novou 
jednotkou, kterou se stal pozemek. Jeho konkrétnost a možnost 
p�esného zjišt�ní rozlohy a výnosu odpovídaly osvícenskému zp�sobu 
myšlení. Tím se josefinský katastr stal prvním katastrem 
pozemkovým. 

P�i vytvo�ení sm�rnic pro nový katastr se císa� �ídil hlavn� 
zkušenostmi plynoucími z katastr� dosavadních, ale p�ihlížel také 
k pom�rn� velmi dokonalému katastru milánskému (censimento 
milanese), vytvo�enému podle patentu Karla VI. ze dne 2. zá�í 
1718. Tento katastr, který vstoupil v platnost teprve 1. ledna 
1760, m�l následující specifika: 

• pro každou obec zvláštní mapu, 

• v této map� byly znázorn�ny a o�íslovány všechny parcely, 

• obce byly za�azeny do bonitních t�íd, stanoven jejich 
hrubý výt�žek a ten p�epo�ten na výnos v pen�zích, 

• lesy a hory byly odbyty pouze slovním popisem.  
 
Po�átek a pr�b�h prací byl stanoven patentem ze dne 20. dubna 

1785 /1/.  
Auto�i instrukce se však dopustili hrubé chyby: dali vym��ovat 

jednotlivé pozemky nebo obce isolovan�, bez souvislosti mezi sebou 
a úpln� opomn�li dát nejprve vym��it velké plochy najednou a ty 
potom vym��ovat detailn� po malých �ástech. To vedlo k nep�esnosti 
m��ení a následkem toho nelze mapy, pokud by v�bec byly 
nakresleny, sestavit do v�tšího celku. Tato chyba jde na vrub 
sp�chu, s nímž Josef II. provád�l své reformy. 

 
4.2.2.2 Vym��ování obcí 

 
V každé obci �ídil práce rychtá�. Soupis pozemk�, vym��ování 

plochy a zjiš�ování výnosu bylo vykonáno za vedení panského 
ú�edníka a za p�ítomnosti rychtá�e a šesti�lenného výboru z 
místních obyvatel. 

P�ed zahájením m��ení m�ly být poprvé v našich d�jinách p�esn� 
stanoveny a vyzna�eny hranice obcí. P�vodcem myšlenky na vznik 
katastrálních obcí, jak již bylo výše zmín�no, byl císa�. Již roku 
1784 na�ídil, aby se obce tvo�ily bez ohledu na hranice panství a 
vesnic nebo samot, zpravovaných jedním rychtá�em. Císa� tedy sáhl 
k vojenské administrativ�, která si již d�íve rozd�lila celou zemi 
na obvodní okresy, které se pak dále d�lily na s�ítací oddíly, 
podle nichž byly provád�ny odvody. Jeden s�ítací oddíl pak mohl 
tvo�it jednu obec. Byly-li oddíly malé, slou�ilo se jich n�kolik 
najednou, až dosáhly po�tu 50 dom� a nov� vzniklý útvar dostal 
jméno dosavadní nejv�tší obce. Toto slu�ování osad bylo dokon�eno 
již roku 1785. V �echách vzniklo tímto zp�soben 6 066 obcí. 
Hranice t�chto nových celk� byly v terénu vyzna�eny (pokud se 
nejednalo o hranice p�irozené – rozhraní kultur, vodní toky apod., 
pak tedy osazením kamen�, navršením hromádky kamení, tarasem) a 
potom popsány. 

Úkolem nových obcí byla rozsáhlá spolupráce p�i vzniku nového 
katastru a nadto se staly nejnižšími územními správními 
jednotkami.  
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Postup prací: 

• pozemky v obci byly popsány a zm��eny, 

• rozd�leny do tratí, 

• opat�eny topografickými �ísly 

• a p�ipsána k nim jména majitel�.  
Výpo�ty byly kontrolovány inženýry od podkomise a vrchní 

komise. Výt�žek pozemk� byl ur�ován písemnými p�iznáními, do nichž 
mohl každý nahlédnout. 

Vym��ování provád�li v�tšinou poddaní  pod vedením a kontrolou 
civilních pop�ípad� i vojenských inženýr�. Vojáci sami civilnímu 
vym��ování p�íliš nep�áli a uvol�ovali pro m��ické práce pouze ty 
d�stojníky, kte�í se p�ihlásili dobrovoln�. Dosažení vyty�eného 
úkolu však spo�ívalo p�edevším na civilistech - vrchnostech, 
obcích, ú�ednících, rychtá�ích a poddaných, pokud byli k této 
práce zp�sobilí. Úkolem inženýr� a d�stojník� bylo hlavn� pou�ovat 
sedláky, kontrolovat výsledky práce a dohlížet na po�ádek. Sami se 
ujímali práce pouze v obtížných p�ípadech, jako v lesích, horách, 
okolo vodních ploch a v jiných t�žko p�ístupných místech. Roku 
1785 se t�chto prací zú�astnilo v �eských zemích 179 d�stojník�. 
Vym��ování se neobešlo bez nesnází, zp�sobených nedostatkem lidí, 
jejich nízkou kvalifikací, nedostatkem ná�adí, velkým 
zaneprázdn�ním sedlák� v dob� žní. Vym��ování m�lo p�vodn� trvat 
od kv�tna do �íjna 1785, ale ve skute�nosti trvalo až do za�átku 
roku 1786. 

 
4.2.2.3 Mapy Josefinského katastru 

 
Úmysl nakreslit mapy josefinského katastru byl však uskute�n�n 

jen ve vyjíme�ných p�ípadech. Byla zm��ena sice každá obec, avšak 
sama o sob�, bez souvislosti s okolím, narychlo, necvi�enými 
pracovními silami a - což je hlavní chyba - bez použití geodetické 
sít�, která by každou mapu za�adila do celku a zajistila jejich 
vzájemnou souvislost. Proto hodnota t�ch map, které byly skute�n� 
nakresleny, je na tehdejší dobu zpravila již nedostate�ná, mapy na 
sebe nenavazují a nemohou sloužit pro vytvo�ení p�ehledné mapy 
v�tšího území. Jejich význam se omezuje pouze na to, že pomohly ke 
správn�jšímu ur�ení rozm�r� pozemk�.  

Mapy - pokud byly nakresleny - se svým vn�jším vzhledem 
pon�kud p�ibližují pozd�jším katastrálním mapám. Základní druhy 
kultur jsou z�ejmé na první pohled pomocí plošného vybarvení: 

• pole do žluta, 

• lesy zelen� a obrázky strom�, 

• louky zelen� s vyzna�ením trávy a ke��, 

• zahrady nebo vinice výrazn� zelen�, 

• vody (toky i rybníky) jsou modré, 

• prázdná prostranství z�stala bílá, 

• cesty jsou nakresleny hn�d�, podle významu dvou�a�e nebo 
jedno�a�e, 

• zd�ná stavení jsou vyzna�ena r�žovým p�dorysem, 

• roubená stavení žlut�, 

• každý pozemek má své topografické �íslo, 

• terén je nazna�en šrafováním v šedé barv�. 
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4.2.2.4 Výsledný operát 
 

Výsledný operát byl zaveden od 1. listopadu 1789. Stanoveno, 
že nová da� se bude jmenovat pozemková da�. Skoro sou�asn� bylo 
zavedeno rozd�lení zem� na 184 berní okresy s okresními výb�r�ími 
jakožto státními orgány, kte�í p�ijímali od rychtá�� dan� vždy za 
celou obec souhrnn�. Avšak již na ja�e 1790 byly okresy zrušeny, 
funkce státních výb�r�ích rovn�ž zrušeny a dan� odevzdávány op�t 
výb�r�ím vrchnostenským. Katastrální (berní) obce však trvaly dál. 

Josefinský katastr zjistil kolem 15 500 000 korc� (1 korec = 
0.287732ha), tj. asi o 60 % p�dy více než katastry p�edchozí, �ili 
p�ibližn� 90 % vší �eské p�dy. Písemný operát josefinského 
katastru je tvo�en 6 066 fassovními knihami (pro každou obec 
jedna), v nichž je zapsán každý plodný pozemek, jeho topografické 
�íslo, majitel, poloha, plocha kultur a jejich výnos, dále sumá�i 
plodin s cenou výt�žk� v pen�zích, p�ehled rustikálních i 
dominikálních daní z celého katastrálního území a posléze r�znými 
pomocnými tabulkami. 

Vým�ra daní stanovená josefinským katastrem z�stala s ur�itými 
opravami v platnosti p�ibližn� do poloviny 19. století. 

Josefinský katastr byl mnohem dokonalejším dílem než katastry 
p�edchozí. O tom sv�d�í skute�nost, že zaznamenal velkou v�tšinu 
p�dy, ovšem celkové da�ové zatížení �ech nezvýšil. To vše díky 
zkušenostem z minula a do jisté míry i svým kartografickým 
operát�m. Hlavním nedostatkem nového díla bylo, že Josef II. s 
prací p�íliš pospíchal a svým p�ímo�arým jednáním proti sob� 
popudil stavy,    jejichž houževnatý odpor také vbrzku reformu 
zvrátil. 

4.2.3. Období po smrti Josefa II. 
Josef II. zem�el p�ed�asn� dne 20. února 1790, ješt� d�íve, 

než jeho berní a urbární reforma mohla vstoupit v definitivní 
platnost. Již ke konci jeho života a zejména potom naléhala 
šlechta na n�ho a hlavn� na jeho nástupce Leopolda II., aby 
platnost josefinského katastru a berního a urbárního patentu 
zrušil. Císa� t�mto požadavk�m vyhov�l patentem z 9.kv�tna 1790    
s ú�inností od 1. kv�tna 1790. 

Brzy se však ukázalo, že návrat od lepšího katastru 
josefinského k horším katastr�m tereziánským nep�inesl státu žádné 
výhody. D�sledkem byl kompromis mezi josefinským katastrem,       
z n�hož byly p�evzaty vým�ry pozemk� a odhady výnos� p�dy, a 
tereziánským katastrem, který poskytoval dominikálu výhodu nižšího 
ocen�ní a zda�oval d�chody, které neplynuly z pozemk�. Tím vzniká 
tereziánsko – josefinský katastr. Tento stav trval až            
do provisoria pozemkové dan� (rok 1820). 

  

4.2.4. Období stabilního katastru 
Základy dnešního novodobého katastru nemovitostí byly položeny 

nejvyšším patentem rakouského císa�e Františka I. ze dne 23. 
prosince 1817 o dani pozemkové a vym��ení p�dy.Jejím základem byl 
p�esný soupis a geodetické vym��ení veškeré p�dy, tzv.stabilní 
katastr. Nový katastr se zavádí ve všech n�meckých a italských 
zemích (rozumí se v rámci Rakouska). Katastr byl nazván stabilním 
pro svou d�kladnost a z ní vycházející domn�nku, že bude moci 
úkolu sloužit trvale. 
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Stabilní katastr byl již zcela založen na v�deckých základech 
velkom��ítkového mapového díla. Pro nové mapování bylo zvoleno 
Cassini-Soldnerovo nekonformní transverzální válcové zobrazení a 
systém pravoúhlých sou�adnic s po�átky v trigonometrických bodech 
Gusterberg(pro �echy) a Svatý Št�pán (pro Moravu). Zvolené 
základní m��ítko zobrazení (1:2880) vycházelo z tehdejšího 
požadavku, aby se jedno dolnorakouské jitro (tj.�tverec o stran� 
40 sáh�) na map� zobrazilo jako jeden �tvere�ní palec (1 sáh = 6 
stop, 1 stopa = 12 palc�, 40 sáh� x 6 stop x 12 palc� =  2880). 
Hranice všech pozemk� byly v p�írod� za ú�asti jejich držitel� 
�ádn� vyšet�eny a ozna�eny. Podrobné m��ení bylo v�tšinou 
realizováno metodou m��i�ského stolu (grafickým protínáním). 
V �echách probíhalo podrobné m��ení v letech 1826-1843, na Morav� 
1824-1836. Všechny zam��ené pozemky byly zobrazeny a o�íslovány 
jako parcely. Vým�ra jednotlivých parcel byla ur�ena ze zobrazené 
plochy v map�.  

Z m��i�ského operátu stabilního katastru je dodnes odvozena i 
v�tšina platných katastrálních map na území �eské republiky. 
Takové katastrální mapy (zpravidla v m��ítku 1:2880)jsou platné na 
70% území dnešního státu. 

 
4.2.4.1. Obec, její velikost a tvar 

Katastrální vym��ování se provád�lo po obcích a pro každou 
obec se zhotovila vlastní katastrální mapa. Pro pot�eby stabilního 
katastru se za obce pokládaly ty jednotky, které tehdy fungovaly 
jako berní obce a zpravidla nesm�lo být na dosavadním obvodu 
t�chto obcí nic m�n�no a jejich obvod byl zam��en tak, jaký  ve 
skute�nosti byl. To v podstat� znamenalo návaznost na josefinský 
katastr. 

 
Možnost úpravy hranic byla p�esn� vymezena a zm�na obvodu obce 

byla možná: 

• když plocha berní obce nep�esahovala 500 jiter (1 jitro = 
0.575464 ha),  

• berní obec tvo�ila zvláš� nepravidelný obrazec,nebo se 
táhla  jako úzký pruh podél jiné obce,  

• nebo její území bylo obklopeno územím jiné obce,pozemky dvou 
nebo více obcí byly mezi sebou veskrze promíchány. 

 
4.2.4.2. P�edb�žný popis obecních hranic         

Z d�vodu kartografického znázorn�ní rozsahu obce bylo nutné 
vyzna�ení obecních hranic v p�írod�.  

K tomu ú�elu byly hranice (zpravidla až po skon�ení grafické 
triangulace)  vymezníkovány, tj. byly osazeny kameny v místech, 
kde se hranice lomily nebo kde probíhaly p�ímým sm�rem ve zna�né 
délce. V lesích se sm�ly se svolením majitel� z�ídit pr�seky 
v ší�ce 1 sáh (1 sáh = 1.896484m). P�irozené hranice (vodní toky, 
horské h�ebeny) se nemezníkovaly. 

D�ležitou sou�ástí p�íprav k podrobnému vym��ování byl 
p�edb�žný popis obecních hranic, zpracovaný politickým komisa�em a 
geometrem, který musel být vyhotoven nejpozd�ji rok p�ed podrobným 
vym��ováním. P�i té p�íležitosti se také vyjasnila p�íslušnost 
obcí, jejichž území bylo rozd�leno do dvou kraj�. Po�adí, v jakém 
m�ly být hranice obcí zakreslovány a popisovány, ur�ila krajská 
komise ve svém obvodu a uv�domila o tom doty�né obce. 

P�i popisu hranic musel být p�ítomen p�edstavený obce 
(rychtá�), nejmén� dva místní znalci (indikáto�i) a zástupci všech 
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sousedních obcí. Ti všichni spolu s politickým komisa�em a 
geometrem celou hranici obešli a geometr potom ud�lal od oka 
ná�rtek podle krok� a podle grafických bod� stanovených 
triangulátorem a ozna�il v n�m všechny body d�ležité pro poznání 
hranic. 

Geometr poté sepsal (v dob� letních prací, za pobytu 
v p�íslušné obci, jazykem v míst� užívaném) protokol "Vorläufige 
Grenzbeschreibung der Gemeinde ……..", v n�mž nejprve uvedl jméno 
zem�, kraje a berního okresu. P�esn� stanovil místo, kde za�ínal 
popis, a pak prošel celou obecní hranici dokola od mezníku 
k mezníku, uvedl jejich �ísla, vzdálenost v krocích mezi nimi, 
n�kdy i  úhel sm�ru k p�íštímu mezníku stanovený busolou, jména 
majitel� hrani�ních pozemk� a jména sousedních obcí. Podle pot�eby 
ud�lal záznam o sporných územích. Hotový protokol byl podepsán 
všemi ú�astníky poch�zky (a to i zástupci sousedních obcí), �ímž 
byl schválen a pokládán za správný. 

Originál protokolu a ná�rtku byl p�edložen krajské komisi, 
kdežto jejich kopie dostal p�íslušný inspektor, aby je pak 
odevzdal geometrovi ur�enému k zakreslení obce. 

Pokud se p�i popisu hranic ukázalo, že bu	 nejsou všude p�esn� 
ur�eny, nebo že si na kus území �iní nárok ob� obce, p�ítomný 
politický komisa� se pokusil vy�ešit spor. Kladný výsledek této 
snahy byl zapsán do protokolu a pak schválen krajským ú�adem, 
kdežto záporný výsledek byl také poznamenán do protokolu a do 
ná�rtku a pak projednáván dále. Nebyl-li spor vy�ešen ani v dob� 
podrobného vym��ování, geometr jej vyzna�il v map� a v parcelním 
protokolu, ale p�i m��ení se jím nezdržoval. Neur�itost pr�b�hu 
krajských hranic �ešily krajské ú�ady. 
Popisy hranic – pouze z �ech – jsou uloženy v SÚA Praha. 

 
4.2.4.3. P�edm�ty vym��ování 
P�edm�tem vym��ování a znázorn�ní na katastrální map� se staly: 

• hranice obcí nebo samostatných statk�;  

• vlastnické hranice jednotlivých majitel�, zejména hranice 
parcel a rozloha zastav�né plochy, hranice ve�ejných i 
soukromých komunikací, b�ehy �ek a stojatých vod, hráze 
apod.;  

• všechny ostatní d�ležité jevy jakéhokoli ú�elu, zejména 
mosty, zdymadla, p�ívozy, studny, pr�plavy, k�íže podél 
cest a mnohé jiné. 

 
4.2.4.4. Oprava obecních hranic 

V odstavci 4.2.4.1. jsem se již o d�vodech zm�ny obecní 
hranice zmi�ovala.  

• nem�la-li berní obec p�es 500 dolnorakouských jiter  
- spojí se a v jedné map� se zobrazí dohromady dv� nebo více 
takových malých obcí, pokud ovšem netvo�í pak p�íliš velká území.  

• m�la-li berní obec nepravidelný tvar a táhla-li se bu� jako 
úzký pruh podél jiné obce, nebo byla zcela nebo z v�tší �ásti 
obklopena územím jiné obce, 

- pak �ásti, které jsou zcela nebo z �ásti uzav�eny a jinými 
obcemi obklopeny, jsou p�im��eny k t�mto obcím, 

• jsou-li pozemky dvou nebo více obcí, tak navzájem promíchány, 
že pozemek jedné obce je veskrze ohrani�en pozemky druhých 
obcí  
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- pozemky se vždy zam��í ve spojení s územím té obce, která svou 
polohou je k tomu nejvhodn�jší.  

 
Ustanovení pro opravy obecních hranic: 

• p�i spojení podružných obcí musí být dodrženo, aby z�staly ve 
spojení s hlavní obcí, k níž pat�í, 

• dále se muselo ohlídat, aby p�i takovém spojení nep�išla obec 
mimo berní okres, ke kterému náleží, 

• dohromady zam��ené obce m�ly jen jedinou mapu, na níž však 
hranice každé z nich musí být p�esn� a z�eteln� zakresleny, 

• m��i�ský protokol bude vyhotoven pro každou obec odd�len� a 
obce budou �íslovány od 1, na konci protokolu bude vždy 
uvedena plošná vým�ra p�ipojených obcí a nato souhrnn� 
uzav�ena pro celý obvod zobrazený na map�, 

• samostatné celky, které nepat�í k žádné obci nebo pat�í 
k obci vzdálené, budou bu	 rozd�leny podle polohy a tvaru 
mezi hrani�ící obce anebo p�ikázány k jedné z nich a podle 
toho v map� zobrazeny, 

• lesy, které nep�ináležejí žádné obci, se p�ikáží k obci 
s nimi hrani�ící. Stala-li by se nepom�rn� velkou a nebo by 
m�la nepravidelný tvar, rozd�lí se takový les mezi více obcí, 

• p�i p�id�lování les� k ur�itým obcím musí být p�ítomen lesní 
znalec a kde je to možné i ten, kterému p�ísluší dozor o 
hospoda�ení dot�eného lesa. 

 
Pozemky, samostatné usedlosti a lesy p�ikázané podle 

p�edchozích ustanovení k teritoriu n�které obce budou zobrazeny 
v map�, která se vyhotovuje pro tuto obec; v ní se však z�eteln� 
vyzna�í vlastní hranice obcí, jak by byly bez dot�eného p�ipojení. 
V protokolu se poznamená u dot�ených parcel: „k této obci 
p�ikázáno a až dosud samostatné“ nebo „pat�í k obci N.“. 

 
Všechny zmín�ná spojení ur�uje zemská komise. Za tím ú�elem má 

komise ur�ená k popisu hranic sepsat protokol, k n�mu p�ipojit 
ná�rt, ve kterém nazna�í dosavadní i nové hranice a p�edloží je   
k posouzení krajské komisi. 

 
Popis obecních hranic následuje zpravidla hned po grafické 

triangulaci, tj. rok p�ed podrobným m��ením. Zemská komise p�esn� 
ozna�í obvod, uvnit� kterého se mají popsat obecní hranice a 
jestliže b�ží po hranicích krajských nebo zemských postupuje se 
následovn�: 

• spadalo-li území jedné obce do dvou kraj�, byla obec 
p�id�lena k tomu kraji, ve kterém ležela osada dot�ené obce; 

• byla-li osada sama d�lena krajskou hranicí, byla celá obec 
p�im��ena ke kraji v n�mž ležela v�tšina dom�; 

• u zemské hranice muselo být p�esn� dbáno jejího p�edchozího  
ur�ení. 

 
Vlastní pr�b�h popisu obecních hranic: 

• krom� obecního p�edstavenstva museli být k popisu hranic 
p�ibráni aspo� dva �ádní hranic znalí ob�ané, 

• tyto osoby prošli s politickým komisa�em a geometrem 
celou hranici tím zp�sobem, že se po jejím pr�b�hu op�t 
vrátili tam, odkud vyšli, 
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• geometr p�itom zam��il s použitím grafických bod� 
ur�ených v obci triangulátorem a jím zakreslených 
obecních hranic obvod obce od oka v krocích; ozna�il 
p�esn� všechny body, podle jejichž popisu se pozná 
hranice, které si poznamenal politický komisa�.  

 
Byla-li poch�zka hranic skon�ena, vyhotovil politický komisa� 

za protokol o popisu hranic, k n�muž geometr p�ipojil kresbu. 
Tento protokol byl p�e�ten p�ítomným �len�m dot�ené obce a 
sousedících obcí. 

V p�ípad� od�vodn�ných p�ipomínek o chybách v popisu byl 
protokol podle toho opraven. Protokol podepsal politický komisa�, 
geometr a všichni, kte�í v dot�ené obci i obcích sousedících podle 
p�edpis� p�i poch�zce hranic intervenovali. Koncept resp. original 
a kopii protokolu a kresby p�edložil politický komisa� krajské 
komisi. Kopie obdržel inspektor, do jehož zam��ovacího obvodu obec 
pat�ila, který je odevzdal geometru ustanovenému k zam��ení obce. 
Ú�edníci ur�ení k popisu hranic obdrželi náhradu cestovních výloh 
a diety podle norem stanovených pro služební cesty, které se 
nemusí konat ex officio. Na cestách mohli používat p�íp�eže, 
poch�zku hranic však museli konat p�šky. 

Jsou-li obecní hranice sporné: 

•  musel se politický komisa� pokusit o jeho odstran�ní 
v dobrot�. Došlo-li k dohod�, vyzna�il se p�edm�t sporu a 
zp�sob jeho odklizení z�eteln� v protokolu a znázornil se 
v kresb�. Protokol se pak p�edložil krajské komisi, aby 
opat�ila potvrzení krajského ú�adu. Zárove� musely být 
osazeny hrani�ní kameny,  

• nebylo-li dosaženo srovnání sporu v dobrém, byl p�edm�t 
sporu p�esn� popsán v protokolech i v ná�rtu a popis 
hranic byl proveden bez z�etele na spor.  

 
Zjistilo-li by se p�i p�íležitosti popisování obecních hranic, 

že hranice krajské nebo zemské jsou neur�ité nebo sporné: 

• byla dána povinnost o tom u�init oznámení, aby o tom 
mohly býti informovány administrativní politické ú�ady, 

• popis hranic a zam��ení obce se však tím nesmí zdržovat, 
geometr p�esn� popíše pouze p�edm�t sporu, t. j. díl, do 
n�hož spadá zemská nebo krajská hranice.  

 
Definitivní popis hranic obce se vyhotoví teprve až po 

podrobném m��ení, kdy bylo skon�eno a zpracováno.  
Tento popis za�ídí inspektor: 

• musí v n�m být udány všechny chyby hranic s p�esným 
ozna�ením úhl�, do nichž spadají, a horizontální 
vzdálenosti hrani�ních kamen�.  

 

4.2.5. Reambulace stabilního katastru, katastr dan� 
pozemkové a pozemkový katastr 

 
Stabilní katastr stárnul podstatn� rychleji  než se 

p�edpokládalo, protože nebylo zajišt�no jeho systematické 
udržování. Velká �asová vzdálenost od m��ení prvních �ástí, rychlý 
rozvoj pr�myslu, skute�nost, že jinak dobré p�edpisy opomn�ly 
aktuální dopl�ování díla vedly k na�ízení (ze dne 24.05.1869) 
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jednorázového dopln�ní, tzv. reambulaci stabilního katastru. Práce 
byly provád�ny ve velkém sp�chu v letech 1869-1881 a kvalita 
p�vodního díla zna�n� utrp�la. Dále byly na�ízeny revize v cyklu 
po 15-ti letech (z toho odvozen název – revidovaný). 

Reambulace map stabilního katastru ukázala, že katastr m�že 
být brzy znehodnocen, nebude-li zajišt�n systém jeho nep�etržitého 
dopl�ování a údržby. Tento poznatek a neexistence právního 
nástroje vedly k vydání zákona ze dne 23.05.1883 o evidenci 
katastru dan� pozemkové, který m�l udržovat v souladu katastr se 
skute�ným a právním stavem na základ� ohlašovací povinnosti 
vlastník� pozemk� a pravidelné revize údaj� v t�íletých cyklech. 

V r.1896 byl katastr dan� pozemkové revidován a od r.1898 byla 
zavedena metrická míra v katastru. Pro nové zam��ování se 
p�estávalo používat metody grafické a postupn� se p�echázelo na 
metody �íselného m��ení. Výhodou �íselného m��ení byla p�esnost, 
sí� pevných trvale stabilizovaných bod� )trigonometrických a 
polygonových), možnost vyjád�ení polohy každého zam��eného bodu 
pravoúhlými sou�adnicemi, možnost zp�tné rekonstrukce zam��eného 
bodu a možnost zobrazení zam��eného území v jakémkoliv m��ítku.  

Tento katastr platil až do r.1927, kdy po vzniku �SR bylo 
nutno unifikovat p�edpisy (na Slovensku a Podkarpatské Rusi – 
zákony uherské, v �ásti Horního Slezska – pruské). Dne 16.12.1927 
byl p�ijat Katastrální zákon �.177/1927 S.z.n. (zrušen až v .1971) 
a katastr dan� pozemkové je tímto zákonem pozm�n�n na pozemkový 
katastr.  

Instrukcí A z roku 1932 byl zaveden lokální národní 
sou�adnicový systém Jednotné trigonometrické sít� katastrální   
(S-JTSK), charakterizovaný Besselovým elipsoidem a K�ovákovým 
konformním kuželovým zobrazením  v obecné poloze. Zastaralé a 
nevyhovující zobrazení pozemk� a budov v zastav�ných �ástech m�st 
se za�alo nahrazovat novým, podrobným a p�esným zobrazením 
zpravidla v m��ítku 1:1000, 1:2000. Instrukce A poskytuje také 
zajímavé informace o osazování mezník� na katastrální hranici a 
údržb� hrani�ních znak�  p�vodních /kap.4.2.5.1/. 

Dalším obdobím vývoje katastru se už nebudu zabývat, nebo� 
následující léta jsou z hlediska obnovy a údržby katastrálních 
hranic nezajímavá.  Je to období, kdy byla v�tšina k.h., ale i 
hranic vlastnických  zni�ena, což hlavn� souviselo s politickým 
vývojem v letech 1948 až 1989, kdy byly op�t obnoveny demokratické 
politické pom�ry. P�ehled vývoje katastru po r.1927 je možno najít 
nap�. na www stránkách �ÚZK. 

 
4.2.5.1 Omezníkování hranic k.ú. – dle Instrukce A 

Instrukce A /2/ byla vydána jako návod pro vykonávání  
katastrálních  m��i�ských prací. Zam��ím se zde pouze na výb�r 
zajímavých informací týkajících se hranic katastrálních území 
(§109).  
 
�ást A: Omezníkování hranic katastrálních území 

• byla dána povinnost omezníkování hranice k.ú. p�ed vlastním 
zam��ováním 

• dosavadní porušené �i málo poškozené znaky na k.h. z�stanou 
beze zm�ny, a to i pokud jde o ozna�ení zna�kami, �ísly, 
popisy. Takové h.z.se jen o�istí, upraví, vy�nívající �ást 
nabílí vápnem a �ísla, zna�ky a nápisy na nich se obnoví 
�ernou olejovou barvou. 
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• p�íliš poškozené anebo scházející znaky na k.h. bu	te 
nahrazeny novými, �i nov� osazeny – použít stejný materiál a 
zachovat rozm�ry znaku, jak to udává platný popis hranic, 
neexistuje-li – zachovat soulad s dosavadním omezníkováním. 
�ísla, zna�ky, a nápisy na takových znacích p�evzít.  

• Nov� vsazené k.z. mezi o�íslované k.z. se ozna�í �ísly      
ve tvaru zlomku a to následn�: �itatelem je vždy nižší �íslo 
jednoho z p�vodních h.z., mezi které byly nové v�azeny, 
jmenovatelem je aritmetické po�adí dle po�tu v�azených k.z., 
p�. mezi p�vodní k.z. 2,3 v�azeny 2 body, pak jejich popis je 
následující 2/2 a 2/3. Pokud je p�vodní k.z. neo�íslovaný 
bude nový k.z. o�íslován 0/1 atd.   

 
Zp�soby stabilizace nových znak� na k.h.: 

• kameny ve své horní t�etin� opracovány do �tvercového pr��ezu 
s vrškem mírn� jehlancovitým nebo s vrchní plochou bu	 rovnou 
nebo kulového úseku a opat�enou uprost�ed vyrytým nebo 
vytesaným k�ížkem velikosti ramen min. 3cm od st�edu ve sm�ru 
úhlop�í�ek �tvercového pr��ezu, spodní �ást kamene se širší 
ložní plochou nemusí být opracována v�bec, �i velmi hrub� – 
v období stabilního katastru platilo, že úhlop�í�ný k�ížek na 
hlav� mezníku zna�il hranici vlastnickou, k�ížek rovnob�žný 
s hranami mezníku hranici katastrální (obr.4.4) 

• každý nový h.z. nech� jest zajišt�n podzemním znamením, tzv. 
n�mými sv�dky, podsádkem – netrouchniv�jící p�edm�t – 
sklo,porcelán, úlomky tašek, cihel, uhlí, ková�ských okují, 
škváry 

• v sypké p�d� se znak také zabezpe�í obložením kameny nebo 
vp�chováním št�rku 

• v bažinatém území koly z tvrdého d�eva budiž k�l i s kotvou 
p�ed osazením do zem� nat�en nebo napušt�n dehtem, �i opálen. 
Jámu okolo kola vyplnit suchou sm�sí složenou z p�ibližn� 
stejného množství popelu a páleného vápna 

• na skále budiž bod ozna�en kovovým h�ebem zasazeným ve skále 
nebo k�ížem o ramenech min.3cm vytesaným ve skále soum�rn� 
kolem h�ebu nebo k�íže opracované ploše nejmén� 15x15cm – 
stejné jako p�i p�vodním osazování hranic (Obr.4.5) atd. 
 

Obr.4.4 
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Obr.4.5. 
 

 
 

Podél hranic k.ú. jdoucích lesem nebo k�ovinami, m�l být 
vysekán pruh lesa �i k�ovin v ší�ce aspo� 1/2m po každé jejich 
stran�. 

 
�íslování h.z.: 

• �íslovány postupn� arabskými �íslicemi 

• �ísla (výška cca 8cm) se vyzna�í na obou /jedné/ svislých 
st�nách, kterými jsou hrani�ní �áry pro�aty (na Obr.4.6 je 
sice h.z. z období stabilního katastru, ale rytí �ísel a 
�íslování k.z. z�stalo Instrukcí A nezm�n�no ) 

• �íslování provád�no od každého trojmezí (�ty�mezí atd.) od 
�.1 až k dalšímu trojmezí, za ním budiž �íslováno op�t od �.1 

• znaky na styku t�í a více k.ú. se ne�íslují, avšak ozna�í se 
za�áte�ními písmeny názv� všech dot�ených k.ú., znaky jsou o 
50% v�tší než je p�edepsáno pro ostatní h.z. 

 
Obr.4.6 
 

 
 
Sporná hranice k.ú.: 

• celý obvod sporné plochy se ozna�í do�asn� d�ev�nými kolíky 
1m vysoké, 10cm pr�m�r) a p�íslušná plocha se prozatímn� 
p�ipojí k tomu �i onomu k.ú. podle dosavadního zápisu 
v pozemkovém katastru nebo ve ve�ejné knize, �i dle držby 
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sousedních pozemk�, po právoplatném rozhodnutí sporu se 
provede omezníkování dle viz.výše. 

 
V zájmové lokalit� katastru obce Vacov, ve které probíhala 

rekognoskace, bylo nalezeno 72 katastrálních znak�, které jsem dle 
výše uvedených poznatk� o omezníkování hranic identifikovala jako 
kameny p�vodní z období stabilního katastru – kameny s �ísly, 
letopo�ty, k�ížky rovnob�žné s hranami hlavy mezníku, ne moc 
opracované kameny atd. (viz.následující kapitola). 

4.3. Identické body k.h., popis sou�asného stavu 
Identický bod je zam��ený, jednozna�n� identifikovatelný bod 

v terénu, kterému odpovídá znak mezníku, �i jiný symbol, nebo lom 
na map�. Takovými body jsou body na katastrální �i vlastnické 
hranici. Dalšími identickými body v mapách PK jsou rohy staveb a 
st�edy p�edm�t� malého rozsahu p�.sochy, boží muka, k�íže apod. 

V katastru obce Vacov je pr�b�h k.h. patrný výskytem kamenných 
val� a zídek, p�íkop�, hromádek kamen�, terénních stup��, ostr�vk� 
ve velkých lánech a pastvinách. Zejména v k.ú. Nespice, �ábuze, 
Benešova Hora, Rohanov, kde k.h. prochází v�tšinou lesním 
porostem. Je až s podivem s jakou pe�livostí a precizností jsou 
zídky v lesích vyskládány a do jaké výšky. Výjimkou není zídka o 
výšce 1.5m a to nejen na k.h., ale i na hranicích vlastnických. 

Na k.h. Rohanov x Benešova Hora je zídka cca 1.9 m a vedle ní 
je usazen kamenný mezník s �íslem 4 a k�ížkem (Obr. 4.7).  

 
Obr. 4.7. 

 
 
N�které kamenné tarasy a zídky jsou rozvalené a je jisté, že 

velké množství katastrálních mezník� leží pod t�mito 
rozvaleninami. Nebo� uv�domíme-li si, že k.z. byly osazovány t�sn� 
u vystav�ných kamenných zídek, až p�es metr vysokých a p�es metr 
širokých, bylo jen otázkou �asu, kdy tento znak bude zasypán. 
V nižších (do 1m)rozvalených tarasech, je i  pravd�podobné najít 
p�vodní mezník  nepoškozený, �i �áste�n� vyvalený. Je ovšem nutné 
p�evracet a odklízet kamen po kamenu a postupným odklízením se 
dostat na kámen, který pevn� drží a je svým tvarem 
atypický(v�tšinou štípaný po letech). Pro tento zp�sob hledání, je 
ovšem nutné si ur�it p�ibližnou polohu bodu a vy�lenit si dostatek 
�asu. Takto nalezeným kamenem m�že být nap�. k.z. �.20             
na k.h.Vlkonice x Mi�etice u Vacova (Obr. 4.8).   
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Obr. 4.8 

 
 
 
Pr�b�h k.h. je velice t�žko identifikovatelný, až nemožný (bez 

obnovení k.h.vyty�ením) tam, kde k.h. jde kolem p�irozeného 
vodního toku, kdy podle mapy PK, jsou k.z. zakresleny na b�ezích, 
ovšem postupem �asu se p�vodní koryto posunulo a sou�asný stav 
neodpovídá stavu p�vodnímu. Takovým p�ípadem je k.h.Mladíkov x 
Benešova Hora.  

Hranice mohou vést i potokem, cestou, polem (k.h. jsou 
rozorané) nebo mezí. Nebylo výjimkou najít kámen v mezi, kde jsem 
se p�esv�d�ila, že k.h. vedla p�ibližn� st�edem meze a ne, dle 
mých mylných p�edstav nad �i pod mezí. Sice v takových p�ípadech 
bylo hledání náro�né, nebo� kameny byly zarostlé, ale po opravdu 
d�kladném ohledání místa p�vodního osazení k.z.ur�eného dle mapy 
PK, nebylo nemožné. P�íkladem k.h.�ábuze x Nespice (Obr. 4.9), 
Rohanov x Benešova Hora. 

 
Obr. 4.9 

 
 

Na polích a pastvinách, bývají hranice rozorané, ale n�kdy je 
hranice znatelná v podob� neoraného travnatého pásu o ší�i cca 1m, 
nebo tvo�í terénní stupe�, poz�statek p�vodních taras�, které jsou 
rozvalené a zarostlé. V polích se také vyskytují ostr�vky cca 2x3m 
k�ovin, �i s dominantním stromem, kde je patrný terénní stupe� a 
po jeho odkrytí jsou vid�t op�t zbytky tarasu – p�.k.h.Vlkonice x 
Vrbice u Vacova.  

Z d�vodu snažšího vyhledávání identických bod� na k.h. jsem se 
snažila získat informace o stavu a podob� k.h., pop�.p�ímo o 
jednotlivých k.z., na katastrálním ú�ad� v Prachaticích, ale 
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bohužel žádné podklady nemají. Informace stejného charakteru mi 
nebyl schopen poskytnout ani Okresní archiv v Prachaticích. 

4.4 Místní šet�ení k.h. a jeho výsledek 

4.4.1 Místní šet�ení 
 Podmínkou k provedení místního šet�ení je p�íprava a zajišt�ní 
pot�ebných podklad�. V mém p�ípad� se jednalo o mapy PK t�chto 
k.ú.: Benešova Hora, �ábuze, Mladíkov, Nespice, Rohanov, Vlkonice. 
Ukázka vý�ezu z této mapy je na obr. 4.10. 

  
Obr. 4.10 
 

          

 
 
 

Po prvním dnu rekognoskace , dle mapy PK, jsem usoudila, že 
orientace dle ní je �asov� náro�ná, vzhledem k velkému množství 
parcel (parcely ZE), jejichž hranice (ve v�tšin� p�ípadech) dnes 
už v terénu neexistují, a dále ani podle kultur se nedá spolehliv� 
usoudit na pr�b�h k.h., nebo� lesy jsou rozrostlé – p�. dle mapy 
PK je k.z. na hranici lesa, ale nyní je cca 2-3m v lese, vodní 
toky mají jiný pr�b�h, cesty jsou jinak vyjety atd. 

Využila jsem vektorových map KM-D jednotlivých k.ú.. Porovnala 
jsem k.h. v map� PK a map� KN (zm�na pouze na k.h. �ábuze x 
Branišov, Nespice x Putkov – v terénu dohledány dva body na k.h. 
dle PK, Benešova Hora x Hodonín u Zdíkovce, Jaroškov). Zm�ny 
v k.h. jsem si p�ibližn� zakreslila do pracovní KM-D (vznikla 
spojením jednotlivých KM-D rekognoskovaných k.ú.). Dále jsem si do 
t�chto map doplnila v systému Microstation azimuty a om�rné mezi 
po sob� jdoucími k.z. a doplnila �ísla k.z. z PK map. Posléze jsem 

kat.hranice 

lomový bod k.h.�.108 
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si rozvrhla klady list� pro tisk v m��ítku 1:2000, provedla jejich 
o�íslování,vytiskla p�ehledku t�chto ML a vyplotrovala �ernobíle 
jednotlivé listy ve zvoleném m��ítku 1:2000 na formát A1. Pro 
lepší orientaci jsem si do výtisk� vybarvila lesy zelen�, stavby 
�erven� a vodní toky mod�e. N�komu se m�že zdát tento postup 
zdlouhavý, ale není, nebo� systém Microstation je pohodlný a 
rychlý nástroj pro tento typ práce.  

Vlastní vyhledávání bod� na k.h. už následn� probíhalo pomocí 
busoly a krokování. Tato metoda fungovala dob�e a tímto zp�sobem 
jsme vyšet�ili cca 40 km k.h.. Další výhodou bylo, že pomocí 
busoly a pom�rového m��ítka jsem si byla schopna, v p�ípad� 
pot�eby, odm��it vzdálenosti a úhly z mapy p�ímo v terénu. 

 

4.4.2. Výsledky místního šet�ení na k.h. 
Samotná rekognoskace za�ala v listopadu 2001 a byla ukon�ena 

za�átkem b�ezna 2002 (konec prosince 2001-únor 2002 neprobíhala 
z d�vodu velkého množství sn�hu). Zárove� byly vyhotovovány 
místopisy nalezených hrani�ních znak�  a posléze zpracovány 
systémem Macrogeo 6.50 v digitální podob�– tišt�ná podoba 
viz.P�íloha C, digitální zpracování na CD-ROM v adresá�i 
„místopisy“. V pr�b�hu b�ezna prob�hlo nafocení identických bod�, 
za ú�elem archivace a jejich využití pro napln�ní databáze pevných 
bod� /kap.5/. 

 
Místní šet�ení prob�hlo na 100% k.h. následujících 

k.ú.(Obr.4.3): 

- Benešova Hora 

- �ábuze 

- Mladíkov 

- Nespice 

- Rohanov 

- Vlkonice 
  
 

Celkem bylo nalezeno 72 hrani�ních kamen� – Obr. 4.11 (tj.12 
identických bod� na jedno k.ú.)– z toho 46 s �íslem a vysekaným 
k�ížkem, 23 pouze s �íslem dle PK a 3 hrani�ní kameny pouze 
s k�ížkem – viz.P�íloha C. U 69 kamen� bylo nalezeno vyryté �íslo, 
které vždy souhlasilo s �íslem uvedeným v map� PK. N�které kameny 
m�ly �ísla dv� – viz.odst.4.4.3, Obr.4.9. 

B�hem rekognoskace nebyly bohužel nalezeny žádné dochované 
body  trojmezí. 

Dále jsem si pro nalezené body stanovila kód kvality dle 
sou�asného stavu kamene a použité metody pro jeho zam��ení    
(Tab. 4.2). P�i volb� kódu jsem nebrala v úvahu dobu osazení 
kamene, nebo� všechny nalezené body jsou prokazateln� staré 
hrani�ní znaky. 

V lokalit� nebyly zam��eny žádné naklon�né, �i vyvalené 
identické body metodou GPS, a proto pro n� není uveden kód. 
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Obr. 4.11 
 

 
 

Tab. 4.2 
1 Mezník/kámen, kterému v map� odpovídá zna�ka 

mezníku, ur�en geodeticky 

2 Mezník/kámen, kterému v map� odpovídá zna�ka 
mezníku, ur�en   metodou GPS 

3 Mezník/kámen naklon�ný, ale pevn� osazený, 
ur�en geodeticky 

4 Mezník/kámen vyvalený, �i jinak znehodnocený, 
ur�en geodeticky  

Po�et nalezených identických bod� dle kvality (Tab. 4.3): 
Tab.4.3 

Kód kvality Nalezený po�et 
1 47  
2 5  
3 15  
4 5  

 
Celkový rozpis kód� kvality pro každý nalezený hrani�ní znak 

je v P�íloze B. 
Nebo� bylo nalezeno typov� více druh� hrani�ních znak�, 

rozd�lila jsem je do skupin A-G dle Tab.4.4.  
Sice bylo nalezeno více druh� h.z., ale �asov� spadají do 

stejného období – moje domn�nka, nebo� se mi nepoda�ilo získat 
žádné archivní materiály, které by vypovídaly o historii 
jednotlivých nalezených k.z. práv� v této lokalit�. Nalezené 
kameny se liší jen velikostí, tvarem kamenu, ale mají spole�né 
charakteristické prvky: vyrytá �ísla, velikost k�ížk� na hlav� 
mezníku, použitý p�írodní materiál - kámen, zp�sob osazení – t�sn� 
u tarasu, st�ed meze atd.).  
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4.4.3 Stav katastrálních hranic jednotlivých k.ú. 
Popisované hranice byly šet�eny vždy v celé délce – výsledek 

rekognoskace viz.P�íloha C. 

• Mladíkov x Vlkonice 
Na této k.h. byly nalezeny pouze dva h.z.. Hranice v t�chto 

místech není moc dochována, nebo� jde p�evážn� o prostor s velkými 
poli. �ást k.h. jde podél potoka, který vbíhá do lesa a zde je 
velmi nepravd�podobné p�vodní mezníky najít. 

 

• Mladíkov x Nespice 
Tato hranice prochází z poloviny délky potokem vlévajícím se 

v chatové oblasti Nespice do potoka Sp�lka. Zbytek k.h. b�ží 
v lukách. Jediný nalezený kamenný mezník �.8 byl nalezen v mezi�ce 
u cesty b�žící podél výše zmi�ovaného pot��ku. 

 

• Mladíkov x �ábuze 
Na této hranici byly nalezeny pouze t�i mezníky, i p�esto, že 

se hranice dá dle mapy dob�e identifikovat. Od Nespic prochází po 
okraji lesa, dále loukou – patrná mezi�ka, která pokra�uje podél 
nezpevn�né cesty navazující na asfaltovou silnici (Vacov – Zadov). 
Pod obcí Mladíkov tuto komunikaci p�ebíhá a pokra�uje lesem, kde 
jsou patrné zbytky tarasu, ovšem bez k.z. 

 

• Mladíkov x Benešova Hora 
Tato hranice je špatn� identifikovatelná, nebo� b�ží st�edem 

potoka a dále pastvinou. Nebyl nalezen ani jeden h.z.. 
 

• Mladíkov x Rohanov 
Tato �ást k.h.probíhá st�edem potoka, který v obci �ábuze 

vtéká do potoka Sp�lka. Takovou situaci net�eba komentovat. 
 

• Vlkonice u Vacova x Vrbice u Vacova 
Celá tato hranice probíhá velkými poli. Dá se ur�it p�ibližný 

pr�b�h, nebo� v polích z�staly malé neorané ostr�vky, na kterých 
je ješt� dnes možno najít zarostlý rozvalený taras, �i mohutný 
starý strom. 

 

• Vlkonice u Vacova x Vacov 
K.h. probíhá obcí Vacov st�edem , �i po kraji asfaltové 

komunikace spojující obec Mi�etice s obcí Mladíkov. 
 

• Vlkonice u Vacova x Mi�etice u Vacova 
Od obce Vacov k osad� Vlkonice není k.h. znatelná, nebo� 

prochází rozlehlou pastvinou. U Vlkonic vbíhá do lesa, kde je 
znatelná dle tarasu s množstvím dochovaných hrani�ních kamen�. 
Tyto h.z. mají na sob� vyryta dv� �ísla p�.5/10 (Obr.4.12). 
Nenašla jsem nikde vysv�tlení pro� jeden h.z nese dv� �ísla, a ze 
sousedních h.z. se dá pouze dovodit, že se jedná o dv� �íselné 
�ady, jednu vzestupnou a druhou sestupnou. Domnívala jsem se, že 
body byly p�i zna�ení k.h. sousedních k.ú. pro každé k.ú. 
o�íslovány samostatn�, ale i v mapách PK pro jednotlivé k.ú. jsou 
body ozna�eny podlomením, �i pouze jedním z �ísel stejným na obou 
mapách PK. V instrukci A je vysv�tleno, kdy se kameny ozna�ovaly 
lomeným �íslem (viz.kapitola 4.2.5.1), ale tato teorie se nedá 
uplatnit na mnou nalezených identických bodech, nebo� jsou 
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podstatn� starší. Stejný p�ípad se vyskytl na k.h.�ábuze x 
Branišov, Rohanov x Benešova Hora. 

 
Obr.4.12 

 
 

• Nespice x Mi�etice u Vacova 
U obce Mi�etice b�ží loukami, nad obcí p�ebíhá v mohutný 

kamenný taras – p�es metr vysoký, který zabíhá do lesa. V lese 
jsou dochovány p�vodní mezníky s �ísly. Hranice zde tvo�í jakousi 
podkovu na malém prostoru a pak vybíhá do louky, kde se už nedá 
identifikovat.  

 

• Nespice x Žár u �kyn� 
Tuto k.h. bylo velmi t�žké ur�it v terénu, zejména od obce 

Mi�etice. K.h.nás zavedla do hustého lesa na jehož za�átku byla 
hranice patrná rozvaleným tarasem, ale posléze se taras ztrácel. 
Bylo zde opravdu t�žké identifikovat hranici, nebo� ta b�ží lesem, 
který je plný kamen�, typov� stejných. Díky busole a krokování 
jsme p�ibližn� její pr�b�h ur�ili, ale nebyl nalezen ani jeden 
katastrální mezník. Sm�rem k obci Žár hranice vbíhá do luk a jde 
po mezích, kde vzhledem k hustému trní nebylo hledání snadné, ale 
nakonec bylo i bezvýsledné. Ve v�tší �ásti je ješt� vid�t kamenná 
zídka. U obce Žár byl nalezen jediný kamenný mezník s �íslem u 
komunikace Žár - Nespice. Dál b�ží hranice polmi, mezí a  potokem 
Sp�lka. Dle terénních stup�� a kulturou odlišných pruh� je hranice 
dob�e znatelná, ovšem bez identických bod�. 

 

• Nespice x Putkov 
Na této hranici byly nalezeny nejzajímav�jší kamenné mezníky a 

to s letopo�tem. U osady Mlýny vbíhá katastrální hranice do lesa. 
Hranice je dob�e znatelná už i v samotné obci, kde od potoka 
Sp�lka vybíhá taras jde lesem, p�echází v plot a u náhonu u mlýna 
(dnes pila) p�echází op�t ve vysoký taras podél vyjeté cesty a 
posléze vbíhá do lesa, kde taras kon�í. V lese bylo v linii 
nalezeno 8 kamenných mezník� s �ísly identickými s �ísly dle mapy 
PK a krajní  mají vyrytý letopo�et. Jedná se o rok 1821. Kámen 
�íslo 5 je panský mezník vysoký cca 0.8m. Panské mezníky byly také 
nalezeny na k.h.Nespice x Branišov u Zdíkovce. 
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 Tato skute�nost souvisí s historií této lokality, která 
pat�ila ke zdíkovskému panství. R.1603 za Zde�ka Malovce m�lo 
zdíkovské panství zna�nou rozlohu a sahalo až do prostoru Kvildy a 
Bu�iny u státní hranice s Bavorskem. Tém�� t�i �tvrtiny vým�ry 
zdíkovského statku tvo�ily lesy. K velkozdíkovskému panství též 
pat�ilo n�kolik cihelen a skláren, vápenka a lom na t�žbu k�emene 
pro výrobu skla. Roku 1799 Malovci statek prodali. V letech 1803-
1828 spravoval Velký Zdíkov hrab� Ferdinand Palfy-Erdody. Poté se 
vyst�ídalo n�kolik vlastník�, což m�lo vliv na celkové hospoda�ení 
statku. Toto období kon�í rokem 1846, kdy panství Velkého Zdíkova 
kupují Thun-Hohensteinové, kterým už také z�stává. Majitelé a 
vlastníci zdíkovského panství své zdejší lesní a polní 
hospodá�ství spravovali prost�ednictvím svých dosazených zámeckých 
ú�edník� a správc� – direktor-�editel, lestmistr atd. 

 

• Nespice x �ábuze 
Tato �ást k.h. b�ží v�tšinou potokem Sp�lka. V osad� �ábuze 

byly dohledány t�i kamenné mezníky s �ísly na mezi mezi 
zatravn�nými plochami u rekrea�ní chalupy u potoka. V chatové 
oblasti Nespice byly op�t kameny nalezeny na terénním stupni. 

 

• �ábuze x Hodonín u Zdíkovce 
K.h. jde op�t z�ásti potokem Sp�lka a posléze polmi kolem 

potoka. Nebyl nalezen žádný h.z. 
 

• �ábuze x Benešova Hora 
Od Hodonína b�ží katastrální hranice potokem, pak p�echází do 

luk, kde je znatelná podle taras�, n�kde rozvalených, n�kde 
zarostlých. U Mladíkova op�t vbíhá hranice do potoka. Byly 
nalezeny celkem �ty�i dochované kamenné mezníky s �íslem.  

• Benešova Hora x Jaroškov, Hodonín u Zdíkovce 
V celé délce b�ží k.h. podél potoka až k lesu pod Javorníkem. 

Na této hranici nebyl nalezen žádný h.z., nebo� potok byl 
regulován a tím pravd�podobn� p�i úprav� toku p�vodní katastrální 
mezníky zni�eny, použity �i odvezeny. 

 

• Benešova Hora x Úbislav 
Tato hranice probíhá v lese pod osadou Javorník sm�rem na 

Úbislav. P�vodní zna�ení hranice je velmi dob�e dochováno. Není 
zde sice žádný taras, val, patrný terénní stupe�, ale dochované 
katastrální mezníky s �ísly.  

 

• Benešova Hora x Javorník u Stach 
Tato �ást k.h. je patrná v místech, kde nebyla zni�ena p�vodn� 

vystav�ná kamenná zídka vedoucí z osady Javorník do osady Bošice. 
P�evážná �ást p�vodní hranice byla rozvalena p�i stavb� venkovního 
elektrického vedení mezi výše uvedenými osadami.  

 

• Benešova Hora x Rohanov 
Od osady Úbislav probíhá k.h. lesem, na kraji lesa je kamenná 

zídka, která dále pokra�uje po kraji lesa. K.h. prochází st�edem 
lesa, kde na jeho konci u obce Benešova Hora kon�í vysokým 
vystav�ným tarasem. Od Benešovy Hory k Peckovu b�ží pastvinami, 
ale je dob�e poznatelná, bu	 podle taras�, �i terénních stup��. 

 

• Rohanov x Lhota nad Rohanovem 
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Celá rekognoskovaná �ást hranice je v terénu, až na výjimky, 
dob�e identifikovatelná. V �ásti sousedící s osadou Bošice vede po 
okraji lesa, kde je dodnes dochován taras, který je místy 
rozvalený. Pod osadou Lhota nad Rohanovem sice b�ží k.h. po mezích 
mezi pastvinami – vystav�ná zídka, dále remízem a sm�rem k obci 
Vrbice vbíhá na kraj lesa. Domnívám se, že na této �ásti hranice 
bylo dochováno velké množství p�vodn� osazených hrani�ních znak�, 
vzhledem k množství kamenných zídek, ale bohužel na v�tšin� 
místech k.h. jsou dnes pastviny a volný pohyb dobytka se podepsal 
i na samotném stavu jednotlivých kamenných zídek.  

 

• Rohanov x Vrbice u Vacova 
Od Lhoty nad Rohanovem prochází katastrální hranice kolem 

potoka, u kempu v Rohanov� jej p�ebíhá a vbíhá do polí sm�rem 
k obci Vacov. Místy jsou patrné zbytky kamenných taras�, v polích 
malé remízy s k�ovinami a zbytky taras�. 

 

4.5. Zam��ení a výpo�et identických pevných bod� 
k.h. 

Po rekognoskaci terénu, vyhotovení místopis� a fotografií, 
bylo nutné provést p�ipojení nalezených identických bod� k.h. do 
systému S-JTSK. I p�es pom�rn� husté bodové pole a tudíž pom�rn� 
dobré podmínky pro p�ipojení podrobných bod� do S-JTSK geodeticky 
(polygonovým po�adem, rajónem), jsem v rámci urychlení terénních 
prací využila možnosti m��ení metodou GPS ve spolupráci s firmou 
GEKON, s.r.o.,Praha. 

4.5.1 �íslování pomocných bod� a podrobných bod� 
Pro pomocné m��i�ské body do�asn� stabilizované  jsem p�i 

zam��ování identických bod� k.h., a následn� pro jejich výpo�et 
použila ozna�ení 4001 – 4035. 

U podrobných bod� má úplné �íslo bodu tvar PPPSZZZZCCCC, kde 
PPP je po�adové �íslo k.ú. v okrese (Tab.4. ), S, pokud je 
nenulové (1-8), vyjad�uje bod ze sousedního okresu, ZZZZ �íslo 
záznamu podrobného m��ení zm�n (zvolila jsem si rozmezí 1-7) a 
CCCC je vlastní �íslo bodu, které jsem p�i�adila dle �ísla 
nalezeného na kamenu, pokud �íslo nebylo vyryto, p�i�adila jsem 
jej dle mapy PK, pokud m�l mezník ozna�ení dv�ma �ísly, zvolila 
jsem si jedno z nich. Ke každému �íslu bodu jsem p�ipo�etla 9000 
z d�vodu odlišení zam��ených bod� a bod� získaných transformací do 
S-JTSK – p�.�ísla bodu 023000049021-bod �íslo 21 v k.ú.�ábuze. 

�ísla záznamu podrobného m��ení zm�n jsem p�i�adila dle 
jednotlivých vyšet�ovaných k.ú. následn� – viz.Tab. 4.12. 

 
Tab. 4.12 

Název k.ú. Pracovní �íslo k.ú. �íslo ZPMZ 
Mladíkov 114 1 
Vlkonice 198 2 
Nespice 118 3 
�ábuze 023 4 

Benešova Hora 007 5 
Rohanov 148 6 

Mi�etice u Vacova 113 7 
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Body ur�ené metodou GPS byly �íslovány v rozmezí 1001 – 1020. 
Pokud byly touto metodou ur�eny podrobné body, byly následn� 
p�e�íslovány dle p�edpisu uvedeného výše. 

4.5.2 M��ení GPS 

 
4.5.2.1 Geodetické metody GPS 

Jedná se o metody a postupy m��ení v oblastech geodézie, kdy 
se snažíme dosáhnout co nejvyšší p�esnosti ur�ení polohy.  

V geodézii se pro ur�ování polohy bodu využívá fázových 
pozorování a relativní zp�sob ur�ování polohy, kdy m��í sou�asn� 
nejmén� dva p�ijíma�e a výsledkem je relativní poloha t�chto 
p�ijíma�� (Relative Positioning). Systém GPS umož�uje též ur�ení 
absolutní polohy bodu (Point Positioning), ale touto metodou lze 
dosáhnout pouze p�esnosti n�kolika metr�, což je pro geodetické 
ú�ely zcela nevyhovující a navíc je tato služba (PPS - precise 
point service) ur�ena jen pro vojenské subjekty.  

Relativní zp�sob umož�uje ur�it sou�adnicové rozdíly ve 
vztažném družicovém systému vzhledem ke geocentrickému bodu, jehož 
sou�adnice jsou známy. P�i výpo�tu základen do 500 km posta�í 
použít dvojnásobné diference, ovšem pro p�ípadné rozsáhlejší sít� 
je nutné použít trojnásobné diference se zavedením dalších 
korekcí. V závislosti na ú�elu a požadované p�esnosti sít� lze 
použít následující metody:  

statická (mP = 3 - 5 mm)  
rychlá statická (mP = 5 - 10 mm + 1 ppm)  
stop and go (mP = 10 – 20 mm + 1 ppm)  
kinematická (mP = 20 - 30 mm + 3 ppm)  
RTK - real time kinematic (mP = 30 - 50 mm)  
Diferen�ní GPS (DGPS)  
 
Pro zahušt�ní bodového pole v katastru obce Vacov byla použita 

rychlá statická metoda. 
Vzhledem k tomu, že p�i t�chto m��eních o�ekáváme výsledky v 

�ádech centimetrových je nutné splnit n�kolik základních podmínek:  

• sou�asná observace alespo� na dvou bodech  

• dostate�n� velká viditelná �ást oblohy  

• nep�ítomnost p�edm�t� zp�sobujících multipath (vícecestné 
ší�ení signálu)  

 
Multipath znamená, že signál p�ichází na anténu p�ijíma�e 

r�znými cestami. Je zp�soben odrazivými plochami v blízkosti 
p�ijíma�e, ale jsou možné i odrazy v blízkosti vysílací antény.  

Modelovat multipath je nemožné, vzhledem k závislosti na 
prom�nné geometrické situaci. Ale s použitím speciální kombinace 
fázových a kódových m��ení na obou frekvencích je ho možno 
ur�ovat, nebo� všechny systematické chyby – nep�esná znalost dráhy 
družic, chyba družicových hodin, zpožd�ní signálu zp�sobená 
atmosférou, chyba hodin p�ijíma�e, relativistické efekty, variace 
fázového centra antény p�ijíma�e atd. - ovliv�ují stejn� všechny 
typy m��ení. Výjimkou je ionosférická refrakce a multipath. Rozdíl 
mezi ionosférickou kombinací fázových m��ení a stejnou kombinací 
kódových m��ení je zatížen pouze systematickou chybou z multipath. 
Jediným problémem je nízká p�esnost kódových m��ení, která 
zp�sobuje, že menší efekt multipath z�stane neodhalen. �ešením je 
využití polarizace signálu. P�ímý GPS signál je pravoto�iv� 
polarizovaná vlna, zatímco odražený signál bývá levoto�iv� 
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polarizován. Moderní antény dokážou díky tomu efekt multipath 
výrazn� redukovat. 
 
4.5.2.2. Použitá metoda m��ení a vlastní m��ení GPS 

V souvislosti s dokon�ením konfigurace NAVSTAR GPS není otázka  
m��ení tak kritická, jako tomu bylo v dobách, kdy po�et družic byl 
výrazn� nižší. V dnešní dob� lze prakticky v každou denní dobu 
zachytit signál z dostate�ného po�tu družic.P�esto je dobré um�t 
ohodnotit vliv okamžité konfigurace družic na výslednou p�esnost 
m��ení.  

Rychlá statická metoda je ekonomi�t�jší variantou metody 
statické a je pravd�podobn� nej�ast�ji používanou metodou 
v geodézii. Doba observace p�i této metod� dosahuje n�kolika 
minut: 5-30 minut podle typu p�ístroje a vzdálenosti mezi 
p�ijíma�i (délky základny), což je umožn�no technologií rychlého 
ur�ování ambiguit. Po jejich ur�ení je p�esnost ur�ených sou�adnic 
dostate�ná (centimetrová) i z velmi krátkých observa�ních 
interval�. Moderní p�ístroje zpravidla automaticky signalizují, že 
m��ení trvalo dostate�n� dlouhou dobu a je možné jej ukon�it. 
Metoda vyžaduje dvoufrekven�ní p�ijíma� s P kódem a výhodnou 
konfiguraci družic v okamžiku m��ení (5-6 družic s elevací vyšší 
než 15O). Metoda se realizuje dvojicí p�ijíma�� a m��ení lze 
uskute�nit v okruhu 15 kilometr� od zvoleného referen�ního bodu. 
Použití je pro zhuš�ování základních i podrobných bodových polí a 
budování prostorových sítí nižší p�esnosti.  

Princip vlastního m��ení spo�ívá v tom, že jeden p�ijíma� 
z�stává na referen�ní stanici R po celou dobu m��ení. Druhý 
p�ijíma� p�echází postupn� mezi ur�ovanými body. Pokud jsou 
požadovány výsledné sou�adnice v systému JTSK, je nezbytné m��it 
rovn�ž na trigonometrických bodech. Tak získáme sou�adnice 
identických bod� pro výpo�et lokálního klí�e transformace. 

P�ed vlastním m��ením p�ijíma�em GPS jsem po rekognoskaci 
bodového pole a zvážení možnosti zam��ení identických bod� 
polygonovými po�ady, s ohledem na jejich délku, tvar a dle 
prostupnosti terénu rozhodla, ve kterých místech bude p�ínosn�jší 
zahušt�ní metodou GPS. Vybudovala jsem sí� pomocných m��i�ských 
bod�, které byly stabilizovány d�ev�nými kolíky z tvrdého d�eva ve 
st�edu s h�ebí�kem, kterým byla zajišt�na jednozna�nost bodu. P�i 
vlastním výb�ru t�chto bod� jsem musela v�novat hlavní pozornost 
výb�ru místa osazení, nebo� podmínkou pro použití GPS p�ijíma�e je 
otev�ený prostor, bez výrazných p�ekážek, ne pata svahu pod lesem 
(souvisí s úhlem elevace), ovšem d�ležité je i uvážit p�ístup 
k bodu. Nevhodný výb�r místa pro m��ení má vliv na délku observace 
(m��ení). Délka observace záleží na:  

• konfiguraci družic b�hem m��ení  

• po�tu viditelných družic b�hem m��ení  

• stavu ionosféry  

• délce základny  

• po�tu p�ekážek v okolí ur�ovaných bod�  
 
Ukazatelem vhodného výb�ru místa p�i vlastním m��ení je 

charakteristika DOP, která je p�ístrojem udávána po celou dobu 
observace. DOP vyjad�uje p�esnost ur�ení polohy. P�i geodetických 
aplikacích (ur�ování relativní polohy z aposteriorního zpracování 
více epoch m��ení) je závislost výsledné p�esnosti na konfiguraci 
družic složit�jší.  
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�initelé DOP jsou nejmenší, když jsou družice rovnom�rn� 
rozloženy na obloze. Pokud se družice p�iblíží k sob�, �initelé 
DOP rostou. Vliv DOP m�žeme vysv�tlit také tak, že bod, jehož 
polohu ur�ujeme, by m�l ležet v pr�se�íku kulových ploch, jejichž 
polom�r je dán m��enými vzdálenostmi. Protože m��ení vzdálenosti 
není p�esné, bude bod ležet uvnit� jakéhosi „mezikoulí“, jehož 
ší�ka je dána chybou m��ení vzdálenosti. P�i protnutí t�chto 
„mezikoulí“ dostaneme pak prostor (možných poloh), v n�mž hledaný 
bod leží. �ím je tento prostor menší, tím p�esn�jší je ur�ená 
poloha . Nejmenší bude, když se „mezikoulí“ budou protínat kolmo. 
V p�ípad� družicové dálkom�rné navigace bude ur�ení polohy 
nejp�esn�jší, budou-li družice na nebeské sfé�e od sebe co nejvíce 
vzdáleny, tedy jedna bude v nadhlavníku a t�i na horizontu. Pokud 
jsou družice blízko sebe, protínají se „mezikoulí“ pod malým 
úhlem, obsah spole�ného pr�se�íku je velký a m��ení je nep�esné. 

Z uvedeného je z�ejmé, že pro dosažení vysoké p�esnosti ur�ení 
polohy je t�eba dosáhnout nejen malé hodnoty chyby m��ení zdánlivé 
vzdálenosti, ale využít také co nejv�tšího po�tu viditelných 
družic, které jsou od sebe co nejvíce vzdáleny, a tím zmenšit DOP. 

Pro m��ení v námi zahuš�ované lokalit� bylo použito GPS 
p�ijíma�e Trimble 4800. Vlastní m��ení probíhalo b�hem dvou dn�, 
konkrétn� 17-18.4.2002. Po�así bylo polojasné, teplota kolem 16°C, 
slabý vítr.  

Referen�ní stanice byla po oba dva dny m��ení umíst�na na 
orienta�ním bod� (OB3) TB Na vršku �.0929050081 pod osadou 
Mladíkov sm�rem na �ábuze. Nebo� cílem bylo p�ipojit m��ení do 
systému S-JTSK, bylo pro ur�ení transforma�ního klí�e pro Jungovu 
transformaci m��eno na následujících bodech stávajícího bodového 
pole (P�íloha B): 

• TB 0929050130 – U Konopice (u osady Nespice) 

• TB 0929050040 – U Hory (u osady Rohanov) 

• OB 0929050041 

• TB 0929050070 – Na mýtích (u osady Zahrádky) 
 

Celkem bylo zam��eno 20 bod� metodou GPS – pro výpo�ty 
ozna�ené 1001-1020. Jednalo se o pomocné m��i�ské body, ale bylo 
zam��eno i p�t identických bod� na k.h., které se na k.h. 
vyskytovaly samostatn� a daleko od bodového pole a m��ení 
polygonovým po�adem by bylo zdlouhavé. Jedná se o následující 
body: 

• k.h.Mladíkov x Nespice – kámen �. 8 = bod GPS �.1004, 

• k.h.Mladíkov x Vlkonice – kámen �.136 = bod GPS �.1005, 

• k.h.Benešova Hora x Rohanov – kámen �.179 = bod GPS       
�. 1010, kámen �. 180 = bod GPS �. 1009 

• k.h.�ábuze x Nespice - kámen �.28 = bod GPS �.1006 
 
Podmínkou pro zam��ení pomocného m��i�ského bodu byla 

viditelnost minimáln� na �ty�i družice. P�i tomto po�tu družic 
trvala délka observace 20 minut. P�i viditelnosti p�ti družic 
trvala observace 15 minut, pro šest a více družic byla délka 
m��ení 6 minut (v�tšina observací).  

P�i m��ení technologií GPS nebyly dodrženy požadavky [28], ale  
firmou, která m��ení provád�la je garantována u všech zam��ených 
bod� p�esnost pro kód charakteristiky 3 ([14],bod 12 p�ílohy). 
Poloha bod� 1002,1003, 1014 a 1020 byla ov��ena nezávislým m��ením 
totální stanicí z polohového bodového pole. 
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Záznam terénního m��ení p�ístrojem Trimble 4800, který je 
výstupem ze software GPSurvey v.2.35, je uložen na CD-ROM (2x 
soubor s p�íponou LOG), spolu se soubory transformací m��ení GPS 
z WGS-84 do S-JTSK (2x soubor s p�íponou GPS).  

 

4.5.3. Ur�ení ID bod� polygonovými po�ady, rajóny 
Podrobné m��ení se p�ipojovalo na body polohového bodového 

pole, pop�.jeho zahušt�ní metodou GPS (kap.4.5.1), z d�vodu 
p�ipojení identických bod� do systému S-JTSK. Dále jsou uvedeny 
podrobné body, které byly p�ipojeny jiným zp�sobem. Nebo� ú�elem 
nebylo vyjád�ení prostorových vztah� podrobných bod�, bylo m��eno 
jen ve vodorovném sm�ru, tj.polohové ur�ení bod�. 

Pro m��ení byly použity elektronické dálkom�ry: Sokkia 
PowerSet 4000 a Sokkia SET5A, zap�j�ené Geodetickou kancelá�í 
Vlasák, s.r.o., Strakonice, stejn� jako další m��ické pom�cky a 
software pro výpo�et. Tyto typy p�ístroj� zajiš�ují prakticky 
nezávisle na velikosti m��ené délky konstantní vysokou p�esnost 
m��ených délek p�i jednoduché signalizaci m��ených bod� odraznými 
hranoly na výty�ce. 

 Pozornost je t�eba v�novat orientaci m��ení. Délky na 
orienta�ní body nesm�jí být kratší, než délky na ur�ované body. 
Každý jednozna�n� identifikovatelný zam��ený podrobný bod má 
p�esnost pomocného m��i�ského bodu a je možné jej p�i dalším 
m��ení použít jako stanoviska, �i orienta�ního bodu. 

Pevné body k.h. byly ur�eny polygonovými po�ady (v žádném 
p�ípad� nebyl použit volný po�ad), rajóny. Pro výpo�etní práce byl 
použit program GEUS. 

Pro ur�ení sou�adnic pomocných m��i�ských bod� a podrobných 
bod� polohopisu byly dodrženy charakteristiky a kritéria pro kód 
charakteristiky kvality 3 dle bodu 12 p�ílohy vyhlášky [14].  

Kód charakteristiky kvality 3 nemají následující body, které 
byly p�evzaty z RESu pro mapu ZMVM k.ú.Putkov (p�vod - p�ímo 
m��ené body): 

• 3-9015 – je identický s bodem 141000360020, v mapovacím 
ná�rtu �.36 (Vimperk 3-1/4) má popis �.15, 

• 3-9017 – byl ur�en z volného stanoviska s p�ipojením na 
identické body ZMVM (protokol o výpo�tu v souboru 
dipl0405.txt). Výpo�tem byla ov��ena totožnost s bodem 
141000360018. V mapovacím ná�rtu ozna�en popisem kámen. 

• 3-9018 – bod totožný s bodem 141000360016 z mapovacího 
ná�rtu �.36 (Vimperk 3-1/4), ozna�en popisem �.18. 

 
Body mají kód charakteristiky kvality 4. 
 
Pro p�ipojení bod� 3-9003, 3-9005, 3-9006, 3-9021, 3-9022 do 

S-JTSK bylo využito vyty�ovacího ná�rtu pro vyty�ení lesních 
pozemk� �. 94-445/1999 a �. 95-493/1999. M��ení vyhovovalo 
p�esnosti pro kód 3. 

  O pr�b�hu automatizovaného výpo�tu byly zpracovány 
protokoly, ze kterých je z�ejmý postup zam��ení a dosažená 
p�esnost. Výpo�etní protokoly jsou uloženy na CD-ROM. 
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4.6 Shrnutí 
Na testované lokalit� šesti katastrálních území v okrese 

Prachatice bylo p�i místním šet�ení katastrálních hranic nalezeno 
celkem 72 p�vodních hrani�ních znak�. Z tohoto po�tu bylo pouze  5 
kamen� vyvalených, �i p�esunutých (odst.6.3). Poloha všech 
hrani�ních znak� byla ur�ena v systému S-JTSK a poslouží pro 
porovnání takto ur�ených sou�adnic se sou�adnicemi  získaných 
transformací dle [5] v následujících kapitolách. 
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5. Databáze pevných bod�  
Z hlediska zem�m��i�ské �innosti je d�ležitým parametrem 

poloha nalezeného identického bodu na k.h.. V mnou zpracovávané 
lokalit� bylo nalezeno celkem 72 pevných bod� na k.h., které byly 
polohov� ur�eny v systému    S-JTSK pro kód charakteristiky 
kvality 3. Jedná se v�tšinou o body, které se nacházejí 
v extravilánu obcí, kde je vždy nalezení jednozna�n� 
identifikovatelných bod� dle katastrální mapy obtížn�jší. Proto 
jsem navrhla databázi t�chto bod�, která by mohla být využita pro 
další zem�m��i�skou �innost v okolí katastrálních hranic. Obsahem 
databáze jsou pro každý nalezený identický bod k.h. následující 
informace: 

• �íslo bodu 

• sou�adnice v S-JTSK 

• charakteristika kvality 

• popis bodu (vyryté znaky, rozm�ry) 

• detail 

• fotografie 

• místopis 

5.1 Vytvo�ení a popis databáze 
Databázi jsem vytvo�ila v systému Microstation J s geodetickou 

nadstavbou MacroGEO verze 6.50. Vytvo�ená databáze je p�ílohou na 
CD-ROM v adresá�i Databáze. 

Databázový systém je programové dílo, které zajiš�uje práci 
s daty uloženými v databázi. Program Microstation  podle typu 
datového modelu spolupracuje s rela�ními databázovými systémy a 
jedná se o systém typu klient-server.  

V systému MacroGEO jsem založila novou lokalitu, �ímž se 
rozumí vytvo�ení pracovního prost�edí, ve kterém lze definovat 
r�zné parametry pro tvorbu grafických i negrafických dat. Tyto 
definice jsou pak vlastní pro každou lokalitu. Ve skute�nosti 
založení lokality znamená založení podadresá�e na adresá�i 
lokalit. Jméno adresá�e je shodné se jménem lokality, strom 
podadresá�� je standardní v každé lokalit� (viz.CD-ROM). Sou�ástí 
vytvo�ení lokality je založení výkresového souboru pojmenovaného 
po lokalit� –v mém p�ípad� databáze.dgn – v m��ítku 1:5000 (systém 
umož�uje p�ejít na m��ítko jiné) a souboru bod� (p�ednastavený 
název body.dgn), založení databází pro bodové pole. 

Po zadání jména lokality se otev�e dialogový box s možností 
nastavení parametr� lokality. Tyto hodnoty slouží k definici 
vlastností systému vzhledem k tvorb� grafických dat (m��ítko 
kresby, 3D, p�esnost, ur�ení atribut� pevných a podrobných bod�, 
souboru bod�). Nastavení nelze v pr�b�hu práce na lokalit� m�nit. 
Takto vytvo�ená lokalita se pro dalšího uživatele m�že stát 
lokalitou vzorovou – p�i zakládání vlastní lokality nastaví pouze 
odkaz na lokalitu, kterou chce využívat jako vzorovou. Tímto 
zp�sobem m�že využívat p�eddefinovaných vlastností pro vzorovou 
lokalitu, ale zárove� je mu znemožn�no cokoliv m�nit v p�vodním 
nastavení vzorové lokality.  

Pro lokalitu Databáze jsem vytvo�ila definici kategorií, 
skupin a prvk� lokality pro kresbu a tisk. Zakladatel lokality 
musí mít p�edstavu o tom, jaké prvky chce graficky zobrazit, a 
které z nich ponesou databázové informace. Potom už je vlastní 
napln�ní definice jednoduchou záležitostí. V okn� Manažer definice 
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(Obr. 5.1) se v levém okn� vypisuje funkce definované kategorie, 
skupiny a prvky, pravá �ást se m�ní podle volby v levém okn�. 

Na obr. 5.1 je vid�t struktura mnou vytvo�ené definice.  
 

Obr. 5.1 

 
 
 
 

Definici jsem nazvala M��ené ID body v S-JTSK a vytvo�ila dv� 
kategorie Databáze a Body. Kategorie Databáze obsahuje následující 
skupiny: Hranice parcel a územních celk�, Zna�ky bodového pole a 
�ísla bod� nesoucí informaci. Do každé skupiny se už dle uvážení a 
pot�eb uživatele p�idávají jednotlivé prvky (features) typu bu�ka, 
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linie, útvar, text a kóta. Podle zvoleného typu prvku se otev�e 
p�íslušná karta , která umož�uje definovat atributy prvku – nejen 
pro kresbu, tisk, ale i pro kontrolu prvku (p�. m��ítko, tlouš�ka, 
povolené typy prk� pro daný prvek atd.).  

Ke každému prvku m�že být definována databázová tabulka. Ve 
volb� Databáze uživatel zadá, zda má mít, �i nemá mít prvek 
p�ipojený databázový záznam. V mnou vytvo�ené definici, jsem se 
rozhodla, že databázovou informaci ponesou vlastní �ísla 
identických bod� v kresb�, uložené ve vrstv� 40 (obr. 5.2). 

 
Obr.5.2

 
Jakmile je definice vytvo�ena, je už snadné a �asov� nenáro�né  

naplnit kresebný soubor požadovanými prvky, využitím definice. 
Hlavní menu obsahuje funkci Kresba, která slouží pro vytvá�ení 
kresby podle p�edem vytvo�ených definic skupin a jejich zna�ek. Ve 
své podstat� to znamená, že nemusím pro každý prvek definovat jeho 
atributy, ale pouze si vyberu kresebný prvek, který chci umístit 
do výkresu – p�. hranice k.ú., znak hranice pozemk�. Tímto 
jednoduchým a rychlým zp�sobem byl napln�n soubor databáze.dgn, 
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který obsahuje hranice k.ú., název k.ú., zna�ky identických bod� a 
vlastní �ísla bod�, které mají v definici lokality nadefinován 
databázový záznam. Stejný p�íznak by mohly mít i zna�ky bod� po 
drobné úprav� definice.   

P�ipojení databázového záznamu k vybranému prvku je pro 
uživatele jednoduchou záležitostí, nebo� existuje funkce Vložení a 
editace databázového záznamu ( Menu - Služby). Je možno naplnit 
položky : Foto, Detaily, Texty, Mapy a Data. 

5.2. Prohlížení databáze 
Vlastní prohlížení databázových záznam� se vyvolá z nabídky 

Menu MacroGeo – Služby – Souvislosti (obr. 5.3).   
 
Obr. 5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úloha umož�uje využívat další informace o vybraných objektech 

formou zobrazení fotografie objektu, dalšího kresebného souboru 
(nap�. detailu objektu), textového souboru nebo libovolného 
dokumentu Microsoft Office (*.doc, *.xls) zprost�edkovan� p�es 
databázi.  

Uživatel v dialogovém boxu vybere jednu z možností:  

• DETAIL – do zvláštního dialogového boxu se vykreslí obsah 
specifikovaného kresebného souboru, v mém p�ípad� 
místopis bodu. S obsahem dialogového boxu lze pracovat 
pomocí funkcí:  
1. detail – ur�ením dvou bod� v aktivní ploše dialogového 
boxu 
2. lupa zv�tšit – ur�ením bodu v aktivní ploše 
dialogového boxu 
3. lupa zmenšit – ur�ením bodu v aktivní ploše 
dialogového boxu 
4. zobraz vše – ur�ením bodu v aktivní ploše dialogového 
boxu. 

• MAPA – jako aktivní kresebný soubor se zobrazí 
specifikovaný kresebný soubor – mapa KM-D, pro vnit�ní 
vyšet�ené k.h. v zájmové lokalit�, tj. 6 zadaných k.ú., 
je možnost zobrazení KM-D mapy pro ob� k.ú., které mají 
spole�nou k.h.. 

• FOTO – do zvláštního dialogového boxu se vykreslí 
rastrový soubor .jpg svázaný s identickým bodem. 
S obsahem dialogového boxu lze pracovat pomocí funkcí: 
1. detail – ur�ením dvou bod� v aktivní ploše dialogového 

boxu 

navazující 
informace 

foto 
 

detail 
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2. lupa zv�tšit –ur�ením bodu v aktivní ploše dialogového 
boxu 

3. lupa zmenšit –ur�ením bodu v aktivní ploše dialogového 
boxu 

4. zobraz vše – ur�ením bodu v aktivní ploše dialogového 
boxu. 

• TEXT – do zvláštního dialogového boxu se zobrazí obsah 
specifikovaného textového souboru. V souboru lze listovat 
pomocí lišty na pravém boku dialogového boxu. 

• DATA – funkce spustí p�íslušnou aplikaci a otev�e v ní 
požadovaný dokument – v mém p�ípad� dokument WORD -*.DOC, 
ve kterém jsou p�ehledn� uvedeny základní informace o 
bodu – �íslo bodu, sou�adnice v S-JTSK, popis umíst�ní 
bodu, rozm�ry kamene, kód charakteristiky kvality bodu, 
datum nalezení. 

• ZP�T – je dostupná po p�edchozím použití možnosti mapa a 
umožní návrat do p�vodního kresebného souboru. 

 
Po výb�ru jedné z možností je uživatel vyzván k ur�ení 

kresebného prvku. Pokud je v n�jaké položce odkaz na více soubor� 
je uživatel vyzván k výb�ru v dalším dialogovém boxu. 

K jednomu objektu lze zárove� vyvolat zobrazení fotografie, 
textu, detailu i MS Office dokumentu. 

5.3 Shrnutí 
Vytvo�ila jsem databázi nalezených mezník� na k.h., která je 

pouze návrhem jaké informace by m�ly být vedeny k jednotlivým 
dochovaným hrani�ním znak�m a které by do budoucna posloužily  
k jednozna�né identifikaci t�chto bod� v terénu p�i m��ení zm�n 
v jejich okolí – fotografie, místopisy, popisy umíst�ní, rozm�r�, 
sou�adnice v S-JTSK, kód charakteristiky kvality. 

Pro napln�ní databáze jsem zvolila systém MacroGEO, nebo� se 
domnívám, že pro dalšího uživatele, který využije mnou vytvo�enou 
lokalitu jako vzorovou, je velmi triviální napln�ní nové databáze 
pro jakékoliv k.ú. a její další dopl�ování a vedení. Navrhovala 
bych vedení databáze pro jednotlivá k.ú. samostatn� (vzhledem 
k p�edpokládanému objemu dat do budoucna), i když já jsem 
vytvo�ila databázi pro celou mnou zpracovávanou lokalitu (pouze 
z demonstrativních d�vod�). Tím, že další uživatel užije mojí 
definici jako vzorovou, je také zabezpe�eno to, že nemá možnost 
jakýchkoliv nežádoucích zm�n v p�vodním nastavení parametr� 
lokality a je omezen pouze na napln�ní a editaci databáze, 
s možností tisku jakýchkoliv informací z nich.  

Napln�ní databáze v programu MacroGEO je pouze jedna z mála 
možností, který tento systém umož�uje. Jeho vlastnosti jsou 
p�izp�sobeny nasazení pro uživatele, kte�í pracují s údaji o území 
ve form� grafické i negrafické. Tedy nap�. ú�ady státní správy i 
samosprávy, správci objekt� inženýrské výstavby apod. Uživatel má 
p�i tvorb� digitální mapy zajišt�no, že nevznikne pouze „holý“ 
obrázek. Snadné spojení kresby a negrafických informací umož�uje 
provád�t vyhledávání a výb�ry podle nejr�zn�jších kritérií. Tento 
systém také umož�uje práci s databázemi katastru nemovitostí – 
databáze vlastník�, parcel, parcelních díl� jednotlivých parcel, 
list� vlastnictví. 
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6. P�evod souvislého zobrazení a mapy KM-D do     
S-JTSK, ov��ení p�esnosti KM-D a 
technologie [5] pomocí databáze pevných 
bod�  
Pro p�evod souvislého zobrazení do S-JTSK byly použity 

výsledné soubory t�etí kapitoly. Do systému S-JTSK byly dále 
p�evedeny mapy KM-D (S-SKm) pro k.ú. Benešova Hora, �ábuze, 
Mladíkov, Nespice, Rohanov, Vlkonice u Vacova. Pomocí jednozna�n� 
identifikovatelných podrobných bod� ode�tených z KM-D lokalizované 
v S-JTSK a bod� p�ímo m��ených byla ov��ena p�esnost katastrální 
mapy digitalizované v S-JTSK s kódem charakteristiky kvality 8 
[14].  

6.1 Transformace S-SK do S-JTSK 
Pro p�evod souvislého zobrazení ze systému S-SK /kap.3/      

do systému S-JTSK je dle návodu [5] odst. 2.6 využito globálního 
transforma�ního klí�e sestaveného z identických bod� triangulace 
stabilního katastru. Podmínkou je znalost sou�adnic v obou t�chto 
systémech. Pro testovanou lokalitu byl použit transforma�ní klí� 
z trigonometrických bod� uvedených v Tab.6.1. 

 
Tab.6.1 

�íslo bodu Y1 (výchozí) X1 (výchozí) Y2 (výchozí) X2 (výchozí) 
Dy 
[m] 

Dx 
[m] 

Polohová 
odchylka 

[m] 
0929040220 15621.04   -66840.93   806331.67 1136189.81 0.05 0.18    0.19 
0929050060 13174.82   -64340.29   802408.72 1141540.47   0.15   -0.07   0.17 
0929050320 12971.18   -60198.37   803135.82 1149372.08   -0.24   -0.09   0.26 

0929100250 16760.35   -59447.95   810451.91 1149765.74    0.08    0.06 0.10 
0929100140 19809.02 -61735.75 815563.29 1144653.07 -0.23 0.20 0.23 

0929090210 20626.14 -65354.40 816127.48 11376639.22 -0.23 0.20 0.31 

 
Výsledné transforma�ní rovnice: 

      X =    1.8776442603 x +   -0.2680041824 y +    1265879.6248 
      Y =    0.2679567317 x +    1.8776380087 y +     794911.4390 
 
        St�ední chyba transformace mt= 0.24 m. 

 
Pro transformaci S-SK do S-JTSK byla použita nereziduální 

transformace Thin Plate Spline (TPS) systému Kokeš. Tato 
transformace kompenzuje zkreslení transformovaného rastru a 
koriguje jeho pr�b�h v okolí identických bod� [6]. 

Byly transformovány rastry souvislého zobrazení a výkresy 
digitalizovaných hranic jednotlivých katastrálních území /výsledky 
t�etí kapitoly/. Výsledkem transformace jsou rastry souvislého 
zobrazení map PK v S-JTSK a vyrovnané katastrální hranice, které 
budou využity pro posouzení p�esnosti p�evodu KM-D do S-JTSK.  

Na obr. 6.1 je znázorn�no rozložení bod� transforma�ního klí�e 
vzhledem k testovaným katastrálním územím. Je patrné, že všechny 
k.ú. se nacházejí uvnit� oblasti transforma�ního klí�e, a proto 
jej není nutné upravovat p�idáním dalších identických bod�. 
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Obr. 6.1 

 

 

6.2 P�evod KM-D do S-JTSK 
Pro transformaci digitalizované katastrální mapy ve vým�nném 

formátu S-SKm do S-JTSK byla použita podobnostní transformace. Jako 
identické body byly ur�eny body trojmezí, které jsou ve v�tšin� 
testovaných k.ú. rozloženy rovnom�rn� po obvodu jednotlivých k.ú.. 
V p�ípad� nejednozna�nosti bodu trojmezí (nap�.st�ed potoka) byl 
zvolen za identický bod mezník v blízkém okolí bodu trojmezí.  

Tím byly KM-D p�ibližn� p�evedeny do S-JTSK. Dále byla 
provedena dotransformace na body vyrovnané katastrální hranice 
v S-JTSK (odst. 6.1). Byl sestaven transforma�ní klí� nereziduální 
Jungovy transformace, kde zdrojovou soustavou byly body 
katastrální hranice KM-D po podobnostní transformaci a cílovou 
soustavu ur�ovaly identické body vyrovnané katastrální hranice. 

Sestavené transforma�ní klí�e pro jednotlivá k.ú. jsou uloženy 
na CD-ROM. 

Na obr. 6.2 je ukázka soutisku rastru souvislého zobrazení a 
mapy KM-D lokalizované v S-JTSK na styku �ty�ech mapových list� 
v k.ú. Vlkonice u Vacova. 
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Obr.6.2 

 
 

 
 
 

6.3 Ov��ení p�esnosti pomocí databáze pevných bod�  
Na zvolené lokalit� bylo nalezeno celkem 72 identických 

pevných bod� (odst. 4.4.2) na katastrálních hranicích.  T�mto 
hrani�ním znak�m byly p�id�leny kódy charakteristiky dle kvality 
dochování bodu a použité m��i�ské metody (Tab. 4.2). Celkový 
p�ehled o po�tu bod� dle kód� uvádí Tab. 4.3, v p�íloze C jsou 
uvedeny kódy jednotliv� pro všechny nalezené body. 

Porovnáním p�ímo  m��ených hrani�ních znak� a bod� ode�tených 
z vyrovnaných hranic v S-JTSK jsem dostala diference v 
sou�adnicích jednotlivých bod�. Ze souboru jsem usoudila na výskyt 
hrubých chyb a tyto body byly následn� ze statistického souboru 
vylou�eny.  

6.3.1 Hrubé chyby na katastrálních hranicích 

• k.h.Benešova Hora x �ábuze 
V celé délce k.h. byly nalezeny 4 p�vodní hrani�ní znaky. 

Bod �.007000059020, který byl nalezen odd�len� od ostatních 
bod�, nevykazuje diference p�es mezní odchylku (odst. 6.3.2). 
Body �. 007000059032, 007000059033 a 007000059034, které jdou 
za sebou na �ásti k.h., však p�ekro�ily mezní odchylku.   
V Tab. 6.2 jsou jejich diference a polohová chyba. 

Na Obr. 6.3 je graficky znázorn�n rozdíl m��ené 
katastrální hranice a hranice vyrovnané dle [5].  
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Tab. 6.2 

�.b.mer [m] Ymer [m] Xmer [m] Ymap [m] Xmap [m] dy [m] dx [m] dp [m] 

007000059032 809476,73 1142398,47 809463,49 1142402,98 -13,24 4,51 13,99 
007000059033 809434,70 1142379.67 809426,18 1142384,36 -8,52 4.69 9,73 
007000059034 809405,03 1142361,63 809407,38 1142365,09 2,35 3,46 4,18 

 
 

Obr. 6.3 

 
Body �. 32 a �. 33 jsou p�vodní mezníky pevn� osazené v zemi 

na horní hran� svahu, bod �. 34 je také p�vodní kámen, ale je 
vyvalený a sjetý po mezi dol�. Z Obr. 6.3 je vid�t, že práv� tento 
bod je na k.h., a proto se domnívám, že pr�b�h k.h. byl zakreslen 
pod mezí, ale kameny osazeny nad mezí. Abych mohla s jistotou 
tvrdit, že tato hrubá chyba vznikla p�i p�vodním mapování, bylo by 
nutné provést kontrolní zam��ení t�chto bod� k.h.. Body byly 
ur�eny rajónem z pevného stanoviska 1018 s orientací na b.�. 1017 
a 1019 (st�.chyba transformace – 0.0105), které byly ur�eny 
metodou GPS. Pro tyto body byla garantována p�esnost, která  
vyhovuje kritériím p�esnosti podle bodu 12. p�ílohy k vyhlášce 
190/1996 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 179/1998 Sb.. 

• k.h. �ábuze x Nespice 
Dalším bodem, jehož polohová odchylka je 10,20 m je        

b.�. 023000049021. Tento hrani�ní znak by m�l být podle PK mapy na 
rozhraní dvou kultur, kde je v terénu patrná mez. Fyzicky byl 
nalezen �áste�n� zakopaný a obložený kameny na b�ehu potoka    
(obr. 6.4). Nejspíš majiteli pozemk� p�ekážel p�i zem�d�lských 
pracích a proto ho vykopal a posunul po mezi k potoku. 

 

• k.h. Nespice x Žár u �kyn� 
S jistotou jsem nebyla schopna v terénu rozhodnout o poloze 

b.�. 118000039020. Byl nalezen pevn� osazený bod v p�íkopu u 
hlavní komunikace Žár - Nespice pod zbytky tarasu, v místech, kde 
je dle mapy PK zna�ka mezníku a �íslo 20. V dolní �ásti kamenu 
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jsou zbytky vyrytého �ísla, ale u jiných nalezených bod� bylo 
�íslo spíše v horní �ásti kamenu. Tento kámen byl ur�en v S-JTSK 
s v�domím, že m�že jít o špatnou identifikaci bodu, což se také 
polohovou odchylkou 13,63 m potvrdilo.(obr. 6.5) 

 
 
 

            
     Obr.6.4                                Obr.6.5 
 
 

• k.h. Vlkonice u Vacova x Mi�etice u Vacova 
Bod �. 198000029015 (kód kvality 4). Vypo�tená polohová 

odchylka z diferencí zam��eného bodu a bodu vyrovnané k.h. je  
6.37 m. Nalezený kámen byl vyvalen a z velikosti polohové odchylky 
je z�ejmé, že byl p�enesen. 

  

6.3.2 Výpo�et st�ední sou�adnicové chyby 
Dle [14] bodu 12.8 p�ílohy se dosažení p�esnosti ur�ení 

sou�adnic podrobných bod� ov��uje pomocí: 
1. om�rných m�r nebo kontrolním m��ením délek p�ímých 

spojnic jiných vybraných dvojic podrobných bod� a jejich 
porovnání s délkami, vypo�tenými ze sou�adnic nebo 

2. nezávislého kontrolního m��ení a výpo�tu sou�adnic výb�ru 
podrobných bod� a jejich porovnání s ur�enými 
sou�adnicemi. 

 
Pro ov��ení p�esnosti jsem zvolila bod 2. 
Z p�vodního statistického souboru 72 identických bod� na k.h. 

byly vylou�eny hrubé chyby (odst. 6.3.1) – celkem 6 bod�. Dále 
byly vylou�eny body s kódem charakteristiky 4 dle Tab. 4.2, a to 
následující: 007000059144, 007000059105, 118000039051. V souboru 
pro ur�ení st�ední chyby zbylo 63 bod�. 

Další body vylou�ené ze souboru jsou pevné body s kódem 
charakteristiky kvality 4 dle vyhlášky [14]. Jsou to: 3-15, 3-17 a 
3-18,tj. ve statistickém souboru zbývá 60 bod�.  

Pro výpo�et st�ední sou�adnicové chyby byly použity vzorce 
(3.2) a (3.3) uvedené ve t�etí kapitole.  
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Mezní odchylka byla stanovena jako 2.5 násobek st�ední chyby mx 
a my. U bod� 007000059103 a 113000079050 byla p�ekro�ena hodnota 
mezní odchylky, a proto byly ze souboru vylou�eny. Do kone�ného 
rozboru vstupovalo 58 zkušebních bod� (obr. 6.6) a výsledné 
hodnoty jsou následující: 

 
my=1.23 m 
mx=1.22 m 
 
mxy=((my

2+mx
2)/2)1/2 = 1.22 m          (6.1) 

 
 Pro podrobné body mapy KM-D vzniklých vektorizací grafického 

obrazu mapy v m��ítku 1:2880 je stanoven kód charakteristiky 
kvality 8, pro který je p�edepsaná mezní odchylka daných sou�adnic 
podrobného bodu a sou�adnic z kontrolního m��ení umxy=2 m. Výsledná 
st�ední sou�adnicová chyba na testované lokalit� je mxy=1.22 m, 
�ímž není mezní chyba p�ekro�ena a je spln�no kritérium p�esnosti 
pro kód charakteristiky kvality 8 ([14],[16], dle 18 je povolena 
odchylka v sou�adnici 3 m)).  

 
Obr.6.6 

 

 
 
 

V kap.3 byla ur�ena p�esnost souvislého zobrazení mxy< 0.4°. 
Dle [29] odst. 2.6.2 je v takovém p�ípad� reálné o�ekávat p�esnost 
takto p�epracovaného podrobného bodu charakterizovanou st�ední 

sou�adnicovou chybou mx,y< 0.9 m. St�ední chyba bod� na vyrovnané 
hranici SKmxy= 0.46m je p�i p�evodu do S-JTSK ovlivn�na st�ední 
chybou afinní transformace mt= 0.24m : 

 
JTSKmxy= (

SKmxy
2+ mt

2)1/2= 0.52 m 
 
Tato hodnota je p�edpokládaná st�ední chyba bod� na 

katastrální hranici souvislého zobrazení v S-JTSK. Skute�ná 

st�ední chyba pro soubor 58 bod� je mxy= 1.22 m (6.1). Tato 
st�ední chyba nep�ekra�uje hodnotu mezní odchylky. Analýzu by bylo 
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vhodn�jší provád�t na souboru s v�tším po�tem identických bod� 
(p�.stavby v blízkosti k.h., mezníky na vlastnických hranicích a 
zárove� do souboru nezapo�ítávat body na p�ímých liniích k.h., 
pokud na ni nenavazuje hranice jiná).     

  Na p�epracovaných KM-D do S-JTSK je možné dále aplikovat 
standardní rozbory p�esnosti zprost�edkovaných veli�in jako jsou 
dopustné odchylky kontrolních om�rných, �i kontrola mezních 
odchylek ve vým�rách parcel. Test om�rných byl proveden pro k.ú. 
Mladíkov a výsledky jsou sou�ástí návodu [7]. 

V Tab. 6.3 jsou uvedeny výsledky st�edních sou�adnicových chyb 
pro jednotlivá k.ú., po�et id.bod� v k.ú. a pr�m�rná st�ední 
sou�adnicová chyba:  

 
Tab. 6.3 

Název k.ú. 
Po�et 
id. 
bod� 

my 
[m] 

mx 
[m] 

mxy 
[m] 

Benešova Hora 12 1.61 1.08 1.37 
�ábuze 14 1.02 1.39 1.22 
Mladíkov 6 0.36 0.91 0.69 
Nespice 29 1.28 1.01 1.15 
Rohanov 7 0.90 0.45 0.71 
Vlkonice u Vacova 9 0.92 0.54 0.76 
Pr�m�r 13 1.01 0.90 0.98 
 
 

6.4 Shrnutí 
Aplikováním postupu [5] a [7] byly stávající KM-D lokalizované 

v systému  S-SKm transformovány do systému S-JTSK. Pomocí 
identických bod� (58 bod�) na katastrálních hranicích v testované 
lokalit� šesti k.ú. v okrese Prachatice, které byly nalezeny p�i 
místním šet�ení a následn� p�ímo zam��eny z polohového bodového 
pole v S-JTSK, byla ur�ena st�ední sou�adnicová chyba 1.22 m(6.1). 
Na p�esnost podrobných bod� polohopisu DKM získaných p�epracováním 
map PK má zásadní vliv p�esnost p�vodní analogové mapy a kvalita a 
zp�sob po�ízení rastrových dat (Tab. 6.3- v�tší mxy je u k.ú., ve 
kterém byl n�který ML p�i tvorb� souvislého zobrazení opravován o 
systematickou chybu v ose x �i y - odst. 3.5.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

82 

7. Záv�r 
Na šesti katastrálních územích v okrese Prachatice byl 

vyzkoušen postup návodu [5], pro p�evod lokalit sáhových map do 
digitální podoby bezešvé katastrální mapy v systému S-JTSK.    

Pro ov��ení p�esnosti souvislého zobrazení bylo provedeno 
místní šet�ení na katastrálních hranicích testovaných 
katastrálních území. Celkem bylo dohledáno 72 p�vodních hrani�ních 
znak�, které byly posléze zam��eny geodeticky, n�které byly ur�eny 
metodou GPS. Body byly nafoceny a ke každému z nich byl vyhotoven 
místopis. Tyto data byly použity pro navrženou databázi evidence 
t�chto katastrálních znak�.    

Mapy KM-D v metrické soustav� S-SK byly p�evedeny do systému 
S-JTSK  dle návodu [7]. Jako kritérium pro ur�ení p�esnosti 
p�evodu byla st�ední sou�adnicová chyba ur�ená z diferencí bod� 
p�ímo m��ených (kód charakteristiky kvality 3) a bod� KM-D 
p�evedených do S-JTSK (kód charakteristiky kvality 8). Ze 
statistického souboru 58 bod�, ze kterého byly vylou�eny 
neidentické body p�ekra�ující mezní odchylku a hrubé chyby, byla 
zjišt�na st�ední sou�adnicová chyba 1.22 m. P�edpokládaná st�ední 
chyba podrobného bodu na katastrální hranici, která byla ur�ená 
analýzou p�esnosti souvislého zobrazení je 0.52m.  

St�ední sou�adnicová chyba 1.22 m nep�ekra�uje hodnotu mezní 
odchylky. Analýzu by bylo vhodn�jší provést na souboru s v�tším 
po�tem identických bod� (p�.stavby v blízkosti k.h., mezníky na 
vlastnických hranicích a zárove� do souboru nezapo�ítávat body na 
p�ímých liniích k.h., pokud na ni nenavazuje hranice jiná).     

  Na p�epracovaných KM-D do S-JTSK je možné dále aplikovat 
standardní rozbory p�esnosti zprost�edkovaných veli�in jako jsou 
dopustné odchylky kontrolních om�rných, �i kontrola mezních 
odchylek ve vým�rách parcel.  

Na p�esnost podrobných bod� polohopisu DKM získaných 
p�epracováním map PK má zásadní vliv p�esnost p�vodní analogové 
mapy a dále kvalita a zp�sob po�ízení rastrových dat. 

Po rozhodnutí o digitalizaci sáhových map (v�etn� jejich 
dopln�ní o chyb�jící parcely) a tím o jejich pot�ebném 
zp�ístupn�ní ve�ejnosti, se o�ekává zásadní rozhodnutí ve v�ci, 
jak tyto mapy dále trvale vést. Hlavním cílem by p�itom m�lo být 
vytvo�ení podmínek pro snazší p�sobení budoucí generace 
zem�m��i��, aby nemuseli výsledky p�esného m��ení deformovat podle  
nevyhovujících map, tak jak se d�je v sou�asné dob�. 
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