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Anotace 

V předložené práci jsou zpracovány postupy a činnosti související s vyhotovením 

geometrického plánu pro doplnění souboru SGI o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem v katastrálním území Rozstání pod Kojálem. Popsány jsou 

zeměměřické činnosti v terénu, zpracování výsledků měření, vyhotovení záznamu 

podrobného měření změn a vytyčovací dokumentace. Následně je zařazen popis 

zpracování vlastního geometrického plánu, který má být podkladem pro zápis do katastru 

nemovitostí. 

Klíčová slova: katastr nemovitostí, geometrický plán, ZPMZ, parcela 

 

Abstract  

In the presented work are examined procedures and activities related to the make 

out of the geometrical plan, which should be used  for complement the file SGI about a 

land previously registered in the land registry Rozstání pod Kojálem by simplified way. 

Described are geodetical activities in the terrain,  processing of the results, working out of 

a detailed record of the measurement of changes and the setting out documentation. 

Subsequently is included a description of working out the geometrical plan, which should 

be used as source for the land registry.  

Keywords: land registry, geometrical plan, ZPMZ, parcel 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČSN – Česká technická norma 

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM – digitální katastrální mapa 

DOP – parametr přesnosti (Dilution of Precision) 

EN – evidence nemovitostí 

GNSS - globální navigační družicový systém (Global Navigation Satellite Systém) 

GP – geometrický plán 

ISKN – informační systém katastru nemovitostí 

JEP – jednotná evidence půdy 

KM-D – katastrální mapa digitalizovaná 

KN – katastr nemovitostí 

k.k. – kód kvality 

k.ú. – katastrální území 

LV – list vlastnictví 

ML – mapový list 

NZ – neměřický záznam  

PDOP - parametr přesnosti polohy (Position Dilution of Precision) 

PK – pozemkový katastr 

PM – podklady pro měření 

PPBP – podrobné polohové bodové pole 

RTK – metoda měření GNSS (Real Time Kinematic) 

SGI – soubor geodetických informací 

S-JTSK – souřadnicový systém – Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI – soubor popisných informací 

TL – triangulační list 

ZE – zjednodušená evidence 

ZhB – zhušťovací bod 

ZMVM – základní mapa velkého měřítka 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 
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1. ÚVOD 

 

Obsahem této diplomové práce je zpracování a vyhotovení geometrického plánu 

pro doplnění souboru geodetických informací o pozemky dosud evidované ve 

zjednodušené evidenci v katastrálním území Rozstání pod Kojálem a vytyčení hranic 

dotčených pozemků v terénu. 

Geometrický plán je výsledek zeměměřické činnosti a jako neoddělitelná součást 

listin je předkládán k zápisu do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do 

katastrální mapy.  

V úvodní části diplomové práce je stručně pojednáno o katastru nemovitostí a 

dřívějších pozemkových evidencích. 

Následující části chronologicky mapují činnosti spojené s vypracováním 

geometrického plánu, od vyhledání podkladů, přes vlastní měření v terénu, zpracování 

naměřených dat, vytyčení nových hranic pozemků v terénu, vyhotovení záznamu 

podrobného měření změn až po výsledný geometrický plán. 

Při zpracování geometrického plánu, který byl zaměřen a vyhotoven v říjnu-

listopadu roku 2013, jsem postupovala v souladu s ustanoveními zákona č. 344/1992 Sb. o 

katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 

vyhláškou č. 26/2007 Sb. ve znění pozdějších přepisů. 
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2. DŘÍVĚJŠÍ EVIDENCE NEMOVITOSTÍ 

2.1. Stabilní a pozemkový katastr  

Dne 23.12.1817 vydal František I. císařský patent o dani pozemkové, kterým byla 

stanovena pravidla nového katastru. Pro každou obec byla vypracovaná samostatná 

(ostrovní) mapa v měřítku 1:2880. Pozemky (územní jednotky) v ní byly vyjádřeny 

topografickou polohou, tvarem a velikostí, v příslušném měřítku. Předpokládalo se, že 

nový katastr bude stále sloužit svému účelu, proto byl nazván stabilním katastrem. Při 

určování měřítka 1:2880 se nevycházelo z míry metrické, ale z míry jednoho rakouského 

(vídeňského) jitra. Dosažitelná přesnost v zobrazování tehdejšími grafickými pomůckami 

byla okolo 0,15 mm v měřítku mapy. 

Míra metrická byla zavedena zákonem z 23.července 1871, č. 16/1872 ř.z., a na 

základě nařízení bylo stanoveno, aby od r. 1898 bylo v operátech pozemkového katastru 

užíváno jen míry metrické. Mapy byly v dekadických měřítkách 1:2500 (odvozená měřítka 

1:1250, 1:720) 

Ke kartografickému zobrazení bylo použito bezprojekční souřadnicové soustavy 

Cassini – Soldnerovy. Je to transverzální válcové zobrazení ekvidistantní v kartografických 

polednících. Zkreslení úhlů, délek a ploch narůstalo se vzdáleností od počátku soustavy, 

proto bylo zvoleno více souřadnicových soustav. Na Čechy a Moravu připadly 2 pásy, pro 

Čechy byl počátek soustavy v trigonometrickém bodě Gusterberg v Horním Rakousku a 

pro Moravu a Slezsko byl počátek soustavy stanoven v trigonomerickém bodě – věž 

chrámu svatého Štěpána ve Vídni (obr. 1). 

Stabilní katastr byl od roku 1869 reambulován. Docházelo k jednorázovému 

doplňování měřického i písemného operátu katastru tak, aby byl v souladu se skutečností. 

Reambulace skončila v roce 1880. Protože byla prováděna neodborně a povrchně, došlo 

k znehodnocení map stabilního katastru.  

Nedostatek reambulace vyústil do vydání zákona ze dne 23.5.1883 č. 83 ř.z., který 

ukládal povinnost zajišťovat soulad stabilního katastru a veřejných knih (především 

pozemkových knih). Aby se zeměměřické a katastrální zvyklosti staly lépe srozumitelné 

pro veřejnost, byl pro potřeby určení geometrické a polohové změny údaje katastru 

zaveden nový technicko-právní instrument – geometrický plán.  
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Obrázek 1: Souřadnicový systém S-SK (Gusterberg, sv.Štěpán) 

 

 

Po vzniku první republiky byl v roce 1927 přijat zákon č. 177/1927 Sb. z. a n., o 

pozemkovém katastru a jeho vedení. Tímto se katastr daně pozemkové stal pozemkovým 

katastrem. Dosavadní zobrazení pozemků se začalo nahrazovat moderním podrobným a 

přesným zobrazením. Nově tvořené katastrální mapy byly zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 

1:2000. Pro území tehdejší republiky navrhl Ing. Josef Křovák zobrazení, které po něm 

nese název. Jedná se o Křovákovo konformní kuželové zobrazení v obecné poloze (obr. 2). 

Je základem souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální, který 

dosud patří mezi závazné geodetické referenční systémy na území našeho státu. [1],[2] 

 

 
Obrázek 2: Křovákovo zobrazení 

http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/S-JTSK
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V období po druhé světové válce (nabytím účinnosti občanského zákoníku č. 

141/1950 Sb.) byly nastoleny nové politické poměry a pozemkový katastr přestal být 

udržovaný. Dosavadní evidování soukromých práv k nemovitostem bylo potlačeno. 

Socialistické zřízení kladlo důraz na plánování zemědělské výroby. Byla potřeba znát, kdo 

půdu obhospodařuje, a ne kdo je jejím vlastníkem. V této souvislosti byla v roce 1956 

založena Jednotná evidence půdy, jejíž podstatou byla evidence užívacích vztahů k půdě 

bez ohledu na vlastnická práva. Zemědělské či lesní pozemky byly dle užívacích vztahů 

slučovány do velkých půdních celků. [2] 

2.2. Evidence nemovitostí (EN) 

Dne 1.4.1964 nabyly účinnosti nový občanský zákoník - zákon č. 40/1964 .Sb., a 

zákon č. 22/1964. Tato nová právní úprava nadále upřednostňovala užívací vztahy před 

vlastnickými. EN evidovala především údaje o nemovitostech nutné pro plánování a řízení 

hospodářství, zejména zemědělské výroby. Prováděcí vyhláška č. 23/1964 Sb. vymezila i 

nemovitosti, které se podle parcelních čísel neevidovaly a do map nezakreslovaly. Jednalo 

se o zemědělské a lesní pozemky ve vlastnictví občanů, které byly užívány socialistickou 

organizací nebo v náhradním užívání. EN obsahovala operát měřický - mapu pozemkovou, 

pracovní (dále obsahovala evidenční operát písemný, sbírku listin a sumarizační výkazy). 

Měřický operát EN -pozemková mapa - vycházel z předchozích ostrovních map bývalého 

pozemkového katastru, které byly spojeny do souvislého zobrazení. Nové pozemkové 

mapy byly postupně vyhotovovány na základě výsledků technicko-hospodářského 

mapování, později na základě výsledků tvorby základní mapy velkého měřítka (ZMVM). 

[8] 
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3. KATASTR NEMOVITOSTÍ 

Zákonem č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR, který nabyl účinnosti 

1.1.1993 (dále jen katastrální zákon) vznikl katastr nemovitostí, který navázal na údaje 

evidence nemovitostí. Katastr nemovitostí se vrací k evidenci vlastnických práv a jiných 

právních vztahů k nemovitostem. Údaje o užívacích vztazích nemovitostí nejsou 

předmětem evidence. [3] 

Obsah katastru je uspořádán do operátů podle katastrálních území. Podle 

ustanovení § 29 odst.1 katastrálního zákona je operát evidence nemovitostí považován za 

operát katastrální. 

Operát katastru nemovitostí tvoří: 

 soubor popisných informací (SPI) obsahující údaje o katastrálních územích, 

nemovitostech, vlastnících a jiných oprávněných a o právních vztazích,  

 soubor geodetických informací (SGI) obsahuje katastrální mapu a její 

číselné vyjádření, 

 souhrnné přehledy o půdním fondu, 

 dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI, 

 sbírka listin. [3] 

Ve smyslu katastrálního zákona je pozemek část zemského povrchu oddělená od 

sousedních částí hranicí správní jednotky, katastrální hranicí, vlastnickou hranicí, hranicí 

držby apod. Pozemky se v katastru evidují v podobě parcel, které jsou geometricky a 

polohově určeny a zobrazeny v katastrální mapě a označeny parcelním číslem.  

 Geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území rozumíme určení 

tvaru a rozměru, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině. 

 Polohové určení stanovuje polohu nemovitostí a katastrálních území ve 

vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím. 

 Parcely se číslují v rámci jednoho katastrálního území arabskými číslicemi 

buďto ve dvou číselných řadách (odděleně stavební a pozemkové parcely) 

nebo v jedné číselné řadě.  

Geometrické a polohové určení katastrálních území a nemovitostí je určeno 

číselným vyjádřením hranic pozemků a obvodů budov, vodních děl daným souřadnicemi 
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v S-JTSK a spojnicemi těchto bodů, nebo jen zobrazením jejich hranic v katastrální mapě. 

[4] 

„Parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti a název a geometrické určení 

katastrálního území jsou závazné údaje pro právní úkony týkající se nemovitostí vedených 

v katastru.“(§ 20 katastrálního zákona). 

3.1. Soubor geodetických informací 

„Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje 

body polohového bodového pole, polohopis a popis…..“ (§ 16 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 

Sb., v platném znění)  

Formy katastrální mapy [4]: 

a) Katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 

stanovenými v době jejího vzniku (analogová mapa).  

b) Katastrální mapa v S-JTSK (digitální mapa) vyhotovená: 

  novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav 

[5] nebo přepracováním SGI, 

 převedením číselného vyjádření mapy do digitální formy 

c) Digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů, 

zejména v souřadnicovém systému gusterberském nebo svatoštěpánském 

(KM-D - digitalizovaná mapa) [4] 

3.1.1. Obsah katastrální mapy 

Polohopis katastrální mapy představuje zobrazení hranic nemovitostí, katastrálních 

území, správních jednotek, chráněného území, ochranných pásem a další prvky polohopisu 

dle ustanovení § 16 odst. 6 katastrální vyhlášky (např. osa kolejí, propustek, tunel, pomník, 

kříž, boží muka). Zvláštním prvkem polohopisu digitální a digitalizované mapy v S-JTSK 

jsou hranice rozsahu věcného břemene. [4] 

Popis katastrální mapy tvoří čísla PPBP, čísla hraničních znaků na státní hranici, 

místní a pomístní názvosloví, označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami 

Popisem katastrální mapy jsou i mimorámové údaje např. název Katastrální mapa,  
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označení mapového listu, údaje o jeho poloze, správním členění a další uvedené v § 16 

odst. 8 písm. b) katastrální vyhlášky (dále jen katastrální vyhláška).  

3.2. Zjednodušená evidence 

V katastru nemovitostí jsou evidované parcely – jsou zobrazené v katastrální mapě 

a dále parcely ve zjednodušené evidenci (ZE).  

Parcely ZE nejsou zobrazeny v katastrální mapě. Jedná se o lesní a zemědělské 

pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků a 

údaje o nich jsou evidované podle bývalého pozemkového katastru, pozemkových knih a 

navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení. Do katastrální mapy jsou postupně 

doplňovány na základě neměřických záznamů (NZ) a záznamů podrobného měření změn 

(ZPMZ) zhotovených katastrálním úřadem, dále podle ohlášení vlastníka doloženého 

geometrickým plánem. Zjednodušená evidence je evidencí dočasnou. Nejpozději se 

parcely ZE doplní do SGI při obnově katastrálního operátu přepracováním nebo převodu 

analogové mapy v S-JTSK do digitální podoby, pokud to umožňuje kvalita původního 

zobrazení. K zániku ZE dojde v případech obnovy katastrálního operátu novým 

mapováním a obnovy na podkladě výsledků pozemkových úprav. [4]   

 V katastru nemovitostí je u parcel ZE evidovaný údaj o jejich původu.  Poskytuje 

informace o dřívější pozemkové evidenci, v níž došlo k jejímu prvotnímu určení, a ve které 

nalezneme její zobrazení a parcelní číslo.  Každá dřívější pozemková evidence měla svou 

číselnou řadu, proto je nutné v katastru označovat parcely ZE nejen parcelním číslem podle 

dřívější pozemkové evidence, ale také původem jejího vzniku, který je vyjádřen pomocí 

zkratek před parcelním číslem (bod 7.3 přílohy vyhlášky)  

 

Tabulka 1: Původ parcely zjednodušené evidence 

Původ parcely Zkratka 

Evidence nemovitostí EN 

Pozemkový katastr PK 

Přídělový nebo jiný podklad GP 
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Údaje evidované v SPI:  

 o parcelách se evidují: příslušnost do katastrálního území, rozlišení a druh 

číslování, parcelní číslo, výměra, kód způsobu určení výměry, druh a způsob využití 

pozemku, typ a způsob ochrany, číslo listu vlastnictví, právní vztahy a další práva, list 

katastrální mapy, další údaje (poznámky, upozornění, BPEJ.), souřadnice definičního bodu 

parcely v S-JTSK. [4] 

 o parcelách zjednodušené evidence se evidují: příslušnost do katastrálního území, 

rozlišení a druh číslování a jejich původ, parcelní číslo podle dřívější pozemkové evidence, 

údaj o původním katastrálním území (u pozemků ZE dotčených změnou hranice 

katastrálního území), původní nebo zbytková výměra po majetkoprávně provedených 

změnách, číslo listu vlastnictví, právní vztahy a další práva, další údaje (poznámky, 

upozornění, BPEJ), souřadnice definičního bodu parcely v S-JTSK. [4] 

3.3. Geometrický plán 

 „Geometrický plán je výsledek zeměměřických činností, které svým zpracováním a 

obsahem souvisí s předmětem katastru nemovitostí, a který je zpracován způsobem 

stanoveným příslušným právním předpisem“. [6] Je výsledkem přímého měření v terénu při 

využití takových geodetických metod, které umožní určit souřadnice podrobných bodů se 

střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. Podkladem pro vyhotovení GP je záznam 

podrobného měření změn. ZPMZ obsahuje kompletní měřickou a výpočetní dokumentaci. 

 „Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně.“ 

(§78 odst.1 katastrální vyhlášky) 

Má tyto náležitosti: 

 popisové pole, 

 grafické znázornění,  

 výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

 seznam souřadnic, 

 výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách k parcelám 

nového stavu, 

které blíž upravuje odstavec č. 17 přílohy katastrální vyhlášky. 
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Podle ustanovení § 73 katastrální vyhlášky dělíme geometrické plány dle účelu na 

geometrické plány vyhotovené pro: 

 změnu hranice k.ú. a hranice územně správní jednotky, 

 rozdělení pozemku, 

 změnu hranice pozemku, 

 vyznačení budov, vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru, 

 určení hranice pozemků při PÚ pokud jejich výsledky nejsou využity pro 

obnovu katastrálního operátu, 

 opravu geometrického a polohového určení nemovitostí, 

 upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

 průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

 vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a, 

 doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, 

pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu.  

Geometrický plán musí být ověřen fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 

oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu a 

vedení katastru nemovitostí. [7], [4] 

3.3.1. Historie geometrického plánu 

V kapitole o stabilním a pozemkovém katastru je uvedeno, že vznik GP řadíme do 

roku 1883. Tehdy bylo vydáno nařízení č. 83/1883 r.z. ministerstva práv a financí. 

Stanovovalo obsah a náležitosti GP – grafické znázornění (v měřítku 1:2880 nebo 1:1440), 

popisové pole a výkaz údajů parcel, ověření soukromým technikem (podpis, otisk razítka). 

Vyhláška č. 60/1973 Sb. stanovila zvláštní odbornou způsobilost pro osoby ověřující GP.  

V období druhé světové války byly GP vyhotovovány zřídka a byly 

v dvojjazyčném (česky, německy) provedení. Po druhé světové válce docházelo ke 

konfiskacím, reorganizacím uspořádání pozemků. V období EN byly vyhotovovány GP, 

které často neobsahovaly údaje o evidenci právních vztahů.  

Změnami procházela v průběhu let i vizuální podoba plánu. V počátcích se 

zhotovoval ručně a každý byl originál. Původní stav se zobrazoval černě, nový červeně, 

konstrukční, oměrné a kontrolní míry byly modré. Zvýrazňovalo se podbarvením, či 
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lemováním. Zásada jednobarevnosti geometrických plánů, kterou dále převzal katastrální 

zákon, byla stanovena směrnicí Českého úřadu geodetického a kartografického z 31. října 

1975. [2], [6], [8],  

3.4. Kritéria přesnosti geodetických bodů 

Základní stření souřadnicová chyba mxy = 5,0)(5,0 22  pyx mmm    [m] 

Při určování souřadnic geodetických bodů počítáme střední chybu m jednoho 

měření a střední chyby mx, my souřadnic, které charakterizují přesnost určení bodu jen ve 

směru souřadnicových os x, y. V případě změny orientace souřadného systému dostáváme 

jiné střední chyby v souřadnicích.  

Charakteristika, která vyjadřuje přesnost v poloze bodu je mp střední polohová 

chyba (obr. 3). Je to poloměr kružnice, opsané kolem polohy geodetického bodu. 

 

 

 

Obrázek 3: Střední polohová chyba 

 

Vztah pro výpočet střední chyby v poloze (střední polohovou chybu): 

   √         [m] 

 

Mezní souřadnicová chyba uxy podrobného bodu z grafického počítačového souboru a 

kontrolního měření. Mezní souřadnicová chyba je dvojnásobkem základní střední chyby. 

uxy= xym2   [m] 

 

Mezní polohová chyba up se určuje pomocí mezní souřadnicové chyby podle vztahu: 

up= xyu2   [m] 



Sedláčková Jana:   Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 

způsobem v k.ú. Rozstání pod Kojálem 

2014                                                                                                                                   - 11 - 

Základní střední chyba délky md přímé spojnice dvou podrobných bodů je dána vztahem: 

md= 













20

12

d

d
k     [m] 

d [m] - větší z porovnávaných délek,   

k = 2 ·mxy , do tohoto vztahu se základní střední souřadnicová chyba dosazuje pro: 

 kódy kvality 3,4,5- podle kódu kvality bodu s nižší přesností. 

 kódy kvality 6,7,8- podle kódu kvality bodu s nižší přesností s tím, že u bodů bez 

souřadnic určených v S-JTSK se kód kvality uvažuje v závislosti na měřítku 

katastrální mapy. 

 

Mezní odchylka ud mezi délkou přímo měřenou a délkou vypočítanou ze souřadnic 

grafického počítačového souboru se vypočítá jako dvojnásobek základní střední chyby 

délky.  

ud= dm2   [m] 

Posouzení dosažené přesnosti souřadnic měřených bodů se provádí 

prostřednictvím: 

 oměrných nebo kontrolních měr délek přímých spojnic jiných vybraných 

dvojic podrobných bodů a jejich porovnání s délkami vypočtenými ze 

souřadnic. Přesnost se považuje za vyhovující, když rozdíl porovnávaných 

délek je menší než rozdíl ud. Obsahuje-li soubor více než 20 rozdílů 

porovnávaných délek musí být současně nejméně 60 % rozdílů menších, 

než md. 

 nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu polohopisu a 

jejich porovnáním s prvotně určenými souřadnicemi. Při ověření stávajícího 

podrobného bodu polohopisu nesmí skutečná souřadnicová chyba překročit 

hodnotu uxy. Porovnává-li se s bodovým polem soubor s více než 20-ti 

podrobnými body polohopisu, musí být současně nejméně 40% výběrových 

středních souřadnicových chyb menších než mxy. [4], [9], [10] 

 



Sedláčková Jana:   Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 

způsobem v k.ú. Rozstání pod Kojálem 

2014                                                                                                                                   - 12 - 

4. POPIS ZAMĚŘOVANÉ LOKALITY 

Lokalita, ve které je měření prováděno, leží v katastrálním území Rozstání pod 

Kojálem, jehož správu provádí Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 

Prostějov (dále jen katastrání úřad). [11] 

 

 
Obrázek 4: Zobrazení polohy obce Rozstání v ČR 

 

Uvedené katastrální území je součástí obce Rozstání, jenž se nachází na západním 

okraji okresu Prostějov, na pomezí Drahanské vrchoviny a chráněné krajinné oblasti 

Moravský kras. Obec je na hranici okresu a sousedí s okresy Vyškov a Blansko. 

Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 480 m – 620 m.n.m. Terén je zde zvlněný. 

 
Obrázek 5: Ortofoto mapa lokality se snímky pořízenými z pomocných stanovisek 
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Zastavěná část obce je rozložena převážně ve směru západ-východ kolem hlavní 

silnice. V okolí obce jsou většinou pozemky s ornou půdou a lesní pozemky. Zaměřované 

pozemky jsou ve východní části Rozstání a jsou součástí velkého půdního celku, který od 

západu přiléhá k zemědělským stavbám. Přístup k pozemkům je možný po vedlejší, 

kamenité komunikaci, která obklopuje západní hranici půdního celku a je od něj oddělena 

mezí. Od severu je půdní celek ohraničen polní cestou. Východní část celku obklopují 

remízky s náletovými dřevinami, které se střídají s malými lesíky. 



Sedláčková Jana:   Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 

způsobem v k.ú. Rozstání pod Kojálem 

2014                                                                                                                                   - 14 - 

5. PODKLADY PRO VYHOTVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU  

Před zahájením měření v terénu je třeba zajistit si podklady a geodetické údaje, 

které budou základem pro vlastní měření. Potřebné geodetické informace se získávají na 

příslušném katastrálním úřadě. Na webových stránkách ČÚZK [12] jsou přístupna data o 

geodetických základech na území ČR. 

5.1. Podklady z katastru nemovitostí 

Při vyhotovení geometrického plánu pro doplnění nemovitostí dosud evidovaných 

zjednodušeným způsobem (nezobrazené v katastrální mapě) jsou závaznými podklady 

údaje SGI, SPI, mapa pozemkového katastru. Dalšími podklady jsou údaje o ZPBP,PPBP, 

údaje BPEJ a údaje měřické dokumentace.[4] Jedná se výsledky dřívějších zeměměřických 

činností, především o ZPMZ, geometrické plány, polní náčrty, změnové archy, neměřické 

záznamy, měřické náčrty původního mapování, které jsou již provedené a zapsané 

v katastrálním operátu.  

Údaje měřické dokumentace, které nebyly dosud v katastru nemovitostí zapsané, 

lze využít k ověřovacím a kontrolním měřením. 

Příslušné katastrální úřady poskytují odborně způsobilým osobám podklady pro 

vyhotovení geometrického plánu v nezbytném rozsahu a bezúplatně. Současně přidělí číslo 

ZPMZ, parcelní čísla je-li třeba a v případě zřizování bodu PPBP i číslo bodu. [4] 

V úředních dnech stanovených pro geodety jsem na katastrálním úřadě zažádala o 

přidělení čísla záznamu podrobného měření změn a rezervaci čísel parcel v k.ú. Rozstání 

pod Kojálem. Pracovnice katastrálního úřadu založila v systému ISKN řízení PM – 

1446/2013 a zakázce přidělila ZPMZ č. 413. Zaregistrovala dotčené parcely a přidělila 

nová poddělení parcel (obr. 6). 

Dále jsem požádala o vyhotovení následujících podkladů: 

 Digitálního souboru ve formátu *.vfk. Jedná se o textový soubor, jehož 

obsahem jsou data SPI, souřadnice bodů polohopisu v S-JTSK a orientační 

mapa, který lze pomocí identifikátorů propojit s jinými. 

  Rastry map pozemkového katastru a katastru nemovitostí k.ú. Rozstání pod 

Kojálem, transformované do S-JTSK, ve formátu *.cit (G709SV051611.cit, 

G709SV051615.cit, Rozstání_1_S_JTSK.cit, Rozstání_2_S_JTSK.cit) 
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 Kopii mapy pozemkového katastru zájmové lokality (obr. 9) a kopii 

odpovídající katastrální mapy (obr. 8), včetně uvedení srážky mapového listu. 

Vzhledem k rozsáhlosti měřeného území byly kopie map pořízeny na formát 

A3(přílohy č. 1 a 2)  

  

Obrázek 6: Rezervace ZPMZ 

5.1.1. Mapové podklady 

V k.ú. Rozstání pod Kojálem je katastrální mapa vedena na plastové fólii v měřítku 

1:2880. Souřadnicový systém je Svatý Štěpán v kladu VS-V-16 (obr. 7). Poloha oblasti 

dotčené změnou je ve spodní části na mapovém listu č. 11, blízko mapového rámu (obr. 8). 

 

Obrázek 7: Klad mapových listů k.ú. Rozstání pod Kojálem v měřítku 1:2880 
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Obrázek 8:Zmenšená kopie mapy KN 

Mapa pozemkového katastru je stejně jako mapa katastrální v měřítku 1:2880 

v systému Svatý Štěpán (mapy stabilního katastru). Na katastrálním úřadě je založena její 

verze reprodukovaná podle stavu z roku 1924, je v barevném provedení a dobré kvalitě 

(obr. 9).  

 
Obrázek 9: Zmenšená kopie mapy PK 
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5.1.2. Informace SPI o předmětných nemovitostech 

Na katastrálním úřadě mi byly poskytnuty údaje evidované v SPI k předmětným 

parcelám (obr. 10, 11). Při vyhotovení geometrického plánu jsou tyto údaje nezbytné 

s ohledem na případné slučování, dělení či vznik nových parcel z částí parcel dosavadních. 

„Není přípustné slučovat parcely nebo části parcel, pokud jsou u parcel evidovány různé 

údaje o právech nebo různé údaje s právy související. Výjimkou jsou parcely nebo jejich 

části, u kterých je evidováno věcné břemeno, jehož rozsah byl vymezen v geometrickém 

plánu“.(§ 4 odst.7 katastrální vyhlášky) 

 
Obrázek 10: Informace o parcele KN 

 

 
Obrázek 11: Informace o parcelách PK 
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 Na informativním výstupu (obr. 11) je u parcel PK parcel č. 788 a č. 790 

vyznačeno: „K nemovitosti je zapsáno věcné právo, poznámka nebo upozornění“. 

Prostřednictvím webových stránek ČÚZK – Nahlížení do katastru nemovitostí [12] bylo 

zjištěno, že se v daném případě jedná o omezení vlastnického práva v podobě věcného 

břemene zřizování a provozování vedení. 

5.1.3. Další podklady pro měření 

V měřické dokumentaci uložené na katastrálním úřadě pro k.ú. Rozstání pod 

Kojálem nebyly nalezeny žádné výsledky zeměměřické činnosti využitelné pro zamýšlené 

měření. 

Z webových stránek ČUZK – databáze bodových polí bylo zjištěno, že zaměřovaná 

oblast je na triangulačním listě: TL 3415 (obr. 12). 

 
Obrázek 12: Výřez TL 3415 s vyznačením zájmového území 

 

 

Pro připojení měření do S-JTSK byly v uvedené databázi bodových polí vyhledány 

vhodné body PPBP:103000000558 a 103000000560. Pro orientaci bodů měřické sítě byl 

vybraný zhušťovací bod ZhB: 000934152010 (příloha č.3). 
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Obrázek 13: Zobrazení vybraných bodů PPBP 
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6. MĚŘENÍ V TERÉNU 

Po kompletaci podkladů potřebných pro vyhotovení GP bylo možné přistoupit 

k další fázi, měření v terénu. 

6.1. Rekognoskace terénu 

Před vlastním zahájením měření byla na místě provedena rekognoskace terénu. Při 

pochůzce bylo zjištěno, že z důvodu rozrůstající se vegetace není vhodné použití bodu 

PPBP 103000000560. Bod PPBP 103000000558 nebyl v terénu nalezen. Pohledově byla 

ověřena viditelná orientace na makovici věže kostela ZhB 000934152010. 

 

Obrázek 14: Viditelnost věže kostela 

 

Podle polohopisu mapy KN (příloha č.1) se měl na parcele č. 788/1 nacházet 

předmět malého rozsahu (zvonice, pomník, boží muka, kříž), a dále cesta parcela č. 1969. 

V terénu žádný předmět malého rozsahu nenacházel a cesta byla zaoraná do půdního celku. 

Tyto prvky tedy nebylo možné využít jako identické body nebo k pomocnému a 

kontrolnímu měření. 

S ohledem na mírně zvlněný terén, horizont a rozsah vytyčovaných parcel, které 

podle porovnání mapy KN a PK vedly napříč honem (větší půdní celek) orné půdy 

parcelou č. 788/1, byla předběžně navržena měřická síť. Při navrhování pomocných 

měřických bodů byla dodržena jejich vzájemná viditelnost a splnění požadavku na 

možnost zaměření lokality v co největším rozsahu tak, aby bylo možné zaměřit dostatek 
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podrobných bodů polohopisu, ze kterých bude proveden výběr vhodných identických bodů 

pro navázání a zobrazení změny do katastrální mapy.(§ 70 katastrální vyhlášky). 

 

Obrázek 15: Výřez z mapy s výškopisem zájmového území 

 

6.2. Použité přístroje a pomůcky 

K měření byly použity následující přístroje a pomůcky: 

 Totální stanice TRIMBLE 5503DR (výr.č. 8171199) 

 TRIMBLE R8-2 GNSS (výr.č. 4820153076) - ROVER 

 Vysílačky 

 Odrazné hranoly Trimble 

 Teleskopické výtyčky 

 Měřící pásmo BMI 50 

 Dřevěný stativ 

 Kladivo 

 Ocelové hřeby 

 Dřevěné kolíky 

 Značkovací sprej, tužka, papír, pracovní kopie mapy KN 

 

6.2.1. Totální stanice TRIMBLE 5503DR 

Elektronická totální stanice robustní konstrukce s možností měření bez hranolu má 

vysokou míru využití pro inženýrskou geodézii, mapování a katastr nemovitostí. Stanice je 
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opatřena dynamickými servoustanovkami – zvýšení rychlosti měření a dálkoměrem. 

Obsahuje také automatický dvouosý centrovač a kapacita její paměti je 10 000 bodů. 

Vodotěsnost umožňuje měření v dešti i extrémních podmínkách (-20°C do + 55 °C). [13] 

 

Tabulka 2:Ttechnické parametry TRIMBLE 5503 DR 

 

 

Obrázek 16: Totální stanice TRIMBLE 
5503 DR 

 

6.2.2. Aparatura TRIMBLE R8-2 GNSS 

Jedná se o multikanálový a multifrekvenční GNSS přijímač, anténa a radiomodem 

jsou spojeny v jeden celek (dále rover). GNSS využívá Bluetooth pro bezdrátovou 

komunikaci a 3G modem pro připojení k internetu. Podporuje širokou škálu satelitních 

signálů, včetně GPS L2C a signály L5 a GLONASS L1/L2. Trimble R8 obsahuje Trimble 

R-stopu s Signal technologii Prediction , jenž vyrovnává přerušovaní signálu RTK. Je 

nárazu a vodě odolný.  

 

Obrázek 17: GNSS Trimble 

Centrace  optický centrovač – zvětšení 2,4 x 

Dalekohled zvětšení 26x (30x volitelně), ostření 

1,7 m - nekonečno 

Úhlová přesnost  1,0 mgon, čtení úhlů  

 na 1 hranol bez hranolu 

Přesnost měření 

délek 

± 2mm+2ppm ± 3mm+2ppm 

Dosah 

dálkoměru 

2-3000 m 50-70 m 
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6.2.3. Měřící pásmo a další použité pomůcky 

Stuha pásma BMI 50 je z oceli. Délka stuhy 50 m s milimetrovým dělením 

stupnice. Začátek stupnice cca 10 cm od konce měřící pásky. Celé pásmo je umístěno na 

odolné odlehčené kovové vidlici s ergonomickou rukojetí. Navíjení pásma pomocí kliky. 

Hranol s terčem Trimble, typ Geodimeter, sklopný, konstanta = 0 mm. Dodává 

Geotronics.  

6.3. Pomocné body měřické sítě 

Měření bylo prováděno na orné půdě. Stabilizace pomocných bodů byla provedena 

dřevěnými kolíky opatřenými hřeby z důvodu snadnějšího zacílení centrovače přístroje. 

Pomocné body č. 4001, 4002, 4003 byly určeny metodou GNSS. 

6.3.1. Metoda GNSS 

Pro určení pomocných bodů byla konkrétně použita metoda RTK. Jedná se o 

kinematickou metodu řešenou v reálném čase, založenou na fázovém měření (určování 

pseudovzdáleností pomocí nosných vln L1 a L2). Při této metodě GNSS přijímač (např. 

rover) zpracovává korekce (opravy chyb hodin pro jednotlivé satelity a chyb z atmosféry) 

získané na základě známé polohy referenční stanice. Z těchto korekcí a vlastních informací 

ze signálů sítí GNSS přijímač okamžitě vyhodnocuje svoji reálnou polohu v terénu. [14] 

Nutná jsou nejméně dvě nezávislá měření GNSS nebo jedno měření GNSS a jedno 

měření klasickou geodetickou metodou. Při opakované observaci RTK nebo přeměření 

vektoru musí být opakované měření provedeno při dostatečně odlišné konstelaci 

družic.[15] Doporučuje se provádět opakované měření při odlišné výšce antény. 

Měření bylo aplikováno na síti permanentních referenčních stanic Trimble VRS 

Now Czech (obr. 18). Tato síť poskytuje korekční signál pro všechny GNSS přijímače ve 

stavebnictví, geodézii a geo-informační systémy v rozsahu celého území ČR. Obsahuje 

celkem 24 referenčních stanic. V pohraničí je česká služba VRS Now navíc navázána na 

osm stanic Trimble VRS NOW Deutschland. Síť je provozována přímo americkou firmou 

Trimble. [16]  

http://www.javad-gnss.cz/mereni-rtk-gnss-gps-glonass-galileo/postup-pri-mereni-metodou-rtk/
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Obrázek 18: Síť permanentních stanic Trimble v ČR 

 

Na všech pomocných bodech bylo provedeno dvojí nezávislé měření. Časový 

rozestup mezi měřeními na jednotlivých bodech činil přibližně 1 hod. První měření se 

provedlo s nastavením výšky antény na 1,80 m, druhé měření s výškou antény 2,00 m. 

Doba jednotlivých měření byla cca 11 s. 

Výsledky určení souřadnic metodou GNSS byly posouzeny pomocí hodnoty 

polohového DOP označeného PDOP. Tento údaj charakterizuje přesnost určení polohy 

(tab. 3). Čím větší je jeho hodnota, tím nižší je přesnost určovaného bodu. [17] 

Tabulka 3: Hodnocení měření GNSS dle DOP 

 Hodnota DOP Hodnocení výsledku 

Určování bodů PPBP 

≤ 4 Výsledek je v pořádku, lze použít. 

4 až 7 Nutno ověřit jinou technologií. 

> 7 Nelze výsledek GNSS použít. 

Určování podrobných bodů 

≤ 7 Výsledek je v pořádku, lze použít. 

> 7 Nelze výsledek GNSS použít. 

Nejvyšší hodnota PDOP na pomocných měřických bodech byla 1,85 na prvním 

měření bodu č. 4001 dne 7.10.2013 v 10:36 hod. Ostatní hodnoty PODP byly menší než 
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uvedená hodnota - viz. tab. 5 v kapitole 7.2. Vzhledem k tomu, že nebyla překročena 

hodnota 7, bylo možné výsledky měření použít pro následující podrobné měření.  

6.4. Zaměření identických bodů 

Porovnáním mapy KN a terénu bylo jako identické vyhodnoceno rozhraní mezi 

honem a okolním travním a lesním porostem a dále cestou. Jako identický byl vyhodnocen 

plot okolo zemědělských budov a rohy budov v západní části lokality. Pro zaměření 

podrobných bodů na identických prvcích, byla použita polární metoda. 

6.4.1. Polární metoda 

Jedná se o jednu ze základních metod měření podrobného polohopisu. Principem je 

určení polohy bodu pomocí polárních souřadnic, tedy vodorovným úhlem a délkou.  Na 

stanovisku se měří vodorovný úhel mezi orientačním směrem a určovaným bodem. Délka 

se měří mezi určovaným bodem a stanoviskem. Úhlové údaje se měří a registrují (zapisují) 

s přesností alespoň na 0,001 gon. Měření se provádí nejčastěji s využitím totálních stanic, 

které snadno a rychle měří úhly a délky. 

 Polární metoda z pevného stanoviska (souřadnice stanoviska známe) – 

orientace nejméně na dva body PPBP nebo pomocné body a nejméně na 

jeden z nich se měří i délka.  

 Polární metoda z přechodného stanoviska (souřadnice stanoviska nejsou 

známé) – orientace nejméně na dva body PPBP nebo pomocné body a 

nejméně na dva body musí být zaměřeny i délky. Úhel na určovaném bodě 

(mezi směry na dva dané body) musí být v rozmezí 30 gon až 170 gon. [18] 

6.4.2. Postup zaměření identických bodů v terénu 

Z důvodu velké rozlehlosti zaměřované lokality bylo třeba pro dorozumívání využít 

vysílačky. Cíleno bylo na odrazný hranol. Vlivem zvlněného terénu, který zhoršoval 

viditelnost odrazného hranolu, musela být operativně měněna i výška signálu - 

teleskopické výtyčky s odrazným hranolem. Výška signálu byla vkládaná do stroje. 

Měřeny byly šikmé délky. 

Na stanovisku č. 4001 bylo zahájeno měření bodů východního a jižního rozhraní 

hon - travní a lesní porost (obr. 20). Postupně se zaměřovaly body tohoto rozhraní ve 
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vzdálenosti cca 30 m od sebe. Následně byly ze stanoviska č. 4002 zaměřeny stávající 

lomové body oplocení kolem areálu bývalého zemědělského družstva. Ze stanoviska č. 

4003 byly měřeny rohy blízkých budov, rozhraní hon – mez a mez - cesta.  

 

Orientace pomocných bodů č. 4001 a č. 4003 

byla na bod č. 4002. Mezi pomocnými body č. 4001 a č. 

4003 nebyla možná záměra. Jejich další orientace byla 

ověřovaná kontrolním zaměřením z pomocného bodu č. 

4002. Stanovisko na bodě č. 4002 bylo orientováno na 

makovici kostela (ZhB 000934152010), a pomocné 

body č. 4001, č. 4003. Pro kontrolu a ověření dosažené 

přesnosti, byly mezi některými body provedeny 

ocelovým pásmem kontrolní oměrné míry. 

Pro vytvoření automatické kódové tvorby byly v terénu k jednotlivým id. bodům 

vkládány kódy. Např.: ROZ – rozhraní, PL – plot, BZ – budova zděná, SI – silnice. 

Celkem bylo zaměřeno 65 podrobných bodů. Číslovány byly posloupně pouze 

vlastním číslem.  

 
Obrázek 20: Vyznačení zaměřovaných identických prvků 

  

Obrázek 19: Zaměřování id.bodů 
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7. ZPRACOVÁNÍ DAT  

Po měření v terénu následovalo zpracování naměřených dat. 

7.1. Přenos naměřených dat 

Přenos naměřených dat z totální stanice a datového kontroléru do PC byl proveden 

ve firmě Geodetika s.r.o. prostřednictvím softwaru GeoTool. Verze 1.0 – Geotronics a 

technologie ActiveSync® Version 4.2.0. Přenesená zaměřená data byla v PC uložena ve 

formátu ROZ.job (tab. 4) a ROZS.job (příloha č. 4) 

 

Tabulka 4: Ukázka souboru ROZ.job 

 

 

7.2. Výpočet pomocných bodů 

Výpočty geocentrických souřadnic bodů měřické sítě byly provedeny softwarem 

SURVEY CONTROLLER. Poté byly transformovány do S-JTSK prostřednictvím 

transformačního modulu zpřesněné globální transformace Trimble 2013, za použití již 

dříve určeného transformačního klíče B-2013, GLOBÁLNÍ.  Výsledkem byly souřadnice 

bodů č. 4001, č. 4002 a č. 4003 dvou nezávislých měření (tab. 5). První měření označeno 

pomocnými indexy A, B. Druhé měření označeno indexy C až H. 
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Tabulka 5: Ukázka souboru – pomocné body transformované do S-JTSK 

 

Hodnoty souřadnic pomocných bodů byly v programu Groma dále zpracovány. 

Zprůměrováním byly hodnoty souřadnic pomocných bodů upraveny do konečné podoby 

tak, jak je uvedeno v  protokolu určení souřadnic stanovisek technologií GNSS. (příloha 

č.7). Rozvržení měřické sítě je na obrázku 21. 

 
Obrázek 21: Měřická síť 
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7.3.  Zpracování zápisníku měření 

Další výpočty byly prováděny v programu Groma. Měřené šikmé délky byly 

automatizovaně převedeny na vodorovné. V prostředí programu Groma došlo k převodu 

dosavadních soborů *.job do formátu  *.mes. V zápisníku polární metody ve formě 

souboru ROZ.mes (tab. 6) byly již hodnoty vodorovných délek. Uvedený soubor byl před 

dalším zpracováním zkontrolovaný, jestli neobsahuje náhodné chyby – omylem zadané 

chybné číslo bodu, duplicitně označený bod apod., dále bylo zkontrolováno označení 

stanovisek a orientací. Dále v programu Groma přednastaveno testování odchylek a 

parametrů podle předpisů pro práci v katastru nemovitostí. V rámci prováděných výpočtů 

se porovnávaly dosažené odchylky s mezními odchylkami a skutečné geometrické 

parametry obrazců s limitními povolenými parametry.  

Tabulka 6: Ukázka zápisníku ve formátu *.mes 

 

 

Prostřednictvím vypočtených souřadnic pomocných bodů č. 4001, 4002, 4003 v S-

JTSK a ZhB 000934152010 a zpracovaného zápisníku byl proveden výpočet souřadnic 

podrobných bodů. V programu Groma byl spuštěn výpočet polární metody dávkou. 

Vstupním souborem byl zápisník polární metody ve formátu *.mes. Výstupní soubor byl 

nastaven soubor *.crd obsahující body č. 4001, 4002, 4003 a 000934152010 v S-JTSK. U 

polární metody byly testovány mezní odchylky v orientaci - rozdíl směrníků vypočtených 

ze souřadnic mínus rozdíl naměřených vodorovných směrů nesmí překročit 0,08 gon. [18] 
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Výsledkem zpracování byly spočítané souřadnice identických bodů v S-JTSK 

(tab.7, příloha č.4) 

Tabulka 7: Ukázka seznamu vypočtených souřadnic id.bodů – soubor ve formátu *.crd 

 
 

Oprava orientace na stanoviscích č. 4001 a 4003 byla nulová (tab. 8, 10). 

Vypočtená hodnota skutečné opravy orientace 0,0092 gon na stanovisku č. 4002 

nepřekročila mezní odchylku 0,08 gon (tab. 9).  

Tabulka 8: Test polární metody na stanovisku č. 4001 
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Tabulka 9: Test polární metody na stanovisku č. 4002 

 
 

 
Tabulka 10:Ttest polární metody na stanovisku č. 4003 

 
 

Dle vypočtených hodnot lze konstatovat, že mezí odchylky stanovené pro práci 

v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
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Porovnáním polohy zaměřených bodů se stavem mapy KN (obr. 22) vyplynulo, že 

podrobné body č. 27 až 33 zaměřené v jižní části lokality nelze ztotožnit s polohopisem 

KN mapy. Pro následující výběr vhodných identických bodů (kapitola 7. 4.) nebyly 

použitelné. 

 

 
 

Obrázek 22: Schematické zobrazení podrobných bodů v mapě KN 
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7.4.  Výběr identických bodů pro další zpracování GP 

V dalším kroku se z dosavadního souboru souřadnic podrobných (identických) 

bodů provedl finální výběr vhodných bodů, které budou použity pro navázání změny na 

obsah platné mapy KN a jako body kontrolní. Nejprve se z dosavadního seznamu 

identických bodů vyhotovil grafický tiskový výstup - body byly v programu Groma 

graficky zobrazeny a v měřítku 1:2880 vytištěny na pauzovací papír formátu A3. (příloha 

č. 5) Přiložením citovaného tiskového výstupu, na snímek mapy KN se porovnala jejich 

vzájemná poloha a z dosavadních zaměřených bodů byly vybrány vhodné identické a 

kontrolní body (tab. 11).  

 

Tabulka 11: Seznam souřadnic vybraných identických a kontrolních bodů 

Vybrané identické body       

č.b.   Y X Z popis 

000000000012     577376.28    1140149.68     544.82              rozhraní 
000000000040     578031.36    1140355.19     562.94              plot 
000000000044     577991.36    1140165.98     565.45              plot 
000000000052     578207.06    1140537.70     553.25              budova 

Vybrané kontrolní body       

č.b.   Y X Z popis 

000000000011     577385.68    1140140.79     544.86              rozhraní 
000000000045     578088.22    1140361.41     562.48              plot 
000000000046     578120.61    1140361.17     561.45              plot 
000000000047     578151.98    1140350.71     559.79              plot 
000000000049     578203.59    1140543.69     552.01              budova 
000000000050     578206.49    1140547.77     554.30              budova 
000000000053     578218.52    1140546.64     555.68              budova 
000000000054     578214.89    1140542.17     552.97              budova 
000000000056     578217.29    1140519.82     554.59              budova 
000000000057     578220.70    1140513.83     555.69              budova 
000000000058     578223.42    1140508.92     553.95              budova 

 

Testování dosažené přesnosti zobrazení změny v mapě KN (měřítko 1:2880) 

proběhlo dle odst. 15.4 přílohy vyhlášky. Dosažená přesnost se považuje za vyhovující, 

když rozdíl délky určené z přímého měření a délky určené ze souboru geodetických 

informací je menší než mezní rozdíl vypočtený jako dvojnásobek základní střední chyby 

délky md (kapitola 3.4.). V testu dosažené přesnosti došlo k porovnání délek mezi 

vybranými identickými body (tab. 12). 
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Tabulka 12: Testování dosažené přesnosti zobrazení 

 

 

Z výsledků testu (tab. 12) vyplynulo, že dosažená přesnost zobrazení je vyhovující.  

Vybrané identické body splňovaly kritéria daná v ustanovení § 70 odst. 2 vyhlášky: 

„Pro připojení měření na identické body platí, že zaměřované podrobné body musí být 

uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších identických 

bodů, jejíž poloměr je roven ¾ délky takové spojnice.“ 

7.5. Transformace rastrů 

Jak je uvedeno v kapitole 5.1. poskytl katastrální úřad rastry předmětných map KN 

a PK v podobě souborů *.cit, transformovaných do S-JTSK. Vzhledem k tomu, že 

v katastrálním území Roztání pod Kojálem probíhá obnova operátu přepracováním, 

jednalo se o soubory, které jsou k tomuto účelu používané a zpracované dle zásad 

stanovených v resortním předpise [18].  

Pro ověření byly v programu Microstation oba rastry map připojeny do výkresu 

s naimportovanými identickými body. Pohledově byl porovnán soulad mezi oběma 

mapovými rastry a identickými body. Identické body i rastr mapy PK odpovídaly rastru 

mapy KN tak, jak je vidět na obrázku 22 a příloze č. 6. 

Na základě těchto skutečností nebylo třeba v rámci zpracování GP provádět místní 

zpřesňující transformaci rastrů. Pokud by mezi podklady a identickými body nebyla 

totožnost (vzájemně si neodpovídaly), musela by se provést tzv. dotransformace rastrů na 

identické body. K tomuto účelu se používá podobnostní transformace. 

Testování dosažené přesnosti zobrazení změny

v katastrální mapě podle Vyhlášky č. 26/2007 Sb.

odst. 15.4 přílohy.

Měřítko mapy 1:2880

Číslo bodu      Číslo bodu                dm       dk     dm-dk  mezní

000000000042   000000000044   616.53   615.30    1.23   2.79  

000000000044   000000000040   193.99   193.39    0.60   2.72  

000000000040   000000000042   688.01   686.56    1.45   2.80  

000000000042   000000000052   918.76   916.93    1.83   2.80  

000000000052   000000000040   254.19   253.34    0.85   2.75  

Bylo splněno kritérium 15.4.

Dosažená přesnost zobrazení je vyhovující.
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               Obrázek 23:Vzájemná poloha rastrových map a požitých identických bodů 
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7.5.1. Určení souřadnic lomových bodů nových parcel 

Souřadnice lomových bodů na hranicích nových parcel byly určeny vektorizací. Na 

základě rastrových map KN a PK, importovaných identických a kontrolních prvků jsem 

v programu Microstation vytvořila vektorovou kresbu platného obsahu katastrální mapy a 

doplňovaných parcel ZE. 

Z vektorové kresby byly odsunuty lomové body na hranicích parcel PK č. 784, 788 

a 790. Celkem zvektorizováno 36 lomových bodů na hranicích doplňovaných parcel. 

 

7.5.2. Očíslování bodů 

Identické a kontrolní podrobné body a dále body určené při vektorizaci, byly 

očíslovány s použitím přiděleného čísla ZPMZ.  

Úplné číslo podrobných bodů (tab. 13) je dvanáctimístné a je sestaveno 

z pořadového čísla katastrálního území v rámci okresu, charakteristikou zda se jedná o bod 

v rámci okresu nebo o bod z okresu sousedního, čísla ZPMZ a vlastního čísla bodu. [4] 

 

Tabulka 13: Úplné číslo podrobného bodu 

 

 

Pořadové číslo k.ú. Rozstání pod Kojálem v rámci okresu Prostějov : 103 

Číslo ZPMZ: 413 

Vlastní čísla vektorizovaných bodů: 1 až 36 

Vlastní čísla identických a kontrolních bodů se ponechala podle číslování v 

dosavadní sezamu (kapitola 7.3.) s výjimkou bodů č. 11 a 12, které dostaly čísla nová -č.41 

a 42. 

  

XXX 0 YYYY ZZZZ

vlastní číslo bodu v rozsahu 1-3999

pořadové číslo k.ú. v případě pomocných bodů 

číslo ZPMZ je vlastní číslo od 4001 včetně

uvnitř okresu nulová, sousední okres 1 až 8



Sedláčková Jana:   Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 

způsobem v k.ú. Rozstání pod Kojálem 

2014                                                                                                                                   - 37 - 

8. VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ 

Jedná se o zeměměřickou činnost, při níž se v terénu vymezí poloha lomových 

bodů hranic pozemků v souladu s údaji katastru nemovitostí. Lze konstatovat, že 

vytyčování hranic je jakýmsi opakem GP. V případě vyhotovení GP se zaměřované změny 

převádí z terénu do katastru nemovitostí, zatímco při vytyčování hranic pozemků se 

předměty obsahu katastrální mapy přenášejí do terénu. „Přesnost vytyčení je dána 

přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemku“ (§ 

19a odst. 2 katastrálního zákona). Lomové body hranic pozemků se označují v souladu 

s ustanovením § 88 katastrální vyhlášky: 

 zpravidla kameny s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky 

železobetonovými, 

 přípustné jsou zabetonované železné trubky nebo zabetonované ocelové 

armatury,  

 na tvrdých podkladech zapuštěným hřebem, či jiným kovovým předmětem, 

vytesaným křížkem na opracované ploše 

 v bažinatých územích kůly z tvrdého dřeva 

 v případě lomových hranic pozemků bezprostředně ohrožených stavební 

činností, mohou být po dobu výstavby označeny dočasným způsobem. 

V uvedeném právním předpise jsou stanoveny i rozměrové hodnoty hraničních 

znaků. 

 

8.1.  Vytyčení lomových bodů na hranicích doplňovaných 

pozemků. 

Lomové body na hranicích doplňovaných pozemků byly v terénu vytyčeny 

měřením GNSS podle souřadnic podrobných bodů odsunutých z vektorové kresby 

(kapitola 7.5.1.) Vytyčení bylo ověřeno kontrolním zaměřením vzdáleností mezi 

jednotlivými vytyčovanými body, naměřené délky byly porovnány s délkami počítanými 

ze souřadnic. Rozdíl mezi délkami ani v jednom případě nepřesáhl mezní hodnotu 

stanovenou pro práci v katastru (mezní odchylka délky ud - kapitola 3.4.). [4] 
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Poloha bodů v terénu byla označena plastovými znaky (obr. 24, 25). Protože 

existoval reálný předpoklad, že vlastník sousedících PK parcel č. 788 a 790 bude v terénu 

tyto parcely užívat jako jeden pozemek, označily se lomové body na jejich společné hranici 

kolíky. 

           

8.2. Součinnost s vlastníky při vytyčení hranic pozemků 

Účastníky projednání vytyčovaných hranic pozemků jsou vlastníci všech pozemků, 

jejichž hranice má být vytyčena, nebo na jejichž hranici má být vytyčen alespoň jeden 

lomový bod.  

Pozemky, jejichž hranice byly dotčeny vytyčením: parcely č. 1975, 1969/1, 781, 

729 a v ZE-parcely PK č. 784, 785, 786, 788, 790, 794/1, 794/2, 794/3, 794/4, 794/5, 797, 

1974, 1975. 

Vlastníkům uvedených pozemků byla zaslána písemná pozvánka (obr. 26), ve které 

byli přizváni k projednání vytyčené hranice dne 14.10.2013 v 13:00 hod. V pozvánce se 

vlastníci upozornili, že v případě neúčasti se mohou k průběhu vytyčované hranice vyjádřit 

do 21.10.2013. Obsahem pozvánky byla dále upozornění, oznámení a poučení v souladu 

s § 86 katastrální vyhlášky.  

Pozvánky se prostřednictvím doporučeného psaní zaslaly všem vlastníkům (tzv. na 

doručenku). 

Obrázek 25: Stabilizace bodu č.2 

 
          Obrázek 24:Stabilizace bodu č.4 
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Ve stanoveném termínu se k projednání vytyčované hranice dostavili vlastníci 

pozemků - parcely č. 1969/1, 1975, PK č. 784,788, 790, 794/5, 797, 1974 a 1975. Jejich 

totožnost byla ověřena podle občanských průkazů. 

Přítomní vlastníci byli při ústním jednání seznámeni, pochůzkou v terénu, 

s průběhem vytyčených hranic. Vlastník parcel PK č. 788 a 790 potvrdil, že je bude užívat 

jako jeden celek, tudíž není třeba v terénu jejich společnou hranici trvale stabilizovat. 

Všichni zúčastnění vlastníci s průběhem hranic souhlasili (kapitola 8.4.).  

 

Obrázek 26: Pozvánka na vytyčení hranice 
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8.3. Dokumentace o vytyčení 

Na základě dosavadních podkladů byla zpracována dokumentace o vytyčení hranic 

pozemků, kterou tvoří vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic vytyčených bodů a 

protokol o vytyčení hranice pozemku. Tato dokumentace musí být vyhotovena na tiskopisu 

Úřadu nebo na obsahově shodném a úpravou přiměřeném tiskovém výstupu z počítače a 

do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem hranic předána objednateli vytyčení. Ve 

stejné lhůtě se kopie dokumentace doručí vlastníkům všech dotčených pozemků. 

Katastrálnímu úřad se k založení do měřické dokumentace předává ve lhůtě 90 dnů kopie 

vytyčovací dokumentace formou přílohy ZPMZ. [4] 

8.3.1. Vytyčovací náčrt 

Jeho obsahem je zobrazení, seznam souřadnic a popisové pole. [4] Vytyčovací 

náčrt, jsem zpracovala v programu Microstation. Nejprve byla na podkladě rastrových map 

KN a PK provedena vektorová kresba stavu katastrální mapy se zobrazením průběhu 

vytyčovaných hranic pozemků v ZE - polohopis, popis. Dále vyznačeny lomové body 

(vyjma bodů na hranici mezi parcelami PK č. 788 a 790, které nemají trvalou stabilizaci - 

kapitola 8.2.) 

V pravém dolním rohu vytyčovacího náčrtu bylo umístěno popisové pole. Tabulka 

popisového pole (tab. 14) je vyhotovena prostřednictvím formuláře v podobě souboru 

*.XLS vyvěšeném na elektronických stránkách ČUZK. [12] 

Tabulka 14: Popisové pole vytyčovacího náčrtu 

VYTYČOVACÍ 
NÁČRT 

    Vyhotovil: Jana 
Sedláčková 

    Náležitostmi a přesností odpovídá 

právním předpisům. 

  

Číslo 
zakázky: 

413-705/2013           

Okres: Prostějov           

Obec: Rozstání            

Kat. 
území: 

Rozstání pod 
Kojálem 

          

Mapový 
list: 

VS-V-16-11     
      

Vytyčené lomové body byly v terénu označeny 
předepsaným způsobem:     

Osoba způsobilá vykonávat zeměměřické činnosti:     Vytyčovací náčrt ověřil úředně oprávněný 
zeměměřický inženýr: 

  

              
plastovými znaky     

Dne:     Dne: Číslo:   

 Do volného místa náčrtu byl umístěn seznam souřadnic vytyčených lomových 

bodů v S-JTSK. Pod tímto seznam byla uvedena poznámka, o způsobu jejich vytyčení 

měřením GNSS. Celý vytyčovací náčrt je součástí ZPMZ - příloha č. 7. 
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8.3.2. Protokol o vytyčení hranice pozemků 

Obsah protokolu je stanovený v odst. 16.31 přílohy katastrální vyhlášky.  

V protokolu byly mimo jiné uvedeny údaje o číslu zakázky, vyhotoviteli, 

objednavateli vytyčení, vlastnících pozemků a jejich účasti na seznámení s průběhem 

vytyčené hranice. Dále popis vytyčovacích prací a podkladů: „Vytyčení bylo provedeno na 

podkladě: katastrální mapy VS-V-16-11, mapy pozemkového katastru a zaměření 

skutečného stavu. 

Popis vytyčovacích prací: 

- Souřadnice S-JTSK vytyčovaných bodů byly určeny transformací 

kartometrických souřadnic pomocí identických bodů. V terénu byly body 

vytyčeny metodou GNSS stanicí Trimble R8-2 GNSS 

- Vytyčené body byly v terénu označeny: plastovými znaky“. (příloha č. 7) 

Jednotlivé lomové body byly přesně specifikovány jednak číslem ZPMZ a svým 

vlastním číslem a určením, na hranici kterých parcel se nacházejí. 

Po vyplnění vytyčovatel protokol podepsal, uvedl místo a den sepsání. Protokolu 

dále postoupil ÚOZI k potvrzení. 

8.4. Souhlasné prohlášení 

„Na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků se vyhotoví 

geometrický plán, který je neoddělitelnou součástí listin, podle kterých má být do katastru 

zapsáno zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná 

výměra parcely.“ (§ 19a odst.4 katastrálního zákona)  Zpřesnění se do katastru zapíše na 

základě ohlášení vlastníka doloženého souhlasným prohlášením, ze kterého je zřejmá 

shoda vlastníků všech změnou dotčených pozemků na průběhu vytyčené nebo jimi 

upřesněné hranice a uvedeného geometrického plánu. [4] 

„Zpřesněním evidenčních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení 

hranice pozemku a výměře parcely nedochází ke změně právních vztahů k pozemku.“ (§ 

19a odst. 5 katastrálního zákona) 

Dne 14. října 2013 bylo při vytyčení hranic pozemků sepsáno souhlasné prohlášení, 

ve kterém zúčastnění vlastníci prohlásili, že se shodli na průběhu v terénu vytyčené 

hranice. Svůj projev vůle vyjádřili svými podpisy. Tuto skutečnost ověřovatel výslovně 
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potvrdil svým podpisem. Obsah vyhotoveného souhlasného prohlášení splňuje zásady § 85 

odst. 7 katastrální vyhlášky.  

V souhlasném prohlášení se vlastníci shodli na průběhu hranice mezi pozemky: 

Parcela č. 1969/1 a PK parcela č. 788 procházející po bodě č. 2 

PK parcela č. 788 a PK parcela č. 794/5 procházejících po bodech č. 17,18 

PK parcela č. 788 a PK parcela č. 1974 procházejících po bodě č. 18 

PK parcela č. 784 a PK parcela č. 1974 procházejících po bodě č. 19 

PK parcela č. 784 a PK parcela č. 797 procházejících po bodech č. 19, 20, 21 

PK parcela č. 784 a PK parcela č. 1975 procházejících po bodě č. 21 

PK parcela č. 784 a parcela č. 1975 procházejících po bodech č. 21, 22, 23 

S ohledem na souhlasné prohlášení bude výsledný GP zpracován nejen pro 

doplnění pozemků ZE do SGI, ale i pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice 

pozemků.  
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9. ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

„Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je podkladem pro 

vyhotovení geometrického plánu“ (§ 76 odst. 1 písm. a) vyhlášky) Jeho ověření musí 

provést fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností. [4], [7] 

Náležitosti ZPMZ stanovuje katastrální vyhláška: 

 popisové pole, 

 náčrt, 

 zápisník, 

 protokol o výpočtech, 

 záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

 návrh zobrazení, 

 údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic. (kapitola 8.3.) 

 

9.1. Popisové pole 

Popisové pole (tab. 15) nám poskytuje prvotní a základní informace o zakázce. O 

tom kdo, kdy, kde a jakým způsobem provedl měření. Vyznačeny jsou i údaje o příslušném 

katastrálním úřadě, obci a katastrálním území. O dotčených parcelách, listu mapy, 

souřadnicovém systému, číslu ZPMZ a způsobu označení nové hranice v terénu. [4]  

Na katastrálním pracovišti Prostějov je zvykem, že se do kolonky pod číslem 

ZPMZ poznamená číslo PM. Podle čísla ZPMZ jsou jednotlivé výsledky zeměměřických 

činností řazeny ve sbírce měřické dokumentace katastru nemovitostí. 
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Tabulka 15:Popisové pole ZPMZ 

 

9.2. Náčrt 

Jako základ náčrtu posloužila vektorová kresba vytyčovacího náčrtu, rozšířená o 

nové hranice parcel, nová parcelní čísla, čísla všech bodů, znaky identických bodů, znaky 

podrobných bodů, další oměrné a kontrolní údaje, měřickou síť, znaky plotů, apod. Hranice 

nových parcel jsou definovány velmi tlustou plnou čárou. Tlustě jsou zvýrazněny i znaky 

podrobných bodů, na jejichž poloze se vlastníci dotčených parcel shodli. Celé grafické 

znázornění se vyhotovilo černou barvou, pouze měřická síť a znaky označení identických 

se kreslily barvou červenou.  

Základním formátem náčrtu je formát A4. V konkrétním případě mělo zaměřované 

území větší rozsah. Muselo být tedy z důvodu přehlednosti použito na náčrt formátu 

většího, složeného do formátu základního tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho 

příslušnosti k ZPMZ. 

 Pro jednotlivé použité prvky grafického znázornění byly v programu Microstation 

nastaveny atributy použitých mapových značek (tab. 16) podle odstavce 10 přílohy 

katastrální vyhlášky.  

Výsledný náčrt je součástí ZPMZ č. 413 - příloha č.7. 
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Tabulka 16: Přehled použitých mapových značek 

 

 
 

9.3. Zápisník podrobného měření 

Tato část ZPMZ obsahuje čísla bodů geometrického základu. Dále hodnoty 

měřených délek a směrů, zaměřených polární metodou (kapitola 6.4.) na použité identické 

a kontrolní body, a zaměřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu. [4] 

9.4. Protokol o výpočtech 

Obsah protokolu o výpočtech je stanoven v odstavci 16.19 přílohy katastrální 

vyhlášky: 

 „seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů 

a výměr,  

 údaje o metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených výsledků a 

mezivýsledků s mezními hodnotami,  
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 vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací z 

vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality,  

 výpočty spojené s napojením a přiřazením změny,  

 výpočet číselně určených výměr,  

 seznam souřadnic nově určených bodů,  

 datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla.“ 

Obsah protokolu pro ZPMZ č. 413 (příloha č. 7) tvoří: seznam daných a 

pomocných bodů použitých jako geodetický základ měření, údaje o použité polární metodě 

pro zaměření použitých identických a kontrolních bodů, metodách kontrolních, výpočty 

výměr nových parcel, seznam souřadnic nových bodů. Součástí jsou dále přiložené 

protokoly z měření GNSS – stanovisek a vytyčení podrobných bodů. Důležitým prvkem 

protokolu jsou i údaje o výsledcích testování přesnosti. V protokolu jsou uvedeny: 

a) testy polární metody na pomocných stanoviscích č. 4001, č. 4002 a č. 4003, 

počítaný při zpracování zápisníku měření. Výsledky testů polární metody 

jsou uvedeny v kapitole 7.3.  

b) testování dosažené přesnosti zobrazení změny, jejíž výsledky jsou popsány 

v kapitole 7.4. 

c) testy metody GNSS viz. kapitoly 6.3.1. a 7.2.  

V protokolu se dále posuzovala dosažená přesnost - prostřednictvím oměrných 

délek mezi sousedními podrobnými body a jejich porovnáním s délkami vypočtenými ze 

souřadnic. Zjišťováno bylo, zda rozdíl porovnávaných délek nepřekračuje mezní odchylku 

ud. Protože soubor obsahoval více, než 20 rozdílů porovnávaných délek muselo být 

současně nejméně 60% rozdílů menších než md (vztahy pro výpočty ud, md jsou uvedeny 

v kapitole 3.4.). Výpočet kontrolních oměrných v  ZPMZ 413 proveden v programu 

Groma. 

Na základě výsledků citovaných testů přesnosti a výsledků kontrolních 

oměrných lze konstatovat, že mezní odchylky pro práci v katastru nemovitostí, 

přesnost zobrazení polohopisu mapy KN a dosažená přesnost souřadnic měřených 

bodů (tab. 17) byly v rámci ZPMZ č. 413 dodrženy.  
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Tabulka 17: Posouzení dosažené přesnosti bodů polohopisu 

 

KONTROLNÍ OMĚRNÉ

================

Číslo bodu    číslo bodu    souř    měř   odch  dopust

103004130001  103004130002   5.07   5.00   0.07  0.27

103004130002  103004130004  54.40  54.50  -0.10  0.35

103004130004  103004130005  92.24  92.20   0.04  0.37

103004130005  103004130007  41.52  41.50   0.02  0.34

103004130007  103004130009  52.36  52.50  -0.14  0.35

103004130009  103004130011  67.10  67.00   0.10  0.36

103004130011  103004130013  30.49  30.50  -0.01  0.33

103004130013  103004130036  46.99  47.00  -0.01  0.35

103004130036  103004130015  82.93  83.00  -0.07  0.37

103004130015  103004130017  45.69  45.50   0.19  0.35

103004130017  103004130018  85.74  85.70   0.04  0.37

103004130018  103004130030 119.69 119.50   0.19  0.37

103004130030  103004130031 157.05 157.00   0.05  0.38

103004130031  103004130032  59.77  59.70   0.07  0.36

103004130032  103004130033  36.84  36.80   0.04  0.34

103004130033  103004130034 117.23 117.30  -0.07  0.37

103004130034  103004130035  38.69  38.70  -0.01  0.34

103004130035  103004130001  32.30  32.30   0.00  0.34

103004130050  103004130049   5.01   5.00   0.01  0.27

103004130049  103004130052   6.92   7.00  -0.08  0.28

103004130052  103004130054   9.02   9.00   0.02  0.29

103004130054  103004130053   5.76   5.60   0.16  0.27

103004130056  103004130057   6.89   7.00  -0.11  0.28

103004130057  103004130058   5.61   5.60   0.01  0.27

103004130047  103004130046  33.07  33.00   0.07  0.34

103004130045  103004130040  57.20  57.15   0.05  0.35

103004130040  103004130044 193.39 193.50  -0.11  0.38

103004130019  103004130020 177.64 177.50   0.14  0.38

103004130020  103004130021  44.25  44.30  -0.05  0.35

103004130021  103004130022  23.03  23.00   0.03  0.32

103004130022  103004130023  32.41  32.50  -0.09  0.34

103004130023  103004130024  26.55  26.50   0.05  0.33

103004130024  103004130025  18.32  18.30   0.02  0.31

103004130025  103004130026  19.59  19.70  -0.11  0.32

103004130026  103004130027  23.39  23.40  -0.01  0.32

103004130027  103004130028 131.23 131.40  -0.17  0.38

103004130028  103004130029 100.28 100.30  -0.02  0.37

103004130029  103004130019 119.72 119.60   0.12  0.37

103004130041  103004130042  12.94  13.00  -0.06  0.30

souř - oměrná počítaná ze souřadnic

měř - oměrná určená měřením

odch - odchylka, rozdíl hodnota souř - hodnota měř

 hodnota mezní odchylky ud
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9.4.1. Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje úplné číslo bodu (kapitola 7.5.2.), 

dále souřadnice obrazu a polohy (v pořadí Y, X), kód kvality uvedený u souřadnic platného 

a geometrického určení a případnou poznámku.  

 Souřadnice obrazu: slouží k zobrazení bodu v katastrální mapě. 

 Souřadnice polohy: jsou určené geodetickými nebo fotogrammetrickými 

metodami s přesností danou střední základní souřadnicovou chybou 

mxy=0,14 m.  

Souřadnice obrazu a polohy jednoho bodu mohou být různé. Vzájemně se mohou 

lišit do vzdálenosti dané mezní souřadnicovou odchylkou pro daný kód charakteristiky 

kvality souřadnic (kód kvality- k.k.).  

9.4.2. Kód charakteristiky kvality souřadnice 

Polohová přesnost, daná mezní polohovou chybou je definovaná jako kód kvality. 

Tato charakteristika také vyjadřuje, zda novou či upřesněnou hranici, určenou novými 

lomovými body, odsouhlasili všichni vlastníci dotčených pozemků svým podpisem. Kód 

kvality se vztahuje k souřadnicím polohy, nebo souřadnicím obrazu, kterými má být 

nemovitost v katastru geometricky a polohově určena. Každý bod má pouze jeden kód 

kvality souřadnic. Kód kvality (k.k.) 3 se uvádí u souřadnic polohy. Ostatní kódy kvality se 

pak vedou u souřadnic obrazu. Kód kvality se neuvádí u pomocných měřických bodů a 

v terénu zaměřených bodů, které nebudou v novém stavu tvořit podrobné body polohopisu 

mapy KN. [4] 

Rozlišují se kódy kvality podrobných bodů určené: 

 Geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami (tab. 18) – zde se stanoví podle 

výběrové střední souřadnicové chyby v závislosti na základní střední souřadnicové 

chybě mxy. [4] 

Tabulka 18: Zákl.střední souřadnicové chyby k.k. 3 až 5 

Kód kvality 
Základní střední souřadnicová 

chyba mxy  [m] 

3 0.14 

4 0.26 

5 0.50 
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 Digitalizací z analogové mapy (tab.19). Stanoví se podle měřítka analogové 

mapy.[4] 

Tabulka 19: Zákl. střední souřadnicové chyby k.k. 6 až 8 

Kód kvality 
Měřítko katastrální 

mapy 

Základní střední souřadnicová 

chyba mxy  [m] 

6 1:1000, 1:1250 0.21 

7 1:2000, 1:2500 0.50 

8 
1:2880 a jiné výše 

neuvedené 
1.00 

 

9.4.3. Seznam souřadnic nových bodů ZPMZ 413 

Pomocné měřické body a v terénu zaměřené body č. 41, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 

56, 57a 58 nebudou v novém stavu tvořit podrobné body polohopisu mapy KN. V sezamu 

tedy mají pouze souřadnice polohy. Kód kvality se u nich neeviduje. Ostatní body mají 

souřadnice polohy i obrazu. 

Novým podrobným bodům polohopisu mapy KN byl přiřazen kód kvality podle 

přesnosti a měřítka mapového podkladu a dále podle toho, zda se vlastníci shodli na 

průběhu vytyčené hranice pozemku.  

Vlastníci se shodli (kapitola 8.4.) na hranicích procházejících po bodech č. 2, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, proto mají tyto body přiřazen k.k. 3. Zbývajícím 

„neodsouhlaseným“ novým podrobným bodům se doplnil k.k. 8 podle mapového podkladu 

-mapy KN v měřítku 1:2880. Identické body jako body návrhu změny mají přiřazen kód 

kvality podle přesnosti a měřítka mapového podkladu – k.k.8.    

 

9.5. Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

Velikost výměry vyplývá z geometrického a polohového určení pozemku. 

Zaokrouhluje se na celé metry čtvereční a v katastru nemovitostí je evidovaná s přesností 

danou metodami, kterými byla zjištěna. Způsob určení výměry se označuje kódy 0,1,2. Při 

určování výměr se postupuje dle zásad a kritérií uvedených v odstavci 14 přílohy 

katastrální vyhlášky. [4] 
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Na hranicích všech nově vytvořených parcel byly mimo jiné i body s k.k. 8 a 

nejednalo se o body vložené, proto musejí být výměry těchto parcel označeny způsobem 

určení výměry 0. 

Nová parcela č. 788/5 byla vytvořena sestavením z dílů tvořených celými parcelami 

PK č. 788 a 790. Součet výměr parcel PK je roven výměře nové parcely určené ze 

souřadnic a odpovídá kontrolní výměře určené planimetricky (planimetr USHIKATA 360 

dII, X-Plan).  

Nová parcela č. 788/6 je původní parcela PK č. 784. Výměra parcely PK se rovná 

výměře nové parcely určené ze souřadnic a je v souladu s kontrolní výměrou určenou 

planimetricky.  

Obě výše citované parcely byly odděleny z dosavadní parcely č. 788/1. Její nová 

výměra se určila dvojím výpočtem – planimetricky. 

Početní odchylka mezi výměrami dosavadního a nového stavu nepřesáhla mezní 

odchylku (pro k.k. 8 hodnota vypočtená ze vzorce   √     kde P je větší 

z porovnávaných výměr) a byla vyrovnaná na díl, který odpovídá nové výměře parcely č. 

788/1. 

Po ukončení výpočtu byly porovnány celkové výměry dosavadního a nového stavu. 

Rozdíl obou hodnot se rovnal nule. 

 

Záznam výpočtu (tab. 20) byl opatřen datem, jménem, příjmením a podpisem 

osoby, které výměry vypočítala. 
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Tabulka 20: Záznam výpočtu výměr 

 
  

ha ha ha ha ha ha

1 2 4 5 6 8

č. zakázky 413-705/2013 k.ú. Rozstání pod Kojálem list kat.mapy: VS-V-16-11

ZPMZ 413

1 788/1 25 14 93 11 788/1 0 18 97 92 0 18 97 60 18 97 76 - 1 27 18 96 49

11 788/5 0 3 76 75 (0 3 76 98 3 76 75 3 76 75

11 788/6 0 2 41 69 (0 2 41 82) 2 41 69 2 41 69

25 14 93 25 16 20 - 1 27 25 14 93

-25 14 93 dosavadní stav

+25 14 93 nový stav

0 rozdíl

Výpočet výměr pro porovnání se stavem evidence právních vztahů

původ PZE: PK

KN

2 (784) 2 41 69 788/6 celá 2 41 69 2 41 69

díl do

3 (788) 3 68 05 788/5 celá 3 68 05 3 68 05

díl do

4 (790) 8 70 788/5 celá 8 70 8 70

Sestavení parcel z dílů 

(788) ze skupiny č. 3 3 68 05

(790) ze skupiny č. 4 8 70

KN

788/5 3 76 75

Vypočítala dne 25.10.2013 Sedláčková Jana
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9.6. Návrh zobrazení změny 

„Má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve výměnném formátu. V 

prostorech s analogovou mapou se návrh zobrazení změny vyhotoví také v analogové 

podobě, a to na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce.“ (odst. 16.24 příloha katastrální 

vyhlášky)  

Návrh zobrazení změny ZPMZ 413: 

 elektronická podoba ve formě souboru 103_0413im.vfk 

 průsvitná podložka (průsvitka) obsahující hlavičku s údaji o zakázce, katastrálním 

území, listu mapy, srážce mapy, měřítku. Na průsvitce byly také v měřítku mapy 

(1:2880) zobrazeny identické a lomové body navrhovaných vytyčených hranic. 

(příloha č.7) 
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10. GEOMETRICKÝ PLÁN Č. 413-705/2013 

Zpracování geometrického plánu pro doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků č. 413-705/2013 

je závěrečnou fází dosavadního procesu. Obecné náležitosti geometrického plánu jsou 

v kapitole 3.3.  

10.1. Popisové pole 

V popisovém poli se uvádí účel geometrického plánu, zhotovitel, číslo plánu, okres, 

obec, katastrální území, mapový list, označení nových hranic. Také je tu místo pro ověření 

ÚOZI a potvrzení katastrálním úřadem.  

Protože bylo v GP navrženo zpřesnění geometrického a polohového určení 

pozemků, muselo se nad popisové pole (tab. 21) napsat upozornění: „Zpřesnění 

geometrického a polohového určení pozemků podle § 19a odst. 4 katastrálního zákona 

navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na základě 

souhlasného prohlášení podle § 85 odst. 6 katastrální vyhlášky. Platí pro body 

2,17,18,19,20,21,22,23.“ 

„Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu geometrického 

plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu.“ (odst. 17. 2. přílohy 

katastrální vyhlášky) 

 

Tabulka 21: Popisové pole GP 

 

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí,pokud podmínky pro něj nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.

GEOMETRICKÝ PLÁN
pro doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, průběh vlastníky 

upřesněné hranice pozemků

Zhotovil       Sedláčková Jana, 
Šárka 40, Prostějov

Číslo plánu:  413-705/2013
Okres:   Prostějov

Obec:   Rozstání

Kat.území:   Rozstání pod Kojálem

Mapový list:   VS-V-16-11 Geometrický plán ověřil úředné oprávněný zeměměřický  inženýr: Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil:

kód způsobu určení výměr je určen dle § 77 odst.2 

vyhlášky č.26/2007 Sb.

Dne:                         Číslo: Dne:                         Číslo:
Úředně orpávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou 

úroveň geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a 

za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů

Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy 

jsou uloženy u katastrálního úřad, katastrálního pracoviště.

Náležitostmi a přesnotí odpovídá právním 

předpisům

Katastrální úřad, katastrální pracoviště 

souhlasí s očíslováním parcel

Dosavadním vlastníkům poozemků byla poskytnuta 

možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných 

nových hranic, které byly označeny předepsaným 

způsobem: plastovými znaky
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10.2. Grafické znázornění 

Celé grafické znázornění je vyhotoveno černě, ve vhodném měřítku a vychází ze 

stavu mapy KN. 

Grafické znázornění GP (obr. 27) opět zpracováno v programu Microtation. Lze 

konstatovat, že je obdobou náčrtu ZPMZ, nebo jeho části, bez měřické sítě a dalších prvků, 

které může dle katastrální vyhlášky obsahovat jen ZPMZ. Na podkladu dosavadního stavu 

obsahu mapy KN je zobrazen rušený i nový stav.  

 

 

 

 
 

Obrázek 27: Výřez z grafického znázornění GP 
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10.3. Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

Obsahuje údaje stanovené tiskopisem Úřadu. Tiskopis je rozdělen na tři základní 

části (tab. 22): 

 Dosavadní stav – údaje podle katastru (čísla parcel, výměra, druh a způsobu 

využití pozemku) 

 Nový stavu  - podle skutečnosti v terénu (čísla nových parcel, výměra, druh 

a způsobu využití pozemku, typu stavby a způsobu využití stavby, způsob 

určení výměry) 

 Porovnání se stavem evidence právních vztahů - ke všem nově 

oddělovaným parcelám přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů 

vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle evidence právních 

vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. U parcel zjednodušené 

evidence se uvede u parcelního čísla původ těchto parcel, popřípadě název 

původního katastrálního území. [4] 

V dosavadním stavu byly spolu s parcelou č. 788/1 ornou půdou i parcely č. 1969/1 

a 1975, obě ostatní plochy, na jejichž hranicích leží body určené pro zápis zpřesnění 

geometrického a polohového určení pozemků. Stejně tak byly společně s doplňovanými 

PK parcelami č. 784, 788 a 790 uvedeny sousední PK parcely č. 794/5, 797, 1974 a 1975 

pro zápis jejich zpřesnění geometrického a polohového určení.  

Nový stav – parcely č. 788/1, 788/5 a 788/6 - všechny orná půda. Vznikly 

rozdělením dosavadní p.č. 788/1. Parcely PK č. 784, 788 a 790 zanikají. Ostatní dotčené 

parcely jsou uvedeny beze změn.  

V porovnání se stavem evidence právních vztahů vyznačeno, že nové parcely č. 

788/5 a 788/ 6 vznikají z celých PK parcel č. 784 a 788, 790 téhož vlastníka (LV č. 780). 
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Tabulka 22: Výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN 

 

10.4. Seznam souřadnic 

Umisťuje se na vhodné volné místo poblíž grafického znázornění tak, jak je použito 

v GP č. 413-705/2013, nebo tvoří samostatnou část GP.  

Obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních bodů. V seznamu 

souřadnic se uvádějí čísla bodů (u nových stačí jen vlastní číslo, u bodů určených v 

předcházejících ZPMZ čísla úplná nebo zkrácená - na prvém místě číslo příslušného 

ZPMZ pomlčka vlastní číslo bodu) a jejich souřadnice v pořadí Y a X a kód kvality. [4] 

„V případě přizpůsobení změny mapě podle bodu 16.26 písm. b), jehož výsledkem 

bude evidence souřadnic obrazu bodu napojení odlišných od souřadnic polohy, se pod 

seznam souřadnic napíše upozornění „Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku 

určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle 

788/1 25 14 93 orná p. 788/1 18 96 49 orná p. 0 PK

788/5 3 76 75 orná p. 0 788 780 3 68 05 celá

790 780 8 70 celá

3 76 75

788/6 2 41 69 orná p. 0 784 780 2 41 69

ostat.pl. ostat.pl.

1969/1 26 48 ostat.kom 1969/1 26 48 ostat.kom 0 1

ostat.pl. ostat.pl.

1975 2 57 ostat.kom 1975 2 57 ostat.kom 0 1

25 43 98 25 43 98

Parcely zjednodušené evidence - PK

784 2 41 69 zaniká -

788 3 68 05 zaniká -

790 8 70 zaniká -

794/5 1 74 36 794/5 1 74 36 0 113

797 98 37 797 98 37 0 241

1974 7 19 1974 7 19 0 1

1975 3 90 1975 3 90 0 1

Druh pozemku

ha m2 ha m2

Způsob využití

Výměra parcely

Způsob využití

Typ stavby

Způsob 

využití

Označe

ní dílu

katastru 

nemovitostí
ha m2dřívější poz. 

evidenci

Číslo listu 

vlastnictví

Výměra dílu

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav
Označení 

pozemku 

parc. číslem

Výměra parcely Druh pozemku Označení 

pozemku parc. 

číslem

Způs. 

určení 

výměr

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Díl přechází z pozemku 

označeného v
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dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic 

vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit 

listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu“. (§ 19a odst. 4 katastrálního zákona).  

„U bodů se souřadnicemi s kódem charakteristiky kvality vyšším než 3 se ve sloupci 

Souřadnice určené měřením uvádí také souřadnice polohy, pokud jsou odlišné od 

souřadnic obrazu.“ (odst. 17.19 přílohy katastrální vyhlášky) 

Obsahem seznamu vyhotoveného GP jsou souřadnice lomových bodů na hranicích 

nových parcel č. 788/5 a 788/6 s údaji podle dokumentace ZPMZ 413. 

10.5. Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu  

V katastru se u zemědělských pozemků s vyjádřeným vlastnickým vztahem evidují 

údaje o BPEJ. Jsou tvořeny pětimístným kódem.  

„Obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, 

popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušejícího k 

tomuto kódu.“ (odst. 17.21 přílohy katastrální vyhlášky) 

Údaje BPEJ nových parcel č. 788/5 a 788/6 (tab. 23) – orná půda byly převzaty 

z dosavadních údajů ZE podle parcel PK č. 784, 788 a 790.  

Tabulka 23: Výkaz údajů BPEJ 

 

10.6. Ověření GP 

Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřických činností provádí ÚOZI 

vyznačením textu: „ Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům.“, otiskem svého 

razítka ověřovatele doplněným podpisem, datem ověření a číslem evidence ověřovaných 

výsledků.  Všechny stejnopisy GP musí být tímto způsobem ověřeny v popisovém poli. 

Ověřeny musí být dále ZPMZ, protokol o vytyčení, vytyčovací náčrt, protokol o 

výpočtech, souhlasné prohlášení. [4] 
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„Geometrický plán má základní formát A4 a vyhotovuje se jen po jedné straně 

podložky. Geometrický plán větších rozměrů se do základního formátu skládá postupem 

podle bodů 3b a 3c ČSN 01 3111 Skládání výkresů, aby složení nebránilo prohlížení 

jednotlivých částí geometrického plánu po jeho spojení s listinou…..“ (§ 78 odst. 5 

katastrální vyhlášky) 

Vyhotovený GP č. 413-705/2013 je většího rozměru, je složen do základního 

formátu podle výše uvedené normy.  

10.7. Potvrzení GP 

„O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na 

tiskopisu Úřadu nebo na tiskovém výstupu z počítače, který je obsahově shodný a úpravou 

přiměřený tiskopisu Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou osobu.“ 

(§ 80 odst. 1 katastrální vyhlášky) 

K žádosti byly připojeny stejnopisy GP č. 413-705/2013 v počtu o jeden vyšším, 

než kolik jich mělo být potvrzeno, dále ZPMZ č. 413 a souhlasné prohlášení.   

Katastrální úřad před potvrzení přezkoumává, zda GP splňuje všechny náležitosti, 

zda nemá jiné vady a je v souladu s údaji ZPMZ. Pokud nejsou při přezkoumání zjištěny 

žádné vady, katastrální úřad na všech stejnopisech GP potvrdí souhlas s očíslováním 

parcel, jeden stejnopis si ponechá a ostatní vrátí ověřovateli (jeden stejnopis GP a ZPMZ 

zůstává založeno v měřické dokumentaci Úřadu). Údaje o potvrzení geometrického plánu 

obsahují číslo řízení, datum, jméno, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného 

potvrzováním GP, otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. [4] 

Žádost o potvrzení GP je vložena v příloze č. 8. 
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11.  ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo na základě dosavadních poznatků získaných během 

studia a praktických zkušeností zpracovat a vyhotovit geometrický plán pro doplnění SGI o 

pozemek dosud evidovaný ve zjednodušené evidenci v katastrálním území Rozstání pod 

Kojálem . 

Postupovala jsem v souladu se zásadami pro vypracování, stanovenými v zadání 

diplomové práce. Zajistila jsem a vybrala využitelné podklady. Při měřických činnostech 

v terénu a následujícím zpracování jejich výsledků jsem postupovala podle platných 

právních předpisů. Získala jsem tak souřadnice podrobných bodů polohopisu na hranicích 

doplňovaných pozemků, které byly následně vytyčeny v terénu.  

Na základě získaných údajů jsem vyhotovila záznam podrobného měření změn č. 

413, včetně vytyčovací dokumentace, podle kterého byl v konečné fázi vypracovaný 

vlastní geometrický plán č. 413-705/2013 . Vzhledem k tomu, že hranice doplňovaných 

pozemků byly v terénu vytyčeny a odsouhlaseny, byl výsledný geometrický plán 

zpracován nejen pro doplnění pozemků ZE do SGI, ale současně i pro průběh vytyčené 

nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků.  

Předmětný geometrický plán katastrální úřad potvrdil a nyní je založen v jeho 

měřické dokumentaci. Je možné ho použít jako podklad pro zápis do katastru nemovitostí.  
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