
Západočeská univerzita v Plzni 

Fakulta aplikovaných věd 

Katedra matematiky 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

Možnost využití účelového mapování  

pro digitalizaci katastrální mapy v katastrálním území 

Žinkovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plzeň 2009                                                                      Jindřiška Bártová 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
 

Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci zpracovanou na 

závěr studia na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím 

odborné literatury a zdrojů informací, jejichž úplný seznam je součástí práce. 

 

V Nepomuku dne 5. 6. 2009.                               ……………………………….. 
                                                                                                  podpis      
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 
 
Velmi děkuji vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Stanislavu Žofkovi za 

veškerou pomoc a všechny odborné rady a připomínky. 

 

Také děkuji všem pracovníkům Odboru obnovy katastrálního operátu 

Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, kteří mi pomáhali a se kterými jsem 

spolupracovala. 

 

 

 



4 
 

Klí čová slova 
 
Katastr nemovitostí, digitalizace katastrální mapy, katastrální mapa 

digitalizovaná, pozemkový katastr, účelové mapování, transformace rastrů, katastrální 

území Žinkovy. 

 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o digitalizaci katastrální mapy v katastrálním 

území Žinkovy. Cílem této práce je posoudit možnost využití účelového mapování pro 

digitalizaci katastrální mapy. 
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1      Úvod  

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá možností využití účelového mapování 

pro digitalizaci katastrální mapy v katastrálním území Žinkovy.  

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly 

resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Vektorová katastrální 

mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy 

digitalizované (KMD). K 31. 12. 2008 bylo vektorovou mapou pokryto 38.2% území. 

Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, 

která je po skenování k dispozici v rastrové podobě [4]. Podle plánu ČÚZK má být 

digitalizace katastrálních map dokončena v roce 2015.  

V katastrálním území Žinkovy je katastrální mapa dosud vedena v analogové 

podobě v měřítku 1:2880. V letech 1974 – 1975 zde bylo provedeno mapování za 

účelem vyhotovení mapového podkladu pro územní plánování obce Žinkovy. Při 

měřických pracích bylo postupováno podle Směrnice pro technickohospodářské 

mapování z r. 1969, protože se však jednalo o účelové mapování, nebylo provedeno 

místní šetření a z tohoto důvodu nebyla na podkladě tohoto mapování obnovena 

katastrální mapa.  

Cílem mé bakalářské práce je výpočet části účelového mapování v intravilánu 

katastrálního území Žinkovy a posouzení, zda lze (i s ohledem na časovou náročnost) 

účelové mapování využít pro obnovu operátu přepracováním na digitalizovanou 

katastrální mapu a zda se dosáhne kvalitnějšího výsledku oproti vektorizaci rastrového 

obrazu. 
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2       Úvod do problematiky digitalizace katastrálních map 

 

2.1      Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České 

republice, zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho 

součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem 

stanovených práv k těmto nemovitostem.  

Katastr je zdrojem informací, které slouží: 

            a) k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně 

životního prostředí, zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí 

lesa, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování 

nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, 

   b) pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům uvedeným 

vpísmenu a) [1]. 

Katastr nemovitostí (KN) navazuje na dlouhou tradici majetkových soupisů 

a pozemkových evidencí na území České republiky, jejíž kořeny sahají až do 14. století. 

Současný katastr nemovitostí je integrován v Informačním systému katastru nemovitostí 

(ISKN) a představuje jeden ze základních registrů státní správy. 

            

Obr. 1 Úvodní dialogové okno ISKN 
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Základy novodobého katastru nemovitostí byly položeny patentem rakouského 

císaře Františka I. ze dne 23. 12. 1817, o dani pozemkové a vyměření půdy. Základem 

byl přesný soupis a geodetické vyměření veškeré půdy, tzv. stabilní katastr. 

Z měřického operátu stabilního katastru je dodnes odvozena většina katastrálních map 

na území České republiky. Takové katastrální mapy (zpravidla v měřítku 1:2880) jsou 

platné na cca 62 % území dnešního státu [6]. 

 

2.2     Obsah katastru nemovitostí  

Obsah katastru je uspořádán v katastrálních operátech podle katastrálních území. 

Katastrální operát tvoří: 

a) soubor geodetických informací (SGI), který zahrnuje katastrální mapu a ve 

stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření, 

b) soubor popisných informací (SPI), který zahrnuje údaje o katastrálním území, 

o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných 

oprávněných, o právních vztazích a právech a dalších skutečnostech, které jsou podle 

katastrálního zákona obsahem katastru, např. příslušnost organizačních složek státu 

a státních organizací hospodařit s majetkem, právo hospodařit s majetkem státu atd.  

c) souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru,  

d) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru 

geodetických informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví,  

e) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné listiny, 

na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru [1]. 

 

2.3     Soubor geodetických informací  

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, 

obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a má tyto formy (§ 16 

odst. 1 [2]): 

a) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu 

novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním souboru 

geodetických informací (dále jen "přepracování"), s výjimkou mapy vyhotovené podle 

písmene c), nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy (dále jen 

"digitální mapa"), 

b) katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 

stanovenými v době jejího vzniku (dále jen "analogová mapa"), 
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c) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském do digitální formy 

nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů, zejména 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském (dále jen 

"digitalizovaná mapa"). 

Katastrální mapa může mít v ucelených částech katastrálního území různou 

formu. U souřadnic podrobných bodů digitální nebo digitalizované mapy se uvádí kód 

charakteristiky kvality (dále jen "kód kvality"), který vyjadřuje jejich přesnost nebo 

původ a je rozhodujícím ukazatelem pro jejich využití pro účely katastru [2]. 

 

Tab. 1 Kódy kvality podrobných bodů 

 

2.4      Obnova katastrálního operátu  

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických 

informací a nového souboru popisných informací katastrálního operátu ve formě 

databázového počítačového souboru. Lze ji provést  

a) novým mapováním, 

b) přepracováním souboru geodetických informací, nebo 

c) na podkladě výsledků pozemkových úprav. 

Katastrální operát se obnovuje zpravidla v rozsahu katastrálního území [1]. 

 

2.5      Digitalizace katastru nemovitostí 

Digitalizace katastru nemovitostí jako celku je nezbytným krokem nejen pro 

efektivní správu katastru nemovitostí. Katastrální mapy v elektronické podobě jsou také 

významným podkladem při správě a rozhodování o území, slouží jako referenční 

podklad při tvorbě dalších map, informačních systémů a aplikací vztahujících se 

k území, jako jsou například digitální technické mapy, územní plány, cenové mapy 

apod.  
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V roce 1993 byla zahájena digitalizace souboru popisných informací katastru 

nemovitostí. V průběhu 5 let byla databáze katastru nemovitostí doplněna o chybějící 

údaje o pozemcích sloučených do velkých zemědělských a lesních půdních celků, 

některé údaje o vlastnictví nemovitostí, o identifikátory vlastníků a údaje o kvalitě 

zemědělské půdy. 

Digitalizace katastrálních map byla zahájena v návaznosti na dokončování 

digitalizace popisných údajů katastru nemovitostí. Kapacity, které mohou katastrální 

úřady věnovat digitalizaci map, jsou vzhledem k velkému nárůstu objemu ostatních 

činností omezené. Ročně jsou proto do digitální formy převáděna pouze 2 až 3 % 

z celkového počtu katastrálních území v České republice. Pozornost je zaměřena 

především na katastrální území měst a větších obcí, kde jsou většinou k dispozici 

kvalitnější podklady, probíhá zde více transakcí na trhu s nemovitostmi a realizují se 

rozvojové záměry. Digitalizace katastrálních map v takových lokalitách je ovšem 

časově náročná [6]. 

 

2.6     Současný stav digitalizace katastrálních map   

K 31. 12. 2008 byla katastrální mapa v digitální formě k dispozici ve 4 976 

katastrálních územích, což představuje 38 % z celkového počtu 13 027 katastrálních 

území v České republice. Z toho 28 % tvoří DKM (digitální katastrální mapa) 

a zbývajících 10 % tvoří KM-D (katastrální mapa digitalizovaná). V roce 2008 byla 

dokončena obnova katastrálního operátu ve formě vektorové DKM na podkladě 

výsledků pozemkových úprav a novým mapováním ve 199 katastrálních územích nebo 

jejich částech, obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických 

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

na DKM byla dokončena v 98 katastrálních územích a v 97 katastrálních územích byl 

proveden převod map v S-JTSK na DKM [6]. 

Vývoj digitalizace souboru geodetických informací KN: 2000 - 2008 

ROK do 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Zdigitalizováno 
[k.ú.] 1 049 440 453 543 383 314 279 263 313 
Celkem v digitální 
formě [k.ú.] 1 988 2 428 2 881 3 424 3 807 4 121 4 400 4 663 4 976 
Roční přírůstek      
z celkového počtu  8.1 % 3.4 % 3.5 % 4.2 % 2.9 % 2.4 % 2.1 % 2.0 % 2.4 % 
Podíl z celkového 
počtu 13 027 k.ú. 15.3 % 18.6 % 22.1 % 26.3 % 29.2 % 31.6 % 33.8 % 35.8 % 38.2 % 

 
Tab. 2 Vývoj digitalizace SGI v letech 2000 – 2008  
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V katastrálních územích bez digitální vektorové katastrální mapy jsou pro 

potřeby uživatelů poskytována rastrová data získaná skenováním katastrálních map 

a map dřívějších pozemkových evidencí. Rastrová data katastrálních map s aktuálním 

obsahem se pořizují průběžně, zpravidla dvakrát ročně. V současnosti jsou tyto mapy 

dostupné v rozsahu celé ČR prostřednictvím aplikace Dálkový přístup do katastru (DP), 

aplikace Webové služby dálkového přístupu (WSDP) a zdarma prostřednictvím 

aplikace Nahlížení do KN, WMS (Web Map Services – webové mapové služby) [9]. 

 

 

 

Obr. 2 Stav digitalizace katastrálních map k 31. 12. 2008 

 

 

2.7      Plán digitalizace katastrálních map 

Vláda České republiky přijala dne 25. července 2007 usnesení č. 871, 

o opatřeních k urychlení digitalizace katastrálních map, kterým schválila vyčlenění 

částky 217 milionů Kč ročně v letech 2009 – 2015 na urychlení digitalizace, přibližně 

40 % z této částky je vyhrazeno na financování pomoci soukromé sféry. Tím byly 

vytvořeny vhodné podmínky, které umožní dokončit digitalizaci katastrální mapy na 

62 % území ČR do konce roku 2015 [6]. 
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Plán průběhu digitalizace SGI: 2008 - 2015 

ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Návrh počtu k.ú. k digitalizaci map - 955 1 386 1 322 1 336 1 293 1 159 600 

Celkem k.ú. s mapou v dig. formě 4 976 5 931 7 317 8 639 9 975 11 268 12 427 13 027 

Roční přírůstek z celkového počtu  3.4 % 7.3 % 10.6 % 10.1 % 10.3 % 9.9 % 8.9 % 4.6 % 

Podíl z celkového počtu 13 027 k.ú. 38 % 46 % 56 % 66 % 77 % 86 % 95 % 100 % 

 
Tab. 3 Plán průběhu digitalizace SGI v letech 2008 - 2015 
 

2.8     Způsob digitalizace katastrální mapy v k.ú. Žinkovy 

Katastrální mapa v k.ú. Žinkovy má formu analogové mapy v souřadnicovém 

systému gusterbergském. Je vedena na plastové fólii v měřítku 1:2880. Pro tento druh 

map stanoví návod pro obnovu katastrálního operátu a převod [3] způsob digitalizace 

přepracování na katastrální mapu digitalizovanou (dále jen “KMD”). 

Základním podkladem pro přepracování na digitalizovanou mapu v S-JTSK je 

z důvodu potřeby dosažení co nejvyšší přesnosti souvislý rastr vyhotovený podle 

návodu pro převod map v S-SK do souvislého zobrazení v S-JTSK [4]. Z jiných 

využitelných podkladů se pak získává jen ten platný obsah, který není zobrazen v mapě 

pozemkového katastru, nebo z těchto podkladů lze získat s přesnějším geometrickým, 

popř. polohovým určením. 

Hranice katastrálního území, které byly při tvorbě map vyhotovených podle 

Instrukce A nebo při tvorbě map vyhotovených podle předpisů pro THM, ZMVM 

a DKM v terénu zjištěny, jejichž průběh byl v rámci těchto mapování zaměřen 

geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami, musí být převzaty beze změny, 

neprokáže-li se chyba v jejich geometrickém a polohovém určení [3]. V případě 

k.ú. Žinkovy se jedná o katastrální hranici se sousedním k.ú. Březí u Žinkov, kde byla 

obnova operátu provedena na podkladě výsledků komplexní pozemkové úpravy. 

Úseky katastrální hranice, u kterých je předpoklad zachování jejího označení, se 

prověří pochůzkou v terénu. Nalezené vhodné identické body se použijí jako body 

transformačního klíče pro tvorbu zpřesněného rastru. 
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Souřadnice podrobných bodů polohopisu se podle návodu pro obnovu 

katastrálního operátu [3] v k.ú. Žinkovy získají: 

-  převzetím z registru souřadnic,  

- výpočtem z výsledků měření dokumentovaných v záznamech podrobného 

měření změn (dále jen “ZPMZ”) v místním souřadnicovém systému 

transformací na identické body zaměřené v S-JTSK, 

- vektorizací zpřesněného souvislého rastru v S-JTSK. 
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3    Vytvoření souvislého zobrazení map pozemkového katastru 

 

V roce 2007 bylo podle návodu ČÚZK [4] dokončeno plátování rastrů map 

v systému stabilního katastru a byly vytvořeny souvislé rastry v S-JTSK transformací 

pomocí globálního transformačního klíče na území celé ČR. Pro katastrální území 

Žinkovy byl vytvořen souvislý rastr v S-JTSK v únoru 2007 Katastrálním úřadem pro 

Plzeňský kraj, Odborem obnovy katastrálního operátu. Pracovnice, která tyto činnosti 

provádí, mě podrobně seznámila s jednotlivými kroky převodu a pro zpřesňující 

transformaci v S-JTSK byl použit již vytvořený souvislý rastr. V této kapitole se proto 

omezím na stručné vysvětlení pojmů a postupu převodu. Jednotlivé kroky postupu jsou 

podrobně popsány v návodu pro převod map v S-SK do souvislého zobrazení v S-JTSK 

[4] a v technologickém postupu pro převod map v S-SK do souvislého zobrazení      

v S-JTSK systémem Kokeš [5]. 

 

3.1    Vymezení základních pojmů [4] 

 

Globální transformační klíč (dále jen „GTK“) jsou transformační rovnice sloužící 

pro transformaci ze S-SK do S-JTSK, které jsou sestaveny na podkladě souřadnic bodů 

číselné triangulace stabilního katastru I. až III. řádu, u nichž jsou známy i souřadnice 

v systému S-JTSK. 

Zdrojový rastr  je rastrový soubor v souřadnicovém systému skeneru zobrazující jeden 

mapový list (dále jen „ML“) výchozího mapového podkladu deformovaný srážkou nebo 

rastrový soubor pořízený podle dřívějších předpisů pro skenování s eliminovanou 

srážkou. 

Rekonstruovaný rastr mapového listu je rastrový soubor transformovaný na ideální 

rozměr mapového listu s eliminovanou srážkou v souřadnicích S-SK. 

Celkový rastr katastrálního území je rastrový soubor zobrazující celé jedno 

katastrální území v S-SK, vzniklý spojením rekonstruovaných rastrů jednotlivých ML, 

se spojitou kresbou na styku ML odpovídající grafické přesnosti mapy. 

Souvislý rastr je rastrový soubor zobrazující jedno nebo více katastrálních území 

v souvislém zobrazení s vyrovnanými hranicemi katastrálních území v S-SK nebo     

v S-JTSK po transformaci provedené GTK. 
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Lokalita je územně souvislá skupina katastrálních území, která jsou předmětem 

převodu do S-JTSK, výjimečně pak i jedno katastrální území. 

Grafická přesnost mapy odpovídá přesnosti mapové kresby, dvojnásobku tloušťky 

čáry, tedy 0,4 sáhu (0,76 m). 

1 vídeňský sáh odpovídá 1,896 484 001 metru, 1 metr odpovídá 0,527 291 556 sáhu, 

1sáh 6 stopám, 1 stopa 12 palcům, tj. 1 sáh 72 palcům. 

1 vídeňský palec odpovídá 1/ 72 sáhu, v metrické míře 0,026 340 056 m. 

 

 

3.2     Postup převodu [4]  

Postup převodu rastrových souborů map vyhotovených v S-SK do S-JTSK se 

skládá z těchto kroků: 

1. stanovení obvodu katastrálních území - lokality, v níž jsou mapy současně převáděny 

do S-JTSK a zpracování kladu výchozích mapových podkladů v S-SK, 

2. rekonstrukce zdrojových rastrů a eliminace jejich srážky, vytvoření rekonstruovaných 

rastrů pro celé zpracovávané území – lokalitu a všechna sousední katastrální území, 

3. vytvoření celkového rastru zpracovávaného katastrálního území a všech sousedních 

katastrálních území, kontrola návazností kresby a odstranění nesouladů na styku ML, 

4. digitalizace hraničního polygonu a rozbor přesnosti vyrovnaných katastrálních hranic, 

5. transformace celkového rastru na vyrovnaný hraniční polygon v S-SK, vytvoření 

souvislého rastru, 

6. vytvoření souvislého rastru v S-JTSK transformací GTK. 

 

 

3.2.1   Stanovení obvodu lokality 

Podle návodu pro převod map v S-SK [4] se do zpracování lokality zapojí 

všechna sousední katastrální území. Pro k.ú. Žinkovy se jedná o následující katastrální 

území: 

• Březí u Žinkov 

• Kokořov 

• Novotníky 
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• Nepomuk 

• Vojovice 

• Partoltice 

• Radkovice u Měčína. 

V k.ú. Březí u Žinkov již existuje digitální katastrální mapa, v k.ú. Partoltice 

a Novotníky katastrální mapa digitalizovaná (KM-D, v souřadnicovém systému 

gusterbergském), v ostatních katastrálních katastrálních územích se jedná o analogovou 

mapu v souvislém zobrazení v měřítku 1:2880. Přehled kladu mapových listů a stavu 

digitalizace sousedních k.ú. je přílohou č. 9. 

 

3.2.2   Vytvoření rastrové přehledky kladu map v S-SK 

Pro větší přehled při umisťování jednotlivých mapových listů do systému 

stabilního katastru byla transformací přehledu kladu mapových listů, umístěného na 

mapovém listu dle původního označení ZS-VII-25-be, vytvořena rastrová přehledka 

mapových listů v systému stabilního katastru pro katastrální území Žinkovy. 

 

 

Obr. 3 Rastrová přehledka kladu mapových listů v S-SK – k.ú. Žinkovy 
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3.2.3   Rekonstrukce zdrojových rastrů a eliminace jejich srážky 

Rekonstrukce mapového listu spočívá v odstranění srážky mapového listu a jeho 

umístění v systému stabilního katastru. 

Deformace zdrojového rastru způsobené nerovnoměrnou lokální srážkou se 

eliminují projektivní transformací na principu geometrické teorie ploch 

tzv. “plátováním”. ML deformovaný srážkou (zdrojový rastr) považujeme za plát 

plochy, který je určen okrajem tvořeným čtyřmi křivkami. Tyto křivky jsou 

aproximovány z proměřených vzájemně protilehlých bodů rámu ML. Vliv srážky uvnitř 

ML je interpolován pomocí hladkých křivek, které tvoří síť v ploše ML. Hledají se 

takové lichoběžníkové oblasti ML ovlivněného srážkou, ve kterých je srážka 

homogenní. Takto získané oblasti jsou projektivní transformací převedeny do pravoúhlé 

sítě nedeformovaných ML umístěných v souřadnicích stabilního katastru (v systému 

gusterbergském nebo svatoštěpánském), čímž vznikne rekonstruovaný rastr. 

Proměřenými body se rozumí průsečíky spojnic zpravidla pětipalcových značek 

s rámem ML [4]. 

Protokoly proměření zdrojových rastrů ML v textovém souboru obsahují 

souřadnice rohů rámu ML a značek palcového dělení na rámu ML v soustavě 

zdrojového rastru a souřadnice jejich cílové lokalizace v S-SK. Tyto protokoly 

a protokoly transformace rastrů ML pro k.ú. Žinkovy jsou součástí přiloženého DVD. 

 

 

 

Obr. 4 Ukázka protokolu transformace rastru ML 

 



22 
 

3.2.4   Kontrola návaznosti kresby 

Pro kontrolu návaznosti kresby byly zobrazeny všechny rekonstruované rastry 

a s využitím různobarevného vyjádření rastrů jednotlivých ML byla provedena 

pohledová kontrola návaznosti kresby. 

 

 

Obr. 5 Pohledová revize návaznosti kresby na styku ML 

 

3.2.5   Tvorba souvislého zobrazení 

Spojením všech rekonstruovaných rastrů ML katastrálního území vzniká 

celkový rastr katastrálního území nezatížený srážkou výchozích podkladů. Celkový rastr 

katastrálního území se postupně vyhotoví pro všechna katastrální území zpracovávané 

lokality. Na duplicitně zobrazených hranicích sousedních katastrálních území se 

v celkových rastrech zvolí odpovídající si body, které jsou jednoznačně 

identifikovatelné. Ze zvolených bodů se sestaví vektorové hraniční polygony 

zpracovávaného katastrálního území a sousedních katastrálních území, kterých se 

využije pro zjištění systematických chyb a pro rozbor přesnosti souvislého zobrazení 

metodou shlukové analýzy. Body, jejichž souřadnice byly vypočteny jako aritmetický 

průměr souřadnic bodů jednotlivých hraničních polygonů, pak vytvoří vyrovnanou 

hranici. 
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Metodou shlukové analýzy se indikují úseky hranice katastrálního území, 

u kterých mají polohové opravy v souřadnicích bodů hranice prokazatelně systematický 

charakter (přibližně stejný směr a velikost) - shluky. Přesnost souvislého zobrazení je 

charakterizována střední souřadnicovou chybou bodů jednotlivých shluků, která je 

uvedena v protokolu o ověření přesnosti celkového rastru. 

Po posouzení dosažené přesnosti a eliminaci hrubých a systematických chyb se 

provede Jungova nereziduální transformace na vybrané body vektorového hraničního 

polygonu [4]. 

 

Obr. 6 Shluky bodů na katastrální hranici k.ú. Žinkovy 

 

 

Obr. 7 Protokol o ověření přesnosti celkového rastru pro k.ú. Žinkovy 



24 
 

4    Převod do S-JTSK a zpřesňující transformace v S-JTSK 

 

4.1     Transformace souvislého rastru z S-SK do S-JTSK 

Transformace souvislého rastru v S-SK do S-JTSK se provádí pomocí GTK, 

který je součástí technologické linky programového vybavení Kokeš pro převod map 

v S-SK do S-JTSK. Uživatel nemůže do procesu převodu souřadnic mezi soustavami 

nijak zasahovat. 

Po provedení transformace do S-JTSK lze porovnat výsledný rastr s výsledky 

zeměměřických činností v S-JTSK pro identifikaci hrubých chyb, popř. je možné využít 

ortofotomapy. 

 

4.2      Zpřesňující transformace v S-JTSK 

Souvislý rastr v S-JTSK se transformuje zpřesňující transformací, zpravidla 

podobnostní s Jungovou dotransformací. Jako body transformačního klíče se použijí 

vhodné identické body. Mezi identické body se zahrnují body v S-JTSK z registru 

souřadnic a body určené výpočtem z využitelných podkladů. Mezi body, které je třeba 

zaměřit, se vždy zahrnou hraniční znaky nalezené při revizi hranice katastrálního území. 

Přitom je třeba zvolit jako identické i takové body, které se nacházejí mimo 

zpracovávané katastrální území, ale při vyhotovování zpřesněného rastru mohou 

ovlivnit geometrické a polohové určení hranice katastrálního území (např. pokud 

hranice katastrálního území prochází po okraji intravilánu, v blízkosti samot apod.) [3]. 

 

4.2.1   Revize katastrální hranice 

Protože pro zpřesňující transformaci souvislého rastru v S-JTSK se použijí jako 

body transformačného klíče také body na katastrální hranici, provedla jsem revizi 

hranice katastrálního území Žinkovy.  

 

4.2.1.1 Podklady pro rekognoskaci katastrální hranice 

Při rekognoskaci katastrální hranice jsem jako podklady využila: 

- mapy pozemkového katastru 

- Základní mapu ČR 1:10 000, m.l. 22-13-03, 22-13-07, 22-13-08 

- soutisk ortofotomapy s mapou pozemkového katastru  

- náčrty z účelového mapování. 
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Při pochůzce v terénu jsem pro orientaci používala PDA (Personal Digital 

Assistant) Yakumo delta 300 GPS, s programovým vybavením Ozi Explorer v.3.95.4d 

GPS Mapping Software a natransformovaným rastrem mapy pozemkového katastru, 

zapůjčený Odborem obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj 

(dále jen “OOKO”). 

 

4.2.1.2 Rekognoskace v terénu 

Rekognoskaci v terénu jsem prováděla v říjnu a listopadu 2008, v průběhu asi 

10 dnů jsem po částech prošla celou katastrální hranici, vždy tam a zpět. Pouze 

katastrální hranici se sousedním k.ú. Březí u Žinkov jsem prošla jen jednou z toho 

důvodu, že je zde platná DKM a hranice bude převzata. Při rutinním zpracování se již 

hranice, určené při obnově operátu v sousedním katastrálním území, nerevidují, ale 

pouze přebírají. Nalezené body - hraniční znaky - jsem vyznačovala do kopie Základní 

mapy ČR 1:10 000 a popis stabilizace zapisovala do tabulky, kterou při rekognoskaci 

katastrálních hranic zpracovávají nad rámec předpisů pracovníci OOKO. V lednu 2009 

jsem nalezené žulové mezníky ve spolupráci s OOKO označila červenou barvou, 

zároveň jsem označila šipkou směřující k mezníku vždy 2 stromy v blízkosti a pořídila 

fotografie nalezených bodů.  

Vzhledem k tomu, že Žinkovy nejsou příliš vzdálené od mého bydliště, 

pokoušela jsem se nalézt další mezníky na katastrální hranici ještě opakovaně 

v dubnu 2009. 

 

4.2.1.3 Výsledky šetření 

Přestože jsem úseky katastrální hranice, u kterých byl předpoklad zachování 

jejího označení, procházela opakovaně, podařilo se mi nalézt velmi málo identických 

bodů. Celkem to bylo 7 žulových mezníků a bývalá boží muka na hranici se sousedními 

Vojovicemi. Kovový trn označený číslem 20 přibližně odpovídal poloze na katastrální 

hranici, ale neexistuje k němu dokumentace o vytyčení, proto dále nebyl použit. Pouze 

1 žulový mezník jsem našla na hranici s Radkovicemi u Měčína, přestože tento úsek 

katastrální hranice jsem procházela vícekrát. Také pouze 1 žulový mezník byl nalezen 

v blízkosti katastrální hranice se sousedním Kokořovem a jako bod na katastrální 

hranici jsou v mapě pozemkového katastru zakreslena boží muka u silnice mezi 

Kokořovem a Žinkovami. Největším úspěchem bylo nalezení 13 mezníků na katastrální 
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hranici mezi Vojovicemi a Nepomukem v blízkosti trojmezí k.ú. Žinkovy – Nepomuk - 

Vojovice. 

Nalezené mezníky lze rozdělit na dva typy – opracované hranoly s vytesaným 

číslem v horní části (obr. 8) a opracované hranoly bez označení (obr. 9). 

 

     

Obr. 8 Mezník s číslem 105 (bod č. 24)         Obr. 9 Mezník bez označení (bod č. 19) 

  

Popis stabilizace nalezených bodů je patrný z tabulky v příloze č. 1, příloha  č. 2 

obsahuje přehledku fotografií nalezených bodů. Fotografie byly pořízeny v lednu 2009 

a část ještě v květnu 2009 při geodetickém zaměření. Všechny vyhotovené fotografie 

jsou součástí přiloženého DVD. Přehled identických bodů na katastrální hranici je 

přílohou č. 3. 

 

4.2.2 Geodetické zaměření identických bodů 

 

4.2.2.1 Výběr identických bodů pro zaměření 

Jako identické body, které je třeba zaměřit, byly určeny: 

- body nalezené při revizi katastrální hranice 

- rohy budov v blízkosti katastrální hranice, které jsou zobrazeny v mapě    

pozemkového katastru:   

1. v osadě Osobovy (k.ú. Radkovice u Měčína) 

2. samoty (k.ú. Radkovice u Měčína)  

3. v osadě Čepinec (k.ú. Žinkovy) 

Další identické body pro zpřesňující transformaci byly převzaty z registru 

souřadnic, záznamů podrobného měření změn v S-JTSK a z výpočtů účelového 

mapování. 
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Obr. 10 Výběr identických bodů k zaměření – Osobovy 

 

 

Obr. 11 Výběr identických bodů k zaměření – Čepinec 

 

4.2.2.2 Geodetické zaměření 

Podílela jsem se na geodetickém zaměření identických bodů, které prováděl 

Odbor obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj ve dnech 24. 

4., 27. 4., 28. 4., 7. 5. a 11. 5. 2009.  
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Podrobné body byly určeny následujícími metodami: 

- technologií GPS – body č. 1 a 4 na katastrální hranici 

- polární metodou ze stanovisek pomocného polygonového pořadu – mezníky na 

katastrální hranici č. 5 až 12, souřadnice připojovacích bodů polygonového 

pořadu byly určeny technologií GPS (obr. 12) 

- polární metodou z pomocných bodů určených technologií GPS – všechny ostatní 

podrobné body (rohy budov, mezníky na okraji lesa). 

 

 

Obr. 12 Pomocný polygonový pořad 

 

 

Obr. 13 Parametry polygonového pořadu 

 

Pomocný polygonový pořad byl použit v zalesněném porostu, kde nebylo možné 

přímo měřit metodou GPS, což je patrné z obrázku (obr. 12).  



29 
 

 

 

Obr. 14 Příklad měření polární metodou z bodů určených technologií GPS 

 

Použité přístroje: 

- dvoufrekvenční aparatura GPS, schopná přijímat a zpracovávat RTK (Real Time 

Kinematics) korekce – korekce poskytované v reálném čase 

přijímač Leica GX 1230, výrobní číslo 452401 

anténa Leica AX 1202, výrobní číslo 06180110 

radiomodem SATELLINE-3ASm/125/1C 

- totální stanice Leica TCR 803, výrobní číslo 832463. 

Při měření technologií GPS bylo využito služeb České sítě permanentních stanic 

pro určování polohy (dále jen “CZEPOS”). CZEPOS poskytuje uživatelům GPS 

korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje 

a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky 

[10]. Konkrétně se jednalo o službu RTK - PRS (Pseudoreferenční stanice): Aparatura 

zašle do řídícího centra informaci o své pozici (NMEA zprávu), na základě které obdrží 

korekce z pseudoreferenční stanice. Jedná se o tzv. virtuální stanici umístěnou cca 5 km 

od pozice uživatele. Korekční data z této stanice jsou systémem vygenerována na 

základě síťového řešení ze všech stanic CZEPOS [10]. 

V následující tabulce (tab. 4) jsou uvedeny souřadnice pomocných měřických 

bodů určených technologií GPS a jejich střední souřadnicové chyby. Tato tabulka je 

přílohou protokolu o měření technologií GPS a spolu se všemi dalšími protokoly 
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o provedeném měření, zápisníky měření a seznamy souřadnic je součástí přiloženého 

DVD. 

Výstup 4.4

číslo bodu Y[JTSK] X[JTSK] H[Bpv] Mxy Mh
201004030001 817895,30 1098804,78 453,69 0,011 0,012
201004030004 817734,32 1101804,24 463,38 0,005 0,002
201004034001 818151,42 1098741,55 459,31 0,004 0,002
201004034002 818177,80 1098685,65 462,71 0,003 0,002
201004034003 820347,93 1100555,88 539,63 0,004 0,006
201004034004 818706,86 1101710,94 480,95 0,002 0,010
201004034005 818521,98 1101693,99 472,83 0,007 0,006
201004034006 817453,67 1101314,78 473,97 0,004 0,002
201004034007 817330,03 1101364,51 471,21 0,007 0,011
201004034008 817170,44 1101209,70 483,98 0,010 0,019
201004034009 816973,00 1101190,99 495,12 0,013 0,000
201004034010 816842,46 1101125,40 504,91 0,007 0,016
201004034011 816616,49 1101299,34 489,74 0,000 0,000
201004034031 821315,41 1100919,63 532,56 0,004 0,001
201004034032 821328,35 1100826,68 526,05 0,003 0,008
201004034033 821218,79 1100697,95 516,51 0,009 0,020
201004034034 821089,57 1100865,66 524,30 0,005 0,002
201004034035 821058,06 1100706,25 512,94 0,003 0,003
201004034036 820962,33 1100668,72 515,52 0,008 0,006
201004034037 820914,99 1100665,31 514,59 0,006 0,012
201004034038 820872,27 1100659,27 514,00 0,002 0,017
201004034039 820858,74 1100657,55 513,72 0,005 0,011
201004034040 820810,83 1100648,03 512,87 0,011 0,006
201004034041 820764,17 1100637,57 511,23 0,002 0,004
201004034042 820679,98 1100523,84 515,22 0,004 0,010
201004034043 820683,19 1100631,83 505,69 0,008 0,007
201004034044 819336,92 1101541,22 464,05 0,001 0,022
201004034045 819375,86 1101495,44 463,37 0,001 0,001
201004034046 819427,69 1101459,75 463,69 0,003 0,001
201004034047 819346,35 1101558,66 465,09 0,004 0,032
201004034048 819372,02 1101585,44 466,43 0,005 0,024
201004034049 819391,91 1101603,45 467,54 0,002 0,017
201004034050 819439,51 1101644,77 469,36 0,006 0,007
201004034051 819520,23 1101522,98 467,77 0,006 0,021
201004034052 818284,91 1099826,95 458,41 0,003 0,013
201004034053 818243,44 1099836,72 458,66 0,002 0,010
201004034054 820469,01 1101178,19 494,78 0,006 0,010
201004034055 820570,47 1101242,81 491,57 0,003 0,005
201004034056 820556,11 1101207,87 495,06 0,002 0,011

Žinkovy 09 SS.xlsx

 

Tab. 4 Souřadnice pomocných měřických bodů určených technologií GPS 

 

Při veškerém měření bylo postupováno v souladu s ustanoveními bodu 4.3.2 

Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod [3] a byla dodržena zde stanovená 

přesnost měření. Zaměřené podrobné body byly očíslovány v rámci ZPMZ č. 185 v k.ú. 

Radkovice u Měčína a ZPMZ č. 403 v k.ú. Žinkovy. 

 

4.2.3 Tvorba zpřesněného rastru 

Jako body transformačního klíče se volí vhodné identické body zaměřené  
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v terénu. V případě katastrálního území Žinkovy byly pro výběr identických bodů 

využity tyto předem připravené seznamy souřadnic: 

- zaměřené identické body uvedené v odstavci 4.2.2.1 této práce, jedná se o body 

na katastrální hranici a identické body v osadě Osobovy a Čepinec 

- body z registru souřadnic v k.ú. Žinkovy  

- body ze záznamů podrobného měření změn (dále jen “ZPMZ”) v S-JTSK  

v k.ú.    Žinkovy    

- body v blízkosti katastrální hranice z registru souřadnic a ZPMZ v S-JTSK 

všech sousedních katastrálních území 

- DKM Březí u Žinkov 

- body vypočtené z účelového mapování. 

Pro zpřesňující transformaci jsem z účelového mapování vypočítala souřadnice 

vybraných bodů na rozhraní intravilánu a extralilánu v mapě pozemkového katastru 

a souřadnice několika mezníků, které byly zakresleny v polních náčrtech mapování, ale 

při rekognoskaci katastrální hranice nebyly nalezeny. Jednalo se o mezníky  u silnice 

a trojmezí k.ú. Žinkovy – Partoltice – Radkovice u Měčína, které byly podle mého 

názoru odstraněny při rozsáhlé rekonstrukci komunikace před několika lety. 

Vlastní transformace (podobnostní s Jungovou dotransformací) byla provedena 

systémem Kokeš verze 8.73.0.0/32 na pracovní stanici OOKO, transformační klíč tvoří 

228 bodů. Rozmístění bodů transformačního klíče je patrné z přehledky v příloze č. 4. 

Na přehledce nejsou z důvodu čitelnosti uvedena čísla bodů, ale součástí přiloženého 

DVD jsou ortofotomapy ve formátu JPEG a seznam souřadnic s cílovými body, na 

kterých si lze prohlížet rozmístění bodů spolu s čísly bodů, případně i s připojeným 

zpřesněným rastrem (obr. 16). 

Výsledek zpřesňující transformace se posuzuje podle bodu 15.5 přílohy 

katastrální vyhlášky [2] podle měřítka mapy na bodech transformačního klíče [3] a je 

patrný ze závěrečné části protokolu o transformaci (obr. 15). Protokol o transformaci je 

součástí přiloženého DVD. 



32 
 

 

Obr. 15 Závěrečná část protokolu zpřesňující transformace 

 

 

 

Obr. 16 Body transformačního klíče pro zpřesňující transformaci (ukázka) 
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5 Účelové mapování v k.ú. Žinkovy 

 

5.1     Základní údaje 

V katastrálním území Žinkovy bylo v rozsahu celého k.ú. provedeno mapování 

za účelem vyhotovení mapového podkladu pro územní plánování obce Žinkovy, číslo 

zakázky 123265. Plošný rozsah zakázky byl 87,2 ha místní tratě a 661,0 ha polní tratě 

a lesů. V lokalitě nebylo provedeno místní šetření. 

Měřické práce byly zahájeny dne 18. 3. 1974 a ukončeny 18. 9. 1974. Při 

měřických pracích bylo postupováno podle Směrnice pro technickohospodářské 

mapování z r. 1969. K měření bylo použito polární metody (přístroj Redta 002 a BRT 

006). Rámcové polní náčrty byly vyhotoveny v měřítku 1:1000, v zastavěné části 

v měřítku 1:500. Korekce dálkoměru Redta byla provedena 14. 5. 1974. 

Na ploše celé lokality bylo vybudováno podrobné polohové bodové pole (dále 

jen PPBP). Síť byla zaměřena teodolitem Zeiss Redta 002, výrobní číslo 189362 

s dálkoměrnou soupravou (347 bodů), 14 bodů bylo zaměřeno teodolitem Zeiss Theo 

010, výrobní číslo 127232 a elektrooptickým dálkoměrem EOK 2000, výrobní číslo 

251834, 8 bodů bylo určeno protínáním ze směrů. Trvale stabilizováno bylo 99 bodů 

PPBP (60 kamenů M2 a 39 bodů na rozích budov). 

Kancelářské práce byly zahájeny ještě v průběhu polních prací a byly ukončeny 

dne 20. 6. 1975.  

Další údaje jsou uvedeny v technické zprávě a dílčích technických zprávách 

(příloha č. 5, 6, 7 a 8). 

 

5.2 Příprava před zahájením výpočtů 

Prvním krokem bylo srovnání údajů o bodech základního polohového bodového 

pole a zhušťovacích bodech, na které bylo původní měření připojeno a které jsou 

uvedené v elaborátu účelového mapování, s aktuálními údaji uvedenými v Databázi 

bodových polí (dále jen “DATAZ”) [11]. 

Při údržbě bodového pole byly nově určeny souřadnice trigonometrického bodu 

– kostela Žinkovy, jeho dvou zajišťovacích bodů a dalších pěti bodů, body byly zároveň 

přečíslovány a označeny jako zhušťovací body. Šest bodů je evidováno beze změny 

a sedm bodů nebylo v DATAZ nalezeno. V tabulce, která je přílohou č. 10, jsou 

uvedeny souřadnice dle původních geodetických údajů a aktuální z DATAZ, včetně 

souřadnicových odchylek a polohové odchylky. Polohové odchylky se pohybují 
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v rozmezí od 2 do 17 cm. Přílohu č. 11 tvoří srovnávací sestavení číslování a názvů 

bodů. 

Protože byly změněny souřadnice připojovacích bodů, převedla jsem do digitální 

podoby zápisníky polygonových pořadů a zápisníky měřených vodorovných směrů 

původního měření, abych mohla výpočtem nově určit souřadnice bodů PPBP. Do 

zápisníků měřených hodnot jsem doplnila vodorovné vzdálenosti měřené elektronickým 

dálkoměrem, uvedené v technické zprávě (příloha č. 8). V zápisnících jsem pro 

jednodušší orientaci v celém elaborátu tvorby PPBP zachovala původní číslování bodů 

ZPBP, ale při výpočtech jsem samozřejmě vycházela z aktuálních souřadnic vedených 

v DATAZ. 

Pro výpočet části účelového mapování jsem zvolila část intravilánu - polní náčrt 

č. 12/3, který obsahuje kostel a původní zástavbu, zakreslenou v mapě pozemkového 

katastru. Převedla jsem do digitální podoby také zápisníky podrobného měření pro 

vybranou oblast a přistoupila k vlastním výpočtům. 

Výpočty jsem prováděla v programu Groma verze 8.0, který mám k dispozici 

v rámci svého zaměstnání na Katastrálním pracovišti Nepomuk. 

 

5.3 Výpočty polygonových pořadů 

Mým původním záměrem bylo provést výpočet zatím jen těch polygonových 

pořadů, které potřebuji pro zvolenou část území a poté pokračovat ve výpočtech 

podrobného měření polohopisu. Bohužel hned u prvních polygonových pořadů byla při 

výpočtu překročena mezní polohová odchylka nejen podle dnes platných předpisů, ale 

i z hlediska směrnice pro technickohospodářské mapování z roku 1969 [7], podle které 

bylo při účelovém mapování postupováno, proto jsem se musela polygoným pořadům 

věnovat více, než jsem původně předpokládala.  

 

 

     …... mezní úhlová odchylka pro hlavní polygonový pořad 

  …… mezní úhlová odchylka pro vedlejší polygonový pořad 

    ………………… počet stran polygonového pořadu 

 

Obr. 17 Mezní úhlové uzávěry dle § 28 směrnice pro THM 
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 …… polohová odchylka koncového bodu pořadu 

    ………………………….. souřadnicová odchylka koncového bodu    

    ………………………….. souřadnicová odchylka koncového bodu    

 … mezní polohová odchylky pro hlavní pořad 

… mezní polohová odchylka pro vedlejší pořad 

    …………………………... součet délek stran pořadu (vše v metrech) 

 

Obr. 18 Mezní polohové odchylky dle § 28 směrnice pro THM 

 

 

Při budování PPBP bylo zaměřeno 41 polygonových pořadů. Na pracovní kopii 

přehledu bodů z elaborátu tvorby PPBP jsem si jednotlivé polygonové pořady označila 

čísly od 1 do 41, ve zmenšené podobě je tento přehled přílohou č. 12. 

Provedla jsem výpočet všech polygonových pořadů s hodnotami z výše 

uvedených zápisníků. Prvotní dosažené výsledky jsou uvedeny v následující tabulce 

(tab. 5) – mezní úhlová odchylka stanovená směrnicí pro THM [7] byla dodržena 

u všech polygonových pořadů, ale v osmi případech byla překročena mezní polohová 

odchylka, v tabulce jsou tyto případy označeny oranžovou barvou.   

Z výsledku je zřejmé, že byly pro výpočet použity některé chybné vzdálenosti. 

Bohužel se nedochovaly protokoly ani jiné záznamy o výpočtech polygonových pořadů 

při mapování, proto jsem se znovu vrátila k původním zápisníkům a zkontrolovala 

všechny zde uvedené vypočítané údaje. U tří vzdáleností jsem zjistila chybně 

vypočtenou průměrnou hodnotu při měření tam - zpět o 0,50 m, v jednom případě o 12 

cm, ostatní opravy vzdáleností nepřekročily 5 cm. Průměrné hodnoty vodorovných 

směrů byly až na jednu výjimku v pořádku. Ani po těchto opravách jsem nedospěla 

k uspokojivým výsledkům.  

 

 

 

 

 



36 
 

 

PP úhlová odchylka [g] polohová odchylka [m] 

  skutečná mezní dle THM skutečná mezní dle THM 

1 -0,0127 0,0224 0,444 0,277 

2 0,0217 0,0360 0,361 0,434 

3 0,0081 0,0245 0,157 0,257 

4 -0,0234 0,0245 0,257 0,295 

5 0,0300 0,0529 0,086 0,407 

6 0,0103 0,0316 0,440 0,355 

7 0,0063 0,0663 0,498 0,529 

8 0,0078 0,0447 0,173 0,390 

9 -0,0243 0,0566 0,210 0,358 

10 0,0107 0,0566 0,332 0,413 

11 0,0090 0,0825 0,426 0,540 

12 -0,0059 0,0316 0,481 0,335 

13 0,0140 0,0566 0,177 0,454 

14 -0,0371 0,0600 0,186 0,474 

15 0,0227 0,0447 0,340 0,380 

16 0,0080 0,0632 0,242 0,472 

17 0,0170 0,0693 0,183 0,430 

18 -0,0068 0,0400 0,263 0,349 

19 -0,0041 0,0600 0,245 0,492 

20 0,0148 0,0693 0,628 0,505 

21 -0,0024 0,0775 0,376 0,538 

22 -0,0115 0,0529 0,226 0,433 

23 0,0158 0,0600 0,417 0,435 

24 -0,0075 0,0632 0,433 0,407 

25 -0,0117 0,0529 0,133 0,331 

26 0,0032 0,0400 0,024 0,320 

27 0,0014 0,0721 0,228 0,515 

28 -0,0151 0,0800 0,190 0,455 

29 -0,0350 0,0663 0,084 0,481 

30 0,0148 0,0632 0,352 0,461 

31 0,0038 0,0529 0,121 0,368 

32 0,0042 0,0748 0,413 0,550 

33 0,0043 0,0490 0,215 0,399 

34 0,0090 0,0316 0,168 0,264 

35 0,0071 0,0825 0,525 0,483 

36 0,0342 0,0361 0,142 0,350 

37 -0,0135 0,0693 0,766 0,459 

38 -0,0326 0,0224 0,601 0,511 

39 -0,0081 0,0566 0,125 0,401 

40 -0,0207 0,0721 0,268 0,468 

41 -0,0204 0,0490 0,200 0,392 

  

                    Tab. 5 Prvotní výpočty polygonových pořadů 
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Obr. 19 Ukázka opravy v zápisníku polygonových pořadů 
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Jak jsem již uvedla v odstavci 5.1, byly délky stran polygonových pořadů 

měřeny dálkoměrem Zeiss Redta 002 (obr. 20, 21, 22). Jedná se o optický dvojobrazový 

redukční dálkoměr, vzdálenosti určené dálkoměrem jsou vodorovné [8]. Byla provedena 

korekce dálkoměru, v zápisnících jsou měřené délky opraveny o hodnoty určené 

korekcí. Problematika určení délkové opravy je podrobně popsána ve zprávě Korekce 

dálkoměru Redta 002, která je součástí elaborátu tvorby PPBP a kopie přílohou č. 13 

této práce. 

 

 

                

Obr. 20 Zeiss Redta 002                                             Obr. 21 Čtení kruhů – Redta 002 
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                     Obr. 22 Příklad čtení vzdálenosti na lati – Redta 002 

 

Opravy v zápisnících vůbec neovlivnily polygonový pořad č. 1, který byl 

stěžejní pro mé další výpočty podrobného měření. Vzhledem k tomu, že body tohoto 

polygonového pořadu byly stabilizovány jen dočasně, nebylo možné znovu změřit 

vzdálenosti pro výpočet. Ze dvou vrcholů pořadu však byly určeny polární metodou 

vždy dva rohy budov jako trvale stabilizované body PPBP (obr. 25). Vlastním 

polygonovým pořadem (obr. 23, 24) jsem tyto 4 rohy budov zaměřila, následně jsem 

s využitím měřených hodnot ze zápisníku polygonových pořadů z mapování jako volné 

stanovisko určila body č. 510 a 514.  
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Obr. 23 Měření pro odstranění chyby ve vzdálenosti 

 

 

Obr. 24 Parametry pořadu z protokolu o výpočtu 

 

Pro další výpočet jsem použila ze souřadnic takto určených bodů vzdálenost 

mezi body č. 514 a (2010) 66.2, která byla o 15 cm delší než měřená Redtou 002, 

a zároveň jsem zjistila, že chybná délka byla určena také na úseku mezi body č. 510 

a 514. Tuto chybnou délku jsem identifikovala s využitím polárního zápisníku 

podrobného měření, kde byla opakovaně měřena dálkoměrem Redta 002 vzdálenost 

mezi body č. 510 a 511. Délka byla při podrobném měření naměřena 101, 85 m, tedy 

o 38 cm delší oproti délce uvedené v zápisníku polygonových pořadů 101, 47 m.  
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Obr. 25 Polygonový pořad č. 1 

 

 

 

Obr. 26 Výpočet polygonového pořadu č. 1 po opravě délek 

 

Po opravě délek u prvního polygonového pořadu jsem měřené vzdálenosti 

z polárních zápisníků podrobného měření využila i u dalších polygonových pořadů s tím 

výsledkem, že všechny body polygonových pořadů jsou určeny s přesností stanovenou 

směrnicí pro THM [7]. Veškeré protokoly o výpočtech jsou součástí přiloženého DVD. 

V tabulce (tab. 6) jsou shrnuty výsledky výpočtů polygonových pořadů, porovnané 
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s mezními odchylkami dnes platnými pro práci v katastru nemovitostí pro body PPBP. 

Opět jsou oranžovou barvou označeny hodnoty překračující mezní odchylky. 

 

PP úhlová odchylka [g] polohová odchylka [m] 

  skutečná mezní dle [3] skutečná mezní dle [3] 

1 -0,0127 0,0245 0,094 0,142 

2 0.0097 0,0187 0,236 0,158 

3 0,0081 0,0265 0,059 0,130 

4 -0,0166 0,0265 0,082 0,153 

5 0,0240 0,0265 0,066 0,154 

6 0,0060 0,0332 0,113 0,189 

7_8 0,0001 0,0194 0,135 0,180 

9 -0,0253 0,0224 0,157 0,125 

10 -0,0023 0,0283 0,149 0,158 

11 0,0082 0,0412 0,073 0,234 

12 -0,0058 0,0332 0,172 0,177 

13 0,0081 0,0283 0,137 0,182 

14 -0,0195 0,0300 0,190 0,194 

15 0,0047 0,0224 0,191 0,138 

16 0,0091 0,0316 0,146 0,193 

17 0,0125 0,0346 0,163 0,168 

18 -0,0118 0,0200 0,101 0,120 

19 0,0067 0,0316 0,013 0,205 

20 0,0001 0,0346 0,112 0,213 

21 0,0069 0,0387 0,167 0,233 

22 -0,0039 0,0265 0,194 0,170 

23 -0,0028 0,0300 0,163 0,171 

24 0,0047 0,0316 0,115 0,154 

25 -0,0087 0,0158 0,038 0,116 

26 0,0031 0,0200 0,023 0,102 

27 0,0189 0,0361 0,129 0,219 

28 -0,0244 0,0400 0,116 0,183 

29 -0,0297 0,0332 0,138 0,198 

30 0,0067 0,0316 0,103 0,186 

31 -0,0004 0,0265 0,099 0,131 

32 -0,0064 0,0374 0,231 0,240 

33 0,0164 0,0245 0,208 0,150 

34 0,0183 0,0332 0,055 0,135 

35 0,0040 0,0412 0,404 0,200 

36 0,0341 0,0187 0,248 0,124 

37 -0,0025 0,0346 0,015 0,186 

38 -0,0011 0,0122 0,037 0,189 

39_40 -0,0275 0,0224 0,209 0,162 

41 -0,0077 0,0245 0,334 0,145 

 

Tab. 6 Porovnání s kritérii přesnosti dle [3] 
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V návodu pro obnovu katastrální operátu a převod [3] jsou stanoveny v odstavci 

2.5.1.1 tyto geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů pro body 

PPBP: 

 
 Připojovací 

body 
Mezní délka 
strany [m] 

Mezní délka 
pořadu d 

[m] 

Mezní odchylka v uzávěru pořadu 
úhlová [cc] polohová [m] 

ZPBP, ZhB 200-1500 5000 25.(n)1/2 0,0025.(Σd)1/2 
ZPBP, ZhB 50-400 3000 50.(n)1/2 0,004.(Σd)1/2 

PPBP, ZPBP, 
ZhB 

50-400 1500 100.(n)1/2 0,006.(Σd)1/2 

kde   
n je počet bodů pořadu včetně bodů připojovacích, 
Σd je součet délek stran pořadu; 
pořad má nejvýše 15 nových bodů, 
mezní poměr délek sousedních stran v polygonovém pořadu je 1:3. 
 
 

U polygonového pořadu č. 21, 27, 32 a 38 byly překročeny geometrické 

parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí.  

Kromě polygonových pořadů byly další body PPBP určeny polární metodou 

a protínáním ze směrů. Při výpočtech byly dodrženy mezní odchylky pro bývalou 

3. třídu přesnosti. 

Na závěr výpočtu souřadnic bodů PPBP jsem porovnala souřadnice bodů určené 

při původním mapování a nově vypočítané. U bodu č. 574 byla vypočtena polohová 

odchylka 1,146 m, u bodu č. 823 pak 0,999 m. Oba body byly určeny protínáním ze 

směrů. Kontrolními výpočty s využitím údajů ze zápisníků polygonových pořadů 

a zápisníku polárního měření k polnímu náčrtu č. 8 a 28 jsem ověřila správnost mnou 

vypočtených souřadnic. Jak jsem se již dříve zmínila, nedochovaly se protokoly 

o původních výpočtech, proto se domnívám, že došlo k chybě v psaní při přepisování 

seznamu souřadnic a tyto 2 body jsem proto z porovnání vyloučila. Protokol 

o porovnání seznamů souřadnic je součástí přiloženého DVD. Lze konstatovat, že při 

měření polygonových pořadů bylo postupováno podle směrnice pro THM  [7] a byly 

dodrženy mezní odchylky stanovené touto směrnicí. Podle dosažených výsledků při 

výpočtech budou do ISKN doplněny chybějící třídy přesnosti k bodům PPBP 

v k.ú. Žinkovy dle seznamu nových souřadnic, který je součástí přiloženého DVD. 
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5.4 Výpočty podrobných bodů 

Pro výpočet jsem zvolila polní náčrt č. 12/3, jak je uvedeno v odstavci 5.2, 

podrobné body jsem číslovala v rámci ZPMZ č. 412 v k.ú. Žinkovy. Z důvodu využití 

vypočtených podrobných bodů pro zpřesňující transformaci jsem určila souřadnice 

podrobných bodů také z polního náčrtu č. 12/2, body z tohoto náčrtu jsem číslovala 

v rámci ZPMZ č. 418 v k.ú. Žinkovy. Kopie náčrtů, zmenšené do formátu A4 jsou 

přílohou č. 14 a 15 této práce. 

Před výpočtem podrobných bodů jsem určila souřadnice pomocných měřických 

bodů. Podrobné body byly měřeny polární metodou (body č. 412-1 až 412-934 a 418-1 

až 418-533), další podrobné body jsem počítala ortogonální metodou a metodou 

konstrukčních oměrných. Veškeré protokoly o výpočtech podrobných bodů jsou 

součástí přiloženého DVD. 

 

5.5      Ověření přesnosti určení podrobných bodů 

Po výpočtu souřadnic podrobných bodů jsem přesnost určení podrobných bodů 

ověřila porovnáním se souřadnicemi nezávislého měření, a to se souřadnicemi bodů 

předchozích ZPMZ v S-JTSK. Porovnávala jsem 130 bodů, z toho 83 bodů (63,8 %) 

bylo určeno se střední odchylkou v poloze do 0,14 m (včetně) a 47 bodů (36,2 %) se 

střední odchylkou v poloze od 0,14 m do 0, 28 m. Statistika z protokolu o porovnání 

seznamu souřadnic uvedena na následujícím obrázku (obr. 27) a celý protokol 

o porovnání seznamů souřadnic tvoří přílohu č. 16. Výsledné podrobné body mohou mít 

kód kvality 3, ale vzhledem k výsledkům postupů, které jsou popsány výše, lze 

konstatovat, že reálná výsledná kvalita bodů je 4. 

 

Obr. 27 Ověření přesnosti určení podrobných bodů 
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5.6      Porovnání s rastrem 

Pro porovnání vypočtených bodů z účelového mapování s rastrem mapy 

pozemkového katastru jsem vybírala body s pomocí připojené ortofotomapy 

(obr. 28 a 29). Vybrala jsem celkem 126 bodů v rozsahu obou polních náčrtů 

a porovnala jsem seznam souřadnic bodů určených vektorizací ze zpřesněného 

rastru mapy pozemkového katastru a vypočtených bodů. Seznam souřadnic je 

součástí přiloženého DVD. 

 

 

Obr. 28 Výběr bodů pro porovnání s rastrem – PN č. 12/2 
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Obr. 29 Výběr bodů pro porovnání s rastrem – PN č. 12/3 

 

Nejprve jsem porovnala seznamy souřadnic vypočtených bodů a bodů určených 

vektorizací ze zpřesněného rastru mapy pozemkového katastru. Protokol o porovnání je 

přílohou č. 16. Pokud by směrníky byly přibližně stejné, dalo by se soudit, že je celý 

rastr posunutý jedním směrem. Z vypočítaných směrníků v protokolu je zřejmé, že tomu 

tak není. 

Podle bodu 15.5 přílohy katastrální vyhlášky [2] se přesnost zobrazení bodů 

v analogové mapě v jiném souřadnicovém systému než S-JTSK považuje za vyhovující, 

když absolutní hodnota rozdílu délek nepřekročí mezní odchylku 2,66 m pro délky do 

50 m (v měřítku mapy 1: 2 880).  

Z bodů odměřených na mapě jsen vyhotovila soubor kontrolních oměrných. 

U žádné z 69  testovaných oměrných nebyl překročen mezní rozdíl délek 2,66 m 

(viz obr. 30). 

 

Obr. 30 Statistika souboru kontrolních oměrných 
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5.7      Zhodnocení dosažených výsledků 

Provedla jsem výpočet podrobných bodů části intravilánu k.ú. Žinkovy 

znázorněné na obr. 31. Ověřením přesnosti souřadnic podrobných bodů srovnáním se 

souřadnicemi bodů z předchozích ZPMZ jsem prokázala, že podrobné body byly určeny 

s přesností pro kód kvality 4 – viz odst. 5.5. 

 

 

Obr. 31 Část intravilánu k.ú. Žinkovy zvolená pro výpočty 

 

Protože se však jednalo o účelové mapování a nebylo provedeno místní šetření, 

v souladu s katastrální vyhláškou [2] mohou být takto určené podrobné body evidovány 

v katastru nemovitostí pouze s kódem kvality 8, stejně jako body určené vektorizací 

rastrového obrazu. 

Oproti vektorizaci je určení podrobných bodů výpočtem z účelového mapování 

podstatně časově náročnější. Velkým přínosem je ale možnost odstranění chybných 

zákresů budov, převzatých již z map stabilního a pozemkového katastru. Příklad je 

znázorněný na obr. 32, v tomto případě byl shodou okolností vyhotoven geometrický 

plán pro opravu chybného geometrického a polohového určení (ZPMZ č. 376), 

souřadnice bodů jsem využila také pro ověření přesnosti.  



48 
 

 

     Obr. 32 Chybný zákres budov v mapě pozemkového katastru  
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6     Shrnutí 

 

6.1      Časový harmonogram prací 

V následující tabulce (tab. 7) je uveden počet hodin, které jsem věnovala 

jednotlivým činnostem. Nejsou zde započítány práce, které prováděli pracovníci 

Odboru obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj. Také jsem 

nezapočítala dobu, kterou jsem věnovala opakovaným pochůzkám v terénu na stejných 

úsecích při revizi katastrální hranice. Uvedla jsem čas, který považuji za potřebný pro 

pečlivé prošetření celého obvodu katastrálního území Žinkovy. 

 

Časový harmonogram 

Činnost Období Čas [h] 
Revize katastrální hranice     
Příprava podkladů říjen 2008 12 
Rekognoskace v terénu říjen - listopad 2008 60 

Pořízení fotodokumentace leden 2009 8 

Výpočty     
Přípravné práce leden 2009 24 
Výpočty polygonových pořadů únor - květen 2009 240 

Výpočty podrobných bodů květen 2009 40 

Geodetické zaměření březen, duben, květen 2009 40 

Zpřesňující transformace     
Příprava podkladů květen 2009 16 

Transformace květen 2009 8 

Kontrola a zhodnocení výsledků červen 2009 16 

Celkem   464 
 

Tab. 7 Časový harmonogram činností 

 

Podle normativů, které používá ČÚZK pro bilancování kapacit potřebných pro 

digitalizaci katastrálních map, je plánovaný čas pro přepracování katastrální mapy 

v k.ú. Žinkovy 3122 hodin, z toho 815 hodin (26,1 %) je určeno pro výpočty souřadnic 

a 871 hodin (27,9 %) pro tvorbu grafického souboru.  

Z harmonogramu činností (tab. 7) je patrné, že jsem se jen dosud výpočtům 

souřadnic věnovala celkem 304 hodiny. Velký počet hodin byl způsoben 

problematickými výpočty polygonových pořadů, přesto lze konstatovat, že určení 
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souřadnic vektorizací rastrového obrazu je podstatně rychlejší a v případě výpočtu 

podrobných bodů z účelového mapování nemůže být dodržen plánovaný čas pro 

digitalizaci určený normativem. 

 

6.2      Doporučení pro tvorbu digitalizované katastrální mapy 

Ověřením přesnosti podrobných bodů vypočtených z účelového mapování bylo 

prokázáno, že body byly určeny s přesností pro kód kvality 4, přesto mohou být 

v katastru nemovitostí evidovány pouze s kódem kvality 8. Mnohem rychleji by byla 

katastrální mapa zdigitalizována vektorizací zpřesněného rastru. Přesto doporučuji 

účelové mapování využít pro tvorbu digitalizované katastrální mapy, protože bude 

dosaženo výrazně kvalitnějšího výsledku.  

Především v intravilánu katastrálního území dojde ke zpřesnění mapy. Při 

původním měření, na základě kterého byly vytvořeny mapy stabilního katastru, byly 

přesněji a kvalitněji zaměřeny polní tratě, v prostorech se zástavbou se často vyskytují 

chybné zákresy v mapě způsobené postupem původního zaměření. S využitím 

účelového mapování, při kterém bylo postupováno podle směrnice pro THM [7], budou 

tyto chyby odstraněny a digitalizovaná mapa bude mnohem kvalitnější. 

 

6.3      Poznámka  

V textu bakalářské práce jsou obsaženy citace z katastrální vyhlášky [2] pro 

jasné určení vazeb na aktuální platné legislativní předpisy. Katastrální vyhláška bude 

změněna novelou, která nabude účinnosti od 1. července 2009. 
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7     Závěr 

 

Výsledkem této bakalářské práce je vytvoření zpřesněného souvislého rastru 

v S-JTSK pro katastrální území Žinkovy, který bude použit pro digitalizaci katastrální 

mapy. Byla zrevidována katastrální hranice. 

Dále byl proveden výpočet části účelového mapování a ověřena přesnost 

souřadnic vypočtených podrobných bodů pro kód kvality 4. Na základě tohoto ověření 

lze konstatovat, že využitím účelového mapování pro obnovu katastrálního operátu 

bude vytvořena katastrální mapa, která výrazně lepší kvalitou vynahradí vyšší časovou 

náročnost oproti vektorizaci, byť u podrobných bodů bude i po využití této technologie 

evidován kód kvality 8. Lze ale předpokládat, že novelou katastrální vyhlášky [2] bude 

možné využít vypočtené souřadnice jako souřadnice polohy s kódem kvality určeným 

výpočtem. 
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