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ZDROJ ZEMĚMĚŘICKÝCH DAT

PRO GIS

�- státní mapová díla
�- soubory map
� - státní instituce
� - města
� - soukromé firmy 



VZNIK (TVORBA) MAP

�- v terénu 
� -měřením 
� - fotogrammetrickými metodami
� - laserovým skenováním
� - kombinací shora uvedených 

metod
�- v kanceláři
� - odvozením



ROZDĚLENÍ MAP PODLE

MĚŘÍTKA

�- mapy malého měřítka (menší něž 
1:200 000) 

�- mapy středního měřítka (1:10 000 –
1:200 000)

�- mapy velkého měřítka (1:500 – 1:5 
000) 



MAPY PODLE ZPŮSOBU VEDENÍ

� analogové

�digitální
� - vektorové
� - rastrové



MAPY PODLE OBSAHU

� polohopis
� - výškopis
� - inženýrské sítě
� - zeleň

• atd.



VZNIK (POŘÍZENÍ) DIGITÁLNÍCH
MAP

� rastrové 
� skenováním
� vektorové
� - vyhodnocením z měření v 

terénu
� - vektorizací rastrové mapy



POŽADAVKY NA MAPY

� - přesnost
� - obsah
� - aktuálnost
� - přehlednost
� - dostupnost



STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO

� vydavatelem je ČÚZK
� malé měřítko
� -mapa ČR 1:500 000 
� střední měřítko
� - základní mapa ČR. 1:10000, 1:25000, 

1:50000, 1:100000 a 1:200000, 
� velké měřítko
� - státní mapa ČR 1:5 000
� - katastrální  mapa - různá měřítka



KATASTRÁLNÍ MAPA

� je nejpodrobnější mapou 
státního mapového díla

� zobrazuje pozemky, stavební 
objekty, hranice k. ú. popis atd. 
(vyhl. č. 26/2007 Sb.)



NA WEBU ČÚZK JE
UVEDENO:
�Katastrální mapy v digitální  formě 
jsou stěžejním mapovým  
podkladem v informačních 
systémech a aplikacích 
vztahujících se k území a dokončení 
digitální vektorové katastrální mapy 
v rozsahu celého území České  
republiky je jedním z 
nejvýznamnějších úkolů resortu



KVALITA KATASTRÁLNÍCH

MAP
� Současný stav je dědictvím minulosti:

� nedořešená přídělová a scelovací řízení
� na LV vedeny dva druhy parcel (KN a PK)
� KM (folie - souvislé zobrazení)
� PK (papír – ostrovní mapy)
� ÚKM (vektor KN + SPI KN)
� KM-D, KMD, DKM
� na internetu veřejně a zdarma přístupná

�OMP , nyní „Marushka“ 
� rastr KN+SPI+ortofoto, 
� rastr PK+ortofoto



TVORBA KMD – ZÁKLADEM JE RASTR PK



TVORBA KMD
PO TRANSFORMACI RASTRU PODLE IDENTICKÝCH BODŮ

PRO POLOHOVÉ URČENÍ A NÁSLEDNÉ VEKTORIZACI



TVORBA DKM
ZJIŠŤOVÁNÍ PRŮBĚHU HRANIC, NOVÉ MĚŘENÍ



TVORBA DKM



TVORBA ÚKM



TVORBA ÚKM



KVALITA KATASTRÁLNÍCH

MAP

� - DKM (digitální katastrální mapa) 
pořízená měřením v terénu je jen na cca 
30% území ČR

� - na zbytku je analogová mapa v měřítku 
1:2880, která je celá v rastrové podobě

� - z ní se tvoří katastrální mapy 
digitalizované KMD



NEJPODROBNĚJŠÍ CELOSTÁTNÍ MAPOVÉ

DÍLO, TJ. KATASTRÁLNÍ MAPA

� na většině území neodpovídá 
skutečnosti

� ani geometricky
� ani polohově

� pro vznik kvalitního GIS je nutné 
použít jako základ kvalitní mapu 
velkého měřítka



KVALITA EXISTUJÍCÍCH A VYTVÁŘENÝCH

GEODAT

�8% území je v systému stabilního katastru 
(Gusterberg + Sv. Štěpán) – nepoužitelné

�DKM je na cca 30% státního území
� cca 70% území bude pokryto KMD
�nejproblematičtější části KMD : 
intravilány

�katastrální situace je tam velmi členitá
�ve starší zástavbě většinou 
neaktualizovaná

�nízká přesnost v poloze, tvaru a rozměru 
parcely



VYHLÁŠKA ČÚZK Č. 26/2007 
�§6, odst (3) Geometrické a polohové 

určení pozemků evidovaných 
zjednodušeným způsobem je určeno 
číselným vyjádřením hranic pozemků 
podle původních výsledků 
zeměměřických činností nebo jen 
zobrazením průběhu hranic 
v grafickém operátu dřívější 
pozemkové evidence.



VYHLÁŠKA ČÚZK 26/2007 SB.
PŘÍLOHA

� 15.6 Kód kvality podrobných bodů určených 
digitalizací z analogové mapy se stanoví podle měřítka 
této mapy

�

� Kód Měřítko    Základní střední    
� kvality    katastrální mapy       souřadnicová chyba   
�

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

� 7          1:2000, 1:25000           0,50 m         
�

� 8          1:2800 a jiné výše        1,00 m        



KMD VZNIKÁ Z GRAFICKÉHO OPERÁTU

DŘÍVĚJŠÍ POZEMKOVÉ EVIDENCE

�lomové body hranic jsou určovány na 
centimetry 

�přesnost mají z jejich původu -
grafického operátu

�tj. z map až 150 let starých, na 
papíře v měř. 1:2880

�1mm na mapě znamená 2,88m ve 
skutečnosti.



TAKTO VZNIKLÉ MAPY, TJ. KMD

�- nelze použít jako polohopisný 
základ pro vznik technických 
map,

�- nelze do nich zobrazit 
inženýrské sítě určené v JTSK,

�- nelze je použít pro vytyčování 
pozemků přímo ze souřadnic

�- atd.



NOVÉ KATASTRÁLNÍ MAPOVÁNÍ

�-možnosti současné techniky v geodesii přesností, 
rychlostí, záznamem dat, jejich přenosem na 
výpočetní techniku vyzývají k novému 
katastrálnímu mapování

� vyřeší nejistoty ve vlastnických 
vztazích k nemovitostem

�- bude využito v územním plánování
�- stane se základem pro tvorbu 

technických map
�- bude využito k tvorbě map menších 

měřítek



ODHAD CENY

� Je nutné co nejdříve nově zaměřit intravilány obcí. 

� ČR měří cca 80 000 km2

� Na 70% území nejsou DKM, tj. 56 000 km2 

� asi 10% tvoří intravilán, tj. 5 600 km2

� Nynější cena dle KL1

od ZPH po VFK za tvorbu DKM je cca      9 000 Kč/ha

tedy  900 000 Kč/km2

5 600 km2*900 000 Kč/km2 = 5 040 000 000 Kč

Po dobu 20 let výdaj ze státního rozpočtu na
veřejné zakázky ve výši 252 milionů Kč
ročně, tj. cca 9% současného ročního
rozpočtu ČÚZK.



ODHAD CENY

�Ostatní  práce provádí resort ČÚZK 
(přípravné činnosti, zjišťování průběhu 
hranic, vyhlášení obnovy KO)

�Dle sdělení od ČÚZK, které si vyžádala KGK, 
činí práce prováděné dle KL 1 (měření v 
terénu a vyhodnocení  do VFK) jen cca 37% 
veškerých prací nutných na přípravu a 
vyhlášení platnosti DKM.

�Cena prací resortu ČÚZK za 1 ha intravilánu
9000/0,37=24324
24324 Kč – 9000 Kč =15324 Kč
tj. cca 15 000 Kč/ha 



ODHAD CENY

�je možno ji však snížit:
�VYUŽITÍM PŘÍPRAVY NA TVORBU

KMD
�REVIZÍ STÁVAJÍCÍHO NÁVODU PRO

OBNOVU KATASTRÁLNÍHO MAPOVÁNÍ

S OHLEDEM NA MODERNÍ TECHNIKU

�ZVÝŠENÍM PODÍLU SOUKROMÉ SFÉRY

NA TĚCHTO ČINNOSTECH



ZÁVĚR
CÍLEM TOHOTO PŘÍSPĚVKU JE
informovat odbornou veřejnost o stavu 

digitálních mapových podkladů a 
přispět ke zlepšení jejich stavu

zejména 
NOVÝM KATASTRÁLNÍM 

MAPOVÁNÍM
neboť

katastr nemovitostí je vnímán jako 
společné dílo všech geodetů činných jak  

ve státní, tak i v soukromé sféře



Děkuji za pozornost


