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Anotace 
 

Cílem diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu pro doplnění SGI         

o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem v katastrálním území Obora           

v Podbezdězí. 

Úvodní část je zaměřena na teoretický rozbor geometrického plánu a na popis 

historického vývoje katastru nemovitostí na našem území.  

Praktická část je věnována zpracování geometrického plánu v katastrálním území. 

Obora v Podbezdězí. 

 

Klíčová slova 

 

katastrální území, zjednodušená evidence, geometrický plán, technologie GNSS, mapa, 

soubor geodetických informací 

 

 

 
 

Summary 
 

The aim of this thesis is to prepare survey sketch of completing of FGI with plot 

registered in a simplified manner in cadastre unit Obora v Podbezdězí. 

The first part deals with theoretical analysis of survey sketch and with description 

of historical evolution of estate cadastre in our area. 

The practical part aims to creating of survey sketch in cadastre unit Obora 

v Podbezdězí. 
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Seznam použitých zkratek 
 

BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

DKM – digitální katastrální mapa 

EN – evidence nemovitostí 

GNSS – globální navigační satelitní systém 

GP – geometrický plán 

ISKN – informační systém katastru nemovitostí 

JEP – jednotná evidence půdy 

KM-D – katastrální mapa digitalizovaná 

k.ú. – katastrální území 

PK – pozemkový katastr 

RES – registr souřadnic 

S-JTSK – systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI – soubor geodetických informací 

SPI – soubor popisných informací 

THM – technicko-hospodářská mapa 

ZMVM – základní mapa velkého měřítka 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 

Úkolem této diplomové práce bylo popsat postup prací, jejichž cílem je výsledek 

zeměměřické činnosti – geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací    

o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem v katastrálním území Obora          

v Podbezdězí, obec Doksy, okres Česká Lípa. 

Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola je teoretická a týká se 

především historického vývoje katastru nemovitostí. V této části je popsán historický vývoj 

katastrálního operátu na našem území od roku 1817 (stabilní katastr) až po současný stav. 

Druhá část kapitoly popisuje a vysvětluje pojem geometrický plán, záznam podrobného 

měření změn a dokumentace o vytyčení hranice. 

Další kapitola je věnována popisu zájmového území a popisu postupu činností 

vedoucích k zajištění podkladů pro vyhotovení geometrického plánu. 

Poslední kapitola se zabývá výsledkem zeměměřické činnosti, která byla 

realizována na základě měření v terénu v rámci ZPMZ č. 212. V jednotlivých částech jsou 

popsány etapy tvorby geometrického plánu, záznamu podrobného měření změn                  

a vyhotovení protokolu o vytyčení hranice pozemku. 

Geometrický plán je zpracován dle platných právních předpisů k datu vypracování 

geometrického plánu (před datem 1. 1. 2014).  

Výsledek praktické části je uveden v závěru celé diplomové práce v podobě příloh, 

které jsou její nedílnou součástí.   
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2 Historický vývoj katastru nemovitostí 

 

2.1 Historie a současnost 

 

2.1.1 Stabilní katastr (1817-1869) 

Historický vývoj katastru sahá již před rok 1817, kdy jsou známy tzv. katastr 

rustikální (pozemky poddaných), katastr dominikální (pozemky šlechty), katastr 

tereziánský (společný katastr rustikální a katastr dominikální), katastr josefský (na základě 

měření), katastr tereziánsko-josefský (podklad pro založení „zemských desek“). Pro svůj 

historický význam se dále zabývám vývojem od stabilního katastru. 

Na základě císařského patentu ze dne 23. 12. 1817 byla stanovena pravidla nového 

katastru daně pozemkové. V rámci patentu bylo stanoveno, že se pro každou obec zhotoví 

samostatná mapa a měřické a mapovací práce budou provádět civilní (nebo vojenští) 

geometři. Katastr rozlišoval pozemky podrobené dani a pozemky nepodrobené dani. Mapy 

stabilního katastru se vyhotovovaly v základním měřítku 1:2880 (pro města se používalo 

měřítko 1:1440 a 1:720) ve zvoleném Cassini-Soldnerově nekonformním transverzálním 

válcovém zobrazení. Geometrickým základem map stabilního katastru byla 

trigonometrická síť. Soustava s počátkem na bodu Gusterberg pro Čechy a soustava           

s počátkem věže kostela Sv. Štěpána ve Vídni pro Moravu a Slezsko. Využilo se 

předchozích triangulací I. až III. řádu. Zhuštění body IV. řádu bylo provedeno grafickou 

triangulací stolovou metodou. Ke stabilizaci těchto bodů však došlo až po dokončení 

podrobného měření. Podrobné měření se provádělo metodou měřického stolu (mapa 

vznikala přímo v terénu). Délky se měřily latí nebo řetězci. Přesně se měřily jen obytné 

budovy (hospodářské objekty se krokovaly). Venkovská stavení se zaměřovala včetně 

okapů. V katastrálních mapách byly pozemkové parcely označeny červeně a stavební 

parcely černě. Současně s přidělováním parcel se vyhotovoval parcelní protokol. Výpočet 

výměr (dle měřické instrukce z roku 1824) se prováděl tužkovým rozdělením parcel na 

jednoduché obrazce a plocha se počítala z odsunutých délek. Výměry se uzavíraly na 

plochy tratí určených stejnou metodou. Až na základě instrukce z roku 1865 bylo zavedeno 

použití planimetru a zjišťování srážky. Kromě katastrálních map se vyhotovovaly indikační 

nástiny (skizzi – příruční mapy). Jednalo se o kopii katastrální mapy podlepenou                
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a rozříznutou na čtvrtky, které se používaly pro vyšetřování v terénu. Měřické práce 

probíhaly v Čechách od roku 1826 do roku 1843 a na Moravě a ve Slezsku od roku 1826 

do roku 1836. V Čechách nabyl stabilní katastr právní moci roku 1860 a na Moravě a ve 

Slezsku roku 1851 [1]. 

Na základě zákona ze dne 24. 5. 1869 O revizi katastru daně pozemkové byla 

provedena v letech 1869 – 1882 reambulace stabilního katastru s hlavním úkolem 

jednorázového doplnění měřického a písemného operátu o všechny změny od původního 

měření. Měřické práce probíhaly na základě „Nařízení o způsobu provádění prací 

měřických při upravení daně pozemkové dle zákona ze dne 24. 5. 1869“ vydaného 

ministerstvem financí. Podle tohoto nařízení se zjišťovaly všechny změny v kultuře, osobě 

a předmětech měření (bez ohledu na to zda byly či nebyly nahlášeny). Pracovalo se 

s otisky map a s příručními deskami. Změny se v mapách vytahovaly rumělkou, neplatné 

názvy a neplatná parcelní čísla se škrtaly, dvěma krátkými čárami se přeškrtávaly změněné 

hranice, nově oddělené parcely se zapisovaly číslem ve tvaru zlomku. Trigonometrické 

body se na základě nařízení stabilizovaly, zakreslily do map a opravily se a doplnily 

místopisy. Reambulace byla ukončena v roce 1880 (reklamační řízení ukončeno v roce 

1882). Krátká doba vzhledem rozsahu díla vedla spolu s dalšími vlivy (časový tlak na 

odevzdání díla, najímání nezkušených pracovníků, zmírnění povolených odchylek atp.) ke 

znehodnocení původního mapového díla. Zákon o revizi katastru daně pozemkové 

stanovil, aby úplná revize katastru byla provedena každých 15 let [1]. 

Protože stávající pozemkové knihy stabilního katastru již nevyhovovaly tehdejším 

potřebám, byly na základě zákona ze dne 25. 7. 1871 o zavedení obecného zákona             

o pozemkových knihách a na základě výsledků reambulance založeny nové pozemkové 

knihy. Do pozemkových knih se zapisovaly všechny nemovitosti a všechna práva, která 

byla nemovitými věcmi. Do nových pozemkových knih se nezapisoval veřejný statek        

a nemovitosti zapsané v horních a železničních knihách. Pozemková kniha se skládala 

z hlavní knihy, sbírky listin a map pozemkových knih. Pro snadnější přehled se používal 

osobní a věcný rejstřík, seznam veřejného statku, seznam parcel zapsaných v jiných 

knihách. Hlavní kniha se vedla pro každé katastrální území a skládala se z jednotlivých 

knihovních vložek. Knihovní vložky byly určeny k zápisu knihovních těles (hospodářský 

soubor nebo jedna nemovitost spojená s jedním vlastníkem nebo spoluvlastníky) a členila 

se na tři části (A, B, C). List A měl dva oddíly. V prvním se zapisovaly všechny 
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nemovitosti podle parcelních čísel včetně kultur, číslo popisné, atp. Ve druhém oddílu se 

zapisovaly změny knihovního tělesa a oprávnění spojená s vlastnictvím nemovitosti 

(služebnosti, věcná břemena). List B zapisoval vlastníka nemovitostí, způsob nabytí, 

spoluvlastnický podíl. List C zapisoval věcná práva váznoucí na knihovním tělese. Zápisy 

v pozemkových knihách měly konstitutivní charakter, tzn. právo se nabývalo až vkladem 

(intabulací) do pozemkových knih. Zápisy v pozemkových knihách byly přehledné            

a dávaly ucelený přehled o vývoji (neplatné zápisy se neškrtaly, ale podtrhávaly červeně). 

Pozemkové knihy si proto získaly vysokou důvěru veřejnosti [1]. 

Potřeba souladu katastru s pozemkovými knihami vedla již v roce 1883 (tedy ne 

každých 15 let jak bylo původně nařízeno v zákonu o revizi katastru daně pozemkové ze 

dne 24. 5. 1869) k vydání zákona o udržování evidence katastru daně pozemkové ze dne 

23. 5. 1883. Do katastru se zapisovaly jenom změny trvalého rázu. Zákonem zřízena 

funkce evidenčního geometra v okrese a evidenčního inspektora u zemských finančních 

správ. Pod sankcí daňového znevýhodnění a v zájmu udržení souladu evidovaného             

a skutečného stavu se nově uložila povinnost držitelům ohlašovat změny. Dále se 

dopodrobna rozpracovalo řízení o vyšetřování změn včetně zaměřování změn evidenčními 

geometry a vyhotovování geometrických (situačních) plánů. Změny byly zapisovány do 

výkazů změn a soulad s pozemkovou knihou se zajistil zasíláním ohlašovacích archů 

knihovnímu soudu. Byla upravena veřejnost katastru (každý do něj mohl nahlížet, kopie    

a výpisy vyhotovovali pouze katastrální úředníci a za úplatu). Úplná revize údržby 

stanovena každé tři roky. V důsledku nedostatečné přesnosti graficky vyhotovených map 

(na nepřesných základech grafické triangulace) byla první měřickou instrukcí z roku 1887  

(s doplněním v roce 1904) zavedena trigonometricko-polygonální metoda (číselné měření). 

Instrukce zavedla číselné měření v metrické míře, zavedla nové měřické odchylky              

a dekadická měřítka (1:2500, 1:1250, 1:625) [1]. 
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2.1.2 Pozemkový katastr (1927-1964) 

V roce 1918 po vzniku Československé republiky byl evidovaný katastr převzat 

v nezměněné formě. V roce 1928 s nabytím účinnosti zákona č. 177 ze dne 16. 12. 1927    

o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) došlo k zásadním změnám 

v oblasti účelu a smyslu katastru. Původní daňový účel se vytratil a jako hlavní se stal 

právní a hospodářský účel. Katastrální zákon zrušil všechny předpisy vztahující se na 

pozemkový katastr. Pozemkový katastr byl definován jako geometrické zobrazení, soupis  

a popis veškerých pozemků v Československé republice a vedením katastru se pověřily 

katastrální měřické úřady. Pozemkový katastr obsahoval součásti podstatné, vedlejší          

a pomocné. Podstatnou součást tvořil měřický operát (katastrální a příruční mapa), 

písemný operát (rejstřík parcel, parcelní protokol, pozemnostní archy, seznam 

pozemnostních archů, rejstřík držitelů, záznam změn), sbírka listin, úhrnné výkazy. 

Veřejný byl pouze písemný a měřický operát (lze do něj nahlížet, pořizovat si pro svou 

potřebu výpisy, opisy, náčrty). Nové mapování a zaměřování změn se provádělo číselně   

(v nové zobrazovací soustava JTSK - Jednotná trigonometrická síť katastrální) na základě 

Instrukce A z roku 1932 (Návod jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení 

nového katastru původním katastrálním řízením) a na základě Instrukce B z roku 1933 

(Návod jak vykonávati katastrální měřické práce pro vedení pozemkového katastru). 

Zaměřování změn bylo prováděno formou geometrických (polohopisných) plánů. Novým 

mapování vznikala mapová díla v měřítku 1:1000 a 1:2000 převážně na hliníkových 

deskách. Rozvoj pozemkového katastru narušilo období 1939-1948 [1]. 

Po ukončení druhé světové války došlo na našem území k zásadním změnám ve 

vlastnictví (znárodnění, konfiskace, přídělová a scelovací řízení). Tyto změny byly 

upraveny zvláštními zákony. Tím došlo porušení intabulačního principu a skutečný právní 

stav se dostal do nesouladu se stavem uvedeným v pozemkových knihách. Tento stav 

vyústil k vydání zákona č.90/1947 Sb. o provedení knihovního pořádku stran 

konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících 

se na přidělený majetek. Zákonem došlo ke značnému zjednodušení při vyznačování 

konfiskovaného majetku a při zápisu nově nabytého majetku vlastníkům. Zřizovaly se   

tzv. předběžné knihovní vložky pro přidělený majetek. Ještě nevytvořená knihovní tělesa 
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(nemovitosti) byla místo parcelního čísla označena pouze přibližně (např. číslem 

popisným), které však mělo právní oporu. Zákon také umožnil nahrazení geometrických 

(polohopisných) plánů jinými zjednodušenými podklady o prozatímním dělení parcel 

(polohopisný nástin a srovnávací sestavení). Práce na upřesnění, definitivním vytyčení       

a zaměření přídělů ukončily události v únoru 1948 [1]. 

V souvislosti s platností (1. 1. 1951) nového občanského zákoníku č.141/1950 Sb. 

došlo k zásadním až průlomovým změnám v oblasti vlastnictví. Byla zrušena zásada 

„superficies solo cedit“ a stavba přestala být součástí pozemku (za věci nemovité byly 

považovány stavby a pozemky). Vlastnictví nemovitosti se nabývalo již samotnou 

smlouvou a ne vkladem do pozemkové knihy. Zápisy do veřejných knih tak již neměly 

konstitutivní charakter. V rámci dalších změn ve vlastnictví k nemovitostem 

(kolektivizace, vyvlastnění, znárodnění) docházelo ve stále větším rozsahu k nesouladům 

mezi skutečným vlastnictvím a stavem evidovaným v pozemkovém katastru. Z těchto 

důvodů se pozemková kniha a pozemkový katastr neudržovaly a postupně se přestaly vést 

[1]. 

Tato situace spolu se stále větší potřebou státu plánovat zemědělskou výrobu ve 

větších celcích vedly v roce 1955 k jednorázovému soupisu výměry veškeré půdy (podle 

kultury a skutečného užívání) bez ohledu na právní vztahy. Jednotná evidence půdy (JEP) 

vznikla na základě nařízení vlády ze dne 25. 1. 1956 a jejím založením a údržbou se 

pověřila Ústřední správa geodézie a kartografie spolu s okresními měřickými středisky. 

JEP byla založena na základě vyšetření skutečného stavu užívání půdy. Při měření             

a zpracování se umožňovala co největší míra zjednodušení (trojnásobné odchylky, 

nezaměřené novostavby se doplňovaly pouze přibližným umístěním a půdorysem, plochy 

se určovaly na základě odhadnutých výměr částí parcel pozemkového katastru). Vzhledem 

k rozsahu prací a krátkému termínu byly zpracováním pověřeny i neodborné pracovní síly. 

Všechny tyto skutečnosti měly pak zákonitě vliv na „kvalitu“ výsledného díla. JEP se 

skládala z měřického operátu (pozemková mapa, pracovní mapa, evidenční mapa)              

a z písemného operátu (soupis parcel, výkaz změn, evidenční listy) [1]. 
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2.1.3 Evidence nemovitostí (1964-1992) 

V souvislosti s novým občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. začala platit řada změn 

jak v oblasti právních vztahů, tak v oblasti nemovitostí. Nemovitosti se definovali jako 

pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Další změnou byla potřeba 

registrace smluv státním notářstvím pro převod nemovitosti (předchozí princip bez 

registrace však zůstal zachován) [1]. 

Evidenci nemovitostí upravoval zákonem č.22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí      

a prováděcí vyhláškou č.23/1964 Sb. a vycházela z předchozí JEP. Právní vztahy se 

evidovaly na základě listin předkládaných k zápisu. Na základě „Směrnice pro zakládání 

evidence nemovitostí“ ze dne 12. 11. 1966 pak byla postupně evidence doplňována (sbírka 

listin) o nevedené údaje o vlastnictví. Toto postupné doplňování probíhalo na podkladě 

dohledání právních listin až do roku 1988 [1]. 

Mapovací práce se realizovali v měřítku 1:1000 a 1:2000 na podkladě směrnice pro 

technicko-hospodářské mapování (THM) a na podkladě směrnice pro tvorbu základní 

mapy velkého měřítka (ZMVM). Mapy THM se vyhotovovaly v jednotném kladu 

mapových listů v Gaussově transverzálním válcovém zobrazení (obsahovaly výškopis ve 

výškovém systému Bpv). Mapy ZMVM začaly vznikat až od roku 1981, neobsahovaly 

výškopis a oproti mapám THM byl jejich polohopis redukován. 

 

2.1.4 Katastr nemovitostí (1993-2013) 

Základní rámec vzniku katastru nemovitostí byl dán zákonem č.344/1992 Sb.         

o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) s nabytím účinnosti 1. 1. 1993, 

kterým se zrušil zákon č.22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí. Dalším předpisem se stal 

zákon č.265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem a prováděcí 

vyhláška č.126/1993 Sb. (vyhláška č.190/1996 Sb. a vyhláška č.26/2007 Sb.). V těchto 

právních předpisech bylo jednoznačně stanoveno a definováno jakým způsobem se zapisují 

práva do katastru nemovitostí (vklad, záznam, poznámka), co je předmětem evidence 

katastru a co je obsahem katastru. 

V katastru se evidují pozemky v podobě parcel, budovy spojené se zemí pevným 

základem, byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy a byty. Nemovitosti se evidují 
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podle katastrálních území. Obsahem katastru je geometrické a polohové určení nemovitostí 

a katastrálních území; druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla 

budov, čísla bytů a nebytových prostor; údaje o právních vztazích včetně údajů                  

o vlastnících; údaje o podrobných polohových bodových polích; místní a pomístní 

názvosloví. 

Katastrální operát tvoří soubor geodetických informací (katastrální mapa), soubor 

popisných informací (údaje o katastrálních územích, o parcelách, o stavbách, o bytech       

a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích), 

souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru, dokumentace výsledků šetření            

a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, sbírka listin [8]. 

Nově vytvořený operát se musel vypořádat s problémy, který představovaly 

především mapy stabilního katastru (vyhotoveny na 70% území) a parcely (sloučené do 

velkých půdních celků) evidované pouze ve zjednodušené evidenci. Především pro 

odstranění těchto nedostatků byla přijata Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 

koncepce digitalizace katastru, která měla za úkol doplnění chybějících parcel, dokončení 

automatizace listů vlastnictví, doplnění daňových údajů k parcelám, zhušťování 

podrobného bodového pole pro potřeby pozemkových úprav, digitalizace katastrálních 

map. V rámci digitalizace se doplnil soubor popisných informací (SPI) a soubor 

geodetických informací (SGI) o parcely zjednodušené evidence. Plná digitalizace SPI byla 

dokončena v roce 1998. 

V rámci digitalizace souboru geodetických informací vznikaly dva typy 

katastrálních map. Prvním typem se staly digitální katastrální mapy (DKM) 

v souřadnicovém systému S-JTSK, které vznikly novým mapování nebo přepracování 

platných katastrálních map s číselně vyjádřeným obsahem (pro 3. A 4. třídu přesnosti). 

Druhým typem map byly katastrální mapy digitalizované (KM-D), které vznikly 

přepracováním původních katastrálních map v sáhovém měřítku. Tento typ je veden buď 

v souřadnicovém systému S-JTSK nebo v původním systému (gusterberský, 

svatoštěpánský). V případě KM-D vedené v původním souřadnicovém systému se jedná 

opět o ostrovní mapu [1]. 

Dalším vývojovým stupněm bylo zavedení a spuštění informačního systému 

katastru nemovitostí (ISKN). Tento systém se vytvářel v letech 1997 – 2001. Po spuštění 
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systému došlo ke zcela novému způsobu vedení a správy katastru nemovitostí do jediného 

informačního systém společného pro všechna katastrální pracoviště. Od tohoto data bylo 

možné poskytnout aktuální data prostřednictvím dálkového přístupu z území celé 

republiky. Výměnný formát ISKN obsahoval data katastru nemovitostí poskytované 

veřejnosti [1]. 

 

2.1.5 Katastr nemovitostí od 1. 1. 2014 

V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, který zavedl 

mnoho nových pojmů, nastala nutnost sladit s tímto novým stavem i legislativu resortu. 

Řada pojmů však nebyla nových, ale historicky obnovených. Důležitým bylo opětovné 

zavedení zásady „superficies solo cedit“ tedy, že stavba je součástí pozemku. S tím souvisí                

i skutečnost, že katastr přestal evidovat rozestavěné budovy a byty. 

Platnými právními předpisy od data 1. 1. 2014 jsou zákon č.256/2013 Sb. o katastru 

nemovitostí (katastrální zákon) a prováděcí vyhláška č.357/2013 Sb. o katastru 

nemovitostí. 

Geometrický plán, který je popsán v další části diplomové práce, byl zpracován 

v době platnosti právních předpisů před datem 1. 1. 2014. 
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3 Geometrický plán, ZPMZ, Dokumentace o vytyčení 
hranice pozemku 

 

 

3.1 Geometrický plán 

 

Geometrický plán se dle vyhlášky č.26/2007 Sb. §73 odst. 1 [6] vyhotovuje pro: (viz obr.1) 

- změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky (dle §22 

odst.3) 

- změnu hranice pozemku 

- vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu 

- určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky 

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu (§64 odst.3) 

- doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu 

- opravu geometrického a polohového určení nemovitosti 

- upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení 

- průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 

- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

 

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden 

zápis do katastru a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro 

provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací [8]. 

Geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá 

platným předpisům a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel (zákon 

č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky § 19 odst. 2) [8]. 

Kopie plánu, zřetelně jako kopie označená, musí být ověřena osobou s úředním 

oprávněním (zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR § 19 odst. 3) [8]. 

Geometrický plán má základní formát A4 a vyhotovuje se po jedné straně 

podložky. Plány větších rozměrů se do základního formátu skládají postupem podle bodů 

3b a 3c ČSN 01 3111 „Skládání výkresů“, aby složení nebránilo prohlížení jednotlivých 

částí po jeho spojení s listinou. Skládá-li se z více listů nebo archů, tyto se spolu pevně 
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spojí a spojení se překryje přelepkou nesoucí na zadní straně plánu otisk razítka 

ověřovatele umístěný zčásti na nálepce a zčásti na plánu samém [6]. 

V katastrální mapě nelze bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového 

plánu zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva [6]. 

Zasahuje-li předmět měření znázorněný na geometrickém plánu do více 

katastrálních území, vyhotoví se samostatný plán pro každé katastrální území, není-li 

s katastrálním úřadem dohodnuto jinak [6]. 

 

Obrázek 1: Dělení geometrických plánů  
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3.1.1 Podklady pro vyhotovení plánu 
 

 

Obrázek 2: Podklady pro vyhotovení geometrického plánu [6] 

 
 

- Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací [6].  

- Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí spolu 

s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 

evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud 

nejsou dosud vyznačeny v SGI a SPI katastru nebo pokud mají vyšší přesnost než 

platná katastrální mapa [6]. 

- Dalšími podklady jsou zejména [6]:  

a) záznamy podrobného měření změn, RES a starší výsledky zeměměřické činnosti 

b) údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech       

a bodech podrobného polohového bodového pole 

c) údaje BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu 

se zobrazením obvodů a kódů BPEJ, kde jsou v katastru obsaženy 
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Součinnost při vyhotovování plánu  [6] 

1) K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad:  

- přidělí číslo záznamu podrobného měření změn, podle potřeby parcelní čísla 

nových parcel a čísla bodů podrobného polohového bodového pole, pokud budou 

takové body zřizovány,   

- poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady podle §74 ve výměnném 

formátu nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě 

reprografických kopií.  

2) V případě pochybnosti, zda osoba, která vyhotovuje geometrické plány, je odborně 

způsobilá, může katastrální úřad při poskytování podkladů podle odst.1 požadovat 

předložení dokladů prokazujících způsobilost podle zákona o zeměměřictví.   

 

3.1.2 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

 

 

Obrázek 3: Obsah a náležitosti geometrického plánu [6] 
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c) u vyhotovitele geometrického plánu jméno, příjmení a adresa trvalého 

pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání 

podnikatele-fyzické nebo právnické osoby  

d) název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy 

e) způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede               

u jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic 

f) údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu   

 

Grafické znázornění [6] 

- Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy,  vyhotovuje  se černě ve  vhodném měřítku, které  zaručuje zřetelnost 

kresby a čitelnost popisu, včetně  malých dílů  parcel a jejich označení, přičemž se 

vždy použijí platné mapové značky podle bodu 10 přílohy vyhlášky č.26/2007 Sb.. 

Rozsah grafického znázornění se volí tak, aby byla dostatečně zřejmá souvislost změny 

s jejím okolím. Kontrolní body, které jsou od změny značně vzdáleny, mohou být 

znázorněny schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totožnosti. 

- V případech, kdy rozsah právních vztahů k nemovitostem je graficky vyjádřen na 

jiných mapových podkladech než na katastrální mapě, doplní se grafické znázornění 

kresbou polohopisu z těchto podkladů. V nutných případech se vyhotoví grafické 

znázornění z podkladů odděleně od grafického znázornění z katastrální mapy, při 

dodržení zásady jednobarevnosti.  

- V grafickém znázornění se použijí zejména tyto mapové značky: 

a) tenká čára 

1. plná pro dosavadní stav katastrální mapy,  

2. střídavá pro spornou hranici (kód čáry 0.012) a pro zobrazení právních 

vztahů k nemovitostem (podle bodu 17.6 přílohy vyhlášky č.26/2007 Sb.), 

přitom při její shodě s hranicí podle bodu 1. se zakreslí v nutném rozsahu 

souběžně s plnou čárou, 

3. čárkovaná (kód čáry 0.072) pro zobrazení rámů mapových listů, přitom při 

čáře se uvede označení mapových listů, 
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b) velmi tlustá čára 

1. plná (kód čáry 0.016) pro nový stav hranic a vyznačení nových sluček, 

2. střídavá (kód čáry 0.126 a 0.136)) pro nový stav hranic jako v písmenu a) 

3. bod 2,  

c) značka pořadové číslo 1.05 pro hraniční znak bodu shodně pro dosavadní a nový 

stav, jedná-li se o bod, jehož poloha je zpřesněna podle katastrálního zákona, 

použije se zobrazení značky síla čáry o specifikaci 4; značka č. 1.09, jedná-li se      

o bod, jehož poloha je zpřesněna (průměr značky je 0,5 mm), 

d) značka pořadové číslo 2.18 (slučka) pro vnitřní kresbu v rámci parcely,  

e) parcelní čísla a označení dílů písmem velikosti 2 mm až 3 mm, nová parcelní čísla 

se zvýrazní oválem a parcelní čísla z mapových podkladů (podle bodu 17.6 přílohy 

vyhlášky č.26/2007 Sb.) se uvedou v kulaté závorce, 

f) značky druhů pozemků a způsob jejich využití (bod 10.4 přílohy vyhlášky 

č.26/2007 Sb.) se vyznačí podle údajů katastru pro dosavadní stav a podle povahy 

navrhované změny a skutečného stavu v terénu pro nový stav a umístí se nad 

parcelním číslem, 

g) rozsah nového věcného břemene se vyznačí mapovou značkou pořadové č. 2.28 

(bod 10.3 přílohy č. vyhlášky č.26/2007 Sb.) o specifikaci tloušťky čáry 4, přitom 

značka se použije jen pro hranici rozsahu věcného břemene k části pozemku, která 

není shodná s hranicí pozemku a šrafováním. 

 

- Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými tenkými 

plnými čárami vyznačenými kolmo k rušené čáře. Rušená parcelní čísla a mapové 

značky se podélně škrtnou tenkou čárou. Zanikající slučka se zruší dvěma krátkými 

tenkými plnými čárami zobrazenými rovnoběžně s čárou, na níž slučka leží. Slučka na 

zanikající vnitřní kresbě se neškrtá. 

- Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě nutnosti s použitím číselných 

indexů. Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, označení písmeny malé 

abecedy se nepoužije.  
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- V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově 

vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. Pokud 

délku mezi lomovými body není možné změřit, uvede se v kulaté závorce délka 

vypočtená ze souřadnic. Číslo bodu se uvede ve formátu použitém v seznamu 

souřadnic. 

- Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se 

sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S. 

- V grafickém znázornění geometrického plánu pro vymezení rozsahu skupiny věcných 

břemen stejného druhu k částem více pozemků se vyznačuje rozsah obvodem celé 

skupiny věcných břemen k částem pozemků a v prostorech s digitální mapou nebo 

digitalizovanou mapou v S-JTSK se uvádějí průsečíky obvodu skupin s hranicemi 

parcel. V grafickém znázornění geometrického plánu pro vymezení rozsahu více 

věcných břemen k částem jednoho pozemku se věcná břemena rozlišují písmeny velké 

abecedy, přitom se nemohou ani z části překrývat. Hranice rozsahu věcného břemene 

k části pozemku nedělí hranici parcely.    

 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí [6]  

- Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem Úřadu. 

- V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a způsobu 

využití pozemku, typu stavby a způsobu využití stavby se uvedou v novém stavu podle 

skutečnosti v terénu, přičemž se užijí jejich zkrácené názvy podle bodu 1 až 4 přílohy 

vyhlášky č.26/2007 Sb.. 

- V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným 

parcelám (nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí údaje 

o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle 

evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. Slučuje-li se do 

nové parcely dosavadní parcela, uvede se ve sloupci „Označení dílu“ slovo „celá“. 

Odděluje-li se z jedné parcely více dílů, které se v novém stavu slučují do jedné 

parcely, uvede se ve výkazu dosavadního a nového stavu jen součet jejich výměr. 
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- U parcel zjednodušené evidence (EN, PK, GP) se uvede společně (pro celý sloupec) 

nebo, je-li to potřeba, jednotlivě u parcelního čísla původ těchto parcel podle bodu 7.3. 

přílohy vyhlášky č.26/2007 Sb., popřípadě název původního katastrálního území.   

 

Seznam souřadnic [6] 

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních 

bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y, X a kód 

kvality.  

U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených                         

v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo čísla 

zkrácená, která obsahují na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného měření 

změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají počáteční 

nuly). 

Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí se v místním systému. Druh 

systému se uvede u nadpisu „Seznam souřadnic“.  

V případě přizpůsobení změny mapě podle bodu 16.26 písm. b) vyhlášky č.26/2007 

Sb., 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 dosavadního určení hranice lomovými body s kódem 

charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této 

hranice, ke které 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. 

Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického 

znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. Podle potřeby se doplní 

dalším sloupcem se stručnou poznámkou (například způsob označení bodu v terénu, pokud 

není u všech bodů stejný nebo pokud není ze zobrazení zřejmý).   
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Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu [6] 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru nemovitostí, popřípadě podle 

zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušejícího k tomuto kódu.    

Je-li díl parcely katastru nebo parcely zjednodušené evidence v novém stavu porovnání se 

stavem evidence právních vztahů v geometrickém plánu dělen hranicí BPEJ, uvádí se také 

výměra,  která v takovém  dílu odpovídá příslušnému kódu BPEJ. 

Výkaz údajů o BPEJ se vyhotovuje v územích, kde katastr tyto údaje eviduje          

a v případech, kdy sice nejsou údaje o BPEJ v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak 

z podkladů uložených u katastrálního úřadu lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu 

přiřadit.   

 

Ověření geometrického plánu [6]  

(1) Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli geometrického 

plánu, a to na všech stejnopisech.  

(2) Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje pod otisk 

razítka ověřovatele.   

 

Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem [6] 

(1) O potvrzení 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              

k projednání případných vad v geometrickém plánu s katastrálním úřadem a k převzetí 

geometrického plánu zpět. Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu jsou 

nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. 

(2) Před potvrzením geometrického plánu katastrální úřad zkontroluje, zda geometrický 

plán je vyhotoven pro některý z účelů podle § 73 odst. 1 vyhlášky č.26/2007 Sb. a zda 

nemá jiné vady podle §72 odst. 2 vyhlášky č.26/2007 Sb., 
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(3) Geometrický plán katastrální úřad potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada při 

přezkoumání podle odst. 2 a je-li v souladu s údaji záznamu podrobného měření změn. 

Souhlas s očíslováním parcel katastrální úřad potvrdí na všech stejnopisech 

geometrického plánu. Jeden stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného 

měření změn se ponechá na katastrálním úřadu pro další využití, ostatní stejnopisy 

geometrického plánu se vrátí ověřovateli.    

 

Dokumentace geometrického plánu [6] 

Katastrální úřad založí stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného měření 

změn do měřické dokumentace.   

 

Vyhotovení a ověření kopie stejnopisu geometrického plánu [6] 

Ověřenou kopii stejnopisu geometrického plánu založeného podle § 81 vyhlášky 

č.26/2007 Sb. vyhotoví katastrální úřad na požádání vyhotoviteli geometrického plánu. 

Označí ji slovem "Kopie" a opatří doložkou "Kopie souhlasí se stejnopisem 

geometrického plánu založeným u katastrálního úřadu.", otiskem razítka katastrálního 

úřadu se státním znakem, datem vyhotovení, jménem, popřípadě jmény, příjmením            

a podpisem zaměstnance pověřeného ověřováním kopií geometrických plánů.  

Ostatním žadatelům vyhotoví katastrální úřad kopii stejnopisu plánu jen v případě, že je již 

součástí listiny, podle níž byl proveden zápis do katastru. 
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3.2 Záznam podrobného měření změn 

 

Záznam podrobného měření změn má dle přílohy 16.1 vyhlášky č. 26/2007 Sb. tyto 

náležitosti:  [6] 

- popisové pole 

- náčrt 

- zápisník 

- protokol o výpočtech 

- záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

- návrh zobrazení změny 

- údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 

hranic 

 

Popisové pole je vyhotoveno dle přílohy 16.7 vyhlášky č.26/2007 Sb. a za textem            

„S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo změněných hranic byl 

v terénu seznámen:“ se uvede odkaz na příslušný „Protokol o zjišťování průběhu hranic“. 

Náčrt je vyhotoven dle přílohy 16.10 až 16.16 vyhlášky č.26/2007 Sb. 

Zápisník je vyhotoven dle přílohy 16.17 a 16.18 vyhlášky č.26/2007 Sb. 

Protokol o výpočtech je vyhotoven dle přílohy 16.19 až 16.21 vyhlášky č.26/2007 Sb. 

Číslo podrobného bodu je dvanáctimístné. První tři číslice jsou pořadovým číslem v rámci 

okresu. Čtvrtá číslice je buď 0 (v rámci okresu) nebo má hodnotu 1 až 8 (příslušnost 

záznamu podrobného měření změn do katastrálního území sousedního okresu). Pátá až 

osmá číslice jsou číslem záznamu podrobného měření změn. Devátá až dvanáctá číslice 

jsou vlastním číslem bodu v rozsahu (0001 až 3999). Úplné číslo pomocného měřického 

bodu a pomocného bodu pro výpočet má shodné číslování jako podrobný bod. Pouze 

poslední čtyři číslice (vlastní číslo bodu) jsou od čísla 4001 včetně. 

Záznam výsledků výpočtu výměr je vyhotoven dle přílohy 16.22 až 16.23 vyhlášky 

č.26/2007 Sb. (v případě pokud dochází k určení výměr nových a změněných parcel). 

Návrh zobrazení změny je vyhotoven dle přílohy 16.24 až 16.27 vyhlášky č.26/2007 Sb.   

[6] 
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3.3 Dokumentace o vytyčení hranice pozemku 

 

Dokumentace o vytyčení hranice pozemku se vyhotovuje dle přílohy 16.28 až 16.31 

vyhlášky č.26/2007 Sb. tyto náležitosti:  [6] 

Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic 

vytyčených lomových bodů hranice pozemku a protokol o vytyčení hranice pozemku. 

Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem na každé samostatné části 

dokumentace o vytyčení hranice pozemku [6]. 

 

Protokol o vytyčení hranice pozemku obsahuje:  [6] 

a) jméno (popř. jména), příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby 

(popř. adresa bydliště), nemá-li trvalý pobyt na území České republiky nebo 

název a adresu sídla právnické osoby, která dokumentaci o vytyčení pozemku 

vyhotovila, 

b) údaje o objednateli vytyčení hranice pozemku v rozsahu dle písmene a), 

c) název katastrálního území a obce, číslo záznamu podrobného měření změn, 

údaje o rozsahu vytyčení s uvedením parcelních čísel dotčených pozemků, 

d) údaje o podkladu, podle kterého bylo provedeno vytyčení, a o způsobu 

vytyčení, 

e) způsob označení lomových bodů vytyčované hranice, 

f) údaje o vlastnících pozemků dotčených vytyčením v rozsahu podle písmene a) 

a údaj o účasti na seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků, 

g) případné připomínky vlastníků dotčených pozemků k průběhu a označení 

vytyčené hranice pozemku opatřené jejich podpisy, 

h) datum a podpis vytyčovatele, kterým potvrzuje vytyčení hranice podle katastru, 

popřípadě otisk razítka vytyčovatele, 

i) údaje o ověření.   
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4 Praktická část – vyhotovení geometrického plánu 

 

4.1 Popis lokality 
 

Katastrální území Obora v Podbezdězí tvoří část obce Doksy. Obec Doksy leží 15 

km JV od České Lípy. V rámci katastrálního území se lokalita nachází na severu mezi 

silnicí č. 38 a silnicí vedoucí z Doks do Tachova při katastrální hranici s k.ú. Doksy u 

Máchova jezera a k.ú. Tachov u Doks.  

Zaměřované území je tvořeno dvěma částmi. První část je umístěna mezi silnicí      

a železniční tratí v zarostlém a zamokřeném terénu. Druhá lokalita se nachází na poli mezi 

železničním koridorem a silnící vedoucí z Doks do Tachova. Tato lokalita je tvořena 

přehledným rovinatým terénem, který je uprostřed přerušen menším lesním komplexem 

(viz obrázek 4 a obrázek 5). 

Geometrickým plánem je dotčeno šest pozemků (parcelní číslo 494/1, 502/2, 505, 

506, 509, 617/1) o celkové výměře 117 10 90 m
2
 a 32 parcel zjednodušené evidence. 

 

 

Obrázek 4: Lokalita Obora v Podbezdězí 
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Obrázek 5: Ukázka zájmového území 
 

 

4.2 Vyhledání a zajištění podkladů 
 

Základním (prvotním) podkladem pro zpracování geometrického plánu byly 

materiály v tištěné podobě předané pozemkovým úřadem. 

Jednalo se o tyto podklady: 

- rozhodnutí okresního úřadu Česká Lípa (referát pozemkový) o schválení dohody    

o vydání nemovitostí mezi osobou povinnou (Státní statek Dubá a Zemědělské 

družstvo Doksy) a osobami oprávněnými 

- výpis z katastru nemovitostí listu vlastnictví č. 6 pro katastrální území Obora 

v Podbezdězí 

- srovnávací sestavení parcel pro příděl č. 11 (viz obrázek 6) 

- kopie katastrální mapy doplněná orientačním zákresem podle mapy bývalého 

pozemkového katastru 
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Obrázek 6: Ukázka podkladu z pozemkového úřadu – srovnávací sestavení parcel 

 

 

Z takto získaných podkladů jsem již mohl provést přípravné kancelářské práce pro 

zajištění údajů z katastrálního pracoviště. Na portálu Českého úřadu zeměměřického          

a katastrálního jsem v sekci nahlížení do katastru (v katastrálním území Obora 

v Podbezdězí) vyhledal údaje o dotčených parcelách (číslo, výměra, druh, označení 

mapového listu). V části databáze bodových polí jsem vyhledal geodetické údaje o bodech, 

které se nacházejí v zájmovém území. Pro rekognoskaci v terénu jsem vytiskl geodetické 

údaje ke zhušťovacímu bodu č. 000907102080 „U železniční tratě“. Dále jsem si připravil 

seznam dotčených parcel a seznam nových parcel (počet podlomení). Nyní jsem již měl 

dostatečné množství informací pro zajištění a vyhledání podkladů na příslušném 

katastrálním pracovišti. 

Ještě před osobní návštěvou katastrálního pracoviště jsem konzultoval definitivní 

rozsah zaměření s příslušným referentem pozemkového úřadu. 

Katastrální území Obora v Podbezdězí je v územní působnosti katastrálního 

pracoviště Česká Lípa. Po telefonické domluvě jsem si s pověřeným pracovníkem 
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katastrálního úřadu v České Lípě domluvil konkrétní termín pracovní návštěvy za účelem 

získání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu. V technické dokumentaci jsem 

získal reprografické kopie katastrálních map a map bývalého pozemkového katastru (viz 

obrázek 8 a obrázek 9). Bývalým pozemkovým katastrem bylo přídělové řízení. Proto jsem 

vyhledal příslušné mapové podklady z doby přídělového řízení s vyznačením dělených 

parcel včetně příslušných listin. Jako dalších podkladů jsem využil RES a předchozí 

výsledky zeměměřických činností, které řešily území v rámci zadané lokality. Pověřený 

pracovník katastrálního pracoviště mi přidělil číslo ZPMZ 212 a data v příslušném 

zájmovém území mi předal v elektronické podobě ve výměnném formátu vfk. Tato data 

obsahovala kompletní informace (SPI, SGI, RES). 

 

 

Obrázek 7: Ukázka rastrové mapy KN – k.ú. Obora v Podbezdězí 
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Obrázek 8: Ukázka přídělového plánu – k.ú. Obora v Podbezdězí 

 

 

Obrázek 9: Ukázka mapy bývalého PK 
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4.3 Zaměření změn v terénu 
 

4.3.1 Přípravné práce 

 

V této části jsem již měl k dispozici podklady z katastrálního pracoviště. Při 

prozkoumání dokumentace jsem zjistil, že bude možné použít pro danou lokalitu předchozí 

výsledky zeměměřické činnosti. Pro další měření a výpočty jsem využil body ze ZPMZ 

197 a ZPMZ 199 v katastrálním území Obora v Podbezdězí, body ze ZPMZ 1971 

v katastrálním území Doksy u Máchova jezera a body ze ZPMZ 36 v katastrálním území 

Tachov u Doks. Mapovým podkladem byly katastrální mapy v měřítku 1:2000         

Mimoň 7-6/3, Mimoň 7-7/1, Mimoň 7-7/2, Mimoň 8-6/4, Mimoň 8-7/2 (viz obrázek 7). 

Dalším mapovým podkladem byla mapa bývalého pozemkového katastru se 

zákresem stavu, který se bude obnovovat v rámci vyhotovení geometrického plánu. 

V grafickém přídělovém plánu jsou předmětné parcely umístěny ve třech lokalitách           

a označeny č. 11. 

V kanceláři jsem provedl porovnání map katastru nemovitostí s mapou bývalého 

pozemkového katastru a vytipoval jsem identické body pro transformaci lomových bodů 

hranice. Souřadnice prvotně určených podrobných bodů v souřadnicovém systému S-JTSK 

(předchozí ZPMZ) a souřadnice zhušťovacího bodu č. 208(0710) jsem získal z výměnného 

formátu vfk (a ověřil s geodetickými údaji – viz obrázek 10). Výměnný formát získaný 

z katastrálního pracoviště jsem importoval do programu GROMA. Následně jsem 

z databáze provedl import vybraného seznamu souřadnic a ten pomocí softwarového 

vybavení nahrál ve formátu *csv do přístroje Trimble R8. 
 

 

Obrázek 10: Ukázka geodetických údajů zhušťovacího bodu č. 208 
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4.3.2 Identické body 

 

Identický bod je podrobný bod v terénu jednoznačně identifikovatelný a zobrazený 

v katastrální mapě, popř. mapě dřívější pozemkové evidence. Důvodem zaměření 

identických bodů je potřeba podrobné měření zobrazit a navázat na polohopisný obsah 

katastrální mapy, popř. mapy dřívější pozemkové evidence. 

Volba identických bodů musí splňovat náležitosti § 70 odst.2 vyhlášky č.26/2007 

Sb.. Cituji: „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“ [6]. 

Za identické body se volí body v okolí změny, zejména a) trvalým způsobem 

označené původní lomové body na hranicích katastrálních území nebo na hranicích 

pozemků, přednostně jsou – li na styku tří nebo více takových hranic b) lomové body na 

obvodu budov, případně body na jiných trvalých předmětech obsahu katastrální mapy, lze 

– li předpokládat, že se jejich původní poloha nezměnila. Jako identický bod lze použít       

i styk hranic tří nebo více pozemků, trvalým způsobem neoznačený, jehož poloha je 

v terénu zřetelná a určitá. Výjimečně lze identický bod nahradit průsečíkem spojnice dvou 

identických bodů s hranicí pozemku, která je v terénu zřetelná a určitá, popřípadě 

identickou linií hranice pozemku, která je v terénu zřetelná a určitá. Průsečík musí být 

zajištěn alespoň jednou kontrolní mírou. Je – li více použitelných identických bodů, volí se 

přednostně body co nejbližší zaměřované změně [6]. 

 

4.3.3 Zaměření změny 

 

Pro měření v terénu jsem si v kanceláři připravil pro vytyčení (ověření polohy) 

celkem 13 bodů. V terénu jsem nejprve provedl technologií GNSS vyhledání a ověření 

zhušťovacího bodu. Dále jsem měřením v terénu, opět technologií GNSS, provedl kontrolu 

podrobných bodů prvotně určených v předchozích ZPMZ. Jednalo se o body z k.ú. Obora 

v Podbezdězí (197-141), body z k.ú. Doksy u Máchova Jezera (1971-34 až 1971-41,   

1971-44) a o body z k.ú. Tachov u Doks (36-7). Z takto připraveného seznamu podrobných 

bodů byla technologií GNSS ověřena poloha pouze 8 bodů (viz příloha č.15). Bod č. 199-

34 (roh stavby) jsem ověřil kontrolními oměrnými mírami. Byla tak splněna podmínka dle 
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přílohy 13.4 b) vyhlášky 26/2007 Sb.. Cituji: „Ověření souřadnic stávajícího podrobného 

bodu polohopisu se provádí pomocí nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného 

bodu polohopisu a jejich porovnání s prvotně určenými souřadnicemi“ [6]. Všechny 

kontrolně zaměřené podrobné body splňují kriteria kódu kvality 3 se základní střední 

souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m.  

Celkem tedy bylo kontrolně ověřeno 8 podrobných bodů a 1 zhušťovací bod (viz 

příloha č. 15). Ověřené body jsou rozmístěny v rámci celé zaměřované lokality. U všech 

kontrolně zaměřených podrobných bodů byla dochována původní stabilizace znakem z 

plastu. Protože původně určené podrobné body z k.ú. Doksy u Máchova jezera tvoří 

zároveň hranici obnovovaných pozemků, byly tyto body následně zahrnuty do 

dokumentace o vytyčení hranice pozemků. Katastrální hranici v tomto místě tvoří znatelná 

mez mezi polní tratí. 

 

 

Obrázek 11: Trimble R8 GNSS a kontrolní jednotka Trimble CU 
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Obrázek 12: Totální stanice TOPCON GPT - 3005N 

Výsledky s testováním přesnosti kontrolně zaměřených bodů technologií GNSS jsou 

zobrazeny tabulce č. 1. 
 

 

Číslo bodu mx my mxy 

000907102080 0,02 0,02 0,02 

017019710034 0,03 0,05 0,04 

017019710035 0,03 0,04 0,03 

017019710036 0,01 0,00 0,01 

017019710037 0,07 0,01 0,05 

017019710039 0,02 0,06 0,04 

017019710040 0,04 0,03 0,05 

017019710041 0,01 0,05 0,04 

017019710044 0,01 0,01 0,01 

Tabulka 1: Střední souřadnicové chyby kontrolně zaměřených bodů 
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Střední souřadnicová chyba mxy je dána vztahem: 
 

   , kde mx a my jsou střední chyby určení souřadnic x, y 

 

Mezní souřadnicová chyba uxy je dána vztahem: 

Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední 

souřadnicové chyby mxy. 

Všechny kontrolně zaměřené podrobné body splňují kriteria kódu kvality 3 se 

základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m.  

V další fázi měření v terénu jsem provedl zaměření pomocných měřických bodů 

technologií GNSS prostřednictvím metody RTK s využitím sítě permanentních 

referenčních stanic Czepos. Zaměření pomocných měřických bodů bylo provedeno 2x 

technologií GNSS, tak aby byla splněna podmínka dvojího nezávislého měření. Celkem 

bylo určeno 5 pomocných měřických bodů (4001 až 4005). Konkrétní výsledky měření 

uvádím v příloze č. 15. 

 

SEZNAM SOUŘADNIC (stanoviska): 

 

Číslo bodu Y X Poznámka 

082002124001 719355.64 994002.17 GNSS 

082002124002 719962.06 994073.35 GNSS 

082002124003 718629.54 994546.80 GNSS 

082002124004 718492.89 994567.46 GNSS 

082002124005 718605.41 994414.14 GNSS 

Tabulka 2: Seznam souřadnic pomocných měřických bodů 

 

Nyní jsem měl připraveno bodové pole pro podrobné měření polární metodou. 

Z bodu č. 4001 byla provedena vzájemná orientace na bod č. 4002 a dále měřeny směry na 

body bodového pole č. 8(0710), č. 25(0710), č. 227(0710) a č. 229(0710). Z bodu č. 4003 

byla provedena orientace na bod č. 4003 a bod č. 208(0710). Z bodu č. 4004 byla 

provedena orientace na bod č. 4005 a bod č. 208(0710). Z bodu č. 208(0710) byla 
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provedena vzájemná orientace na bod č. 4003 a měřen směr na bod č. 25(0710). Při 

podrobném měření jsem v terénu zaměřil body na zřetelných hranicích. Jedná se o body na 

katastrální hranici mezí k.ú. Obora v Podbezdězí a k.ú. Doksy u Máchova jezera, která 

navazuje na body určené v ZPMZ 1971 a je v terénu tvořena zřetelnou (znatelnou) hranicí 

meze. 

Dále jsem zaměřil hranici části obvodu lesního komplexu ve středním úseku 

lokality, lomový bod na hranici drážního tělesa u katastrální hranice s k.ú. Doksy               

u Máchova jezera, část hranice drážního tělesa směrem k silnici I. třídy č. 38 v jižní části 

lokality, část hranice silnice I. třídy č. 38 v jižním úseku lokality. Výsledky měření jsou 

uvedeny v příloze č. 17. 

Nově zaměřené podrobné body spolu s prvotně určenými body v předchozích 

ZPMZ jsem následně použil jako identické body pro transformaci lomových bodů hranice 

dle dřívější pozemkové evidence do souřadnicového systému S-JTSK. 

 

 

Obrázek 13: Schéma měřické sítě 
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4.4 Zpracování dat 
 

 

4.4.1 Použité přístroje a programové vybavení 

 

Použité přístroje a pomůcky: 

- Trimble R8 GNSS (kontrolní jednotka TCU, polní software Trimble ACCESS) byl 

použit pro ověření stávajícího bodového pole, doplnění sítí pomocných měřických 

bodů a vytyčení nově určených podrobných bodů. 

Přesnost - kinematická metoda: 

Poloha �}10 mm + 1 ppm RMS 

Výška �}20 mm + 1 ppm RMS 

Doba trváni inicializace3:    < 10 sekund 
  

- Totální stanice TOPCON-3005N - zaměřování podrobných a pomocných měřických 

bodů 

Technické parametry: 

Úhlová přesnost 5”/1.5 mgon 

Délková přesnost 3mm+2ppm< 

Dosah dálkoměru 3000 m 

Dosah bez hranolu 250 m 
 

- Digitální planimetr Ushikata X-Plan 

- Laserový dálkoměr Leica DISTO TM, vysílačky TOPCOM, ocelové komparované 

pásmo, teleskopická trasírka pod hranol, odrazný hranol, stativ, kladivo 

 

 

Obrázek 14: Kontrolní jednotka TCU 

http://www.geotronics.cz/geodeticke-pristroje/kontrolni-jednotky/trimble-cu-model3
http://www.geotronics.cz/geodeticke-pristroje/software/trimble-access-polni-software/trimble-access
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Použité programy: 

- GROMA v 10 

Jedná se o geodetický software pracující v prostředí MS Windows, který je určen ke 

geodetickým výpočtům. V programu lze řešit všechny základní geodetické úlohy           

a zpracovávat surová data ve formátech přenesených z totálních stanic až po výsledné 

souřadnice [11]. Jednou z velkých předností systému Groma je, že podporuje 

komunikaci s grafickým programem MicroStation. 

- MicroStation PoverDraft 

Program MicroStation je produktem americké firmy Bentley a patří do skupiny 

grafických programů označovaných jako „CAD“. Využívá se pro vyhotovení 

grafických výstupů. 

- Survey Controller – pro výpočet souřadnic 

- Program Geoman – pro přenos dat z totální stanice do PC  

- Microsoft Word, Microsoft Excel 

 

Výpočetní práce jsem provedl v programu GROMA v 10, grafické zpracování 

v programech GROMA v 10 a MicroStation PowerDraft. 

 

 

4.4.2 Metody měření 

 

Při podrobném měření se používají zejména tyto metody: 

- Polární metoda 

- Metoda GNSS 

- Metoda pravoúhlých souřadnic 

- Metody protínání 

Jako hlavní měřická metoda podrobného měření byla použita polární metoda. 

Poloha měřených podrobných bodů se určuje polárními souřadnicemi (vodorovný úhel 

měřený ze stanoviska a vodorovná délka). Měřickou síť tvořily body polohového 

bodového pole a pomocné měřické body. Postup ověření stávajícího bodového pole           
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a určení souřadnic pomocných měřických bodů je popsán v kapitole 4.3. Nově jsem 

polární metodou určil 18 podrobných bodů. Jednalo se o identické body a o body na 

dosavadní hranici dotčené změnou, mezi níž se průběh hranice neměnil. Kontrolní měření 

jsem provedl metodou kontrolních oměrných. Výsledky měření uvádím v příloze č. 17. 

Dále jsem při podrobném měření ze stanoviska č. 4002 s orientací na bod č. 4001 

kontrolně zaměřil 8 bodů z k.ú. Doksy u Máchova jezera, které byly v terénu vytyčeny 

technologií GNSS. 

Metodu GNSS jsem v terénu použil pro zaměření pomocných měřických bodů, 

ověření polohy bodů bodového pole a podrobných (prvotně určených v S-JTSK) bodů       

a pro vytyčení nově určených podrobných bodů. Měření bylo realizováno prostřednictvím 

metody RTK s využitím sítě permanentních referenčních stanic Czepos. Pro měření jsem 

použil přístroj Trimble R8 GNSS ve spojení s kontrolní jednotkou TCU a polním 

softwarem Trimble ACCESS. Konkrétní výsledky měření uvádím v příloze č.15. 

 

 

4.4.3 Charakteristiky přesnosti 

 

Charakteristika a kritéria přesnosti podrobného měření je dána bodem 13. přílohy 

vyhlášky č.26/2007 Sb [6]. Charakteristikou přesností určení souřadnic x, y podrobných 

bodů je střední souřadnicová chyba mxy, která se vztahuje k nejbližším bodům polohového 

bodového pole. Souřadnice podrobných bodů polohopisu se určují s přesností, která je 

dána základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. Charakteristikou relativní 

přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední chyba délky md. Délky se určují 

s přesností, která je dána základní střední chybou délky [6]. 

Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední 

souřadnicové chyby mxy. Mezní rozdíl délky ud se stanoví dvojnásobkem základní střední 

chyby délky md.  

Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaného nebo ověření 

souřadnic stávajícího podrobného bodu se provádí pomocí oměrných popř. kontrolních 

měření délek nebo nezávislého určení souřadnic podrobného bodu a jejich porovnání 

s prvotně určenými souřadnicemi [6]. 

http://www.geotronics.cz/geodeticke-pristroje/kontrolni-jednotky/trimble-cu-model3
http://www.geotronics.cz/geodeticke-pristroje/software/trimble-access-polni-software/trimble-access
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Přesnost se považuje za vyhovující, když rozdíl kontrolně měřené délky a délky 

vypočtené ze souřadnic je menší než mezní rozdíl ud [6]. 

Při ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu nezávislým kontrolním určením 

souřadnic nesmí skutečná souřadnicová chyba překročit hodnotu mezní souřadnicové 

chyby uxy [6]. 

 

Střední souřadnicová chyba mxy je dána vztahem: 
 

   , kde mx a my jsou střední chyby určení souřadnic x, y  

 

Základní střední chyba délky md je dána vztahem: 

md = k . [(d + 12) / (d + 20)] ,    

kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k se vypočte jako 2 násobek základní 

střední souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu s nižší přesností 

 

Mezní polohová chyba up je dána vztahem: 

up = 2 . uxy 

 

Kód kvality 

Základní stř. 

souřadnicová 

chyba mxy 

Určen geodetickými 

nebo fotogram. 

metodami 

Určen digitalizací 

z analogové 

mapy 

3 0,14 ano - 

4 0,26 ano - 

5 0,50 ano - 

6 0,21 - 1:1000, 1:1250 

7 0,50 - 1:2000, 1:2500 

8 1,00 - 1:2880 

Tabulka 3: Střední souřadnicové chyby dle kódu kvality [6] 
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Výsledky testování přesnosti vytyčených podrobných bodů jsou zobrazeny v tabulce č. 4: 

 

Číslo bodu mx my mxy 

082002120001 0,01 0,05 0,04 

082002120002 0,01 0,01 0,01 

082002120003 0,02 0,05 0,04 

082002120004 0,05 0,09 0,07 

082002120005 0,00 0,06 0,04 

082002120006 0,01 0,02 0,02 

082002120007 0,04 0,02 0,03 

082002120008 0,02 0,03 0,03 

082002120009 0,08 0,02 0,06 

082002120010 0,05 0,09 0,07 

082002120011 0,02 0,01 0,02 

082002120012 0,03 0,07 0,05 

082002120013 0,05 0,04 0,04 

082002120016 0,02 0,01 0,02 

082002120024 0,02 0,01 0,02 

082002120025 0,01 0,03 0,02 

082002120028 0,03 0,00 0,02 

082002120029 0,04 0,01 0,03 

082002120030 0,03 0,03 0,03 

082002120031 0,07 0,03 0,05 

082002120032 0,01 0,08 0,06 

082002120036 0,03 0,01 0,02 

082002120037 0,05 0,14 0,10 

082002120038 0,04 0,01 0,03 

082002120040 0,03 0,01 0,02 

082002120042 0,04 0,00 0,03 

082002120043 0,01 0,04 0,03 

082002120044 0,03 0,00 0,02 

082002120045 0,03 0,01 0,02 

082002120047 0,03 0,02 0,03 

082002120051 0,01 0,00 0,01 

082002120052 0,01 0,00 0,01 

082002120065 0,00 0,03 0,02 

Tabulka 4: Střední souřadnicové chyby vytyčovaných bodů 

 

Střední souřadnicová chyba mxy je dána vztahem: 
 

   , kde mx a my jsou střední chyby určení souřadnic x, y  



Ing. Radek Kvirenc: GP pro doplnění SGI o pozemek evidovaný v ZE v k.ú. Obora v Pod. 

 

2014 

46 

4.4.4 Výpočetní práce 
 
 

Výstup souřadnic podrobných bodů zaměřených technologií GNSS byl proveden 

pomocí globálního transformačního klíče a softwarového vybavení přímo v souřadnicovém 

systému S-JTSK (pro převod výšek byl použit model kvazigeoidu CR-2005, pro převod 

elipsoidických souřadnic na pravoúhlé souřadnice v systému S-JTSK byla použita 

sedmiprvková Helmertova prostorová transformace). Výstupním souborem je protokol      

o měření ve formátu *txt a seznam souřadnic ve formátu *txt. 

Záznam podrobného měření byl v terénu realizován vnitřní pamětí totální stanice 

Topcon 3005N. Naměřená surová data jsem exportoval z totální stanice do PC pomocí 

datového kabelu a programu Geoman. Výstupním souborem jsou data ve formátu *sdt, 

který jsem následně v PC přejmenoval na soubor s příponou *asc. Ještě před spuštěním 

přenosu dat jsem musel provést redukce z kartografického zobrazení a nadmořské výšky 

do S-JTSK. Redukci jsem provedl nastavením korekcí v programu Geoman. Vlastní 

korekce byla realizována zadáním průměrné nadmořské výšky, průměrné souřadnice Y      

a průměrné souřadnice X v měřené lokalitě. V programu Groma jsem zahájil proces 

otevření souboru s měřenými daty. V rámci procesu spuštění program automaticky 

konvertoval naměřená data do souborů s příponou *mes a *mex. 

 

 

Obrázek 15: Program Geoman 
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Souřadnice bodů bodového pole jsem vyhledal v sekci databáze bodových polí na 

portálu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a vytvořil jsem seznam souřadnic. 

Do programu Groma jsem importoval ze seznamu souřadnic v textovém tvaru s příponou 

*txt souřadnice bodů bodového pole (stanoviska a orientace). Souřadnice podrobných bodů 

prvotně určených v předchozích měřeních jsem převzal z podkladů předaných katastrálním 

pracovištěm (výměnný formát vfk), Souřadnice pomocných měřických bodů č. 4001 až    

č. 4005 byly vypočteny jako aritmetický průměr dvou nezávislých měření každého bodu. 

Konkrétní údaje uvádím v příloze č. 15. 

Souřadnice podrobných bodů jsem vypočetl polární metodou z daných bodů ve 

výpočetním programu GROMA (úloha polární metoda dávkou). Při výpočtu polární 

metody byly dodrženy mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí. 

Konkrétní hodnoty testování přesnosti jsou uvedeny příloze č. 17. Další použitou 

výpočetní metodou byla ortogonální metoda a metoda průsečík přímek. 

 

 

Obrázek 16: Program Groma 
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V další kroku jsem posuzoval vhodnost použití jednotlivých původně vytipovaných 

identických bodů na rastrovém obrazu map katastru nemovitostí (za pomoci softwarového 

vybavení programu GROMA) a na reprografické kopii map bývalého pozemkového 

katastru. Po pohledové kontrole jsem vybral celkem jedenáct identických bodů. Pro daný 

účel jsem jako transformační metodu zvolil podobnostní transformaci. Vzhledem k rozsahu 

lokality a vzhledem k počtu mapových listů byly provedeny celkem tři transformační 

úlohy. Dosažená střední souřadnicová chyba jednotlivých transformačních úloh byla 0,65 

m, 1,04 m a 0,84 m. Konkrétní výsledky uvádím v příloze č.17. Dosažená přesnost 

transformace (splňující kriteria přesnosti dle vyhlášky č.26/2007) dovoluje pokračovat 

v dalších výpočtech. V rámci transformačních úloh bylo nově určeno 32 bodů. Délka 

spojnice nově určovaných podrobných bodů č. 7 a č. 8 je větší než 200 m. Proto byl 

ortogonální metodou určen bod č. 65 na spojnici výše uvedených bodů. 

Pro další část měřických prací v terénu jsem v kanceláři provedl přípravu nově 

určených podrobných bodů pro vytyčení v terénu. Postup výpočtu souřadnic vytyčovaných 

bodů je podrobně popsán v kapitole 4.6.1. 

V závěrečné fázi kancelářského zpracování dat jsem vypočetl kontrolní oměrné      

a u parcel (jejichž lomové body byly určeny v souřadnicovém systému S-JTSK) jsem 

provedl výpočet výměr. Protože lomové body na hranici nových parcel nejsou určeny 

s kódem kvality 3 (nebo 4), způsob určení výměry se označí kódem 0. Při výpočtu 

kontrolních oměrných byly dodrženy mezní odchylky stanovené pro práci v katastru 

nemovitostí. Konkrétní hodnoty testování přesnosti jsou uvedeny příloze č. 17. 

 

 

4.5 Vyhotovení záznamu podrobného měření změn 

 

Vypracování záznamu podrobného měření změn jsem provedl v programu 

GROMA v rozšiřujícím grafickém modulu (založením projektu). Náčrt záznamu 

podrobného měření změn byl vyhotoven dle přílohy 16.10 až 16.16 vyhlášky č.26/2007 Sb. 

Výsledek je uveden v příloze č. 9 a 10. 

Výpočetní práce na geometrickém plánu znamenají v první řadě výpočet výměr. 

Výměry nových a změněných parcel jsem vypočetl ze souřadnic lomových bodů 

v souřadnicovém systému S-JTSK a graficky planimetrováním. U třech parcel bylo 
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provedeno zjednodušení dle přílohy 14.2 písm. b) vyhlášky č.26/2007 Sb. (výměra parcely 

určena odpočtem). Rozdíl mezi dosavadní a nově vypočtenou výměrou skupiny (parcela) 

jsem porovnal s mezní odchylkou dle přílohy 14.9 vyhlášky č.26/2007 Sb. a rozdíl jsem 

rozdělil úměrně velikosti jednotlivých vypočtených výměr. Stejným způsobem jsem 

postupoval i při výpočtu výměr dílů parcel zjednodušené evidence. Graficky určené 

výměry změněných parcel a dílů jsem provedl dvěma nezávislými výpočty digitálním 

planimetrem Ushikata. Pro vyrovnání výměry na výměru skupiny jsem použil průměr 

dvojího nezávislého výpočtu. 

V rámci výpočtu byla provedena změna výměry dvou parcel původního 

pozemkového katastru p.č. 634 a p.č. 658 (změna výměry dle § 29 odst.1 písmeno              

d) vyhlášky č.26/2007 Sb). Výsledek výpočtu výměr uvádím v příloze č. 7. 

Na závěr vyhotovení záznamu podrobného měření změn jsem vypracoval seznam 

souřadnic. U každého bodu jsou v seznamu souřadnic uvedeny souřadnice obrazu              

a souřadnice polohy, kód kvality a poznámka. Kód kvality je u souřadnic platného 

geometrického a polohového určení. U pomocných bodů se uvádějí pouze souřadnice 

polohy a poznámka. Konkrétní údaje jsou uvedeny v příloze č. 17. 

 

 

Obrázek 17: Zpracování náčrtu v programu Groma 
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4.6 Dokumentace o vytyčení hranice pozemku 
 

 

4.6.1 Výpočet souřadnic vytyčovaných bodů a vytyčení 

 

V rámci vytyčení nově určených podrobných bodů v terénu bylo nutné provést 

v kanceláři přípravu bodů pro vytyčení. Část bodů jsem vytyčil technologií GNSS 

(přehledný rovinatý terén). Další část bodů, umístěných v zarostlém terénu, jsem vytyčil 

polární metodou z daných pomocných měřických bodů.  

Před odjezdem do terénu jsem v kanceláři pomocí softwarového vybavení 

importoval do přístroje Trimble souřadnice podrobných bodů. Pro vytyčení podrobných 

bodů v zarostlém terénu jsem připravil polární vytyčovací prvky. Poloha vytyčených a 

zaměřených podrobných bodů byla v terénu ověřena oměrnými (popř. jinými kontrolními) 

mírami. 

V terénu bylo vytyčeno celkem 33 bodů z toho 19 bodů polární metodou a 14 bodů 

technologií GNSS. Vytyčené body byly trvale stabilizovány předepsaným způsobem znaky 

z plastu. Konkrétní výsledky jsou uvedeny v přílohách č. 15 a č. 17. 

Vytyčená hranice byla v terénu projednána a pochůzkou v terénu předána 

vlastníkům všech dotčených pozemků. K účasti na projednání vytyčené hranice jsem 

písemnou pozvánkou přizval všechny dotčené vlastníky. Písemná pozvánka byla odeslána 

doporučeně prostřednictvím České pošty. Pozvánka obsahuje údaje o termínu vytyčení, 

údaje o místě a času srazu dále základní údaje o důvodu vytyčení, o dotčených parcelách,  

o vytyčovateli a upozornění dle § 86 bod.1 písm.a) vyhlášky č.26/2007 Sb.. Výsledek 

projednání vytyčené hranice byl v terénu zaznamenán do Protokolu o vytyčení hranice 

pozemku. 

 

4.6.2 Protokol o vytyčení hranice pozemku 

 

Do připraveného Protokolu o vytyčení hranice pozemku přítomní vlastníci svým 

podpisem potvrdili účast na projednání a mohly písemně vyjádřit připomínky k vytyčeným 

bodům. Vzor Protokolu o vytyčení hranice pozemku uvádím v příloze č. 11. 
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4.6.3 Vytyčovací náčrt 

 

Vypracování vytyčovacího náčrtu jsem provedl v programu GROMA 

v rozšiřujícím grafickém modulu (založením projektu). Vytyčovací náčrt byl vyhotoven 

dle přílohy 16.28 vyhlášky č.26/2007 Sb. Výsledek je uveden v příloze č. 13 a č. 14. 

 

 
 

4.7 Zpracování geometrického plánu 

 

 

Na základě nově určených výměr jsem sestavil výkaz dosavadního a nového stavu 

údajů katastru nemovitostí dle přílohy 17.13. písm. b) vyhlášky č.26/2007 Sb. a vyplnil 

jsem popisové pole dle přílohy 17.1 až 17.3 vyhlášky č.26/2007 a popisové pole záznamu 

podrobného měření změn dle přílohy 16.7 až16.8 vyhlášky č.26/2007 Sb. Všechny tyto 

části a záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) jsem vyhotovil v programu GROMA 

v rozšiřujícím modulu Geometrické plány. Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 1, 7 a 8. 

Grafické znázornění a seznam souřadnic jsem vypracoval v programu GROMA 

v rozšiřujícím grafickém modulu (dle přílohy 17.4 až 17.12 vyhlášky č.26/2007 Sb.). Tisk 

byl proveden ve formátu A1, který jsem do výsledného formátu A4 složil dle ČSN 01 3111 

tab.2 (skládání výkresů). Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 3, 4 a 5. 

V programu GROMA v rozšiřujícím grafickém modulu (založením projektu) jsem 

v prostředí pro nový stav vygeneroval a následně editoval SPI a po úspěšně provedené 

kontrole kresby a kontrole databáze jsem importoval výměnný formát v datové struktuře 

vfk. Protože mapovým podkladem byla analogová mapa, návrh zobrazení změny jsem 

vyhotovil na nesrážlivé bezbarvé průsvitné podložce. 

V programu GROMA jsem ze založeného projektu importoval dosavadní a nový 

stavu do rozšiřujícího modulu Geometrické plány. V modulu Geometrické plány jsem 

vyplnil údaje v popisovém poli, údaje ve výkazu dosavadního a nového stavu a údaje         

o BPEJ k parcelám nového stavu. Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 1, 2 a 6. 
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5 Závěr 

 

Výsledkem zeměměřických činností, jejichž postup byl popsán v diplomové práci, 

je záznam podrobného měření změn, dokumentace o vytyčení hranice pozemku                  

a geometrický plán. 

V této práci jsem řešil postup tvorby geometrického plánu od zadání úkolu 

zadavatelem, přes zajištění podkladu z katastrálního pracoviště, měřické práce v terénu, 

kancelářské zpracování, až po zpracování výsledků zeměměřické činnosti. 

Geometrický plán byl zpracován na základě podkladů zajištěných na katastrálním 

pracovišti a na základě skutečného měření v terénu. V příloze jsem uvedl výstupy 

z výpočetních programů a grafické přílohy. 

Smyslem vypracování těchto typů geometrický plánů je doplnění souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací o pozemky evidované 

zjednodušeným způsobem. 

Kompletní vyhotovení geometrického plánu klade vysoké nároky na zpracovatele 

(geodeta) nejen po odborné, ale i komunikační stránce. V rámci plnění zakázky bude nutné 

absolvovat množství jednání na pozemkovém úřadu a na katastrálním pracovišti. Dále 

musí úspěšně zvládnout jednání s vlastníky v terénu při seznámení s průběhem                   

a označením vytyčené hranice.  
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