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1. Úvod 
 
 Katastr nemovitostí je složité, rozsáhlé a nákladné dílo, které se 
v evropských zemích vytvá�í po n�kolik století a neustále navazuje na 
p�edchozí výsledky. Pro jeho spolehlivost, �ádné vedení a rozvoj, má 
mimo�ádný význam zachování kontinuity vývoje podmín�né 
dlouhodobou politickou a ekonomickou stabilitou státu. Narušení 
kontinuity mívá vážné d�sledky a odstra�uje se jen velmi obtížn�. 
Koncep�ní zm�ny katastru a jeho obsahu jsou vždy nákladnou a 
dlouhodobou záležitostí, m��enou vždy desítkami let. 
 
 Pozemková evidence byla na sou�asném území �eské republiky, 
jako jedna z prvních v Evrop� i ve sv�t�, zavedena po�átkem 19. století 
na novém m��ickém podklad� map velkých m��ítek. Katastrální 
operát, který vycházel z rozsáhlých a na svou dobu p�esných m��ení, 
byl postupn� zakládán v první polovin� 19. století podle nejvyššího 
patentu císa�e Františka I. o pozemkové dani z roku 1817 a je znám 
jako tzv. stabilní katastr. Od roku 1874 byl využit jako technický 
podklad pro zakládání nových pozemkových knih království �eského, 
nebo� zaru�oval nezam�nitelnou a jednoduchou individualizaci 
pozemk� jako objekt� práva. Úrove� pozemkové evidence byla 
postupn� zvyšována s rozvojem techniky, umož�ující p�esn�jší 
zam��ování hranic pozemk� novými p�ístroji i metodami, zejména po 
vzniku samostatného �eskoslovenského státu. 
 
 Úrove� i spolehlivost pozemkového katastru a pozemkových knih 
byla výrazn� oslabena po druhé sv�tové válce tlakem na co nejrychlejší 
a p�itom levnou realizaci nastupujících zm�n vlastnických práv 
(rozsáhlé p�íd�lové �ízení konfiskát� nep�átelského majetku), 
postihujících asi t�etinu území státu. D�sledkem tohoto tlaku byl 
odklon od osv�d�eného principu konstitutivnosti zápis� do 
pozemkových knih (kdy okamžik nabytí vlastnictví byl zcela totožný 
s okamžikem ve�ejné publicity). V technické oblasti pak byly 
d�sledkem mimo�ádné komplikace spojené s evidencí nov� 
vznikajících pozemk� (do té doby zobrazovaných jedin� na základ� 
geometrických plán� jako o�íslované parcely v katastrálních mapách), 
a to zhotovováním velmi p�ibližných grafických p�íd�lových plán� bez 
jakéhokoliv m��ení v terénu. D�sledkem politických pom�r� 
panujících v padesátých letech pak bylo i úplné p�etržení kontinuity 
vedení pozemkových knih v roce 1951 a pozemkového katastru v roce 
1956. To prakticky znamenalo jejich obsahové zni�ení a další vážné 
následky, které se ješt� dodnes nepoda�ilo pln� odstranit. Snaha 
alespo� �áste�n� napravit tento nekompetentní zásah byla patrná již 
v zákon� �. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí. Systematické 
zakládání nové evidence právních vztah� k nemovitostem však trvalo 
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skoro �tvrt století. Funk�nost evidence nemovitostí v letech 1964 –
 1992 byla výrazn� limitována nedokonalými principy, na kterých byla 
založena. Evidence nemovitostí byla založena jen na ohlašovacím 
principu, jehož spolehlivost je velmi problematická, prioritn� se 
evidovaly právní vztahy užívací, které jen z�ásti byly totožné se vztahy 
vlastnickými. Právním �ádem bylo stanoveno, že zem�d�lské a lesní 
pozemky ve vlastnictví ob�an�, které jsou užívány socialistickou 
organizací, nebo jsou v náhradním užívání, se podle parcelních �ísel 
neevidují a do map se nezakreslují. P�es toto omezení však bylo p�i 
komplexním zakládání a dalším vedení evidence nemovitostí 
nashromážd�no velké množství ov��ených kopií právních listin a ur�itý 
p�ehled o právních vztazích na území státu byl obnoven p�i vyhotovení 
souboru popisných informací (1994 – 1998). 
 
 P�edchozí evidence nemovitostí vycházela z evidování užívacích 
vztah� a potla�ovala evidenci vztah� vlastnických. Proto bylo nutné 
vytvo�it koncepci postupných krok�, sm��ujících k dopln�ní datové 
základny katastru nemovitostí a k vytvo�ení moderního informa�ního 
systému, odpovídajícího sou�asným pot�ebám státu a srovnatelného 
s obdobnými systémy v zemích Evropské unie. 
 
 Nejd�ležit�jšími �ástmi sou�asného katastrálního operátu jsou 
soubor popisných informací (SPI) a soubor geodetických informací 
(SGI). Oba soubory jsou pr�b�žn� dopl�ovány na základ� postupn� 
doru�ovaných listin. 
 
 Digitalizace souboru popisných informací (p�evedení list� 
vlastnictví, dopln�ných o parcely slou�ené v p�dních celcích, 
nezobrazených v sou�asných katastrálních mapách) byla dokon�ena 
v roce 1998. Následn� byla zahájena digitalizace souboru geodetických 
informací katastrálních map v systému Gusterbergském a 
Svatošt�pánském. P�i tomto procesu jde zejména o rozsáhlé 
dopl�ování zákres� parcel zjednodušené evidence, zjišt�ní a dopln�ní 
dalších údaj� o t�chto parcelách a odstran�ní chyb, které se v katastru 
nemovitostí nashromáždily za dobu manuální údržby. 
 
 Digitalizace souboru geodetických informací v návaznosti 
na  soubor popisných informací p�edpokládá dobudování a provozování 
zdokonaleného informa�ního systému katastru nemovitostí, který 
umož�uje efektivní dotazovací p�ístup vybraného okruhu uživatel� k 
 informacím o nemovitostech prost�ednictvím sít� Internet a 
integrujícího popisné a geodetické informace katastru. Realizace 
zásadn� ovlivní funk�nost  informa�ních systém� jiných orgán� 
ve�ejné správy, které využívají údaje o nemovitostech, zejména 
Ministerstva financí, a bude velkým p�ínosem pro celou ekonomiku, 
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nebo� snadná dostupnost informací o nemovitostech a právech k nim 
bude p�sobit ve prosp�ch rozvoje investic a trhu s nemovitostmi.  
 
 P�edložená diplomová práce se zabývá možnostmi vytvo�ení 
nového souboru geodetických informací map velkých m��ítek, které 
byly vyhotoveny za�átkem sedmdesátých let minulého století podle 
Technologického postupu �. 3400/1971-4 [5]. 
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2.  Princip využití metody FÚO pro obnovu map EN  
 
 Ke konci šedesátých let minulého století neexistovaly (a tento 
stav je dodnes) mapy velkých m��ítek v jednotném provedení. 
V sou�asné dob� tvo�í katastrální mapy v m��ítku 1 : 2880   70% 
celkového mapového fondu v republice. �eský ú�ad geodetický 
a kartografický v roce 1970 provedl všeobecnou analýzu své �innosti, 
kde zhodnotil stav mapového fondu v �eské republice a stanovil úkoly 
dlouhodobé koncepce tvorby map velkého m��ítka. Prvo�adá pozornost 
byla zam��ena zejména na úkol údržby a obnovy map velkých m��ítek, 
který byl vyvolán využitím map k nejr�zn�jším technickým a 
hospodá�ským ú�el�m a  zejména pro informa�ní systémy. Kone�ný 
ideální stav mapového fondu na celém území státu, totiž mít mapy 
v jednotném zobrazení, v jednotném kladu, s  nejbohatší technickou 
náplní a se stejnou p�esností, byl nedosažitelný a problém obnovy map 
bylo nutné �ešit diferencovan� p�i zachování ur�itých provizorií. Hlavní 
pozornost byla zam��ena na místní trat� m�st a obcí, kde se nesouhlas 
se skute�ným stavem nejvíce vyskytoval. Ve smyslu tohoto chápání 
problematiky map velkých m��ítek byla koncepce �ÚGK založena na 
t�chto principech: 

- zajistit permanentn� údržbu map užívaných jako mapy 
pozemkové pro evidenci nemovitostí a to p�ednostn� 
ve vytypovaných m�stech a obcích v oblastech investi�ní výstavby 

- provést urychlen� nejpozd�ji do t�í let reambulaci map 
pocházejících z nového m��ení a dosud nep�evzatých do užívání 
jako mapy pozemkové 

- dokon�it urychlen� do dvou let rozpracované lokality THM 
- postupn� p�evést nejpozd�ji do roku 1975 mapy pocházející 

z nového m��ení, vyhotovené v d�íve používaných sou�adnicových 
systémech (S-42) do systému JTSK 

- novým technickohospodá�ským mapováním a diferencovanými 
zp�soby m��ení obnovovat a sjednocovat mapy do jednoho 
systému tam, kde dosavadní mapy již nevyhovovaly, tj. ve 
vytypovaných m�stech a obcích a v exponovaných oblastech 
investi�ní výstavby. 

 
Výzkumné práce k úkolu mapování ve velkých m��ítkách 

provád�l Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický a 
navržené postupy se za p�ímé ú�asti výzkumných pracovník� 
ov��ovaly p�i mapovacích pracích. Sou�ástí státního plánu 
výzkumných a vývojových prací na léta 1966 – 1970 byl úkol 
„Výzkumné a vývojové práce pro technickohospodá�ské mapování“, 
který byl zam��en komplexn� na všechny otázky spojené s mapováním 
a �ešil krom� dalšího fotogrammetrického výzkumu též využití 
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rádiových a sv�telných dálkom�r�, samo�inných po�íta�� a 
automatických koordinátograf� a problémy se zvýšením kvality prací. 
 
 
2.1  Výzkum technologie obnovy pozemkových map EN 

fotogrammetrickou metodou 
  

Výzkumem technologie obnovy pozemkových map EN 
fotogrammetrickou metodou se zabývá díl�í výzkumná zpráva �. 354 
z roku 1969 [6] a záv�re�ná výzkumná zpráva �. 403 z roku 1970  [7], 
vypracované Ing. Miroslavem Roulem, které sloužily jako podklad pro 
vypracování komplexního technologického postupu obnovy map EN 
cestou dekadizace jejich m��ítka a p�evodem do JTSK. Výzkumné 
zprávy byly zpracovány na základ� nových zp�sob� geodetického 
zam��ování zm�n, p�edstavujících kvalitativní zm�nu p�i udržování a 
obnov� dosavadních map EN. Od grafických a deformovaných map se 
m�lo postupn� p�echázet na digitální formu vyjád�ení polohopisného 
obsahu mapy a tento pronikavý kvalitativní skok m�la významn� 
usnadnit a v mnohých p�ípadech dokonce umožnit fotogrammetrická 
metoda. 
 
 
2.2 Návrh koncepce využití fotogrammetrických metod pro údržbu a 

obnovu pozemkových map v souvislém zobrazení 
 
 Vhodný postup aplikace fotogrammetrických metod pro údržbu  
a   obnovu  pozemkových  map  v souvislém  zobrazení  1: 2 880, jako 
sou�ást nové koncepce zam��ování zm�n umožnil jednorázové 
vybudování sít� pevných bod� podrobného bodového pole optimální 
hustoty, p�evod stávajících map EN do jednotného sou�adnicového a 
zobrazovacího systému se sou�asnou dekadizací jejich m��ítka. 
Nejvýrazn�jším p�ínosem bylo jednorázové vybudování sít� PBPP 
s p�esností využitelnou pro THM za p�edpokladu volby vhodného 
m��ítka použitých snímk� a existence jednozna�n� identifikovatelných 
a p�esn� ur�ených vlícovacích bod�. 
 

Obnovu grafických map 1 : 2 880 s  využitím fotogrammetrických 
metod bylo možné rozd�lit dle výzkumné zprávy [6] do n�kolika 
postup�: 
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A) Technickohospodá�ské mapování 
B) Údržba map EN 1 : 2 880 spojená s postupným p�evodem t�chto 

map na �íselný základ v S-JTSK 
C) Obnova map EN 1 : 2 880 údržbou, spojenou s okamžitou 

dekadizací m��ítka a p�evodem t�chto map do jednotné 
sou�adnicové a zobrazovací soustavy JTSK 

D) Jednorázová obnova map EN v oblastech, kde se nepo�ítalo 
s provedením THM 

 
 
 
Obnova map EN 1 : 2880 fotogrammetrickými metodami 
 

A              B             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C                 D                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existoval p�edpoklad, že nejv�tší uplatn�ní p�i d�sledné aplikaci 
nových zásad zam��ování zm�n na st�ediscích geodézie nalezne postup 
„C“. 

THM 

Nové mapování 

M�sta a st�ed. obce 

ÚDRŽBA 
PM 1 : 2 880 

Originál platného stavu, postupný 
p�echod na originální mapu EN 
s �íselným základem 

Polní tra� 

Údržba map EN spojená 
s dekadizací m��ítka 

Originál platného stavu, 
okamžitý p�echod na origin. 
mapy EN s �ísel základem 

Živé oblasti navazující na 
prostory map v dekadickém 
m��ítku nap�. THM 

Obnova map EN, kde nelze 
po�ítat s THM 

Originální mapa EN 
s �íselným základem 

V oblastech, kde jsou 
dosavadní PM v naprosto 
nevyhovujícím stavu 
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OBNOVA POZEMKOVÝCH MAP 1 : 2 880 
FOTOGRAMMETRICKOU METODOU 

SPOJENÁ S DEKADIZACÍ A P�EVODEM DO S–JTSK 
 

    C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P�íprava MŠ Požadavek 
Projek�ní p�íprava 

Rekognoskace BBP VB PB 
P�ednáletová signalizace  Po�ízení snímk� 

Ms = 1 : 6 500 

Identifikace signál�, výb�r 
snímkových dvojic a zv�tšenin Snímkové materiály 

Porovnání KM a zv�tšenin 
Identifikace PB, zm�n, identické situace 

Místní šet�ení 
Poch�zka v poli 

Ur�ení VB 
AAT | GM 

Konstruk�ní list 
Fotogrammetrické 
GN vyhodnocení 
MK = 1 :  2 000 

Dom��ení v MT 

Originál platného stavu Transformace situace 
KM na PB 

Originální mapa EN 1 : 2 000 
v S-JTSK 

Písemný operát Výpo�et vým�r Odvozené mapy – AK 
(Obnova SMO 1 : 5 000) 
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2.2.1 Postup „A“ – THM 
 
 Byl to nejvhodn�jší postup obnovy map EN v �SSR, který však 
nesta�il vyhov�t systematickému obnovování celého fondu map EN. 
Proto mapa THM byla vyhotovena pouze na území m�st, velkých obcí a 
v prostorech investi�ní výstavby. Zásady využití fotogrammetrické 
metody pro THM byly stanoveny Sm�rnicí [14]. 
 
 
2.2.2  Postup „B“ – údržba map EN 
 
 Po provedeném fotogrammetrickém vyhodnocení se nadále  
pracovalo s dosavadními, ale dopln�nými pozemkovými mapami. 
Postup byl ur�en p�evážn� pro polní trat� s �ídkou zástavbou 
vesnického charakteru, kde byly dosavadní pozemkové mapy pom�rn� 
zachovalé. 
 
 
2.2.3 Postup „C“ – údržba map EN spojená s p�evodem do S-JTSK a 

dekadického m��ítka 
 
 Obnovená mapa EN 1 : 2 000 vznikla p�i údržb� map spojené 
s okamžitou dekadizací m��ítka spolu s vybudováním sít� PBPP 
p�evodem v terénu nevyšet�eného, nem�nícího se a tedy 
i nevyhodnoceného stavu z katastrální mapy. P�evod se uskute�nil 
transformací s využitím sít� identických pevných bod� a identické 
situace a p�edevším všech využitelných výsledk� dosavadních m��ení 
zm�n v p�íslušném prostoru. 
 
 S aplikací postupu se po�ítalo v hospodá�sko-správních 
oblastech, které navazovaly na prostory s mapami v dekadickém 
m��ítku (nap�. THM). Obvykle to byly oblasti mající p�edpoklad pro 
 živý  rozvoj,  kde  se  p�edpokládalo  založení  map v m��ítku 1 : 2 000. 
Jednalo se v�tšinou o oblasti v okolí m�st a v�tších obcí, kde se 
v nejbližší dob� neplánovalo THM. 
 
 Cílem postupu tedy bylo, krom� vybudování sít� podrobných 
bod�, vytvo�it originální mapy EN 1 : 2 000 s �íselným základem v S-
JTSK na nesrážlivé podložce, které by byly jako obnovené pozemkové 
mapy využívány tak dlouho, dokud nebude možné mapy obnovit zcela 
�íseln�, podle zásad pro zam��ování zm�n pro mapy velkých m��ítek. 
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2.2.4  Postup „D“ – obnova map EN 
 
 Hlavní technologické zásady byly shodné s postupem  „C“. 
Odlišností byl pouze rozsah vyšet�ované a tím i vyhodnocované 
situace. P�i jednorázové obnov� se pln� využilo všech informací, které 
poskytl letecký snímek (vyhodnotila se veškerá situace na snímku 
identifikovatelná). 
 
 Cílem navrhované základní technologie postupu „C“ a „D“ bylo 
vytvo�ení takového mapového díla v S-JTSK a dekadickém m��ítku, 
které by mohlo plynule p�echázet na digitální formu 
technickohospodá�ských map a v pom�rn� krátké dob� uspokojit 
požadavky map technického charakteru. Využití fotogrammetrické 
metody  p�i údržb� a obnov�  map EN p�isp�lo ke zkvalitn�ní SMO-5 a 
k údržb� dalších map pro hospodá�skou výstavbu. 
 
 
2.3  P�esnost postupu „C“ a „D“ 
 
 Výzkumné práce postupu „C“ a „D“ byly prakticky odzkoušeny 
v k.ú. Rodná, okres Sob�slav. Výzkum se p�edevším soust�edil na 
rozbor p�esnosti fotogrammetricky vyhodnocené sít� pevných bod� a 
p�esnost vyhodnocené situace. Sou�ástí bylo i hledání optimálního 
zp�sobu transformace p�ebírané situace katastrálních map, 
kartografického zpracování map a ur�ování vým�r  (viz výzkumná 
zpráva [7]).  
 
 
2.3.1 P�esnost numerického vyhodnocení pevných bod� 
 

V  �lánku [8] je uvedeno, že p�esnost je charakterizována hodnotou 
st�ední polohové chyby: 
 

   22

yxp
mmm +±=  

 
   mm p µ18' ±=    v m��ítku snímku,  

 
za p�edpokladu, že bylo využito vlícovacích bod� p�edepsané kvality dle 
Sm�rnice [14]. 
 
 P�esnost absolutní polohy signalizovaných bod�, numericky 
vyhodnocených na analogových vyhodnocovacích strojích, je vid�t 
v tabulce �. 1: 

�����������	��
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vid�t v následující tabulce:
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Tabulka �. 1 
 

V �SSR V zahrani�í 
M��ítko snímku 

MS 

St�. polohová chyba 
mp’ 

v m��ítku snímku 
(v µm) 

M��ítko snímku 
MS 

St�. polohová chyba 
mp’ 

v m��ítku snímku 
(v µm) 

1 :   3350 ± 17 1 : 3000 ± 10 až ± 20 
1 :   3700 ± 14 1 : 5000 ± 18 
1 :   5000 ± 18 1 : 6000 ± 18 
1 :   6800 ± 18 1 : 6200 ± 24 
1 :   9000 ± 17 1 : 8 - 9000 ± 15 až ± 17 
1 : 15000 ± 19 / / 
Pr�m�r ± 17 µm Pr�m�r ± 18 µm 

   
 Vyjád�í-li se polohová p�esnost bod� st�ední sou�adnicovou 
chybou mxy, pro kterou platí vztah: 
 

   
2

p

xy

m
m =    (1) 

 
je p�esnost vyhodnocení charakterizována vztahem   

 
   mm yx µ13'' ±=     v m��ítku snímku. 

 
 P�i využití snímku v  m��ítku Ms, které umož�uje vyhodnocení 
mapového listu 1 : 2 000 ze dvou snímkových dvojic, nabývá st�ední 
sou�adnicová chyba hodnot: 
 
pro Ms = 1 : 6 800      mxy = ± 9 cm 
pro Ms = 1 : 8 600      mxy = ± 11 cm  ve skute�nosti. 
  
 Uvedené st�ední sou�adnicové chyby odpovídají p�esnosti PBPP 
stanovené Sm�rnicí pro THM pro m��ítko mapy 1 : 2 000. Je proto 
možné zahrnout numericky vyhodnocené, stabilizované a signalizované 
body do sít� PBPP. 
 
 P�esnost absolutní polohy bod�, ur�ených metodou �adové 
analytické aerotriangulace, je charakterizována hodnotou st�ední 
polohové chyby mp = ± 22 µm v m��ítku snímku, neboli podle (1) 
hodnotou st�ední sou�adnicové chyby mx‘y‘ = ± 16 µm v m��ítku 
snímku. 
 
 

���������	
�¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶
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�Je 
charakterizována hodnotou 
st�ední polohové chyby:¶
¶

22

yxp
mmm +±= ¶

¶

mm p µ18' ±=    

v m��ítku snímku, ¶
¶
za p�edpokladu, že bylo 
využito vlícovacích bod� 
p�edepsané kvality dle 
Sm�rnice pro THM.¶
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Z uvedeného vyplynulo, že p�i aplikaci zkoumaného postupu bylo 
možné ur�ovat body sít� PBPP metodou �adové analytické 
aerotriangulace pouze p�i využití snímk� v m��ítku  Ms = 1 : 6800, kdy 
je dosahovaná p�esnost charakterizována hodnotou st�ední 
sou�adnicové chyby  mxy = ± 11 cm  ve skute�nosti. 
 
 Dosahovaná p�esnost absolutní polohy numericky 
vyhodnocených nesignalizovaných podrobných bod� vyplývá 
z následující tabulky �. 2 a je charakterizována pr�m�rnou hodnotou 
st�ední polohové chyby mp’ = ± 30 µm v m��ítku snímku. 
 
Tabulka �. 2 
 

M��ítko snímku 
MS 

St�ední polohová 
chyba mp’ 

v m��ítku snímku 
(v µm) 

1 :   3700 ± 39 
1 :   5000 ± 34 
1 :   6800 ± 34 
1 :   8000 ± 31 
1 :   9000 ± 28 
1 : 13000 ± 24 
1 : 15000 ± 23 
Pr�m�r ± 30 µm 

 
 Polohová p�esnost st�ední sou�adnicové chyby je podle vztahu (1) 
charakterizována hodnotou mx‘y‘ = ± 21 µm v m��ítku snímku. 
 
 P�i využití snímk� p�edpokládaných m��ítek Ms jsou to hodnoty: 
 
pro Ms = 1 : 6 800     mxy = ± 14 cm 
pro Ms = 1 : 8 600     mxy = ± 18 cm  ve skute�nosti. 
 
 Z toho vyplývá, že všechny stabilizované, k vyhodnocení ur�ené 
PBPP a identické pevné body mapové kresby musely být 
fotogrammetricky signalizovány, aby byla dodržena p�esnost vyhovující 
ustanovením Sm�rnice [14]. Ostatní podrobné body, zejména p�i využití 
snímk� v Ms = 1 : 6800 nemusely být signalizovány. Nemusely být 
signalizovány zejména ty podrobné body hranic, které nebyly v terénu 
trvale stabilizovány, protože v takových p�ípadech ani 
fotogrammetrická signalizace neumožní zp�esnit vlastnické vztahy. 
Vyhodnocení bylo možné provést podle  
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kvalitn� vyhotovených klasifika�ních zákres� na zv�tšenin� leteckého 
snímku, provedených p�i místním šet�ení. 
 
 
2.3.2 P�esnost grafického vyhodnocení 
 
 V  �lánku [8] autor uvádí, že problémem ovliv�ujícím volbu 
postupu p�i obnov� map evidence nemovitostí byla p�esnost 
vyhodnocení situace na originálu platného stavu, v závislosti na volb� 
velikosti m��ítka použitých snímk�. Byla-li p�esnost sou�adnic 
vlícovacích bod� charakterizována hodnotou st�ední polohové chyby 
Mxyk = ± 0,05 mm v m��ítku mapy, byla získaná p�esnost analogového 
vyhodnocení,  p�i  použití p�edpokládaných  m��ítek  snímk� 1 : 6 800 
nebo 1 : 8 600, dána nerovností 
 
  mxyk ≤ ± 0,20 mm 
 
kde mxyk  je st�ední polohová chyba vyhodnocené situace v m��ítku 
mapy. Taková p�esnost byla pro uvažovaný postup „C“ i „D“ pln� 
posta�ující, nebo� vyhovovala i pro THM 1 : 2 000. 
 
 Za p�edpokladu pe�livé práce vyhodnocovatel� byla zjišt�na 
možnost použití pro grafické vyhodnocení originál� platného stavu 
polovi�ního m��ítka snímku, v daném p�ípad� Ms = 1 : 13 000. Snímk� 
v tomto m��ítku by však nebylo možné použít pro ur�ení sít� pevných 
bod�. P�ínosem použití takového m��ítka snímku bylo, že dva mapové 
listy evidence nemovitostí 1 : 2 000 mohly být vyhodnoceny z jedné 
snímkové dvojice. P�edpokládalo se také, že když budou získané 
výsledky srovnatelné s požadavky na p�esnost p�i THM, budou kriteria 
THM spl�ovat vždy i výsledky s využitím snímk� v p�edpokládaných 
m��ítkách Ms = 1 : 8 600 a Ms = 1 : 6 800. 
 
 V prostoru zkušební lokality bylo p�ímo zam��eno 378 délek 
S mezi identifikovatelnými body situace (nap�. ploty, budovy). 
Geodeticky ur�ené délky S byly porovnány s délkami s, které byly 
ur�eny z kartometricky získaných sou�adnic p�íslušných 
fotogrammetricky vyhodnocených bod�. Relativní p�esnost grafického 
vyhodnocení situace byla vyjád�ena st�ední chybou  
 

   
[ ]
n

mS

εε
±=  

 
kde ε = S – s. 
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Krajní odchylka ± 0,60 m mezi p�ímo m��enou délkou a délkou 
odm��enou na kartografickém originálu, stanovená Sm�rnicí pro THM, 
byla p�i využití snímk� v polovi�ním m��ítku p�ekro�ena pouze v 7,7 % 
p�ípad�. 
 Pr�m�r st�edních chyb, vyjád�ený v m��ítku snímku, dosáhl 
hodnoty:   md‘ = ± 28 µm. 
 Tato st�ední sou�adnicová chyba, vyjad�ující relativní p�esnost 
polohy bod�, odpovídala st�ední sou�adnicové chyb� vyjad�ující 
p�esnost absolutní polohy bod�. 
 Z výsledk� vyplynulo, že p�esnost vyhodnocení ze snímk� 
v p�edpokládaných m��ítkách, bude pro tvorbu originálu obnovené 
mapy EN 1 : 2 000 pln� dosta�ující a nebylo nutné využívat pro tyto 
cíle automatického koordinátografu. Originál obnovené pozemkové 
mapy 1 : 2 000 v S-JTSK mohl vznikat p�ímým využitím výsledk� 
grafického vyhodnocení – využitím originálu platného stavu. Digitální 
vyjád�ení polohopisného obsahu mapy mohlo vznikat paraleln�. 
 
 
2.4 Transformace nevyhodnocené situace  
 
 Kresby stávající katastrální mapy bylo možné využít v oblastech, 
kde nenastaly zm�ny oproti p�vodnímu stavu. Kresbu bylo však nutné 
ov��it, prokázat kvalitu geometrických vlastností této kresby a její 
obsahovou úplnost. Vhodným postupem pro ov��ení správnosti 
p�íslušné situace katastrální mapy je fotogrammetrická metoda. 
V rámci fotogrammetrického vyhodnocení bylo možné využít 
diapozitivu zv�tšeniny katastrální mapy v m��ítku 1 : 2 000, kterou 
bylo možno p�ímo konfrontovat se snímkovým modelem. Správnost tak 
nebyla ov��ována lokáln�, jako p�i aplikaci geodetických metod, ale 
s ohledem na veškerou situaci v ploše snímkové dvojice, tj. v ploše 
poloviny mapového listu 1 : 2 000 v S-JTSK. Ov��ení v rozsahu tak 
velkého územního celku dovolilo odhalit p�ípadné chyby a deformace 
stávající katastrální mapy. Dovolilo objektivn� prokázat identitu 
jednotlivých PBPP, pop�ípad� hranic, a tak vytvo�it optimální 
podmínky pro p�evod p�íslušné kresby katastrální mapy p�i 
sou�asném zlepšení geometrických vlastností dosavadních map 
evidence nemovitostí. 
 
 P�evod katastrální situace bylo možné provést: 

a) mechanicky 
b) opticko-mechanicky 
c) numericky 

���������	
� 

���������	
� 

���������	
� 

���������	
� 

���������	
� 

���������	
� 

���������	
� 



 - 14 - 

Ve všech p�ípadech se transformace opírá o fotogrammetricky 
vyhodnocené identické body a situaci v S-JTSK. 
 
 
2.4.1 Mechanická transformace 
 
 P�evod byl proveden pomocí zv�tšeniny katastrální mapy, kterou se 
zabývá kapitola 2.8.2.2. P�evod byl proveden lokáln� tak, aby p�ebíraná 
situace byla pokud možno obklopena identickými prvky situace, 
vyzna�enými p�i fotogrammetrickém ov��ení identických prvk�. 
Odchylky p�i vlícování nesm�ly p�ekro�it hodnotu ± 0,3 mm v m��ítku 
mapy. Lomové body p�enášené kresby se na mapovou folii originálu 
platného stavu p�enesly jemnými vpichy a slab� spojily zelenou tužkou. 
  
 Zp�sob mechanické transformace byl vhodný tam, kde nebylo 
p�ebírané situace mnoho, kde byly pom�rn� kvalitní katastrální mapy 
a kde byl dostatek identických bod�. 
 
 
2.4.2 Optickomechanická transformace 
 
 Katastrální mapa se ve fotografickém reproduk�ním p�ístroji 
zmenšila tak, aby se kratší strana sek�ního rámu mapy 1 : 2 880 
zobrazila na délku 19 - 20 cm. Negativ a potom i diapozitiv se zpracoval 
na nesrážlivém reproduk�ním filmu. Optickomechanická transformace 
se realizovala na p�ekreslova�i leteckých snímk� SEG I firmy VEB Carl 
Zeiss Jena. Podkladem pro p�ekreslení byl originál platného stavu, 
jako vlícovací prvky byly využity identické body a situace zobrazená 
v S-JTSK. P�ekreslení se provedlo lokáln� tak, aby p�ebíraná kresba 
situace byla pokud možno obklopena vlícovacími prvky. Zp�sob 
optickomechanické transformace bylo možné využít p�i dekadizaci 
m��ítka pozemkových map.  Uvedeným zp�sobem byl ve výzkumné 
zpráv� [6] zpracován jeden mapový list k.ú. Rodná. 
 
 
2.4.3 �íselná transformace 
 
 Transformaci p�ebírané situace bylo možné provád�t i �íseln�, 
s využitím automatického koordinátografu. Fotogrammetrické 
vyhodnocení se provedlo graficko-numerickou metodou. �íseln� se 
ur�ily nejen pevné body, ale i další identické body a veškeré body 
vyhodnocené situace. Registrované sou�adnice byly transformovány do 
S-JTSK. 
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Transformace odsunutých sou�adnic do S-JTSK se uskute�nila 
prost�ednictvím transforma�ního klí�e, sestaveného z identických bod� 
fotogrammetrické transformované a odsunuté katastrální soustavy. Na 
automatickém koordinátografu se pak vynesly prvky konstruk�ního 
listu, sí� podrobných bod�, výsledky numerického fotogrammetrického 
vyhodnocení a p�etransformované body katastrální situace.   
 

Výsledky získané mechanickou a optickomechanickou 
transformací si vzájemn� odpovídaly v rámci grafické p�esnosti. 
Z hlediska pracnosti bylo výhodné využít zp�sob mechanické 
transformace u území s  jednodušší situací, zp�sob optickomechanické 
transformace, nap�. postupem p�ekreslení podle p�edpisu pro p�evod 
map evidence nemovitostí do dekadického m��ítka a systému JTSK, v 
 území s  hustší polohopisnou kresbou a dostatkem identických prvk�. 

 
 Vzhledem k tomu, že automatický koordinátograf nebyl v té dob� 
k dispozici, nebyl zp�sob �íselné transformace prakticky vyzkoušen. 
 
 V rámci experimentálních prací byla provedena i zkouška 
p�evodu situace katastrální mapy pomocí p�tipalcové sít�. Na jednom 
listu obnovené mapy byl p�evod uskute�n�n dvakrát nezávisle – 
s využitím fotogrammetricky ov��ených a vyhodnocených identických 
prvk� a s využitím p�tipalcové sít�. 
 
 Ve výzkumné zpráv� [6] autor uvádí, že byla vzájemn� porovnána 
dv�ma postupy zobrazená shodná p�evzatá situace. Porovnání bylo 
uskute�n�no pomocí sou�adnic všech bod� p�evzaté situace, 
kartometricky získaných na koordinátografu registrátorem. Protože 
v obou p�ípadech byla p�ebírána tatáž kresba, m�ly být rozdíly 
sou�adnic p�íslušných bod� nulové (∆ = 0). Skute�né diference ∆ proto 
m�ly charakter skute�ných chyb a vzájemná p�esnost obou postup� 
byla definována st�edním kvadratickým rozdílem, který jedním �íslem 
reprezentoval celý soubor zjišt�ných diferencí 
 

   
[ ]

n
m

∆∆
±=∆  

 
Relativní p�esnost byla zvláš� ur�ena pro identické, fotogrammetricky 
vyhodnocené body, na které byla p�ebírána  
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situace prvním postupem a potom pro všechny ostatní p�ebírané body 
situace.  
 
 Rozdíl p�esnosti obou postup� byl charakterizován st�edním 
kvadratickým rozdílem 
 
  m∆p   = ± 129 cm 
tj. v m��ítku mapy 
  m∆pk = ± 0,65 mm 
 
 Pro posouzení p�esnosti postupu, který využívá p�tipalcové sít�, 
však tato relativní hodnota nesta�í. Skute�ná p�esnost postupu by se 
dala získat srovnáním s výsledky p�ímého geodetického m��ení, nebo 
nap�. s THM. To však v daném p�ípad� nebylo možné, protože mnohé 
body p�ebírané situace nebyly v terénu jednozna�n� identifikovatelné, 
nebyla zachována jejich stabilizace. 
 
 
2.5  Zp�sob kartografického zpracování 
 
 V rámci výzkumu obnovy pozemkových map spojené s dekadizací 
jejich m��ítka a p�evodem do S-JTSK, byl proveden i výzkum 
kartografického a reproduk�ního zpracování vznikajícího mapového 
díla. 
 
 Kartografické a reproduk�ní zpracování je možné realizovat 
dv�ma zp�soby: 

d) zhotovení kartografického originálu vyrýsováním 
e) zhotovením kartografického originálu rytím 

 
První vyhotovené kartografické originály obnovené mapy evidence 

nemovitostí 1 : 2 000 byly zhotoveny metodou kartografické rytiny. 
Cílem bylo získat p�i kartografickém zpracování p�ímo matrici 
obnovené mapy na rozm�rov� stálé plastické fólii a vylou�it fotografický 
proces p�i získávání podklad� pro zhotovení tiskových desek. 

 
 Ve výzkumné zpráv�  autor uvádí, že p�esnost provedených prací 

byla ov��ena tak, že byly porovnány sou�adnice namátkov� vybraných 
bod� situace, kartometricky získané na originálu a na výsledné 
plastické fólii zhotovené rytinou. Výsledky ukázaly, že výsledná 
p�esnost kresby mapy se aplikací metody kartografické rytiny snižuje 
v pr�m�ru o ± 0,13 mm v m��ítku mapy. 
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Další mapové listy byly proto zhotovovány metodou kartografické 
kresby. I když zhotovení kartografického originálu bylo pon�kud 
pracn�jší a nebylo možno vylou�it fotografický proces v�etn� náro�né 
retuše negativu, jevil se tento zp�sob zpracování originálu jako 
výhodn�jší. Originál se totiž v tomto p�ípad�  stal  p�ímo  obnovenou  
pozemkovou  mapou 1 : 2 000 v S-JTSK. 
 
 
2.6 Výzkum problematiky ur�ování vým�r 
 
 Spolu s vytvá�ením nové mapy evidence nemovitostí m�l vznikat i 
nový písemný operát, aby byl dodržen soulad jednotlivých �ástí 
evidence nemovitostí. Podkladem pro vznik nového písemného operátu 
m�l být prvotní doklad, zpracovaný na základ� údaj� stávajícího 
písemného operátu, výsledk� místního šet�ení a na základ� nového 
výpo�tu vým�r. Nový výpo�et vým�r se poté provedl analyticky pomocí 
získaných digitálních údaj�. 
 
 Využití nových vým�r bylo možné u všech parcel, které byly 
zasaženy zm�nou a byly p�i realizaci postupu nov� vyšet�eny 
a zam��eny. Nov� zjišt�né vým�ry nahradily v obnoveném písemném 
operátu vým�ry p�vodní. Otázkou z�stalo, jakých vým�r využít 
u parcel, které se v terénu nezm�nily, nebyly nov� vyšet�eny a 
zam��eny, ale byly v plném rozsahu p�evzaty z katastrální mapy. 
 
Muselo být ov��eno: 

f) jakou p�esnost ur�ení vým�r poskytuje soubor kartometricky 
získaných sou�adnic bod� p�evzaté situace z katastrální mapy 

g) zda-li se m�ní p�vodní vým�ry p�i realizaci zkoumaného 
postupu. Pokud ano, do jaké míry a pro�. 

 
 
2.6.1 P�esnost ur�ení vým�r z kartometricky získaných sou�adnic 
 
 V �lánku [8] autor uvádí, že pro vybranou množinu bod� p�evzaté 
situace z katastrální mapy byly na zkušební lokalit� Rodná 
kartometricky získány sou�adnice  dvakrát  nezávisle.   Po 
 transformaci  sou�adnic  do S-JTSK byl dvakrát proveden výpo�et 
vým�r t�chto parcel. Výsledky byly srovnány a vy�ísleny diference 
vým�r oP. Celkem bylo prov��eno 49 parcel o pr�m�rné velikosti 6 920 
m2. Relativní p�esnost analytického výpo�tu vým�r  
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s využitím kartometricky získaných sou�adnic byla pak definována 
hodnotou pr�m�rné diference : 
 

  
n

oP
=δ  

 
která nabyla hodnoty δ = ± 20,2 m2. 
 
 Dané pr�m�rné velikosti parcely a m��ítku mapy 1 : 2 000 
odpovídá krajní odchylka pro dvojí ur�ení vým�ry: 

∆P = ± 40,2 m2 podle Instrukce A z roku 1956 
nebo 
 ∆P = ± 39,3 m2 podle Sm�rnice [14]. 
 

Protože hodnota pr�m�rné diference δ dosahovala poloviny 
hodnoty krajní odchylky ∆P, nebo-li spl�ovala základní vztah pro 
ur�ení krajní odchylky ∆P = 2δ, byla p�esnost ur�ení vým�r 
z kartometricky získaných sou�adnic vyhovující. 
 
 Vým�ry jejichž rozdíly oP p�evyšovaly velikost krajní odchylky ∆P 
(oP > ∆P), byly prov��eny a byla hledána p�í�ina nesouladu. 
V elaborátu nového analytického výpo�tu vým�r nebyly zjišt�ny chyby. 
Proto byly prov��ovány údaje vedené v písemném operátu evidence 
nemovitostí. Protože se jednalo o parcely, jejichž vým�ra byla ur�ena 
p�vodn� planimetrováním, byly vým�ry kontrolovány op�t dvojím 
nezávislým planimetrováním na p�vodní katastrální map� a výsledky 
byly opraveny s ohledem na její pr�m�rnou srážku. 
 
 
2.7 Pr�b�h hranic katastrálního území 
 
 V souvislosti s výpo�tem vým�r se op�t projevil problém zákresu 
hranice katastrálního území. P�evzatý obraz pr�b�hu katastrální 
hranice z katastrálních map by vyhovoval pouze tehdy, pokud by 
vznikající mapové dílo bylo v nesouvislém zobrazení. Protože bylo 
požadováno souvislé zobrazení, vznikal by pro katastrální hranici dvojí 
zákres. 
 
 Souvislé zobrazení, ve kterém m�ly mapy evidence nemovitostí 
vznikat, si na mnoha místech vynucovalo zm�ny v pr�b�hu katastrální 
hranice tak, aby probíhala po znatelných hranicích. Tak by bylo možné 
vyhodnotit (zam��it a zobrazit) její pr�b�h identicky v obou 
katastrálních územích. Aplikace  
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fotogrammetrické metody byla p�íležitostí k takové zm�n� pr�b�hu 
hranic, protože podstatn� snižovala náklady na její zam��ení. 
 V zájmu kvality budoucího mapového díla evidence nemovitostí 
v dekadickém m��ítku a S-JTSK se navrhlo: 

h) šet�it pr�b�h katastrálních hranic p�ed leteckým snímkováním 
i) stabilizovat alespo� hlavní lomové body t�chto hranic, pokud jejich 

p�vodní stabilizace nebyla zachována 
j) m�nit pr�b�h hranic tak, aby v celém pr�b�hu sledovaly znatelné 

hranice, které jsou vyhodnotitelné (zam��itelné)  
k) stabilizované body hranic pojmout do sít� pevných bod� a provést 

jejich fotogrammetrickou signalizaci 
l) v p�ípad�, že bude nutné ponechat katastrální hranici jako  hranici 

neznatelnou, p�ebírat její pr�b�h z katastrálních map toho území, 
kde byly v minulosti vytvo�eny lepší p�edpoklady pro její zam��ení; 
tento p�ípad by se m�l vyskytnout jen tehdy, probíhá-li hranice 
pozemkem jednoho uživatele 

m) k vytý�ení a signalizaci p�vodní, neznatelné katastrální hranice 
p�istoupit jen tehdy, byla-li tato neznatelná hranice sporná a nebylo-
li možné její pr�b�h m�nit po hranicích znatelných 

 
 
2.8 Technologický postup – základní etapy obnovy EN 
 
 Poznatky zjišt�né b�hem výzkumu technologie obnovy a údržby 
map EN fotogrammetrickou metodou (viz [6], [7]) daly vznik p�edpisu, 
který byl závazný pro orgány a organizace resortu �ÚGK. Spolu se 
Sm�rnicí [14] tvo�ily do roku 1983, kdy se za�íná prosazovat tvorba 
Základní mapy velkého m��ítka, základ pro vyhotovování map velkých 
m��ítek. 
 
 
2.8.1 Práce p�ed provedením leteckého snímkování 
 
 P�ípravné práce pro FÚO spo�ívaly ve výb�ru lokality, vyhotovení 
technického projektu prací, objednávky leteckého snímkování a 
p�ípravy st�ediska geodézie na místní šet�ení (informativní sch�zka se 
všemi vlastníky a uživateli nemovitostí v obci a shromážd�ní podklad�, 
nap�. geometrických plán�). 
 

P�ed provedením leteckého snímkování se shromáždily veškeré 
podklady využitelné pro další práci. Jednalo se zejména o mapy 
1 : 10 000, topografické mapy 1 : 25 000 (k sestavení objednávky  
leteckého snímkování), otisky posledního vydání  
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SMO-5, seznam sou�adnic a výšek všech bod� základního 
a podrobného bodového pole, seznam sou�adnic roh� list� 
pozemkových map v S-JTSK.  
 

Provedla se rekognoskace a volba PBPP. Vyhledaly se stávající 
body základního, pop�ípad� podrobného bodového pole, které svou 
p�esností odpovídaly Sm�rnici pro THM. Z bod� podrobného bodového 
pole se vyhledávaly hlavn� ty, které sloužily jako výchozí body 
d�ív�jších m��ení, a body v prostorech ur�ených pro volbu vlícovacích 
bod�. 

 
 Nové body se volily v místech chrán�ných p�ed poškozením. U 
jednotlivých bod� nebyla nutná vzájemná viditelnost. Hustota bod� se 
volila v rozmezí 150 až 300 metr�  v místní trati, a asi 500 metr� 
v polní trati. Podrobné body se budovaly na ploše celých mapových 
list�, tedy i mimo dot�ená katastrální území. Do sít� PBPP se hlavn� 
zahrnuly všechny body, u kterých byla provedena stabilizace 
mezníkem o rozm�rech alespo� 12 × 12 × 60 cm. Byly to zejména 
stabilizované body na lomech správních hranic a body na lomech 
vlastnických a užívacích hranic, body hranic liniových parcel (dráha, 
silnice, vodní toky). Protože se jednalo o použití fotogrammetrické 
metody, volily se body PBPP i na technických objektech: kruhové 
studny, rostlé balvany (skály), patníky, boží muka, stabilní rohy plot�, 
centrické kovové stožáry, st�edy �tvercových nebo kruhových dob�e 
identifikovatelných komín�. 
 
P�i vyšet�ení pr�b�hu správních hranic se zejména:     

n) vyhledaly staré mezníky na lomových bodech správní hranice, 
nebo hranice katastrálního území, které se zahrnuly do sít� PBPP 

o) stabilizovaly  charakteristické lomové body správní hranice, u 
kterých se staré mezníky nezachovaly a zahrnuly se do sít� PBPP 

p) navrhla a projednala zm�na pr�b�hu správní hranice tam, kde 
byl pr�b�h správní hranice v terénu neznatelný. 

 
Nebylo-li možné provést zm�nu pr�b�hu neznatelné správní 

hranice tak, aby probíhala po hranicích znatelných, zobrazila se 
v map� p�vodní, správná hranice, jako neznatelná. Její pr�b�h se 
p�evzal z katastrální mapy toho katastrálního území, u kterého byly 
lepší p�edpoklady pro její p�vodní zam��ení. 
  
 Projekt p�ednáletové signalizace byl proveden na p�íslušných 
otiscích map SMO-5 s využitím výsledk� rekognoskace území.  
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Obsahoval body, které byly posléze signalizovány a zejména body, 
které byly v pr�b�hu obnovy v terénu trvale stabilizovány mezníky. 
 
 Jako vlícovací body se p�edevším volily body PBPP a body 
s trvalou stabilizací v rovnom�rném terénu s  malým spádem 
a ve vzdálenosti, která se rovnala výšce objektu, od tohoto objektu. 
Pokud nebylo možné vyhledat bod s trvalou stabilizací, ozna�il se bod 
v terénu trubkou nebo kolíkem. 
 
 Signalizace bod� základního a podrobného bodového pole 
a vlícovacích bod� se provád�la k�ížovými signály bílé barvy 
o rozm�rech ramene 40 × 10 cm. Signalizace ostatních bod� se 
provád�la �tvercovými signály o rozm�rech 20 × 20 cm.  
 
 Ukon�ení signalizace bylo oznámeno VTOPÚ v Dobrušce a její 
údržba provád�na až do doby potvrzení VTOPÚ o provedení leteckého 
snímkování. 
 
 
2.8.2 Práce po provedeném leteckém snímkování 
  
 Tato etapa spo�ívala z výb�ru snímk�, ze kterých byly zhotoveny 
zv�tšeniny, identifikace signál�, výb�ru snímkových dvojic a 
objednávky snímkových matriál�. Také bylo provedeno zam��ení 
vlícovacích bod� a výpo�et sou�adnic a výšek. Sou�adnice vlícovacích 
bod� se obvykle ur�ily geodetickým zam��ením bod�, p�ípadn� 
metodou AAT, sou�asn� s ur�ením sou�adnic PBPP. P�esnost ur�ení 
sou�adnic vlícovacích bod� musela vyhovovat Sm�rnici [14]. Pro 
m��ítko mapy 1 : 2 000 byla st�ední sou�adnicová chyba mxy = ± 0,08 
m a st�ední výšková chyba mz = ± 0,10 m. 
  

P�ed fotogrammetrickým vyhodnocením se provedla reprodukce 
stávajících map EN, obvykle se vyhotovily diapozitivy zv�tšeniny 
pozemkové mapy do m��ítka 1 : 2 000, diapozitivy zv�tšeniny 
katastrální mapy do m��ítka 1 : 2 000 a diapozitivy zmenšeniny 
katastrální mapy do p�ibližného m��ítka 1 : 8 500. (Použitím zv�tšeniny 
a zmenšeniny map se blíže zabývají následující kapitoly 2.8.2.1 až 
2.8.2.3). Do p�ípravy vyhodnocení u st�edisek geodézie náleželo 
založení fotogrammetrického ná�rtu, porovnání pozemkových map 
a zv�tšenin leteckých snímk�, dále místní šet�ení a poch�zka v poli a 
vyhotovení konstruk�ních mapových list�. 
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Situa�ní kresba jednotlivých mapových list� pozemkové mapy se 
porovnala s obrazem zv�tšenin centrálních leteckých snímk�, tzn. 
s fotogrammetrickými ná�rty. 

 
 Cílem porovnání byla identifikace zm�n, identifikace identických 
bod� kresby a shodné situace na pozemkové map� a na snímku. 
Porovnáním mapy se snímkem se získal p�ehled o charakteru a 
rozložení zm�n v p�íslušném katastrálním území. Dob�e provedené 
porovnání zmenšilo rozsah místního šet�ení, vylou�ily se prostory, kde 
nedošlo ke zm�nám a podstatn� usnadnilo poch�zku v terénu. 
 

Ú�elem místního šet�ení bylo zjišt�ní: 
q) pr�b�hu vlastnických a užívacích hranic a hranic druh� 

pozemk�, které byly dot�eny zm�nami 
r) pr�b�hu hranic, které byly zahrnuty do vybrané sít� identických 

prvk� 
s) zm�n p�edm�t� šet�ení, které se zapisovaly v evidenci nemovitostí 

a zm�n v pomístním názvosloví 
 
 Rozsah místního šet�ení byl dán obsahem p�ipravených 
fotogrammetrických ná�rt� a soupis� nemovitostí, zejména rozsahem 
zm�n zjišt�ných p�i porovnání pozemkové mapy se snímkem. V terénu 
se vyšet�il pr�b�h p�íslušných vlastnických a užívacích hranic, 
zejména v místní trati. Zm�ny hranic druh� pozemk� v polní trati je 
možné vyšet�it za ú�asti uživatel� v polní kancelá�i s využitím 
fotogrammetrického ná�rtu a kontaktních kopií. 
 
 P�i místním šet�ení se rozší�ila nápl� poch�zky v poli o nutná 
geodetická m��ení. Byla to zejména: 

t) kontrolní m��ení pro ov��ení identity identických bod� 
u) om�rné míry a ší�ky okap� u nových a p�estav�ných budov 

v místní trati 
v) konstruk�ní míry, které zvyšovaly p�esnost vyhodnocení 

nesignalizovaných hranic (nap�. cesty, potoky apod.) 
w) p�ípadná dom��ení zm�n, hlavn� v místech, kde bylo z�ejmé, že 

nebude možné vyhodnotit situaci fotogrammetricky (nap�. zakryté 
hranice, neznatelné hranice, zm�ny vzniklé až po snímkování). 
Dom��ení se p�ipojilo vždy na body ur�ené v sou�adnicích S-
JTSK. 

 
Konstruk�ní mapový list byl zhotoven na hliníkové folii v m��ítku 

1 : 2000 v S-JTSK. Do konstruk�ního listu se sou�asn� p�evzaly 
výsledky p�edcházejících m��ení pokud byly vyjád�itelné  
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v S-JTSK takovým zp�sobem, aby zaru�oval nejv�tší možnou p�esnost 
(�íseln�, fotomechanicky, mechanicky). 
 
 
2.8.2.1  Zv�tšenina pozemkové mapy 
 
 Zv�tšenina pozemkové mapy sloužila jako podklad pro identifikaci 
identické situace a zm�n, orienta�ní podklad pro fotogrammetrické 
vyhodnocení a jako podklad pro dopln�ní kresby originálu platného stavu 
na stav pozemkové mapy. Zv�tšení se provedlo bu� z matrice souvislého 
zobrazení, nebo z upraveného otisku mapy evidence nemovitostí. 
 
 Zv�tšenina matrice souvislého zobrazení na plastické folii se 
doplnila na stav pozemkové mapy. Do matrice se tužkou vykreslil klad 
mapových list� 1 : 2 000 v S-JTSK. Matrice se fotoreproduk�ní cestou 
zv�tšila do m��ítka  1 : 2 000. Zárove� se p�i zv�tšování odstranila 
pr�m�rná srážka matrice.  
 
 Zv�tšenina upraveného otisku mapy EN se vyhotovovala tam, kde 
nebyla zachována matrice mapy EN, nebo nebyla v�bec vyhotovena. 
Otisk mapy EN se doplnil na stav pozemkové mapy, doplnil se 
zobrazením kladu list� v m��ítku 1 : 2 000 v S-JTSK a fotomechanickým 
zp�sobem se vyhotovila zv�tšenina do m��ítka 1 : 2 000 se sou�asným 
odstran�ním srážky p�edlohy.  
 
 
2.8.2.2  Zv�tšenina katastrální mapy 
 
 Zv�tšenina katastrální mapy sloužila jako podklad pro ov��ení 
identických bod� a hranic p�i vyhodnocení, byla podkladem pro 
p�ípadnou mechanickou transformaci (viz kapitola 2.4.1) p�i p�evodu 
katastrální mapy do originálu platného stavu. Otisk se doplnil 
zobrazením kladu list� S-JTSK v m��ítku 1 : 2 000, p�ípadn� se tužkou 
doplnil polohopisný obsah na stav pozemkové mapy. Zv�tšení se 
provedlo fotomechanicky, s odstran�ním pr�m�rné srážky.  
 
 
2.8.2.3  Zmenšenina katastrální mapy 
 
 Zmenšenina katastrální mapy sloužila jako podklad pro 
optickomechanickou transformaci (viz kapitola 2.4.2). 
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2.8.3 Fotogrammetrické vyhodnocení 
 
 Klí�ovou operací této etapy bylo ov��ení identických prvk�. 
K ov��ení identity polohy prvk� se využilo diapozitivu zv�tšeniny 
katastrální nebo pozemkové mapy. Na vyhodnocovacím stole se našla 
nejp�ízniv�jší poloha zv�tšeniny mapy vzhledem k poloze 
konstruk�ního listu. Byla-li oblast mapy zna�n� deformována, 
p�íslušely jednotlivým oblastem (blok�m) r�zné polohy zv�tšeniny 
katastrální nebo pozemkové mapy. Každý blok musel být definován 
nejmén� �ty�mi ov��enými identickými prvky. Cílem práce bylo ov��ení 
kvality katastrální mapy, prov��ení jejích geometrických vlastností, 
p�ípadn� lokalizovat deformace a vytvo�it optimální p�edpoklady 
p�evodu situace katastrální mapy do originálu platného stavu. 
 
   V technologickém postupu [5] je uvedeno, že identita polohy 
identických bod� a  vyšet�ené identické situace v terénu – na modelu 
v katastrální map� se prov��ila na ploše snímkové dvojice. Identita 
polohy prvku se považovala za ov��enou, byl-li rozdíl mezi 
fotogrammetricky daným bodem a p�íslušným bodem v katastrální 
map� menší než p�ípustná odchylka v m��ítku mapy, daná hodnotou 
± 0,3 mm. 
 
 P�edm�tem fotogrammetrického vyhodnocení dle 
fotogrammetrického ná�rtu do konstruk�ního listu byly: 

- dané body základního a podrobného polohového pole, v�etn� 
vlícovacích prvk� 

- nov� ur�ované PBPP 
- identické podrobné body 
- vyšet�ení identické hranice 
- vyšet�ené zm�ny polohopisu 

 
 Zobrazením vyhodnocené kresby tužkou v ploše celého 
mapového  listu obnovené mapy evidence nemovitostí 1 : 2 000 v S-
JTSK se získal tzv. „Originál platného stavu“. K originálu platného 
stavu se vyhotovila pr�svitka popisu.  
 

Fotogrammetrické vyhodnocení výškopisu bylo provedeno  
v oblastech stanovených projektem. Obvykle se výškopis vyhodnotil 
tam, kde obnovené mapové listy mapy evidence nemovitostí 1 : 2 000 
v S-JTSK pokrývaly listy SMO-5, pop�ípad� tam, kde se v nejbližší dob� 
o�ekával zájem o jeho využití. 
 

Vyhotovení výškopisu se provedlo po polohopisném vyhodnocení 
tužkou na samostatnou plastickou folii podle zásad  
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pro THM. Vyhodnocený výškopis se obvykle bez dalšího dom��ení a 
dalších úprav uložil ve všeobecné technické dokumentaci st�ediska 
geodézie pro další využití. 
 
 
2.8.4 Práce po fotogrammetrickém vyhodnocení  
 
Pro kontrolu a dopln�ní originálu platného stavu p�íslušné st�edisko 
geodézie obdrželo: 

- seznam sou�adnic PBPP 
- originál platného stavu 
- dopln�ný fotogrammetrický ná�rt 
- zv�tšeninu katastrální mapy  a pozemkové mapy 
- pr�svitku �ísel 
- dopln�ný otisk pozemkové mapy 
- list závad 

 
St�edisko geodézie posoudilo výsledek fotogrammetrického 

vyhodnocení na originálu platného stavu, zejména závažnost zm�n, 
které byly zjišt�ny až p�i fotogrammetrickém vyhodnocení. 

 
Originál platného stavu se doplnil situací, která se podle 

technického projektu p�evzala z výsledk� d�íve konaných m��ických 
prací (pokud nebyly zpracovány v S-JTSK a nebyly p�evzaty p�ed 
fotogrammetrickým vyhodnocením). 

 
Pro jednotlivé p�evzaté podrobné body se podle p�edpisu výpo�tu  

sou�adnic,   nebo  transformací  vy�íslily  sou�adnice  v S-JTSK. 
�íslování bod� navazovalo na poslední vyhodnocený podrobný bod na 
mapovém listu. U rozsahem velkých geometrických plán�, nebo jiných 
p�ejímaných m��ení (s po�tem bod� 100 a více) se p�i�azovala nová 
�ísla pouze bod�m na obvodu zam��eného území. Ostatní body 
s p�vodními �ísly s návazností na p�íslušný polní ná�rt byly vedeny 
mimo digitální tvar získaný p�i realizaci tohoto postupu. P�i p�edpisu 
analytického výpo�tu vým�r tvo�ily tyto body samostatnou fiktivní 
parcelu. Její obsah nebyl dále pro výpo�et vým�r p�edepisován. 
Vým�ry jednotlivých �ástí fiktivní parcely byly za�azeny až do prvotního 
dokladu.  

 
Originál platného stavu se doplnil o výsledky z p�ípadného 

dom��ení zm�n, které nastaly po provedeném snímkování. 
 
Provedla se kontrola dopln�ného otisku pozemkové mapy, 

zejména pro kontrolu parcelních �ísel, smluvených zna�ek a slu�ek.
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P�i p�evodu situace katastrální mapy a originálu platného stavu 
se p�evzala ta �ást kresby katastrální mapy, která zobrazovala 
nezm�n�ný, nevyšet�ený a fotogrammetricky nevyhodnocený polohopis 
mapy. 
 

Sou�asn� s p�evodem bylo provedeno: 
- zm�na m��ítka katastrální mapy 
- odstran�ní srážky mapového listu 
- zobrazení v S-JTSK 

P�evod se uskute�nil s využitím fotogrammetricky ov��ených 
a vyhodnocených identických prvk�. P�evodem kresby katastrální 
mapy do originálu platného stavu vznikl originál obnovené mapy 
evidence nemovitostí v m��ítku 1 : 2 000 a v  S-JTSK. Technologický 
postup uvádí dva zp�soby p�evodu: 

- mechanická transformace (p�i p�evodu jednoduché polohopisné 
situace) 

- optickomechanická transformace (pomocí p�ekreslova�e SEG  I 
firmy VEB Carl Zeiss Jena) 

 
Mechanickou a optickomechanickou transformací se blíže zabývají 

kapitoly 2.4.1 a 2.4.2. 
 
Kresba na originálu platného stavu, získaná p�evodem 

z katastrální mapy, se doplnila na stav pozemkové mapy. K tomu se 
využilo d�íve zhotoveného diapozitivu zv�tšeniny pozemkové mapy. 
Doplnil se zpravidla zákres drobných zm�n, které nebyly u st�ediska 
geodézie zobrazeny v katastrální map� a nebyly dopln�ny v originálu 
platného stavu p�i vyhotovení konstruk�ního listu nebo p�i kontrole a 
dopln�ní originálu platného stavu st�ediskem geodézie, ale byly 
zobrazeny v pozemkové map�. 

 
P�i dokon�ení originálu obnovené mapy evidence nemovitostí se 

v rozsahu celého mapového listu vyrovnaly styky s okolními mapovými 
listy. Zhotovily se stykové pásky. Pr�svitka popisu se doplnila o údaje 
p�evzaté z pozemkové mapy. Tím byl originál obnovené mapy EN, 
zobrazený v tužce, dokon�en. 
 

Kartografické zpracování originálu obnovené mapy EN spo�ívalo 
ve vyhotovení: 

- vydavatelského  originálu polohopisu obnovené mapy evidence 
nemovitostí 

- vydavatelský originál popisu 
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Podkladem pro kartografické zpracování originálu obnovené 
mapy evidence nemovitostí byl: 

- originál polohopisu obnovené mapy evidence nemovitostí 
vyhotovený tužkou 

- pr�svitka popisu 
- stykové pásky 
-  dopln�ný otisk pozemkové mapy s vyzna�enými parcelními       
�ísly, smluvenými zna�kami a slu�kami 

 
V etap� výpo�tu vým�r  se ur�ily vým�ry analyticky, s využitím 

sou�adnic podrobných bod� na mapovém listu. Vyrovnání vým�r se 
provedlo na novou vým�ru katastrálního území po vyrovnání na ideální 
vým�ru jednotlivých mapových list�.  
 
 Na samo�inném po�íta�i se provedl výpo�et s vyrovnáním vým�r 
po jednotlivých mapových listech a provedlo se sestavení vým�r parcel 
v katastrálním území.  
 
Sestavení vým�r obsahovalo: 

- parcely v katastrálním území v vým�rami, se�azené 
v aritmetickém po�adí jejich �ísel 

- novou vým�ru katastrálního území 
 

 
2.8.5 Vyhotovení nového operátu EN 
 
V poslední pracovní etap� bylo provedeno: 

a) vyhotovení písemného operátu evidence nemovitostí 
b) reprodukce a tisk obnovené mapy evidence nemovitostí 1 : 2 000 

v S-JTSK 
c) vyhotovení obnovené pozemkové mapy 1 : 2 000 v S-JTSK 
d) projednání nového operátu evidence nemovitostí 

 
 Podkladem pro vyhotovení nového písemného operátu byl prvotní 
doklad, který vznikl z výsledk� místního šet�ení, výpo�tu vým�r a 
dosavadního písemného operátu EN. 
 
 P�i porovnání, kontrole a zavád�ní nových vým�r platila zásada: 
Vým�ry parcel, vypo�tené z p�ímo m��ených m�r, nebo analyticky ze 
sou�adnic získaných z p�ímo m��ených prvk� jsou nem�nné. U parcel, 
jejichž vyšet�ené hranice byly vyhodnoceny numericky, nebo zam��eny 
geodeticky, se zavád�la nov� zjišt�ná vým�ra. Nov� zjišt�ná vým�ra se 
zavád�la i v p�ípad�, kdy byly takto ur�eny jen n�které hranice 
p�íslušné parcely. 
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U parcel, jejichž hranice byly p�evzaty v plném rozsahu 
z katastrální mapy, se vy�íslil rozdíl vým�ry zapsané v operátu 
evidence nemovitostí a vým�ry nov� zjišt�né. Rozdíl se porovnal 
s dopustnými odchylkami stanovenými v tabulce XV Instrukce B, 
z roku 1960. 

e) Rozdíl byl menší než dopustná odchylka, nebo si byly rovny 
aa) p�vodní vým�ra parcely, zapsaná v operátu evidence       

nemovitostí, se p�evzala, pokud byla vypo�tena z p�ímo 
m��ených m�r a byla zapsána v EN na podklad� právní listiny 
a geometrického plánu 

ab) p�evzala se p�vodní vým�ra parcely, když by zavedením nové 
vým�ry byla p�ekro�ena velikost vým�ry 400 m2 nebo 800 m2; 
p�íslušná výpo�etní skupina se p�evyrovnala. 

   V ostatních p�ípadech se uplatnila nová vým�ra. 
 

f) Vy�íslený rozdíl byl v�tší než dopustná odchylka 
ba)  našla se p�í�ina vzniku rozdílu 

- byla-li chyba zjišt�na ve stavu zapsaném v EN, uvedla se 
správná, nov� zjišt�ná vým�ra 

- byla-li chyba zjišt�na v novém ur�ení vým�ry, nahradil se 
chybný údaj údajem správným; další postup byl shodný 
s postupem ad a) 

bb) pokud se neprokázala chyba ve stavu zapsaném v EN ani 
v novém ur�ení vým�ry, p�edpokládalo se, že velikost rozdílu 
byla ovlivn�na procesem p�evodu  situace katastrální mapy na 
ov��ené identické prvky v S-JTSK a dle výzkumné zprávy [6] 
bylo možné i v tomto p�ípad� postupovat podle zásad 
uvedených v odstavci a). 

 
P�ehled všech etap FÚO zobrazuje p�íloha �. 1. 
 
 
2.8.6 Náležitosti obnovené mapy EN 
 
 Obnovené mapy EN byly vyhotoveny v K�ovákov� zobrazení a  
sou�adnicovém systému S-JTSK, v�tšinou v m��ítku 1 : 2 000, 
vyjíme�n� v m��ítku 1 : 5 000 v oblastech s velmi �ídkým 
polohopisným obsahem. Název „Technickohospodá�ská mapa“ byl 
nahrazen názvem „Mapa evidence nemovitostí“. Jestliže byl obsahem 
mapového listu výsledek THM a kresba p�evzatá ze stávající katastrální 
mapy (pozemkové mapy), ozna�il se takový list „Mapa evidence 
nemovitostí“ a rozhraní obou zp�sob� se schematicky zobrazilo 
v mimorámových údajích. 
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2.8.7 P�esnost obnovených map EN 
 
 V technologickém postupu [5] je uvedeno, že p�esnost obnovených 
map EN je dána �íselnou p�esností bodového pole, �íselnou a grafickou 
p�esností fotogrammetrického vyhodnocení a podrobného m��ení p�i 
komplexní údržb� map EN, p�esností využitých výsledk� p�edchozího 
m��ení, p�esností p�evzaté kresby katastrální mapy a p�esností 
vlastního p�evodu kresby katastrální mapy. 
 
Polohová p�esnost bod� podrobného pole se posuzovala a byla dána 
st�edními sou�adnicovými chybami mxy stanovenými Sm�rnicí [14]. Pro 
body PBPP ur�ené fotogrammetrickou metodou p�i obnov� mapy EN 
v m��ítku 1 : 2 000 je hodnota 
     

mxy = ± 12 cm. 
 
P�esnost ur�ení podrobných bod� polohopisu byla 

charakterizována hodnotami mx,y stanovenými Sm�rnicí [14]. Pro 
fotogrammetricky ur�ené jednozna�n� identifikovatelné podrobné body 
v obnovené map� EN 1 : 2 000 je to hodnota 
     

mxy  = ± 14 cm. 
 

 P�esnost p�evzatých výsledk� p�edcházejících m��ení musela 
spl�ovat podmínky stanovené technologickým postupem [5]. 
 
 Mezní grafická odchylka na identických bodech p�i p�evodu 
situace katastrální mapy byla dána u zobrazení v tužce hodnotou ± 0,3 
mm v m��ítku mapy. 
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3. Analýza použití metody FÚO v západo�eském regionu 
 
 Mapy EN 1 : 2 880  byly vyhotoveny v letech 1962 - 1969 pro celé 
území Západo�eského kraje vyjma prostor�, kde existovala nová mapa 
dekadického m��ítka. Vznikaly p�ekreslením jednotlivých katastrálních 
map do souvislého zobrazení a jde tedy o mapy odvozené z  map 
p�vodn� m��ených v  prvé polovin� a reambulovaných v druhé 
polovin� 19. století. Tyto mapy vyhotovené v sou�adnicovém systému 
Gusterberg byly dopln�ny sítí S-JTSK o stran� �tverce 500 m. 
 
 Ode dne 1. zá�í 1971 do vydání definitivního technologického 
postupu platil prozatímní Technologický postup pro údržbu a obnovu 
map EN fotogrammetrickou metodou s p�evodem t�chto map do S-
JTSK a dekadického m��ítka [5]. S aplikací postupu se po�ítalo 
p�edevším v oblastech, které navazovaly na prostory s mapami 
v dekadickém m��ítku (nap�. THM), kde se však neplánovalo THM. 
P�ehled použití metody FÚO v západo�eském regionu zobrazuje p�íloha 
�. 2. 

 
V následujících katastrálních územích byla použita pouze metoda 

FÚO na celém katastrálním území: 
 okres Klatovy:        k.ú. Malý Bor, k.ú. Sob�šice 

okres Plze�-sever:  k.ú. Bu�ek, k.ú. �erníkovice, k.ú. D�evec,  
                              k.ú. Hed�any, k.ú. Hodyn� 

 
 Po zkušenostech z t�chto lokalit nastoupila kombinace zpracování 
map - v intravilánu THM, v extravilánu FÚO, nebo dekadizace, viz p�íloha 
�. 2.   
 
 V následujících �ty�ech kapitolách jsou vybrané údaje,  které jsem 
zjistil v technické dokumentaci Katastrálního ú�adu Plze�-m�sto. 
 
 
3.1 Lokalita Sob�šice 
 
 Fotogrammetrická údržba mapy EN s  dekadizací v katastrálním 
území Sob�šice byla vybrána jako nejvhodn�jší co do velikosti a pot�eb 
St�ediska geodézie Klatovy. Zájmové území bylo totožné se správními 
hranicemi o rozloze 1243 ha. Práce byly provedeny dle postupu „C“ [7]. 
 
 V technické zpráv� o pr�b�hu prací ze dne 20.11.1971 je 
konstatováno nesystematické a nekvalitní vyhotovení místopis�  
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pevných bod�, dále nedokon�ená stabilizace hranic les� žulovými 
mezníky, které m�ly být signalizovány, n�které zakopané mezníky bylo 
snadné vyvalit. P�es upozorn�ní na tyto skute�nosti nebyla zjednána 
náprava do ukon�ení signalizace. Dne 31.3.1972 se uskute�nila na 
pracovišti st�ediska geodézie v Sušici jednání za ú�asti autora 
výzkumné zprávy. Výsledkem jednání bylo: 
 

g) upozorn�ní na sou�asné ur�ení sít� PBPP dle  postupu [5], 
odst. 4.22 

h) v p�ípad� ur�ení vlícovacích bod� metodou AAT musí být      
vyhotoveny geodetické údaje PBPP 

i) bude založen „P�ehled sít� PBPP a jejího vývoje“.  
 

Dále byl prodiskutován postup místního šet�ení s p�ipravenými 
fotogrammetrickými ná�rty dle postupu [5], odst. 5.2. 
 

Diapozitivy zv�tšenin pozemkových map v souvislém zobrazení 
byly provedeny mnohde v  nevhodných celcích (odpovídajícím 
formátem m�la být ˝ listu s p�íslušným p�ekrytem) a namátkov� 
zjišt�ná p�esnost zv�tšenin nebyla vyhovující (zjišt�ny odchylky: - 5 
mm, + 3,5 mm). 

 
 FÚO v katastrálním území Sob�šice bylo první lokalitou 
provedenou dle technologického postupu [5] v Západo�eském kraji. 
 
 
3.2 Lokalita Malý Bor 
 
 V technické dokumentaci Katastrálního ú�adu Plze�-m�sto se 
dochovala díl�í technická zpráva pro polohové bodové pole – 
kancelá�ské práce. Podrobné bodové pole bylo vyhotoveno analytickou 
aerotriangulací v roce 1974. Základními vlícovacími body pro AAT byly 
ur�eny nové zhuš�ovací body a body PBPP ur�ené protínáním, 
s polohovou p�esností zhuš�ovacích bod�, kdy st�ední sou�adnicová 
chyba zhuš�ovacích bod� je v rozmezí hodnot ± 0,007 m až 0,020 m. 
 
 Výpo�et AAT provedla Geodézie Pardubice. P�esnost ur�ení 
sou�adnic AAT byla posouzena dle rozdílu hodnot sou�adnic nezávisle 
ur�ených m��ením v polygonovém po�adu. Pr�m�rná odchylka 
v poloze �inila ± 5 cm. 
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Z celkové technické zprávy FÚO Malý Bor pak vyplývá, že p�i místním 
šet�ení správních hranic byly vyhledány dosavadní hrani�ní znaky, 
v n�kterých p�ípadech byly lomové body hranice osazeny novými 
žulovými mezníky M3 a že k navrženým zm�nám hranic nedošlo, nebo� 
zm�nu p�íslušné MNV neschválily. Místní šet�ení bylo provedeno na 
zv�tšeninách leteckých snímk� v souladu s technologickým postupem. 
Parcely, jejichž hranice byly zapsány do soupisu nemovitostí, 
projednány a odsouhlaseny vlastníky a uživateli. Adjustované polní 
ná�rty pak sloužily k fotogrammetrickému vyhodnocení polohopisu a 
výškopisu. Následn� bylo provedeno dom��ení nevyhodnocené situace 
a dopln�ní nastalých zm�n (geometrické plány) tužkou na hliníkovou 
folii.  
 
 Ve zpráv� je uvedeno, cituji „byl dodržen technologický postup a 
p�edepsaná p�esnost“. 
 
 
3.3 Lokalita D�evec 
 
 Údržba a obnova mapy EN fotogrammetrickou metodou 
a dekadizace byla zahájena v únoru r. 1972 v p�ti katastrálních 
územích (Hed�any, �erníkovice, D�evec, Hodyn�, Bu�ek) na rozloze 
1832 ha, celkem 27 mapových list� v m��ítku 1 : 2 000 provedených 
dle technologického postupu [5]. Lokalita byla posléze rozd�lena na dv� 
etapy: 

A - k.ú. Hed�any a �erníkovice 
B - k.ú. D�evec, Hodyn� a Bu�ek 

   
Základní bodové pole bylo t�eba dle projektu zhustit, tzn. 

ostabilizovat a zam��it 8 nových zhuš�ovacích bod�. Stabilizace byla 
provedena žulovými hranoly 20 × 20 cm a podzemní žulovou deskou 30 
× 30 cm. Vzdálenosti mezi body m��il Geodetický ústav Praha 
elektronickým dálkom�rem AGA. Dle technické zprávy byla stávající a 
zhušt�ná sí� základního bodového pole dopln�na o body PBPP, nové 
body m�ly být stabilizovány žulovými kameny M2. Nové body na 
zm�n�ných správních hranicích byly stabilizovány žulovými mezníky 
M3. Vlícovací body byly voleny v rozích stereodvojic v maximální 
vzdálenosti 200 m od podélné sek�ní �áry. Vlícovací body byly 
o�íslovány v rozsahu celé lokality, po�ínaje �íslem 2001. 
 

Lokalita D�evec byla vybrána pro FÚO, protože se z v�tší �ásti 
jednalo o oblast, v níž bylo provedeno klasické scelování pozemk� a 
p�esnost map evidence nemovitostí po p�evzetí  
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scelovacích map vykazovala hrubé nesrovnalosti. V záv�ru technické 
zprávy se píše, že se ukázala nevhodnost použití metody FÚO pro obce 
se scelenými pozemky, vzhledem k malému po�tu identických bod�. 
Proto byly metodou FÚO zpracovány v této lokalit� pouze dv� 
katastrální území a v ostatních katastrálních územích bylo provedeno 
vyhodnocení podle leteckých snímk� a tím byla získána p�esná mapa 
evidence nemovitostí. 
 
 
3.4 Lokalita Milínov 
 
 Bodové pole v lokalit� Milínov bylo vyhotoveno v roce 1980 
metodou AAT. Metoda FÚO byla použita v polní trati. V technické 
dokumentaci Katastrálního ú�adu Plze�-m�sto je uložena pouze 
p�ehledka PBPP, technické zprávy z lokality nejsou založeny. 
Z p�ehledky je patrné, že projekt (i když se obnova provád�la na celých 
k.ú.)  neuvažoval  s obnovou u mapových list� Blovice 4-2/2 a Blovice 
3-2/1, ty pak byly vyhotoveny technologií ZMVM. V  roce 1999 byly 
zahájeny v k.ú. Milínov pozemkové úpravy. Geodetická firma Georeal 
spol. s r. o. provedla v rámci pozemkových úprav obnovu PBPP 
metodou GPS.  
 

Porovnání sou�adnic bod� PBPP ur�ených AAT s nov� ur�enými 
body GPS je v p�íloze �. 3. 
 
 
3.5 P�ehled mapového fondu v západo�eském regionu 
 
 P�ehled je vytvo�en programem ArcView 3.1. Pro zobrazení 
p�ehledu posta�í nainstalovat program ArcExplorer (soubor 
ae2setup.exe), který je na p�iloženém CD a na�íst soubor 
prehledka.aep. Program ArcExplorer je voln� ši�itelný program, ur�ený 
k prohlížení geografických dat. Data obsažená v projektu 
prehledka.aep lze aktualizovat pouze pomocí programu ArcView, 
protože použitím jiných program� se ztrácí návaznost databází 
na obrazová data. V projektu prehledka.aep je možnost výb�ru 
zobrazení p�ehledu podle: 

- použité technologie tvorby katastrální mapy  
- použité technologie tvorby pozemkové mapy  
- stupn� digitalizace  

 

Ukázka výstup� je uvedena v p�ílohách �. 4 - 6.  
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4. Vytvo�ení digitálního souboru geodetických informací 
      ve vybraném katastrálním území s FÚO 

 

 Katastrální území Hed�any jsem si vybral, protože jsem 
p�edpokládal bezproblémovou dostupnost podklad� pro vyhotovení 
nového SGI a metoda FÚO zde byla použita nejen v polní trati, ale i 
v místní trati. V katastrálním území Hed�any, které bylo sou�ástí lokality 
D�evec (viz odst. 3.3 této diplomové práce), byla mapa EN vyhotovena 
metodou FÚO v období b�ezen 1972 až srpen 1975. Na tomto území 
nebyly zahájeny komplexní pozemkové úpravy a ani v sou�asné dob� 
není katastrálnímu ú�adu Plze�-sever znám zám�r komplexní pozemkové 
úpravy do dvou let zahájit.  
 
 
4.1 Vznik mapy 
 
 Platné katastrální mapy vznikly dle postupu [5], jehož základní 
kapitoly jsou popsány v odst. 2.8 této diplomové práce. Technická zpráva 
z 10.10.1975, uložená v technické dokumentaci Katastrálního ú�adu 
Plze�-m�sto, neobsahuje žádné poznámky o odklon�ní od tohoto 
p�edpisu.  

 
P�ehled kladu jednotlivých mapových list� v S-JTSK je 

na následujícím obrázku �. 1: 
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K.ú. Hed�any je zobrazeno v m��ítku 1 : 2 000 na devíti mapových 
listech: Kralovice 0-2/3;  1-2/1,2,3,4; 1-3/1,2; 2-2/4; 2-3/2. Na vzniku 
mapy se podílelo St�edisko geodézie Plze�-sever a provoz mapovacích 
prací Geodézie n. p. Plze�. 
 
 
4.1.1  Podrobné bodové polohové pole 
 

Do stávající a zhušt�né sít� základního bodového pole byla v roce 
1972 navržena sí� bod� PBPP tak, aby vyhovovala použité 
fotogrammetrické metod� pro údržbu map EN a p�itom byla dodržena 
hustota bod�, stanovená Sm�rnicí [14]. Dle technické zprávy byly 
navržené body stabilizovány žulovými mezníky M2 nebo M3,  p�ípadn� 
zvoleny na rozích objekt�. Byly vyhotoveny geodetické údaje bod� 501 – 
519. Tyto body, pokud vyhovovaly polohou do ná�rtu p�ednáletové 
signalizace, sloužily jako vlícovací body pro fotogrammetrické 
vyhodnocení. Na lokalit� D�evec bylo celkem z�ízeno a signalizováno 70 
vlícovacích bod� v maximální vzdálenosti 200 m od podélné sek�ní �áry. 
Uvedené body byly �íslovány v rozsahu celé lokality, po�ínaje �íslem 
2001. 
 
 
4.1.2  Signalizace  
 
Na lokalit� D�evec byly použity �ty�i druhy signalizace: 

a) vlícovací body pro blokovou aerotriangulaci �tvercovým      signálem 
s t�emi rameny 

b) body PBPP k�ížovými signály 
c) identické body pro optickomechanickou transformaci      �tvercovými 

signály 20 x 20 cm nebo 25 x 25 cm podle      kontrastu podkladu
  

d) mezníky 16 x 22 cm nat�eny bílou latexovou barvou 
 

Celkem bylo založeno 11 kus� map SMO-5 se zákresem 
p�ednáletové signalizace (vlícovací body byly zakresleny �erveným 
kroužkem, ostatní signalizované body modrým kroužkem. 

 
Následn� po ukon�ení signalizace dne 17.8.1972 byla nahlášena 

na VTOPÚ v Dobrušce možnost provedení snímkování. Protože 
fotogrammetrický nálet byl proveden až 5.10.1972, bylo nutné provád�t 
údržbu signalizace. Ta byla provedena celkem 2x s výsledkem obnovy 47 
% z celkového po�tu signál�. 
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4.1.3  Ur�ení a výpo�et bod� PBPP a VB 
 
 Ur�ení sou�adnic a výšek PBPP a vlícovacích bod� bylo provedeno 
analytickou aerotriangulací v kooperaci s Geodézií n. p. Pardubice. 
Základní body pro AAT byly zam��eny dálkom�rem AGA, výšky bod� 
ur�eny technickou nivelací. Podkladem pro výpo�et sou�adnic Geodézií n. 
p. Pardubice byl: 

a) zákres základních a vlícovacích bod� v kontaktních     leteckých  
snímcích 

b) seznam sou�adnic a výšek základních bod� 
c) p�ibližné sou�adnice st�ed� prvních snímk� v �adách 
d) p�ehledka vlícovacích bod�  

 
 Vlastní výpo�et AAT byl proveden ve dvou blocích. 
 
 
4.1.4  Místní šet�ení 
 
 Místní šet�ení správních hranic bylo provedeno poch�zkou v terénu 
s následným jednáním na p�íslušných MNV. V  k.ú. Hed�any byla 
navržena a schválena zm�na mezi katastrálními územími Hed�any –
 Slatina a Hed�any – Kožlany. Kopie pozemkové mapy v souvislém 
zobrazení sloužila jako ná�rt místního šet�ení pro vyšet�ování zm�n, které 
byly obsahem polohopisu dle Sm�rnice pro THM a odsouhlasení 
polohopisné složky mapy, u které nenastaly zm�ny. Na zv�tšeninách 
leteckých snímk� pro místní šet�ení nebyly vyhotoveny tém�� žádné 
záznamy.  
 
 
4.1.5  Fotogrammetrické vyhodnocení 
 
 Fotogrammetrické vyhodnocení polohopisné složky mapy bylo 
provedeno graficky a numericky na konstruk�ním listu (hliníková folie) 
s tímto obsahem: 

a)  rámem mapového listu 1 : 2 000, S-JTSK 
b)  s body rámu pozemkové mapy souvislého zobrazení 
    1 : 2 000 
c)  PBPP, VB  
d)  �tvercovou sítí o stran� 200 m  

 
 Podkladem pro vyhodnocení byly: 

a)  fotogrammetrický ná�rt (zv�tšenina leteckého snímku) 
b)  dopln�ný otisk mapy EN 
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c)  diapozitiv zv�tšeniny pozemkové mapy 
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d)  diapozitiv zv�tšeniny katastrální mapy 
e)  kontaktní kopie leteckých snímk� 
f)  diapozitivy leteckých snímk� 
g) seznam sou�adnic a výšek PBPP (v�etn� geodetických údaj�) 
     a VB 

 
 Bylo provedeno ov��ení identických bod� dle odst. 6.2 postupu [5] a 
následné vyhodnocení.  
 
 Výškopis v k.ú. Hed�any byl vyhodnocen pouze na mapových 
listech Kralovice 1-3/1, 1-3/2, 2-3/1 a 2-3/2 a m�l sloužit 
pro vyhotovení výškopisné složky mapy SMO-5. 
 
 
4.1.6  P�evod nevyhodnocené polohopisné situace 
 
 P�evod nezm��eného, nevyšet�eného a fotogrammetricky 
nevyhodnoceného polohopisu katastrální mapy v k.ú. Hed�any byl 
proveden dle odst. 7.221 postupu [5]. Na kartografickém originále byl 
tento stav zobrazen zelen� na rozdíl od �ern� vykreslené nov� 
vyhodnocené situace a identické situace. V k.ú. Hed�any nebyl b�hem 
zpracování FÚO  dopln�n do konstruk�ního listu žádný geometrický plán. 
 
 
4.1.7  Výpo�et vým�r 
 
 Provedení výpo�tu vým�r probíhalo v t�chto etapách: 

a) lomové body parcel byly o�íslovány na popisové pr�svitce      
(pauzovací papír, folarex nebo astralon) 

b) odsun sou�adnic bod� na “Coordimetru D” s d�rovacím      
za�ízením na d�rnou pásku (v místní soustav�) 

c) nad�rování transforma�ního klí�e 
d) výpo�et transformace, výpo�et vým�r podle programu na      SAPO 

 ODRA 1204 (výsledkem bylo sestavení parcel a díl�) 
e) kontrola výpo�tu vým�r, porovnání vým�r parcel, p�ípadné     opravy   

 
 
4.1.8  Písemný operát EN 
 
 Písemný operát EN byl v k.ú. Hed�any vyhotoven podle odst. 8.1 
postupu [5] a tvo�ily jej: 

a) prvotní doklad 
b) soupis parcel 
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c) eviden�ní listy 
d) seznam uživatel� 
e) rejst�ík uživatel� a vlastník� 
f) seznam dom� 
g) porovnání vlastnictví 

- kontrolní planimetr 
- výkaz zm�n 

h) výkaz úhrnných hodnot druh� pozemk� obcí 
i) sektorový p�ehled o plochách kultur   

 
 
4.1.9  Reproduk�ní práce 
 
 Tiskovým podkladem pro kartografický originál polohopisu je 
pr�svitka popisu (na Melinexu) a tiskový podklad polohopisu 
(na astralonu), který vznikl reproduk�ní cestou z vydavatelského 
originálu polohopisu (což je originál polohopisu, vyrýsovaný 
na konstruk�ním listu �ern� a zelen�). Tisk map byl proveden ofsetovým 
tiskem. 
 
 
4.2  Využitelné podklady pro vyhotovení nového SGI  
 
 SPI byl v k.ú. Hed�any vyhotoven sou�asn� se spole�ným 
grafickým p�ehledem v roce 1997. Spole�ný grafický p�ehled je plastová 
folie, kde jsou fialovým fixem zakreslena �ísla parcel v kroužku a 
zeleným fixem zakreslen pr�b�h izolinií BPEJ s p�íslušným kódem.  
 

Pro obnovu SGI mi poskytl Katastrální ú�ad Plze�-sever, 
detašované pracovišt� Kralovice, tyto dokumentované podklady: 

a) výsledky obnovy FÚO k.ú. Hed�any, ZMVM Kožlany, ZMVM �istá u 
Rakovníka  

b) operát d�ív�jší evidence pro dopln�ní parcel, vedených ve 
zjednodušené evidenci 

c) výsledky zem�m��ických �inností, geometrické plány 
d) digitální soubor SPI 
 

Statistické údaje k.ú. Hed�any dle sou�asného stavu KN jsou 
vy�ísleny v p�íloze �. 7. 
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4.2.1  Rastrové soubory 
 

Katastrální ú�ad Plze�-m�sto, odbor mapování, mi poskytl pro 
vyhotovení  SGI tyto podklady: 

a) rastrové soubory katastrální mapy Kralovice, mapové listy 
 0-2/3;  1-2/1,2,3,4;  1-3/1,2;  2-2/4;  2-3/2 

b) rastrové soubory map stabilního katastru k.ú. Hed�any, mapové 
listy (viz obrázek �. 2):    
ZS-VI-17 bf, ZS-VI-17 af, ZS-VI-17 bg, ZS-VI-17 ag  

 
Obrázek �. 2: 
 

 
 
 

c) rastrové soubory map stabilního katastru k.ú. Kožlany, mapové listy 
ZS-VI-17 bf, ZS-VI-17 bg, ZS-VI-17 cg 

d) rastrový soubor mapy stabilního katastru k.ú. �erníkovice, mapový 
list ZS-VI-17 bg 
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e) rastrové soubory mapy stabilního katastru k.ú. Všehrdy, mapové 
listy ZS-VI-17 bg, ZS-VI-17 ag 

f) rastrový soubor mapy stabilního katastru k.ú. Holovousy, mapový 
list ZS-VI-17 af 

g) rastrové soubory mapy stabilního katastru k.ú. Slatina, mapové listy 
ZS-VI-17 af, ZS-VI-17 ag 

h) rastrové soubory platných katastrálních map k.ú. Všehrdy, k.ú. 
Holovousy a k.ú. Slatina (souvislé zobrazení), mapové listy ZS-VI-17-
11, ZS-VI-17-12, ZS-VI-17-8 

 
 
4.2.2  Geometrické plány 
 
 Z dokumentace katastrálního ú�adu Plze�-sever jsem získal kopie 
18 geometrických plán�, jejichž p�ehled je v tabulce �. 3 (mimo 24 kus� 
ná�rt� (manuál�) z let 1888 – 1964). 
 
Tabulka �. 3 

Po�a

-

dové 

�íslo 

 

�íslo GP 

Možnost využití pro SGI  

D�vod zam��ení zm�ny 

  ano ne �áste�n�  

1 761-307-0009-5 /   zam��ení pozemk� JZD a St. les� 

2 761-307-0067-5 /   zam��ení pozemk� JZD a St. les� 

3 761-307-0068-5 /   zam��ení pozemk� JZD a St. les� 

4 761-235-75 /   zam��ení hranic pozemk� JZD 

5 99290-151-77   / rozd�lení pozemk� 

6 99180-014-79   / rozd�lení stp. 20 

7 99180-001-82  /  rozd�lení p.p. 451 

8 6801-180-1/89  /  odd�lení druhu pozemk� 

9 6801-180-1/89  /  odd�lení druhu pozemk� 

10 35-12/92   / zam��ení rekrea�ního st�ediska 

11 38-504/93  /  zam��ení staveb 

12 39-461/93   / odd�lení pozemku 749 

13 41-43/94 /   odd�lení p.p. 778/2 

14 42-316/93   / vytý�ení pozemku KN 798/2 

15 43-720/94 /   odd�lení pozemku stp. 45 

16 45-59/95  /  v�cné b�emeno 

17 46-98/95  /  rozd�lení pozemku p.p. 205 

18 48-97/95  /  p�ístavba stp. 20/4 

 
 
4.2.3 Bodové pole 
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 Z technické dokumentace katastrálního ú�adu Plze�-m�sto byly 
získány geodetické údaje dvou bod� základního bodového pole (bod �. 24 
a 25, triangula�ní list �. 1205). 
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 Z dokumentace katastrálního ú�adu Plze�-sever byly získány 
geodetické údaje bod� PBPP: 

a) zhuš�ovací body na triangula�ním listu �íslo 1205, �ísla bod� 228, 
229, 230, 240, 243 

b) ostatní body PBPP ozna�ené �ísly 501 až 519 
 
 
4.3 Revize katastru 
 
 V souladu s § 57 odst. 2 p�edpisu [2] jsem provedl v únoru 2001 
revizi katastru poch�zkou v terénu (p�ibližn� v rozsahu dvou pracovních 
dn�). Jako podklad pro zjišt�ní zm�n v platné katastrální map� jsem 
použil: 

a) kopie katastrálních map 
b) geodetické údaje PBPP 
c) mapy SMO-5, ZM 1 : 10 000 z revidovaného území 

 
k bodu a): 
Do kopie katastrální mapy byly �erveným fixem zakresleny všechny 
zjišt�né zm�ny: 
4 správní, obecní a katastrální hranice 

4.5krajská hranice (kraj Plze�ský – kraj St�edo�eský) mezi k.ú. 
Hed�any – k.ú. B�ežany a k.ú. Hed�any – k.ú. Milí�ov byla hranice 
zam��ena p�i obnov� operátu novým mapováním ZMVM lokality 
�istá (pouze malý úsek na styku s k.ú. Milí�ov je p�evzat z p�vodní 
pozemkové mapy k.ú. Milí�ov, ne z FÚO Hed�any) 

4.6katastrální hranice mezi k.ú. Hed�any – k.ú. Kožlany byla 
zam��ena p�i obnov� operátu novým mapováním ZMVM lokality 
Kožlany (protože na mapovém listu Kralovice 2-2/4 je �ást této 
katastrální hranice  neznatelná (cesta je rozorána), bylo by vhodné 
p�i vyhotovení SGI p�evézt ji zp�t na p�vodní katastrální hranici 
Hed�any – Kožlany, dle p�vodní katastrální mapy 

4.7obecní hranice mezi k.ú. Hed�any a k.ú. �erníkovice je z�ásti na 
listu Kralovice 2-3/2 neznatelná (bez dohody obcí nelze m�nit), 
vzhledem ke konfiguraci terénu se doporu�uje ji ponechat 

4.8obecní hranice mezi k.ú. Hed�any – k.ú. Všehrdy, k.ú. Hed�any - 
k.ú. Holovousy, k.ú. Hed�any - k.ú. Slatina se doporu�uje ponechat 
tak, jak je zobrazena ve FÚO Hed�any 

 
5 P�i poch�zce v polní trati k.ú. Hed�any nebyly zjišt�ny tém�� žádné 

zm�ny oproti polohopisné složce katastrální mapy, až na zrušenou 
cestu s parcelním �íslem 780. Zm�ny polohopisu byly zaznamenány 
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na rozhraní polní a místní trati, kde v�tšina vlastník� zahrad provedla 
nové oplocení (eventueln� p�iplocení). V zastav�né �ásti obce byly 
zjišt�ny demolice p�vodních stodol �i kolen, které v dnešní dob� 
ztratily sv�j ú�el (v tomto p�ípad� by bylo vhodné, aby katastrální 
ú�ad zaslal vlastník�m výzvu na odstran�ní nesouladu ve vedení KN). 
Zarážející je chybný zákres transformátoru (stp. 42), vedení starého 
rybníka na návsi p.p. 55 jako komunikace a zákres budovy �.p. 3 (stp. 
33) v souvislosti s bodem PBPP �íslo 507. Vyvstává otázka, zda-li tyto 
hrubé chyby byly v�bec �ešeny. Detailní zákres polohopisu stp. 42 a 
stp. 33 je v p�íloze �. 8, zákres bod� PBPP do mapy byl ov��en, viz. 
tabulka �. 4. 

  
 
Tabulka �. 4 

�íslo Geodetické údaje o bodu Ode�tené sou�adnice Rozdíly 

bodu Y (m) X (m) Y(m) X (m) dY (m) dX (m) 

24 804 944,09 1 046 029,32 804 944,05 1 046 029,30 0,04 0,02 

25 803 190,19 1 046 479,39 803 122,70 1 046 382,88 67,49 96,51 

501 804 478,66 1 045 233,66 804 478,18 1 045 233,35 0,48 0,31 

503 804 798,86 1 045 358,21 804 799,01 1 045 357,92 -0,15 0,29 

504 804 258,11 1 045 424,76 804 257,11 1 045 424,10 1,00 0,66 

506 804 643,10 1 045 460,88 804 643,09 1 045 460,63 0,01 0,25 

507 804 482,94 1 045 485,58 804 483,04 1 045 485,16 -0,10 0,42 

508 804 851,36 1 045 536,33 804 851,66 1 045 536,29 -0,30 0,04 

509 804 343,48 1 045 581,53 804 343,23 1 045 580,92 0,25 0,61 

510 804 566,79 1 045 625,08 804 566,48 1 045 624,19 0,31 0,89 

511 803 919,25 1 045 797,03 803 918,69 1 045 796,98 0,56 0,05 

512 803 484,69 1 045 942,07 803 484,59 1 045 941,92 0,10 0,15 

513 804 484,41 1 046 029,00 804 484,94 1 046 028,79 -0,53 0,21 

514 803 160,13 1 046 123,43 803 160,24 1 046 123,53 -0,11 -0,10 

517 803 536,17 1 044 882,85 803 536,84 1 044 880,95 -0,67 1,90 

518 804 210,70 1 046 528,24 804 211,14 1 046 528,01 -0,44 0,23 

 
 

k bodu b):  
 Pro hledání bod� základního i podrobného polohového bodového 
pole bylo využito hlavn� geodetických údaj�, nebo� ne všechny body jsou 
zakresleny v katastrální map� (aniž byly zrušeny v geodetických 
údajích). Stav bodového pole v k.ú. Hed�any vyjad�uje následující 
tabulka �. 5 
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Tabulka �. 5 

�íslo bodu Nalezen Nenalezen Ur�ení bodu Poznámka 

24 /  geod. metodou r. 1992  

25 /  geod. metodou r.1992 hrubá chyba zákresu v KM 

228 /  geod. metodou r.2000  

229 /  geod. metodou r.2000  

230 /  geod. metodou r.2000  

240 /  geod. metodou r.2000  

243 /  geod. metodou r.2000  

501  / AAT z r. 1972  

502  / rajonem z polyg. po�.  

503  / AAT z r.1972  

504  / AAT z r.1972  

505 /  AAT z r.1972 niv. h�eb na propustku 

506 /  AAT z r.1972 transformátor 

507  / AAT z r.1972  

508 /  AAT z r.1972 jiný rozm�r, 19 × 14 cm 

509  / AAT z r.1972  

510 /  polyg. po�adem r.75 niv. h�eb 

511  / AAT z r.1972  

512  / AAT z r.1972  

513  / rajonem z polyg. po�. niv. h�eb 

514  / AAT z r.1972  

515  / AAT z r.1972 rozorané pole 

516  / AAT z r.1972  

517 /  geod. metodou  p�i ZMVM �istá 

518  / AAT z r.1972  

519  / rajonem z polyg. po�. zrušen p�i ZMVM Kožlany 

 
 
k bodu c): 
 Mapy SMO-5 a ZM 1 : 10 000 byly použity p�i revizi k.ú. Hed�any 
zejména pro leh�í orientaci v terénu.  

 
Revizi katastru jsem provedl pro ú�ely této diplomové práce 

v souladu s odst. 2.4 postupu [5],  
 
 
4.4  Transformace 
 
4.4.1  Transformace map stabilního katastru 
 
 V k.ú. Hed�any byla mapa stabilního katastru zpracována stolovou 
metodou v Cassini-Soldnerov� zobrazení, s po�átkem sou�adnicové 



 - 47 - 

soustavy na bod� Gusterberg v Horních Rakousích. Tato mapa byla 
naskenována a její rastrové soubory, po�ízené  
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s p�esností, charakterizovanou st�ední sou�adnicovou chybou mxy ≤ 0,1 
mm, byly použity pro další digitalizaci. Takto digitalizované mapové listy 
byly skenovány v�etn� srážky mapového listu. Získané rastrové soubory 
byly umíst�ny do po�átku sou�adnicového systému skeneru. Podle 
návodu na obnovu  SGI  p�epracováním [4] se  umíst�ní  mapového listu 
do S-JTSK provádí p�es všechny pr�se�íky sou�adnicové sít� v�etn� 
pr�se�íku s rámem mapového listu. Tím se však spolu s umíst�ním 
mapového listu �asto p�enáší i výrazná lokální srážka mapového listu. To 
m�že zp�sobit špatnou návaznost kresby na rámech mapových list�. 
Tuto srážku mapového listu m�žeme odstranit nap�. pomocí bikubického 
Coonsova plátu.  
 

Bikubické spline k�ivky, nahrazující rám mapového listu, byly 
zkonstruovány pomocí palc�, p�tipalc� a roh� mapových list�, 
ode�tených z rastr�. Pro jejich sestrojení byly použity polynomy t�etího 
stupn� a výpo�et byl proveden pomocí programu MATLAB.  

 
Dalším krokem bylo p�evedení mapových list�, nyní již bez srážky, 

ze sou�adnicového systému skeneru do sou�adnicového systému 
stabilního katastru. Transformace jednotlivých mapových list� byla 
provedena po blocích 5 x 5 palc�. Bylo využito projektivní transformace, 
která zaru�ovala jednozna�né a spojité zobrazení sousedních blok�. 
Transformace byla provedena s využitím programu Microstation 
Descartes. Výsledkem transformace bylo n�kolik blok� 5 x 5 palc�, které 
se pomocí stejného programu spojily do jednotlivých mapových list� a 
poté spojením jednotlivých mapových list� vznikl jeden soubor pro celé 
katastrální území. (Zp�sob provád�ní transformací je popsán v �lánku 
[10].) 

 
Stejným postupem byly transformovány i rastrové soubory okolních 

katastrálních území – Kožlany, �erníkovice, Slatina, Všehrdy, Milí�ov a 
B�ežany.  

 
Afinní transformaci p�es identické body ze systému  stabilního  

katastru do systému S-JTSK jsem provedl programem KOKEŠ. Jako 
identické body jsem použil body základního bodového pole:  

  
 triangula�ní list    �íslo bodu 

  1209  21 
  1204  20 
  1205  2 
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 1205  43 
  1325  42 
  1325  31 
  2001  29 
  2001  28 
  2002  2 
  2001  17 
  2012  3  
  2016  16 
  1215  24 
  1210  23 
  1215  12 
  1214  31 
  
Klí� afinní transformace je uveden v p�íloze �. 11. Sou�adnice identických 
bod� byly získány od Katastrálního ú�adu Plze�-m�sto, odboru 
mapování.  
 
 
4.4.2  Transformace rastrových soubor� KM 
 
 Rastrové soubory mapových   list�  katastrální  mapy  byly 
transformovány ze sou�adnicového systému skeneru do S-JTSK pomocí 
afinní transformace po jednotlivých mapových listech. Podle návodu na 
obnovu  SGI  p�epracováním [4] se provádí afinní transformace prvního 
stupn� na všechny pr�se�íky sou�adnicové sít� v�etn� pr�se�íku 
s rámem mapového listu. Toto však v mém p�ípad� nebylo možné, nebo� 
v katastrální map� mnoho t�chto pr�se�ík� (k�ížk�) chybí a dále mnoho 
t�chto pr�se�ík� nešlo ur�it jednozna�n�, protože byly tvo�eny dvojicí 
k�ížk�, které byly vzájemn� posunuty o jednu ší�ku �áry ve vodorovném 
sm�ru. Z t�chto d�vod� je, p�ed zapo�etím samotné transformace, nutné 
seznámit se s mapovým listem, na�rtnout si sí� pr�se�ík�, abychom 
dostali soum�rnou sí� bod� do transformace. Provedl jsem n�kolik 
pokus�, abych ur�il rozdíl mezi transformací na všechny pr�se�íky 
sou�adnicové sít� na mapovém listu a transformací pouze na rohy 
mapového listu. Porovnání jsem provedl zobrazením stejných mapových 
list�, transformovaných jednotlivými postupy a ur�oval jsem vzájemnou 
polohu idetických prvk� kresby. Identické prvky kresby byly náhodn� 
vybírány po celé ploše mapového listu. Pr�m�rná odchylka v poloze poté 
�inila + 0,29 m. 
 
 První kontrola byla provedena pomocí sousedního geodeticky 
zam��eného k.ú. Kožlany. P�i další kontrole byly ode�teny sou�adnice 
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v katastrální map� zakreslených bod� PBPP a porovnány se 
sou�adnicemi uvedenými v geodetických údajích o PBPP. Zjišt�né 
hodnoty jsou uvedeny v tabulce �. 4. 
 
 Dále byla provedena kontrola návaznosti kresby na sousedních 
listech. Výsledkem bylo zjišt�ní, že velikost nesouladu návazností krasby 
je maximáln� o ší�ku �áry, což je velmi dobrý výsledek. 
 
 
4.5 Vektorizace a dopln�ní parcel zjednodušené evidence 
 

Po provedených transformacích byla kontrolována vzájemná poloha 
mapy stabilního katastru a KM. V místní trati byla kresba tém�� identická 
a v polní trati bylo nalezeno n�kolik oblastí, kde byla kresba vzájemn� 
posunuta. V t�chto oblastech byl zákres polohopisu v map� stabilního 
katastru tém�� nebo úpln� identický se zákresem v katastrální map�, 
vedené v m��ítku 1 : 2 880 (je možné p�edpokládat, že došlo k chybné 
identifikaci identických bod� p�i vyhodnocení FÚO).  

 
Zákres �ástí katastrální hranice, p�evzaté do FÚO, které se do 

sou�asnosti nezm�nily, jsou identické se zákresem katastrální hranice 
v map� stabilního katastru. V oblasti katastrální hranice Hed�any – 
Slatina a Hed�any – Holovousy (v k.ú. Hed�any je KM v m��ítku 
1 : 2 000, v k.ú. Holovousy a Slatina v m��ítku 1 : 2 880) jsou identické 
všechny t�i katastrální hranice (KM v m��ítku 1 : 2 000, KM v m��ítku 
1 : 2 880 a mapa stabilního katastru v m��ítku 1 : 2 880). 

 
Velké rozdíly byly zjišt�ny u zákres�, které vznikly až  pozd�ji, p�i 

zákresu GP. Tyto plány jsou vyhotoveny v�tšinou v místní soustav� a 
vloženy do deformované situace KM. Z tohoto d�vodu kontrolní om�rné, 
uvedené v záznamech podrobného m��ení, nesouhlasí se skute�ností 
v terénu a uvedené sou�adnice bod� neodpovídají sou�adnicím, které 
jsem ode�etl z mapy. 

 
Z celkových výsledk� však lze usoudit, že mapa v k.ú. Hed�any je 

vhodná k p�epracování na KM-D, pokud vezmeme za základ stav 
p�i vyhlášení platnosti FÚO. Geometrické plány zam��ené v místní 
soustav� lze použít ke kontrole vyhotovení SGI.  

 
P�i vektorizaci obsahu na KM-D jsem postupoval p�im��en� k 

obsahu dle jednotlivých statí odst. 2.7 návodu [4]. Nejd�íve jsem provedl 
vektorizaci obsahu katastrální mapy, s tím, že jsem použil výsledky 
revize katastru a do KM-D jsem p�evzal pouze platnou kresbu. 
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Katastrální hranice Hed�any – Kožlany byla p�evzata ze ZMVM 

Kožlany, krajská hranice Hed�any – Milí�ov a Hed�any – B�ežany byla 
p�evzata ze ZMVM lokality �istá. Ostatní hranice byly p�evzaty z k.ú. 
Hed�any (FÚO). 

 
Parcely zjednodušené evidence byly dopln�ny dle odst. 2.9 návodu [4]. 
Tuto �ást jsem vyzkoušel pouze na n�kolika �ástech k.ú. Hed�any, 
rozmíst�ných v celém katastrálním území. Protože v mnou vybraných 
oblastech nebyl realizován žádný geometrický plán pro zákres parcel 
zjednodušené evidence do KM, byla za podklad pro p�evod parcel využita 
pouze mapa stabilního katastru. Parcely zjednodušené evidence byly 
do KM p�enášeny po blocích (každý blok m�l sv�j transforma�ní klí�) p�es 
nejbližší identické body, pomocí podobnostní transformace (viz. odst. 
2.6.6 návodu [4]). Parcely nebyly slu�ovány ani p�e�íslovány, aby mohla 
být provedena kontrola souladu SPI a SGI. 
 
 
4.6  Porovnání p�vodních a nov� ur�ených vým�r 
 

Po provedené vektorizaci byly pomocí programu KOKEŠ vypo�ítány 
vým�ry parcel, a byly porovnány s vým�rami, vedenými v SPI u 
Katastrálního ú�adu Plze�-sever. Mezní odchylky výpo�tu vým�r byly 
vypo�teny dle odst. 13.1 p�ílohy �. 13 k vyhlášce [2]. Celkem byly 
porovnány vým�ry 312 parcel, z nichž 165 bylo parcel katastru 
nemovitostí a 147 parcel zjednodušené evidence. P�ehled porovnání 
vým�r parcel KN uvádí tabulka v p�íloze �. 9 a pro parcely zjednodušené 
evidence tabulka v p�íloze �. 10.  
 
K parcelám katastru nemovitostí: 
po�et testovaných parcel 165 
mezní odchylka nebyla p�ekro�ena u 132 parcel, ………..…… 80 % 
polovi�ní mezní odchylka nebyla p�ekro�ena u 101 parcely, ...61 % 
mezní odchylka byla p�ekro�ena u 33 parcel, ………………….. 20 % 
 
K parcelám zjednodušené evidence: 
po�et testovaných parcel 147 
mezní odchylka nebyla p�ekro�ena u 92 parcel, ..………..…… 63 % 
polovi�ní mezní odchylka nebyla p�ekro�ena u 55 parcel, …...37 % 
mezní odchylka byla p�ekro�ena u 55 parcel, ………………….. 37 % 
 
 



 - 52 - 

Celkem bylo testováno 312 parcel: 
mezní odchylka nebyla p�ekro�ena u 224 parcel, ….…..…..… 72 % 
polovi�ní mezní odchylka nebyla p�ekro�ena u 166 parcel, ....53 % 
mezní odchylka byla p�ekro�ena u 88 parcel, ………………….. 28 % 
 

Analýzou p�ekro�ených odchylek jsem zjistil, že n�které mezní 
odchylky lze snadno odstranit vektorizací (chybný zákres FÚO), další 
p�ekro�ené odchylky lze odstranit opravou chybn� p�evzatých vým�r z 
geometrických plán� (nap�. GP 48-97/95, nebo GP 99290-151-77). 

 
 

4.7  Návrh postupu pro vyhotovení digitálního SPI v k.ú. Hed�any 
  

P�ed zahájením p�epracování SGI navrhuji provést: 
a) obnovu PBPP 
b) d�kladnou revizi katastru v terénu 

 
k bodu  a)  
 Obnovu PBPP je nutné provést z d�vodu neprovedené stabilizace 
žulovými mezníky, tak jak je uvedeno v geodetických údajích. V terénu 
nalezený žulový mezník rozm�r� 19 × 14 cm, bod 508, byl využit ze 
stabilizace silni�ní komunikace a nemá rozm�r 16 × 16 cm jak je uvedeno 
v geodetických údajích. P�i zam��ování dvou geometrických plán� 
(po�adové �íslo 13 a 15 v tabulce �. 3) byl bod použit jako stanovisko bez 
opravy v geodetických údajích. 
 
 Ostatní body (mimo stabilizované nivela�ní zna�kou) byly z�ejm� 
v období signalizace pro AAT stabilizovány pouze železnou trubkou, 
možná jen kolíkem. Jako nejvhodn�jší považuji vyhotovit body PBPP, 
hlavn� na rozích budov, které bychom mohli posléze použít jako identické 
body. Nov� vybudované PBPP v polní trati poslouží v p�ípad�, že na 
území budou n�kdy zahájeny komplexní pozemkové úpravy. 
 
k bodu b) 
 D�sledn� provést revizi katastru, zaslat výzvy na odstran�ní 
nesouladu KN – skute�ný stav v terénu (jedná se nap�. o listiny: 
rozhodnutí o demolici budovy, kolauda�ní rozhodnutí, rozhodnutí o 
zm�n� kultury nebo souhlas vlastníka se zm�nou kultury apod.). 
 
 Zrušit evidenci cest v KN, které jsou dnes sou�ástí nap�. role. Tyto 
cesty nejsou zapsány na listu vlastnictví, zmapovány byly hranice 
užívací a nikoli vlastnické. Zrušení užívacích hranic neexistujících 
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pozemk� v terénu nám usnadní práci p�i zavedení parcel zjednodušené 
evidence do SGI. 
 
 
4.7.1  Zem�m��ické �innosti 
 
 Nedoporu�uji nadále potvrzovat katastrálním ú�adem geometrické 
plány typu �. 6, 11 a 18 tabulky 3, kde tyto geometrické plány m�ly být 
zam��eny ze 100 až 200 metr� vzdáleného ZhB 228, který má snadno 
dostupné nejmén� �ty�i orientace. Navíc GP �íslo 18 navrhuje zm�nu 
vým�ry dle § 68 odst. 10 vyhlášky [2], ale dle mých výsledk� výpo�tu 
vým�r (viz. p�íloha �. 9) m�la být ponechána p�vodní vým�ra. 
 
 Nesmí docházet ke zhoršení p�esnosti mapy. 
 
 
4.7.2  Vým�ry parcel  
 
 Považuji za vhodné nem�nit vým�ry pozemk�, pokud se nejedná o 
hrubé závady, které je nutno dopodrobna analyzovat. Zm�ny vým�r 
provád�t pouze v p�ípad� zjevných chyb. Ostatní vým�ry by m�ly být 
up�esn�ny p�i zam��ování zm�n, p�i p�ípadné obnov� operátu novým 
mapováním, nebo p�i komplexních pozemkových úpravách. 
 
 
4.7.3  P�edpoklad kód� charakteristiky kvality podrobných bod�  
 

Výsledné kódy charakteristiky v p�ípad� p�epracování na KM-D 
p�edpokládám takto:  

 
Kód 3 –  body na geodeticky zam��ené katastrální hranici 

Hed�any – Kožlany 
Kód 5 - body zam��ené geometrickými plány �. 1 až 5 tabulky �. 3; 

jedná se o zam��ení zm�n zjišt�ných p�i místním šet�ení FÚO 
z bod� PBPP ur�ených p�i AAT, GP byly vyhotoveny až po 
vyhlášení platnosti operátu EN 

Kód 8 - všechny ostatní body, protože pro FÚO byla podkladem mapa 
1 : 2 880 
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4.7.4  Opa�ný postup p�epracování SGI 
 

Teoreticky by tu byla také možnost, že mapy FÚO pomineme a do 
ztransformované mapy stabilního katastru zakreslíme zm�ny vzniklé p�i 
pozd�jší údržb� operátu. V p�ípad� k.ú. Hed�any musím tuto myšlenku 
úpln� zavrhnout, nebo� se dochovalo velmi málo dokument�, kterými 
bych p�ípadný SGI z map stabilního katastru doplnil na stav dnes platné 
katastrální mapy.   
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5.  Záv�r 
 
 Výzkumná zpráva [6] nep�edpokládá, že postupem  „C“ vznikne 
kvalitní mapa jako p�i novém m��ení, ale postupným zam��ováním zm�n 
se bude vylepšovat. Dostupné geometrické plány, získané jako využitelné 
podklady, sv�d�í o opaku. Místo aby se kvalita mapy zvýšila, p�i využití 
t�chto podklad� se ješt� zhorší. Chyby tohoto charakteru nám žádná 
transformace neodstraní. Geodetické p�ístroje, m��icí technika a po�íta�e 
v dnešní dob� a v dob�, kdy byla vyhotovena mapa FÚO v k.ú. Hed�any 
se nedá v�bec porovnat, proto musíme mapy opravdu vylepšovat 
výsledky nového m��ení. Výsledky geodetických prací pak musí být 
v dokumentaci �ádn� evidovány. Je vhodné konstatovat, že výsledky 
d�ív�jších prací jsou v sou�asné dob� obtížn� dostupné, nebo již 
nedostupné (nap�. fotogrammetrické ná�rty a vydavatelský originál z 
FÚO lokality D�evec).  
 
 Digitalizovat katastrální mapy bez jasné p�edstavy o jejich dalším 
vedení a údržb� není možné. Vzhledem k r�znosti metod vzniku map je 
obtížné rozhodnout, jak se s t�mito mapami bude pracovat dále. Jedno je 
však jasné – pokud nebude na digitalizovaném území vyhotoveno PBPP, 
p�epracováním SGI mapu nezkvalitníme a nemá ani smysl vést kódy 
charakteristiky jednotlivých bod�, protože kriteria p�esnosti 
zam��ovaných bod� by se m�la vztahovat k nejbližším bod�m PBPP.   
 

Širším pojednáním v kapitolách 2. až 2.8.7, které se zabývají 
výzkumem a technologickým postupem FÚO, je dána možnost seznámit 
se s p�vodním zám�rem vyhotovování map velkých m��ítek 
(v sedmdesátých letech minulého století).  

 
V kapitole 3. je p�ehled použité metody FÚO v západo�eském 

regionu a stru�né charakteristiky za�átk� nástupu metody FÚO do 
geodetického pov�domí. V dostupných technických zprávách se �asto 
objevuje slovo „fakturace“ - nebyla v té dob� dávána p�ednost kvantit� 
na úkor kvality? Tu samou otázku si m�žeme položit dnes, kdy SGI,  
p�epracovaný do digitální formy, má být dokon�en v roce 2006. 

 
�tvrtá kapitola této diplomové práce pojednává o vytvo�ení nového 

SGI ve vybraném katastrálním území. Z dosažených výsledk� se poda�ilo 
potvrdit p�edpoklad o možnosti vyhotovení KM-D v k.ú. Hed�any v S-
JTSK. 
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Ze zjišt�ných poznatk� je možno konstatovat, že metoda FÚO je 
správná, avšak na po�átku její realizace nebyly práce provád�ny 
dostate�n� kvalitn�. 
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Seznam použitých zkratek a symbol� 
 
AAT analytická aerotriangulace 

AK automatický koordinátograf 

BPEJ bonitovaná p�dn� ekologická jednotka 

�ÚGK �eský ú�ad geodetický a kartografický 

�ÚZK �eský ú�ad zem�m��ický a katastrální 

D  dekadizace – opticko-mechanický p�evod map EN 
v m��ítku 1 : 2 880 do dekadického m��ítka v S-JTSK 

DKM digitální katastrální mapa 

EN evidence nemovitostí 

FÚO fotogrammetrická údržba a obnova 

GaKO Geodetický a kartografický obzor 

GM geodetická metoda vyhodnocení 

GN graficko-numerická metoda vyhodnocení 

GP geometrický plán 

GPS globální polohový systém  

KM katastrální mapa 

KM-D katastrální mapa digitalizovaná 

KN Katastr nemovitostí  

k.ú. katastrální území 

KÚ katastrální ú�ad 

MŠ místní šet�ení 

MT místní tra� 

PB podrobný bod 

PBPP podrobné bodové polohové pole 

S-42 Sou�adnicový systém 1942 

SGI soubor geodetických informací 

S-JTSK Sou�adnicový systém Jednotné trigonometrické sít� 
katastrální 

SMO-5 státní mapa odvozená 1 : 5 000 

SPI soubor popisných informací 

THM technicko-hospodá�ská mapa 

VB vlícovací bod 
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VTOPÚ Vojenský topografický ústav 

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a katrografický 
Praha 

ZhB zhuš�ovací bod 

ZMVM základní mapa velkého m��ítka 

 

 

Symboly 
Ms      m��ítko snímku 

Mk    m��ítko mapy 

mp    st�ední polohová chyba  

mp’    st�ední polohová chyba v m��ítku snímku 

mxy    st�ední sou�adnicová chyba 

mx’y’    st�ední sou�adnicová chyba v m��ítku snímku 

ms    st�ední chyba fotogrammetricky ur�ených délek 

md‘    pr�m�r st�edních chyb, vyjád�ený v m��ítku snímku 

m∆    st�ední kvadratický rozdíl  

mxyk  st�ední polohová chyba v m��ítku mapy 
                 (p�i fotogrammetrickém vyhodnocení) 

Mxyk    st�ední polohová chyba v m��ítku mapy 
                 (p�i geodetickém m��ení) 

oP     rozdíl p�vodních a nov� zjišt�ných vým�r 

∆P    maximální povolená odchylka mezi p�vodními a nov� 
                 zjišt�nými vým�rami 

δ     pr�m�rná diference p�vodních a nov� zjišt�ných vým�r 
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