
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMĚŘOVÁNÍ VLASTNICKÝCH HRANIC LESNÍCH 

POZEMKŮ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BUKOVÁ  

U NÍŽKOVA 
 

 

 
diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:        Bc. Jakub Dohnal 

Vedoucí diplomové práce:      Ing. Jitka Mučková Ph.D. 
 

 

Ostrava 2014  



Bc. Jakub Dohnal: Zaměřování vlastnických hranic lesních pozemků v katastrálním území Buková u Nížkova  

 

Rok: 2014     2 | S t r á n k a  
 

 

  



Bc. Jakub Dohnal: Zaměřování vlastnických hranic lesních pozemků v katastrálním území Buková u Nížkova  

 

Rok: 2014     3 | S t r á n k a  
 

Prohlášení 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu.  

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu  

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny  

v informačním systému VŠB-TUO.  

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této 

licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/  

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci  

k jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna  

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

V Ostravě dne 30. 4. 2014     Bc. Jakub Dohnal    



Bc. Jakub Dohnal: Zaměřování vlastnických hranic lesních pozemků v katastrálním území Buková u Nížkova  

 

Rok: 2014     4 | S t r á n k a  
 

Poděkování 

Tímto bych chtěl velice poděkovat zejména: 

Paní Ing. Jitce Mučkové, Ph.D. - za metodické vedení při zpracování práce  

a věcné připomínky při tvorbě této práce. 

Firmě GB-geodezie spol., s r.o., divize Vysočina, provoz Žďár nad Sázavou 

a jejich zaměstnancům - za zapůjčení měřických přístrojů a možnost poskytnutí části 

katastrálního území, které jsem mohl zpracovat pro tuto práci.  



Bc. Jakub Dohnal: Zaměřování vlastnických hranic lesních pozemků v katastrálním území Buková u Nížkova  

 

Rok: 2014     5 | S t r á n k a  
 

Anotace 

Tématem této práce je: „Zaměřování vlastnických hranic lesních pozemků 

v katastrálním území Buková u Nížkova.“ V práci je popsán postup při obnově 

katastrálního operátu novým mapováním. Hlavním cílem práce je pouze jedna z činností, 

které se při obnově novým mapováním provádějí, a to zaměřování vlastnických hranic. 

Tuto část jsem si vybral, protože mě velice zaujala. Bylo to z důvodů poznávání  

a porovnání, jakým způsobem se značily vlastnické hranice v minulosti a jak se značí dnes.  

 

Klíčová slova 

Nové mapování, obnova katastrálního operátu, zjišťování průběhu hranic, obec 

Buková u Nížkova 

 

Summary 

The topic of this thesis is: "Surveying property boundaries of the forest land in the 

cadastral area of Buková u Nížkova." The thesis describes the whole procedure  

of renewing cadastral records by means of new mapping. However, the main emphasis is 

put on surveying property boundaries, which is just one of the numerous activities that the 

proces of renewing cadastral records comprises. I chose to explore this topic because  

I wanted to learn how the property boundaries used to be marked and comparasion in the 

past and how they are marked nowadays. 

 

Keywords 

New mapping, renewal of cadastral documents, identification of boundaries, 

village Buková u Nížkova 
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Seznam použitých zkratek 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

GNSS Global Navigaton Satellite System (Globální družicový polohový  

   systém) 

GP  Geometrický plán 

ISKN  Informační systém katastru nemovitostí 

k.ú.  Katastrální území 

KÚ  Katastrální úřad 

KN  Katastru nemovitostí 

KP  Katastrální pracoviště 

NVF  Nový výměnný formát 

PBPP  Podrobný bod polohového pole 

PK  Pozemkový katastr 

PÚ  Státní pozemkový úřad (dříve pozemkový úřad) 

RTK  Real time kinematic (měření v reálném čase) 

SGI  Soubor geodetických informací 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SPI  Soubor popisných informací 

TB  Triangulační bod 

ZhB  Zhušťovací bod 

ZPH  Zjišťování průběhu hranic 
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Úvod 

Kde jsou moje vlastnické hranice? Co mi všechno patří? S takovou to otázkou 

se již jistě setkala spousta geodetů. Odpověď ovšem není vždy tak jednoduchá. 

O hranice pozemků se od počátků vzniků vlastnictví vedou sousedské spory, hádky 

a dokonce i války. Každý velký světový velikán a dobyvatel vždy zvětšoval svoji moc, tím 

že dobýval větší a větší území a zvětšoval tím i hranice svého území. Tyto myšlenky 

na zvětšování svých území neopouští lidstvo ani v dnešní době. Dnes je dle mého názoru 

spousta vlastníků, kteří by chtěli vlastnit co největší pozemek, který je jen jejich a nikdo 

jiný tam nesmí ani vstoupit a narušovat jejich vlastnická práva. To vede k tomu, 

že se již naše krajina stává méně průchodnou a přibližujeme se některým západním zemím, 

kde jsou všude cedule s nápisem soukromý pozemek vstup zakázán. 

Hranice je myšlená průsečnice svislé plochy procházející rozhraním mezi dvěma 

pozemky a zvolenou vodorovnou promítací rovinou, kterou může být například mapa. 

Hranice mohou být přirozené, to jsou hranice, které vytváří sama příroda a to může být pro 

představu říční koryto. Druhým typem hranic jsou hranice umělé, které vznikly lidskou 

činností, mezi které můžeme zařadit například zdi. 

Každý vlastník by měl znát z ustanovení katastrálního zákona průběh hranice 

svého pozemku. Pokud je nezná, katastrální úřad je určí z dřívějších podkladů na náklady 

vlastníka.  

Předmětem této práce je zaměřování vlastnických hranic lesních pozemků 

v katastrálním území Buková u Nížkova, které náleží obci Buková, okres Žďár nad 

Sázavou a Kraj Vysočina. Zaměřování vlastnických hranic se provádělo z důvodů 

vyhlášení obnovy katastrálního operátu novým mapováním na lesních pozemcích 

v katastrálním území Buková u Nížkova. Důvodem pro přistoupení k obnově katastrálního 

operátu pomocí nového mapování bylo, že stávající katastrální operát již nevyhovoval 

geometrickému a polohovému určení nemovitostí v důsledku značného počtu změn. 

Při vlastním měření se vycházelo z dřívějších mapových podkladů a měřických činností 

vykonávaných v nově mapované lokalitě. Nové mapování se neprovádělo na celém 

katastrálním území, ale jen na lesních pozemcích. Pro účely této práce byla vybrána 

ucelená část lesních pozemků, která je rozdělená železniční tratí Havlíčkův Brod – Kúty 
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číslo 250 a řekou Sázavou a nachází se v severní části katastrálního území. Zaměřování 

vlastnických hranic ve vybrané lokalitě se provádělo od července do srpna roku 2012. Po 

schválení průběhu hranic vlastníky a po uplynutí zákonné doby schvalování, vznikla v této 

lokalitě nová digitální katastrální mapa, která nahradila původní analogovou mapu 

v souřadnicovém systému Svatého-Štěpána. 

Cíle práce 

Mezi cíle této práce patřilo vybrat a vyhodnotit získané podklady od katastrálního 

úřadu a použít ty, které pomohou k rekognoskaci nebo transformaci mapových rastrů. 

Cílem rekognoskace bylo hledat stabilizované lomové body v zaměřované lokalitě a využít 

k tomu například získané podklady z katastrálního úřadu nebo znalosti vlastníků pozemků 

a starousedlíků. Nalezené lomové body bylo potřeba zkontrolovat s aktuálním stavem 

katastrálního operátu. Cílem, který bude nejnáročnější s ohledem na čas, je doplnit a 

zaměřit nové lomové body hranic pozemků. Na závěr obnovy je potřeba vyhotovit soubor 

dokumentací, které jsou platné dle platných právních předpisů. 
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1 VÝBĚR ZAMĚŘOVANÉ LOKALITY 

1.1 Lokalita 

Katastrální území Buková u Nížkova je součástí obce Buková, ve kterém 

geodetické práce probíhaly, se nachází přibližně uprostřed myšlené spojnice měst Praha 

a Brno v srdci Českomoravské Vysočiny. Obec Buková patří do Kraje Vysočina, od města 

Žďár nad Sázavou je přibližně 7 kilometrů západním směrem. Pro snadnější orientaci 

je připojen obrázek č. 1.  

Obrázek č. 1 - Mapa širšího okolí [6] 
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Na obrázku č. 2 je vyznačená lokalita, ve které geodetické práce probíhali, 

červenou barvou. Buková je nyní místní částí obce Nížkov. Katastrální území se jmenuje 

Buková u Nížkova a má toto číselné označení 704717. Sousedními katastrálními územími 

jsou: k.ú. Nové Dvory u Velké Losenice, k.ú. Nížkov, k.ú. Špinov a k.ú. Olešenka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 - Mapa s označení vybrané lokality [7] 
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1.2 Vybraná lokalita 

Zaměřovaná lokalita se nachází v katastrálním území Buková u Nížkova. 

Zaměřování probíhalo po celém katastrálním území. Do této práce byla vybraná část 

katastrálního území, která byla ucelená. Nachází se severně od zastavěné části obce 

Buková. Zaměřovaná lokalita má rozlohu 68,5 hektaru a je naznačena na obrázku č. 3. 

Obrázek č. 3 - Ortofoto snímek s vyznačením vybrané lokality [6] 

Zaměřování průběhů hranic probíhalo v převážně jehličnatých lesích s převahou 

smrkového porostu. Terén je v místy velice strmý, a to bylo z důvodu meandrujícího 

vodního toku. V jednom místě přechází skalnatý svah v kolmou stěnu, která vystupuje 

z řeky Sázavy. Vybraná lokalita se nachází v místech, kde převážnou část katastrální 

hranice tvoří řeka Sázava. Lokalita je dostupná po pozemní komunikaci i po železniční 

trati. Při využití železniční tratě ve směru Havlíčkův Brod, je v lokalitě umístěna zastávka 

železniční zastávka Nížkov. Do lokality se dostaneme také po komunikaci číslo III/352 

Polná – Žďár nad Sázavou. Z hlediska geomorfologické polohy je terén v lokalitě členitý 

a prostupnost není zcela ideální. Velké převýšení, i hustota porostu v lesích, přítomnost 
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meandrující řeky Sázavy a její zarostlé břehy vyžadovaly velké množství měřických 

stanovisek pro polární metodu.  

1.2.1 Železniční trať Havlíčkův Brod – Kúty číslo 250 

Je dvoukolejná elektrizovaná celostátní trať, v úseku Brno - státní hranice 

se Slovenskem je součástí 1. koridoru. Trať vede z Prahy přes Kolín a Kutnou Horu 

do Havlíčkova Brodu a dál pokračuje do Přibyslavi, Sázavy, Žďáru nad Sázavou, 

Křižanova, Tišnova, Kuřimi, Brna, Zaječí, Břeclavi a stanice Kúty na Slovensku. Provoz 

v úseku trati z Havlíčkova Brodu do Brna byl zahájen v roce 1898, v roce 1953 byl 

přeložen a v roce 1966 byl elektrizován.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 - Nádraží Nížkov 
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2 OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 

Definice, co je obnova katastrálního operátu, je uvedena v katastrálním zákoně: 

Obnova katastrálního operátu je vyhotovení nového souboru geodetických informací 

ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných informací 

katastrálního operátu. [1] 

Ve stejném odstavci je uvedeno, jakým způsobem lze obnovu katastrálního 

operátu provádět.  

a) novým mapováním, 

b) přepracováním souboru geodetických informací, nebo 

c) na podkladě výsledků pozemkových úprav. 

Podklad, který se v této práci popisuje, byl využit při obnově katastrálního operátu 

pomocí nového mapování. 

Katastrální operát se obnovuje zpravidla v rozsahu katastrálního území. 

2.1 Obnova katastrálního operátu novým mapováním 

Patří mezi časově a finančně náročnější formy obnovy katastrálního operátu.  

K obnově katastrálního operátu novým mapováním se přistoupí, pokud 

geometrické a polohové určení nemovitosti v důsledku značného počtu změn, nedostatečné 

přesnosti nebo použitého měřítka katastrální mapy již nevyhovuje současnému vedení 

katastru, popřípadě dojde-li ke ztrátě, zničení nebo takovému poškození katastrálního 

operátu, že není možné nebo účelné ho rekonstruovat z dokumentovaných podkladů 

platného stavu. [1] 

Ve výše zmíněné části textu této práce, jsou uvedeny všechny důvody, vybrané 

z katastrálního zákona, pro které se přistupuje k obnově pomocí nového mapování. Častým 

důvodem pro obnovu bývá velký nesoulad mezi hranicí zachycenou v katastrální mapě 

a skutečným průběhem hranic v terénu. Nejčastěji se používá další důvod pro obnovu 
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novým mapováním a to byla-li na části katastrálního území provedena obnova 

katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav, kde na neobnovovaném části 

katastrálního území zůstala analogová mapa. Proto se přistoupí k obnově novým 

mapováním na tomto území. 

Obnovu katastrálního operátu novým mapováním zahajuje katastrální úřad bez 

návrhu. To znamená, že je pouze na uvážení katastrálního úřadu, které katastrální území 

bude vybráno pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Musí také přihlédnout 

k tomu, že je nutno provádět obnovu katastrálního operátu zpravidla na celém rozsahu 

katastrálního území. Proto se tento způsob použije nejčastěji tam, kde na části katastrálního 

území byla provedena obnova katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav. 

Zpravidla se obnova novým mapováním použije na části katastrálního území, kde nebyla 

prováděna komplexní pozemková úprava. Nejčastěji do této skupiny patří zastavěné části 

obce, železniční tratě, komunikace, a rozsáhlé komplexy lesních pozemky nebo vodní 

plochy.  

V katastrálním území Buková u Nížkova dosud neproběhla komplexní 

pozemková úprava. Obnovu katastrálního operátu novým mapováním si objednala obec 

Nížkov, aby mohla lépe hospodařit na svých lesních pozemcích. 

2.1.1 Zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním 

Po rozhodnutí katastrálního úřadu, že se v katastrálním území bude provádět 

obnova katastrálního operátu novým mapováním, je povinen rozhodnutí oznámit 

s předstihem nejméně šesti měsíců jedná-li se o obnovu v celém katastrálním území.  

Bude-li se obnovovat jen na části k.ú., oznámí to s předstihem nejméně dvou měsíců. 

Oznámení obsahuje i výzvu ke splnění povinností vlastníků a obce podle katastrálního 

zákona. Oznámení obec vyvěsí na úřední desce a případně způsobem v místě obvyklým 

informuje občany. Katastrální úřad s výše uvedeným předstihem obešle tímto oznámením 

i vlastníky rozsáhlých nemovitostí v katastrálním území. Rozumí se tím vlastníci 

železničních tratí, pozemních komunikací, lesů, vodních ploch, zemědělské půdy. Vždy, 

bez ohledu na rozsah držby, obesílá se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

a Státní pozemkový úřad České republiky. [1] 



Bc. Jakub Dohnal: Zaměřování vlastnických hranic lesních pozemků v katastrálním území Buková u Nížkova  

 

Rok: 2014     17 | S t r á n k a  
 

Povinnosti vlastníků po oznámení je označit nesporné hranice svých pozemků. 

Označení vlastnických hranic provádí vlastník na své vlastní náklady. Pokud hranice 

nebudou označeny do stanoveného termínu, může katastrální úřad rozhodnout, že hranice 

označí na náklad vlastníků pozemků. V řešené lokalitě bylo dohodnuto, že hranice označí 

firma, která prováděla nové mapování. Při zjišťování průběhu hranic se vycházelo 

z pokladů od katastrálního úřadu. V potaz se také braly vlastníky trvale určené hranice 

pomocí zatlučených ocelových tyčí nebo stružek, tyto hranice se porovnávaly s katastrální 

mapou a při shodě s katastrální mapou byly zaměřeny. Na obrázku č. 5 je naznačený jeden 

ze způsobů, trvalé stabilizace, kterou vlastníci pozemků v této lokalitě realizovali pomocí 

ocelové trubky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 - Vlastníky určená hranice 

Termín zahájení obnovy katastrálního operátu oznámí katastrální úřad obci 

nejméně 30 dní předem a zveřejní ho způsobem umožňující dálkový přístup. [2] 
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2.1.2 Zjišťování průběhu hranic 

Cílem zjišťování průběhu hranic je za účasti vlastníků zjistit polohu hranic jejich 

pozemků a posoudit, zda jsou v souladu s platným katastrálním operátem. Dále se zjišťuje, 

zda odpovídá druh pozemku jeho současnému využívání. Podrobný popis jak zjišťování 

průběhu hranic probíhá je popsán níže v této kapitole práce. [2] 

2.1.2.1 Práce v terénu při zjišťování hranic 

Podkladem pro zjišťování hranic, které jsou obsahem katastru, je dosavadní 

katastrální operát a operáty dřívějších pozemkových evidencí. Na jejich podkladě 

se vyhotoví náčrty a k nim soupisy nemovitostí uspořádané podle čísel listů vlastnictví. [2] 

Podklady od katastrálního úřadu, jsou uvedeny v textové části této práce níže. 

Katastrální operát obsahoval sáhové mapy v souřadnicovém systému Svatého Štěpána. 

Z nich byly vytvořeny náčrty, které byly podkladem při zjišťování průběhů hranic. 

Při zjišťování hranic se rozlišují: hranice vlastnické, hranice druhů pozemků, 

popřípadě rozhraní způsobu využití. Komise dále prověřuje: potřebné údaje o vlastníku, 

druh pozemku, způsobu využití pozemku, místní a pomístní názvosloví a další prvky. [2]  

Jak je uvedeno výše, při zjišťování průběhu hranic se porovnává skutečný průběh 

hranice s průběhem hranice zobrazeným v mapě katastrální nebo v mapě dřívější evidence, 

přičemž se nevyšetřují hranice katastrálního území, které již byly při obnově v sousedním 

katastrálním území zjištěny a hranice, které jsou obvodem pozemkových úprav. 

Ideálním stavem, ke kterému se může dojít při zjišťování průběhu hranic je ten,  

že skutečné hranice nemovitostí jsou v souladu se zákresem v dosavadním operátu. 

V tomto případě je možno vyznačit v terénu lomové body průběhu hranice, které jsou 

trvale stabilizovány. V případě, že je stabilizace provedena mezníky byly k těmto 

lomovým bodům doplněny červeně obarvené kolíky. Dále byly tyto kolíky využívány, 

když nebyla hranice stabilizovaná.  Nesporná hranice, shodná svým průběhem s katastrální 

mapou, či mapou dřívější pozemkové evidence, se v náčrtu zobrazí černou čárou 0.014 

s vyznačením způsobu trvalé stabilizace lomových bodů hranice mapovými značkami. 
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Dále může nastat skutečnost, že u vlastnické hranice, s jejímž trvalým označením 

v terénu vlastníci souhlasí, ale její průběh neodpovídá zobrazení v katastrální mapě 

u pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem v mapě dřívější pozemkové evidence, 

prověří komise příčinu tohoto stavu. Možné příčiny chyby v zobrazení hranice:  

a) chybné zobrazení hranice, vyznačí se v náčrtu její oprava červenou čárou 0.014 

a soupisu nemovitostí potvrdí vlastníci svým podpisem souhlas s průběhem a vyznačením 

opravy hranice,  

b) zřetelný posun hranice způsobený přírodními vlivy, s výjimkou změn podle 

vodního zákona, zobrazí se změna hranice v náčrtu červenou čárou 0.014 a v soupisu 

nemovitostí se poznamená důvod změny hranice a skutečnost, že se nejedná o chybu  

v katastru,  

c) vědomě provedená změna průběhu hranice v terénu, vyznačí se v náčrtu 

hranice dosud zobrazená v katastrální mapě černou čárou 0.014 a nová hranice se vyznačí 

červenou čárou 0.012 se slučkou, přičemž vlastníci se vyzvou k předložení příslušných 

listin a tato skutečnost se poznamená v soupisu nemovitostí. 

Další možnost je, že se vlastníci nedohodnou na průběhu hranic. Dojde-li 

k rozporu v tvrzení vlastníků o průběhu vlastnické hranice, vyznačí se v náčrtu dosavadní 

hranice podle zobrazení v katastrální mapě nebo v mapě dřívější pozemkové evidence 

mapovou značkou sporné hranice. Komise poučí vlastníky o možnosti řešit spor  

o vlastnictví příslušné části pozemku občanskoprávní cestou. 

Výsledky zjišťování hranic jsou evidovány v náčrtu a soupisu parcel, které spolu 

musejí vzájemně souhlasit. Do soupisu svým podpisem vlastník stvrdí svůj souhlas. Dojde-

li k opravě údajů, tak se k souhlasnému podpisu vlastníka přidá také podpis předsedy 

komise. V případě, že vlastník nesouhlasí, odůvodní svůj nesouhlas, který podepíše.  

Na konci zjišťování hranic se sepíše protokol, který musí obsahovat: 

a) údaj o katastrálním území a období, ve kterém bylo provedeno zjišťování  

hranic, 

b) jména a příjmení předsedy a dalších členů komise, 
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c) způsob vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním 

v obci, 

d) způsob zajištění účasti vlastníků při zjišťování hranic, 

e) odkaz na přílohy, 

f) datum sepsání protokolu s podpisy členů komise. [2] 

2.1.2.1 Pozvánka na zjišťování hranic 

Vlastníci jsou ke zjišťování hranic zváni písemnou poznámkou doručenou 

nejméně týden předem. Tyto osoby jsou zvány tak, aby zjišťování hranic týkající se všech 

jejich nemovitostí v katastrálním území mohlo proběhnout v jeden den, ledaže by tomu 

bránily závažné důvody. [2] 

V pozvánce se dále uvádí, že vlastník musí splnit nařízení katastrálního zákona 

jako například, že vlastník může jednáním pověřit svého zástupce, který se musí prokázat 

plnou mocí a že případná neúčast na zjišťování hranic nebrání využití výsledků zjišťování 

hranic. Pozvánku, která byla použita v obci Buková, naleznete v příloze této práce jako 

přílohu č. 6. 

2.1.2.1 Komise 

Zjišťování hranic provádí komise složená z pracovníků katastrálního úřadu 

a ze zástupců obce a dalších orgánů určených katastrálním úřadem. Předsedou komise  

je pracovník katastrálního úřadu, určený ředitelem katastrálního úřadu. Složení komise 

pro obnovu v k.ú. Buková u Nížkova byla tvořena předsedou, zástupcem obce a třemi 

členy, kterými byly zaměstnanec Státního pozemkového úřadu, zaměstnanec firmy, která 

prováděla obnovu a člen zastupitelstva obce Nížkov. 
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2.1.3 Vyhotovení nového souboru geodetických informací a nového 

souboru popisných informací 

Při obnově katastrálního operátu novým mapováním může katastrální úřad 

provést přečíslování parcel. Parcely se přečíslovávají v rámci katastrálního území.  

Při přečíslování se zpravidla parcely číslují průběžně v jedné číselné řadě bez rozlišení 

na stavební a pozemkové parcely. V případě potřeby lze přečíslovat pouze jednu 

z číselných řad parcel, popřípadě jen část katastrálního území. S přečíslováním se započne 

v zastavěném území, kde se všechny parcely přečíslují v průběžném sledu, a dále mimo 

zastavěné území tak, aby čísla parcel na sebe s ohledem na vzájemnou polohu nemovitostí 

pokud možno vhodně navazovala. Součástí obnoveného katastrálního operátu 

je srovnávací sestavení parcel s porovnáním parcel dosavadního a obnoveného 

katastrálního operátu, a to podle jednotlivých listů vlastnictví. [2] 

 K přečíslovaní parcel v k.ú. Buková u Nížkova nedošlo z rozhodnutí příslušného 

katastrálního úřadu. 

2.1.3.1 Srovnávací sestavení parcel 

Srovnávací sestavení parcel dle § 59 odst. 4 katastrální vyhlášky, se zpracuje 

v podobě porovnání parcel katastru a parcel zjednodušené evidence před obnovou 

katastrálního operátu nebo převodem s parcelami katastru po obnově katastrálního operátu 

nebo převodu.  

Srovnávací sestavení parcel se zhotovuje podle těchto zásad:  

 1. V levé části srovnávacího sestavení parcel se uvede dosavadní stav podle 

katastru a zjednodušené evidence, ve střední části nový stav po obnově nebo převodu 

a v pravé části jsou doplňkové údaje. 

 2. Ve srovnávacím sestavení parcel se porovnávají výměry parcel téhož 

vlastníka před a po obnově katastrálního operátu nebo převodu, a to výměry jednotlivých 

parcel i jejich skupin.  

 3. V poznámce se podle potřeby uvedou podrobnější údaje týkající 

se obsahu srovnávacího sestavení parcel.  
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 4. Při obnově přepracováním nebo při převodu musí být u parcel v novém 

stavu patrno, ze kterých parcel nebo jejich částí v dosavadním stavu vznikly.  

S využitím srovnávacího sestavení parcel se ověří úplnost nového stavu 

po obnově katastrálního operátu nebo převodu po jednotlivých listech vlastnictví 

a správnost výměr parcel. O případné opravě chybné výměry se vlastník dotčeného 

pozemku vyrozumí v rámci námitek, pokud se jedná o obnovu katastrálního operátu. 

Pro potřeby vyložení obnoveného katastrálního operátu se vytiskne pouze levá a střední 

část srovnávacího sestavení, která se dokumentuje v elaborátu obnovy nebo převodu SGI. 

Pokud jsou parcely číslovány v jedné řadě, je druh jejich číslování vždy 2. 

Při obnově mapováním může katastrální úřad provést přečíslování parcel v souladu s § 59 

katastrální vyhlášky. Číslování parcel musí být v rámci katastrálního území provedeno 

jednotně, a to v jedné nebo dvou řadách. [3] 

Pro názornost přikládám dvě tabulky již z nového SPI a to srovnávací sestavení 

parcel, které jsou označeny jako tabulka číslo 1. Pro vybrané listy vlastnictví. Je zde 

naznačena původní výměra a nový stav, který vznik novým mapováním. Tyto listy 

vlastnictví byly vybrány pro ilustraci, kde nedojde k překročení mezní odchylky 

a v druhém případě dojde k překročení mezní odchylky. 

Tabulka č. 1 - Srovnávací sestavení parcel 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Námitky k obnovenému operátu a vyhlášení platnosti 

Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový soubor 

geodetických informací a soubor popisných informací v obci, v které se obnovuje 

katastrální operát, k veřejnému nahlédnutí.  
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Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného 

katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený 

katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí katastrální úřad. Vlastníkům a jiným 

oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení 

o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu 

na jejich adresu zapsanou v katastru.  

 Vlastníci a ostatní dotčení účastníci řízení mohou během vyložení obnoveného 

katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky 

proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje 

katastrální úřad.  

Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání 

k zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, v jehož obvodu je dotčená nemovitost.  

Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud 

ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo 

o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách nebylo dosud 

pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního 

operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru nemovitostí. Po nabytí 

právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto vyznačení odstraní.  

Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní 

katastrální operát stává neplatný, a nadále se používá obnovený katastrální operát. Vybrané 

části neplatného katastrálního operátu mají trvalou dokumentární hodnotu 

a jsou archiváliemi. [2] 
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3 VÝBĚR POUŽITELNÝCH PODKLADŮ 

Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou poskytnul 

geometrické plány z dřívějších měření určení hranic a rastrové snímky katastrální mapy 

zaměřovaného katastrálního území. Ve vybrané lokalitě byl pouze jeden GP a to GP 

105/57. Ostatní GP byly pro dělení a změnu hranic. Tyto rastrové poklady byly 

natransformovány na rohy mapových listů. Z důvodů, že byly původně mapy na podkladu, 

který podléhá srážkám, je v dalším odstavci této práce popsán postup, který ukazuje, 

jak se srážka mapy určí. Pro přesné určení hranic pozemků z natransformované mapy 

se provedla lokální dotransformace rastru na identické body. Jako identické body byly 

použity hraniční kameny kolem železnice. Pro dotransformaci se použil geodetický 

program VKM, který dokáže zpracovávat rastrové i vektorové mapy.  

3.1 Program VKM 

Autor toho programu Ing. Svatopluk Sedláček spolupracoval s geodetickou 

firmou, která mi poskytnula potřebné podklady pro zpracování této práce. Tento program 

není zatím moc v podvědomí, a proto zde popisuji jeho základní vlastnosti. 

Určený především pro: 

 práci s digitální vektorovou a rastrovou mapou, 

 automatizovanou tvorbu geometrických plánů, 

 výpočty a dopočty souřadnic podrobných bodů i bodového pole. 

Exaktně spolupracuje s Výměnným formátem Katastrální Mapy (VKM), ale může 

pracovat s rozličnými variantami Vektorových či Katastrálních Map.  

Podporuje základní grafické funkce, které umožňují použití referenčních výkresů, 

a to jak digitálních výkresů rastrových s příponou (BMP, RLE, TIF, CIT, COT, PNG, SID, 

apod), tak výkresů vektorových s příponou (DGN, DXF, SHP, VKD, GMP, OBR apod.) 

včetně seznamů souřadnic různých formátů a formátu vlastního. Podporuje také zobrazení 
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vlastního datového formátu VKD, který lze také editovat. Kromě uvedených formátů 

umožňuje zobrazení tzv. registrovaných výkresů, to je skupina referenčních výkresů 

se vzájemnými vazbami a bodovou databázi. K vektorovým výkresům lze připojit 

libovolnou databázi pomocí propojovacích položek a vytvářet SQL dotazy a jejich 

výsledky sledovat v grafickém zobrazení. Lze samozřejmě připojit databáze SPI s různými 

variantami dotazů na údaje KN.  

Každý výkres může být připojen s vlastní dynamickou transformací, 

tzn. že výkres v jednom souřadnicovém systému může být zobrazován do obrazového 

prostoru jiného souřadnicového systému (Stabilní katastr do S-JTSK, atd.). To lze učinit 

pomocí explicitně zadaných transformačních klíčů, které lze ukládat do registračních 

souborů, nebo zadáním posunu a rotace, nebo identickými body. Transformace může 

být shodnostní, podobnostní, nebo afinní. 

Při vlastní tvorbě digitálních map program podporuje digitalizaci ze skenovaných 

či jinak získaných rastrů. Digitalizace může probíhat současně při vektorizaci. Je přitom 

preferováno přichytávání na blízké body, čímž se vylučují zdroje možných topologicky 

nečistých dat. Při úpravě nebo kresbě uživatel nemusí hlídat vrstvy a barvy atd. Stačí pouze 

správně zadat označení zobrazované entity podle tabulky nabízených typů objektů mapy. 

Program sám pro daný typ objektu zvolí grafické atributy objektu. Tyto atributy je možno 

v odůvodněných případech dodatečně měnit či upravovat. Správně zadané významové 

atributy podmiňují možnosti automatizovaných analytických a topologických funkcí. Mezi 

ně patří též více či méně automatizovaná tvorba geometrických plánů. Míra automatizace 

záleží na úrovni výchozího stavu digitální mapy. 

Práci v katastru usnadňuje funkce automatického dělení parcely zadanou dělicí 

čárou v zadaném směru, na díly zadané jako seznam nároků nebo na stejné díly. Řešení 

břemen umožňuje funkce generující paralelní lomené čáry k zadané linii. 

Pro import souřadnic podporuje celou řadu formátů seznamů souřadnic včetně 

textových a databázových forem. Export souřadnic může být realizován do textových, 

databázových či grafických souborů. Výpočty souřadnic lze činit dávkově ze zápisníků 
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měření, a také interaktivně prostřednictvím celé řady dopočtových úloh včetně polární 

úlohy s volným stanoviskem.  

Je podporován import grafických dat z formátu VKM, VFK (výměnný formát), 

DIKAT, DGN, DXF, SHP a dalších. Exportují se soubory VKM, DGN, a tisky podle 

potřeby, včetně kresby na perové plotry. Obsahuje řadu analytických funkcí pro soubory 

DGN. Pro usnadnění tvorby výstupů je k dispozici komfortní průvodce tiskem, který 

dovoluje definovat rozměry tiskové plochy a na ni umísťovat různé pohledy na grafiku  

a další grafické prvky nutné pro finalizaci tisku. 

Práce s rastrovými mapami spočívá  v jejich importu, čištění, ořezávání dle kladu 

mapových listů či obecně, základní editaci a transformaci. [15] 

3.2 Podklady z katastrálního pracoviště 

Katastrální pracoviště ve Žďáře nad Sázavou poskytnulo SPI i SGI. Mezi SGI 

byly poskytnuty sáhové mapy v souřadnicovém systému Svatého Štěpána. Z pokladů 

dřívějších měřických prací byl v souboru dat geometrický plán č. 105/57, který byl 

součástí zaměřování železniční tratě. Ukázky těchto podkladů naleznete níže v této 

kapitole práce i na obrázku č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 - Ukázka podkladů od KP  
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3.3 Podklady z pozemkového úřadu 

Státní pozemkový úřad poskytl mapu, na které byly vyznačeny všechny lesní 

pozemky v katastrálním území. Na této mapě, která je na obrázku č. 7 uvedena výřezem, 

byly vyznačeny lesní porosty na lesních pozemcích, které jsou na obrázku níže naznačeny 

zelenou barvou. Lesy, které jsou na zemědělské půdě jsou naznačeny modrou barvou 

a lesy, které jsou na ostatní půdě, jsou vyznačeny žlutou barvou. Červená barva značí 

hranice katastrálního území. Při zjišťování průběhu hranic se s vlastníky řešilo, 

že u těchto pozemků by měl být změněn druh pozemku na lesní pozemek. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 - Mapa s vyznačením lesních porostů 

3.4 Srážka mapového listu 

Srážka mapového listu nebyla v práci přímo počítána, protože mapové podklady 

z katastrálního pracoviště byly natransformovány na rohy mapových listů. Důvod, který 

způsobil, že tato problematika je zde nastíněna je, že jsem chtěl poukázat na nepřesnosti, 

které vznikají hlavně na rozích mapových listů. Tyto chyby většinou nelze odstranit 

ani lokálními posuny mapových listů. Na obrázku č. 8 je tento problém například na řece 

Sázavě. Katastrální hranice, by měla procházet přesně středem koryta. Střed koryta řeky 

je naznačen tečkovanou čarou, ale je vidět, že na mapovém listu, který je obarven 

do fialové barvy, se nepovedlo katastrální hranici umístit přesněji.  
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Obrázek č. 8 - Přesnost na mapovém listu 

 

Srážka mapového listu se projevuje deformací mapové podložky. Příčiny vznikají 

již při výrobě mapového listu. Jsou to například nehomogenita papíru, působení teploty 

a vlhkosti při skladování papíru. Další deformace jsou dlouhodobé, mezi které patří 

působení rozdílné teploty, tlaku a vlhkosti. Tyto změny mají povahu systematických chyb, 

ale při tisku jednotlivých barev může dojít k nepravidelným deformacím v omezeném 

rozsahu.  

Absolutní srážka mapového listu P se určí vztahem:   

                    

Kde:  P  je plocha nesražené mapy 

 P´  je plocha mapy se srážkou  

 D, V   jsou rozměry mapového listu nesraženého 

 D´, V´  jsou rozměry mapového listu se srážkou  

 d, v  jsou aritmetické rozdíly naměřené ze skutečných rozměrů  

    mapového listu a rozměrů mapového listu  
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Obrázek č. 9 - Srážka mapového listu 

  
          

 
 

  
          

 
 

Kde: dH je rozměr horního rámu   

 dS je rozměr ve středu rámu (svisle)  

 dD je rozměr dolního rámu 

 vL je rozměr levého rámu 

 vS je rozměr ve středu rámu (vodorovně) 

 vP je rozměr pravého rámu 

Srážku mapového listu lze vyjádřit relativním způsobem v procentech pomocí 

relativní plošné srážky:          

Kde:       
 

 
;       

 

 
 [16] 
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3.5 Transformace 

Transformace se používá v situacích, pokud máme území, kde jsou souřadnice 

bodů v různých geodetických soustavách. Podstatou transformace je převod polohových 

bodů z jednoho souřadnicového systému do systému druhého. Transformace se provádí 

pomocí identických bodů, které jsou obsaženy v původní i nové soustavě. Pro transformaci 

můžeme použít reálné body, ale také body fiktivní, kterými mohou být rohy mapových 

listů. 

Zásady transformace jsou:   

Identické body, jejichž souřadnice jsou známy v obou souřadnicových soustavách, 

mají být dostatečně spolehlivé a kvalitní. 

Všechny transformované body mají ležet uvnitř mnohoúhelníku, spojující 

okrajové identické body. Body na hranicích jsou transformovatelné, ale s omezením. 

Každému bodu v jedné souřadnicové soustavě má korespondovat jen jediný bod 

dané soustavy. 

Při transformaci každého bodu se má uplatňovat převážně vliv nejbližších 

identických bodů.  

3.6 Druhy transformací 

3.6.1 Shodnostní transformace 

Shodnostní transformace se použije v případě, kdy potřebujeme původní 

souřadnicovou soustavu posunout a natočit do polohy nové soustavy, bez aplikace 

měřítkových a tvarových změn. Pro výpočet parametrů musíme znát nejméně tři body 

v obou systémech. 

3.6.2 Podobnostní transformace 

Podobnostní transformace je používá, když potřebujeme původní soustavu 

posunout, natočit a měřítkově změnit (stejně v obou směrech os) na soustavu novou. 



Bc. Jakub Dohnal: Zaměřování vlastnických hranic lesních pozemků v katastrálním území Buková u Nížkova  

 

Rok: 2014     31 | S t r á n k a  
 

Pro výpočet čtyř neznámých parametrů musíme znát rovinné souřadnice dvou identických 

bodů v obou soustavách. 

3.6.3 Afinní transformace 

Afinní transformace se používá v případě, potřebujeme-li původní soustavu 

posunout, natočit a měřítkově změnit (o jiný rozměr pro každou osu) na soustavu novou. 

Tato transformace zachovává přímky a rovnoběžky. Afinní transformace je definována 

šesti neznámými a proto potřebujeme znát v každé souřadnicové soustavě tři identické 

body. [4] 

3.7 Dotransformace 

Používá se pro odstranění zbytkových odchylek vznikajících na identických 

bodech při klasických transformacích. Jsou způsobeny nedostatečnou deformací sítě bodů 

staré soustavy souřadnic na body soustavy nové. 

Použití:  je-li cílová soustava přesnější než soustava výchozí 

  Jsou-li pro nás souřadnice bodů v cílové soustavě, bez ohledu 

na jejich přesnost, závazné. [5] a [17] 

3.7.1 Jungova dotransformace 

Nejpoužívanější transformací je podobnostní transformace a pro zpřesnění této 

transformace se používá například Jungova dotransformace. Jejím provedením jsou 

odchylky souřadnic ve výchozím a cílovém souřadnicovém systému nulové.  

Při transformacise vypočítají aritmetické průměry souřadnicových rozdílů identických 

bodů, a ty jsou následně využity pro výpočet přetransformovaných souřadnic. [18]   

3.8 Identické body 

Identicky bod je bod v terénu, odpovídající bodu na mapě, leteckém snímku nebo 

bodu uvedeném v seznamu souřadnic. [14] 

Za identické body se volí body v okolí změny, zejména  
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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, popřípadě body na jiných trvalých předmětech 

 obsahu katastrální mapy, lze-li předpokládat, že se jejich původní poloha

 nezměnila [2] 

Identickými body mohou být také body vytyčené, kterými jsou např. navazující 

body změny na neznatelné hranici, body vytyčené a zaměřené v rámci určení obvodu 

pozemkové úpravy či body tvořící zpřesnění geometrického a polohového určení. Jejich 

volba je ponechána na zpracovateli, který ji zdůvodní v technické zprávě. [3] 

Rozbor zaměřených identických bodů je popsán v kapitole číslo 5 měřické práce 

této práce. 

3.9 Ukázky přesnosti transformací 

Pro znázornění přesnosti s jakou se povedlo sáhové mapy natransformovat 

je věnována tato kapitola. 
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3.9.1 Mapa pozemkového katastru a mapa katastru nemovitostí 

Tyto mapy byly v souboru SGI dodaných KP rastr PK, který je zvýrazněn modrou 

barvou je na obrázku č. 10. Rastr KN mapy je zelený na obrázku č. 11. Červená barva 

na obou mapách zobrazuje katastrální hranici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 - Mapa PK 
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Obrázek č. 11 - Mapa KN 

3.9.2 Ukázka sestavení mapových listů mapy katastru nemovitostí 

Lokalita se nachází na třech mapových listech v souřadnicovém systému Svatého 

Štěpána. Jsou to tyto listy VS XVI – 23 – 11; VS XVI – 23 – 12 a VS XVI – 23 – 16. 

Na níže uvedeném obrázku je připojen i mapový list VS XVI – 23 – 15. Pro lepší 

názornost jsou mapové listy obarvené rozdílnými barvami, které můžete vidět na obrázku 

č. 12. Hranice katastrálního území je znázorněná červenou barvou. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 - Mapové listy 
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3.9.3 Porovnání mapy pozemkového katastru a mapy katastru 

nemovitostí 

Pomocí lokálního posunu rastrového obrazu se povedlo mapu KN přesně sjednotit 

s mapou PK, jak je vidět na obrázku č. 13. Lze tedy říci, že to jsou shodné mapy 

a lze je využít jako podklad pro zjišťování průběhu vlastnických hranic. Modrou barvou 

je naznačena mapa pozemkového katastru, zelená barva označuje mapu katastru 

nemovitostí. Červená barva značí katastrální hranici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 - Porovnání mapy PK a KN 
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3.9.4 Využití GP 105/57 

Geometrický plán byl jedním z pokladů od KP. Byl vyhotoven v roce 1957 pro 

dvoukolejní železniční dráhu Brno – Havlíčkův Brod. Tento podklad byl využit pro 

snadnější rekognoskaci bodů při terénním průzkumu. Díky měřeným vzdálenostem mezi 

jednotlivými hraničními kameny, které byly zapsány v měřickém náčrtu, byla 

rekognoskace provedena velice rychle s velkým podílem nalezených hraničních kamenů. 

Geometrický plán byl také využit na dotransformaci na identické body. Na obrázku č. 14 

je výřez z geometrického plánu, na kterém je již vidět průběh podrobného měření. Je zde 

jasně vidět, že měření souhlasí s natransformovaným rastrovým podkladem tohoto GP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14 - GP 105/57 
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Na dalším obrázku s číslem 15 je vidět ortogonální vytyčovací výkres, který byl 

požíván jako kontrola dotransformací. Naskenový geometrický plán, který byl používán při 

rekognoskaci a na transformaci, je přiložen jako příloha této práce s číselným označením 

příloha č. 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15 - Vytyčovací výkres 



Bc. Jakub Dohnal: Zaměřování vlastnických hranic lesních pozemků v katastrálním území Buková u Nížkova  

 

Rok: 2014     38 | S t r á n k a  
 

4 REKOGNOSKACE BODOVÉHO POLE 

Body dané, které byly použité ve vybrané lokalitě 

Tabulka č. 2 - Využívané body 

Seznam souřadnic S-JTSK 

Číslo bodu 
Souřadnice polohy 

Y X 

000932020180 652636,49 1114294,02 

000933220333 649099,70 1116546,97 

336000000740 646919,97 1112915,30 

000933220060 649083,26 1111582,49 

000932032170 651181,77 1120137,75 

000932022331 651962,24 1116971,73 
 

Na obrázku č. 16 jsou vyznačeny body z tabulky číslo 2. Triangulační body jsou 

znázorněny v obrázku zelenou barvou. Zhušťovací body jsou modré a bod podrobného 

polohového bodového pole je označen oranžovou barvou. Zaměřované území 

je vyznačenou červenou výplní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16 - Lokalita s vyznačenými danými body [8] 
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Před měřením, byly na internetových stránkách Českého zeměměřického úřadu 

katastrálního zjištěny a vybrány potřebné body ke zbudování pomocného polohového 

bodového pole. Následně byl proveden terénní průzkum, který měl za cíl najít a zjistit stav 

všech bodů, které se v lokalitě nacházejí.  

 

 

Obrázek č. 17 - Pohled z TB 18 na TB 6 

4.1 Rekognoskace lokality a bodového pole 

Před vlastním měřením bylo nezbytné prozkoumat danou lokalitu a její přilehlé 

okolí, zjistit stávající stav bodového pole a členitost terénu. Byly navrženy metody, které 

budou pro práci v terénu nejvhodnější. Byly hledány hraniční kameny, železné trubky 

a podobné naznačení vlastnických hranic.  

Body základního bodového pole TB i ZhB byly nalezeny a nejevily známky 

poškození. TB 000932020180, který se nachází na vrcholu kupy, byl zakrytý loveckým 

posedem. Pro potřeby měření bylo nutné lovecký posed posunout. 

Bod PBPP 740, který je umístěný na vysílači ve Velké Losenici na vrcholu kopce 

s názvem Peperek, byl zkontrolován pomocí dalekohledu na totální stanici a nejevil žádné 

známky poškození. 

Dále byly hledány hraniční kameny, dle podkladů získaných od katastrálního 

úřadu. Hlavním dílem byl geometrický plán k železniční trati. Převážná část hraničních 

kamenů byla nalezena viditelná a bez poškození viz obrázek č. 18. Jiné hraniční kameny, 

byly nalezeny, ale byly vyvrácené. Jejich vyvrácení způsobila vegetace, které můžete 

například vidět na obrázku č. 19 nebo nevhodně využívaná polní cesta zachycená 

na obrázku č. 20. Některé hraniční kameny nebyly nalezeny vůbec, a to ani při proměření 

vzdáleností pásmem. 
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Obrázek č. 18 - Nepoškozený hraniční kamen číslo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19 - Poškozený hraniční kamen vegetací číslo 37 
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Obrázek č. 20 - Poškozený hraniční kamen zásahem člověka číslo 66 

V tabulce č. 3, je pro představu vybráno pár rekognoskovaných hraničních 

kamenů a je zde popsán zjištěný stav. Číslovaní, bylo převzato z geometrického plánu 

č. 105/57, který byl součástí podkladů předaných katastrálním úřadem. 

Tabulka č. 3 - Výběr rekognoskovaných bodů 

Číslo bodu 11 13 14 18 19 

Zjištěný stav bez poškození bez poškození bez poškození vyvalený bez poškození 

Číslo bodu 20 21 22 23 25 

Zjištěný stav bez poškození bez poškození vyvalený nenalezen bez poškození 

Číslo bodu 26 27 28 29 30 

Zjištěný stav bez poškození bez poškození bez poškození bez poškození bez poškození 

Číslo bodu 31 32 33 34 35 

Zjištěný stav bez poškození bez poškození bez poškození bez poškození bez poškození 

Číslo bodu 37 39 40 41 42 

Zjištěný stav vyvalený bez poškození bez poškození bez poškození bez poškození 

Číslo bodu 58 59 60 61 64 

Zjištěný stav bez poškození bez poškození bez poškození bez poškození nenalezen 

Číslo bodu 66 67 68 69 70 

Zjištěný stav vyvalený nenalezen bez poškození bez poškození bez poškození 
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5 MĚŘICKÉ PRÁCE 

Tato část práce byla z hlediska časové náročnosti nejdelší. Zaměřování v lesích 

bylo velice obtížné a to zejména v přítomnosti hustého podrostu vzrostlých stromů. Další 

ztížení byla přítomnost řeky, která byla po svých březích zarostlá plevelem s převahou 

kopřivy dvoudomé, která dorůstala výšky až 2,5 metru. K průhledu ze stanoviska bylo 

potřeba použít i mačety. Problémy při měření dělaly také náplavy na březích řeky Sázavy 

a jejich přítoků, kde byly místy laguny stojaté vody. Při zaměřování v okolí řeky bylo ještě 

další ztížení a to prudké svahy, které byly zakončeny řekou. 

5.1 Měřické pomůcky 

Potřebné geodetické vybavení bylo zapůjčeno od firmy GB-geodezie spol., 

s r.o. geodetické pomůcky splňují technické požadavky na přesnost provedení práce. 

Kalibrace totální stanice Topcon GPT 7003 s v.č. 1Y0436 byla provedena v prosinci roku 

2011, kalibrační protokol je uložen v sídle firmy. GNNS aparatura byla kalibrována 

v březnu roku 2012.  

Totální stanice 

 - Topcon GPT 7003; v.č. 1Y0436 

GNSS aparatura 

 Přijímač 

 - Topcon HiPer+; v.č. 279-0795  8R5ZC00X0CG 

 Anténa 

 - Topcon interní anténa HiPer+; v.č. 8PIXLNBYTC0 

 Ostatní pomůcky 

 - odrazný hranol s výtyčkou 
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 - geodetické pásmo plastové 30 m 

 - metr svinovací 3 m 

 - hliníkové a dřevěné stativy 

 - vysílačky 

 - kladivo 

 - geodetický značkovací sprej 

 - reflexní vesty 

 - dřevěné kolíky 

 - mačeta 

 - digitální fotoaparát Canon PowerShot SX230HS  

5.1.1 Totální stanice 

Vybrané vlastnosti udávané výrobcem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 21 - Totální stanice GPT-7003 [9] 
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Tabulka č. 4 - Vybrané vlastnosti udávané výrobcem GPT-7003 

Dalekohled 

Délka 150 mm 

Zvětšení 30 x 

Obraz Vzpřímený 

Zorné pole 1° 30 x 

Min. ohnisková  vzdálenost 1,3 m 

Vzdálenost měření 

Rozsah měření 

režim bez hranolu v nízkých 

světelných podmínkách a bez 

osvětlení cíle 

 

(Cíl: bílá plocha) 1,5 – 250 m 

Režim 1 hranol 3000 m 

Přesnost měření 

Non-prism Mode (Rozptýlený povrch) 

1,5 m nebo větší ± (5 mm) mse 

Prism režim do 25 m ± (3 mm + 2 ppm x D) mse 

Prism režim 25 m nebo více ± (2 mm + 2 ppm x D) mse 

Angle měření 

Metoda Absolutní čtení 

Detekce systém H: 2 strany V: 2 strany 

Minimální čtení 0,5 "/ 1"  

(0.1/0.5mgon) 

Přesnost 1 "  

(0.3mgon) 

Průměr kruhu 71 mm 

Korekce náklonu 

Typ Dvojitá osa 

Metoda Kapalinový typ 

Kompenzační rozsah ± 4 ' 

Korekce jednotka 1 "(0.1mgon) 

COMPUTER UNIT 

Operační systém Microsoft Windows ® CE.Net 4.2 

Procesor 177 Mhz Hitachi SH7750R 

Paměť  

  RAM  

  ROM 

 

64 MB  

64MB Flash Disk (Interní) 
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5.1.2 GNSS aparatura 

K zaměření vybraných stanovisek se použila GNSS aparatura složená z přijímače 

HiPer+ s interním GSM/GPRS modemem a kontrolérem FC-200 s programem TopSURV 

verze 7.2. HiPer+ je mnohostranný přijímač s výrobním číslem: 8R5ZC00X0CG. Externí 

datový kontrolér TOPCON FC-200 s výrobním číslem X11-15303. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 22 - Přijímač HiPer+ [10] 
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Tabulka č. 5 - Vybrané vlastnosti udávané výrobcem HiPer+ [20] 

Součásti Detaily 

Typ přímače 

 Euro – 112 GGD – dáno aktivací potřebného OAF 

souboru: 

G – GPS L1 

GD – GPS L1/L2 

GG – GPS/GLONASS L1 

GGD – GPS/GLONASS LA/L2  

Parametry sledování satelitů 

Standardní kanály 20 L1 GPS, L1/L2 GPS, L1/L2 GLONASS, L1/L2 GPS 

+ L1/L2 GLONASS, WAAS/EGNOS 

Sledované signály L+/L2 C/A a P kód a nosná WAAS/EGNOS 

Měřické módy 

 Statický 

Kinematický (Kontinuální, Stop a Go) 

RTK (kinematické měření v reálném čase) 

DGPS (diferenciální GPS) 

Přesnost měření 

Statická a rychlá statická 

metoda 

Pro L1 + L2 – Hor. 3 mm + 1 ppm x D 

                        Ver. 5 mm + 1,4 ppm x D 

Pro L1         – Hor. 5 mm + 1,4 ppm x D 

                        Ver. 7 mm + 1,9 ppm x D 

Kinematická metoda Pro L1 + L2 – Hor. 10 mm + 1,5 ppm x D 

                        Ver. 15 mm + 2,0 ppm x D 

Pro L1         – Hor. 15 mm + 2,0 ppm x D 

                        Ver. 20 mm + 2,5 ppm x D 

RTK metoda Pro L1 + L2 – Hor. 10 mm + 1,5 ppm x D 

                        Ver. 15 mm + 2,0 ppm x D 

Pro L1         – Hor. 15 mm + 2,0 ppm x D 

                        Ver. 20 mm + 2,5 ppm x D 

RTK 

Formát korekci CMR2/CMR+ (kompatibilní s Trimble), RTCM SC104 

Ver. 2.2 nebo 2.3 

Iniciace ambiguit OTF (on the fly) (L1, L1/L2) 

Délka vektoru Až 50 km ráno a večer. Až 32 km v poledne 

Inicializační čas 5 sekund až 10 minut v závislosti na délce vektoru a na 

vedlejších odrazech 

Elevační maska 0°až 90° 

Mód řešení Delay (zpoždění) (synchronizace) 

Extrapolace (není synchronizováno) 

Interval zpracování 1Hz standardně; 5, 10, 20 Hz volitelně 

Reakční čas Mód Delay (zpoždění) – 20 milisekund až 20 sekund (v 

závislosti na čekací době na přijímaná korekční data 

z referenční stanice) 

Expolace – 20 až 30 milisekund  

Záznam surových dat Přijímač může během RTK měření zaznamenávat surová 
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data v jiném záznamovém intervalu 

Status Fix, Float, DOP, Data Link Status (stav datové linky), 

Modem Latency (reakční doba modemu), Common 

satellites (společné satelity), Percentage of fixing 

(procentuální vyjádření fixace) 

Výsledky RTK souřadnice, HRMS, VRMS, kovarianční matice 

Úrovně fixace ambiguit Volitelné úrovně 

nízká 95%; střední 99,5%; vysoká 99,9% 

5.2 Metody měření 

Při rekognoskaci bylo v zaměřované lokalitě použito měření pomocí pásma 

a to tehdy, nepovedlo se hraniční kámen najít pouhým krokováním. Tato metoda 

se používala k zaměření známé vzdálenosti z předchozích měřických podkladů, kde byl 

hlavně využíván geometrický plán číslo 105/57. Měřické práce s pásmem probíhaly 

v rovinatém terénu. Měření probíhalo tak, že z posledního nalezeného hraničního kamene 

se zaměřila délka na hledaný hraniční kámen. Stejným způsobem se postupovalo i z druhé 

strany z dalšího známého hraničního kamene. Hledaný bod se nacházel na průsečíku 

kružnic vzdáleností ze sousedních hraničních kamenů. 

5.2.1 Měření délek pásmem 

K přímému měření délek se používá ocelových, plastových nebo invarových 

pásem. Nejčastěji se v současnosti používají ocelová pásma. Ocelové pásmo bylo 

využíváno při měření této práce. Ocelová pásma se vyrábějí z oceli válcované za studena 

nebo z pérové oceli, do které jsou k ochraně proti korozi přidávány různé přísady. Pásma 

jsou opatřována ochrannými vrstvami. Dělení pásem bývá buď vyraženo nebo vyleptáno. 

Zpravidla první decimetr stuhy je dělen po milimetru a další části po centimetru. Číslovány 

jsou pouze dílky označující decimetry a metry. 

5.2.1.1 Měření délky v rovinatém nebo mírně svažitém terénu 

Délka se měří vždy ve vodorovné poloze pásma. Každá z délek se zásadně měří 

dvakrát. V rovinatém terénu se měří délka tam a zpět, ve svažitém terénu se měří ze svahu. 

Pokud je mezi počátečním a koncovým bodem měřené délky údolí, rozdělí se měřená 

délka mezilehlým bodem na dva úseky, aby mohla být délka měřena vždy ze svahu. 
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Na obrázku č. 23 jsou vidět dvě šipky, které značí směr měření nikoliv polohu 

stuhy pásma. To musí být vždy ve vodorovné poloze. 

 

Obrázek č. 23 -  Princip měření pásmem [11] 

 

5.2.2 POLÁRNÍ METODA  

V současné době se jedná o základní metodu podrobného polohopisného měření. 

K měření se nejčastěji používá tzv. totálních stanic, které umožňují měřit úhly i délky 

snadno, rychle a s vysokou přesností.  

Metoda má dva typy: 

První typ je pevné stanovisko, v této metodě jsou známé souřadnice stanoviska 

a výpočet orientačního posunu měřené osnovy směrů. Princip je naznačen na obrázku 

č. 24. 

Druhým typem je volné stanovisko, kde jsou souřadnice stanoviska neznámé  

a určí se pomocí výpočtu pro rajon na určovaném bodě, kdy musíme znát souřadnice 

alespoň dvou bodů, na které orientujeme. 

Mezi výhody této metody patří především její rychlost, dosah měření z jednoho 

stanoviska, prostupnost a přesnost. Lze ji použít i ve svažitém, zarostlém terénu s velkou 

dopravní frekvencí. Při použití totální stanice lze dosáhnou lepší přesností než u metody 

ortogonální. 
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Obrázek č. 24 - Polární metoda – pevné stanovisko [12] 

5.3   Technologie GNSS 

Na dříve uvedených vybraných pomocných měřických bodech byly pomocí 

technologie GNSS metodou RTK dvakrát změřeny tyto body. Každý bod byl měřen 

po dobu 15 vteřin s anténou o výšce 2 metry. Výpočtový protokol je v příloze označen jako 

číslo 3. 

Při určení souřadnic bodů PPBP pomocí jednotlivých metod využívajících GNSS 

se postupuje přiměřeně podle bodu 9 přílohy vyhlášky o zeměměřictví č. 31/1995 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. K měření a jeho zpracování se použijí takové přijímače 

GNSS a takové zpracovatelské výpočetní programy, které zaručují požadovanou přesnost 

výsledků provedených měřických a výpočetních prací. Při měření i početním zpracování 

je nutné dodržovat zásady uvedené ve firemních návodech pro příslušné přístroje a použitý 

zpracovatelský výpočetní program. 

Určení polohy bodu pouze z jednoho měření (jedné observace při měření 

v reálném čase (RTK), nebo jednoho vektoru při následném zpracování měření 

(postprocessing)) není přípustné. 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. Doporučuje se provádět opakované měření 

při odlišné výšce antény. [3] 
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5.4 Síť permanentních stanic TopNET 

Tato síť permanentních stanic byla použita, protože firma Geodis Brno, spol.  

s r. o., která tuto síť permanentních stanic provozuje je mateřská firma k firmě 

GB-geodezie spol., s r.o., která zaměřování prováděla. Je vytvořený systém permanentních 

stanic, které jsou rozmístěné na různých budovách. Pro měření v lokalitě Buková byla 

použita permanentní stanice umístěná na budově, ve které sídlí firma GB-geodezie spol., 

s r.o., provoz Žďár nad Sázavou. Tato permanentní stanice je označena TZD2 a byla 

založena v roce 2008. 

Síť TopNET poskytuje svým uživatelům korekční data pro diferenciální určování 

polohy. 

Síť TopNET svými službami pokrývá území celé České Republiky. 

Síť TopNET poskytuje data z navigačních systémů GPS a GLONASS 

5.4.1 Popis sítě TopNET 

V současnosti je v síti zapojeno 35 GNSS stanic, 32 z nich je rozloženo po celém 

území ČR tak, aby celá Česká republika byla pokryta RTK a VRS korekcemi. V síti jsou 

zapojeny také 3 stanice rakouské sítě EPOSA. Všechny stanice přijímají signály GPS 

i GLONASS. Průměrná vzdálenost stanic je 55 km. 

Správu sítě a generování virtuálních stanic zajišťuje firemní software TopNET 

od firmy Topcon. 

Síť TopNET využívá stanice více provozovatelů. Jsou jimi Geodis Brno s.r.o. 

(provozuje 21 stanic), Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (provozuje 6 

stanic), Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (provozuje 2 stanice), 

Západočeská univerzita v Plzni (provozuje 1 stanici). V síti je připojeno také dalších 5 

stanic ve správě ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky, 

které slouží jako záložní, pro případ výpadku některé jim blízké stanice. [19] 
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5.5 Posouzení přesnosti výchozích bodů 

Toto měření bylo vyhotoveno pro polohovou kontrolu vybrané části daných bodů 

z důvodů, že se v době zaměřování lokality nebyla ještě síť permanentních stanic TopNET 

od firmy Geodis Brno spol. s r. o. plně uznávaná. Proto se zaměřili vybrané dané body, 

na kterých se provedlo porovnání se souřadnicemi v S-JTSK, aby se vyloučila chyba 

případným posunem celé souřadnicové soustavy. Výsledky jsou znázorněny v tabulkách 

č. 6 až č. 8. V tabulce č. 8 jsou uvedeny souřadnice výsledné souřadnice v systému WGS-

84.  

Tabulka č. 6 -  Souřadnice výchozích bodů ve WGS-84 

Číslo 
bodu  

WGS84 Latitude 
 

WGS84 Longitude 

0932020250 49° 31' 49,01336'' 
 

15° 47' 58,31694'' 

        0932022270 49° 32' 44,70689'' 
 

15° 47' 35,96443'' 

        0932022320 49° 32' 6,54258'' 
 

15° 46' 54,42786'' 
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Tabulka č. 7 ukazuje výsledky převedených souřadnic do S-JTSK a výpočet jejich 

středních chyb.  

Tabulka č. 7 - Ověření výchozích bodů 

Číslo 
bodu  

S-JTSK 
Y [m] 

S-JTSK 
X [m] 

mxy [m] 

0932020250 652302,37 1117094,14   

  652302,39 1117094,12   

  -0,018 0,016 0,017 

průměr 652302,38 1117094,13   

   
 

0932022270 652545,39 1115332,62   

  652545,30 1115332,61   

  0,090 0,014 0,064 

průměr 652545,35 1115332,61   

   
 

0932022320 653513,85 1116404,43   

  653513,90 1116404,52   

  -0,045 -0,091 0,072 

průměr 653513,87 1116404,48   

 

V tabulce č. 8 jsou porovnány body získané z ISKN se souřadnicemi 

vypočítanými pomocí transformačního klíče z WGS-84. Jak je z výsledů uvedených 

v řádku rozdíl patrné, tak výsledky jsou velice uspokojivé a tudíž lze prohlásit, že body 

zaměřené metodou GNSS připojené na síť TopNET jsou spolehlivé a přesné. 

Tabulka č. 8 - Porovnání GNSS a ISKN 

Číslo 
bodu  

S-JTSK 
Y [m] 

S-JTSK 
X [m] 

0932020250 
  GNSS 652302,38 1117094,13 

ISKN 652302,37 1117094,14 

Rozdíl 0,01 -0,01 

   0932022270 
  GNSS 652545,35 1115332,61 

ISKN 652545,39 1115332,62 

průměr -0,05 -0,01 
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   Číslo 
bodu  

S-JTSK 
Y [m] 

S-JTSK 
X [m] 

0932022320 
  GNSS 653513,87 1116404,48 

ISKN 653513,85 1116404,43 

průměr 0,02 0,05 

5.6 Plošná síť 

Celým katastrálním území byla protažena plošná síť, která byla také vyrovnána 

jako celek. Pro potřeby této práce byla vybrána pouze část této plošné sítě, která se nachází 

v zaměřované lokalitě, ale souřadnice bodů byly převzaty z výpočtu celé plošné sítě. 

V zaměřované lokalitě je plošná síť připojena na triangulační bod 000932020180. Celá 

plošná síť byla koncipovaná, tak aby byla mezi sebou co nejvíce propojena s co největším 

počtem záměr mezi sebou. Část vybrané plošné sítě má 125 bodů. Z důvodů, že nebylo 

požadováno zřízení PBPP, tak se v lokalitě, žádné takové body nevytvářely. Terén ani 

neumožňoval dostatečné připojení na okolní orientace, z důvodů velkých převýšení a také 

vlivu meandrující řeky Sázavy, proto byly vybrány vhodné pomocné měřické body 

a ty se určily pomocí technologie GNSS. Tyto body se určily s přesností, která je potřeba 

pro body PBPP, ale nebyly oficiálně zřízeny a to z důvodů potřebných souhlasů vlastníků 

a také větší finanční zátěže. To znamená, že body, které byly zaměřeny technologií GNSS 

jsou de facto body s přesností PBPP, která je 0,06 metru dle [2]. Na vybrané body byly: 

4053, 4054, 4058, 4102, 4110, 4123, 4124 a 4135. Dále byly zaměřeny ještě dva pomocné 

body 4113 a 4200, ale tyto body nejsou ve vybrané lokalitě, proto se s nimi nebude dále 

pracovat. V tabulce č. 9 jsou souřadnice těchto bodů v souřadnicovém systému WGS-84, 

body byly samozřejmě změřeny i výškově, ale z důvodů práce v katastrální mapě, byly tyto 

souřadnice zanedbány. Na obrázku č. 25 je plošná síť a vybrané body jsou na něm 

vyznačeny zelenou barvou, tento obrázek je pouze informativní a označuje jen polohu 

v prostoru vybrané lokality a to z důvodu měřítka, které zde nedovoluje zobrazit celou 

plošnou síť v čitelné podobě. Tyto body byly měřeny dvakrát, jak ukládá [3]. Výpočetní 

protokol z měření je umístěn v přílohách této práce jako příloha číslo 3. Následně byly 

vypočítány rozdíly ze dvou měření na vybraných pomocných měřických bodech a byla 

vypočítána jejich střední souřadnicová chyba. Výsledek výpočtu je znázorněn v pravé části 

tabulky č. 9. Takto určené body poté vstupovaly do výpočtu plošné sítě jako body dané. 
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Plošná síť byla vypočítána v programu VKM s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců 

jak ukládá [3]. Zápisník a výpočetní protokol z měření jsou přílohy č. 1 a 2.  

Vybrané pomocné měřické body byly porovnány z přesností bodů podrobného 

polohového bodového pole. Toto porovnání vzniklo z důvodů ověření, zda jsou zaměřené 

body vhodné pro využití jako body dané. 

Dle [2] jsou body podrobného polohového bodového pole určeny 

s charakteristickou přesností souřadnic x, y  jejichž střední souřadnicová chyba 

mxy = 0,06m.  

    √
  
    

 

 
   

Kde: mxy  je střední souřadnicová chyba 

 mx je základní chyba určení souřadnic ve směru x 

 my je základní chyba určení souřadnic ve směru y 

V tabulce č. 9 jsou výsledky měření metodou GNSS. První sloupec obsahuje číslo 

bodu, ve druhém je naměřená souřadnice zeměpisné šířky v souřadnicích WGS84. 

Prostřední část tabulky je věnována zeměpisné délce také v souřadnicích WGS84. 

V poslední části tabulky jsou uvedeny souřadnice v S-JTSK, které byly transformovány 

z WGS84. Z každého zaměřeného bodu byly vypočítány souřadnice v S-JTSK, které 

se zprůměrovaly, abychom dostali výsledné souřadnice. Poslední sloupec uvádí výsledek 

výpočtu střední souřadnicové chyby jednotlivých měření. Z hodnot je vidět, že všechny 

body splňují kritérium dle [2] mxy = 0,06 metru. Největší střední souřadnicovou chybu 

má pomocný měřický bod číslo 4123 a to 0,054 metru. Body jsou tedy určeny s přesností 

bodů PBPP a lze je tedy použít jako body dané. 
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Tabulka č. 9 - Vybrané pomocné měřické body v systému WGS-84 a JTSK 

Číslo 
bodu  

WGS84 Latitude 
 

WGS84 Longitude 

 

S-JTSK 
Y [m] 

S-JTSK 
X [m] 

mxy [m] 

4053 49° 33' 42,36325'' 
 

15° 47' 18,63767'' 
 

652680,465 1113522,815   

  49° 33' 42,36345'' 
 

15° 47' 18,63784'' 
 

652680,469 1113522,821   

      -0,00020'' 
 

    -0,00017'' 
 

-0,004 -0,006 0,005 

 49° 33' 42,36335'' 
 

15° 47' 18,63776'' 
 

652680,467 1113522,818   

           
 

4054 49° 33' 45,89246'' 
 

15° 47' 8,63786'' 
 

652867,075 1113390,790   

  49° 33' 45,89266'' 
 

15° 47' 8,63887'' 
 

652867,096 1113390,793   

      -0,00020'' 
 

    -0,00101'' 
 

-0,021 -0,003 0,015 

 49° 33' 45,89256'' 
 

15° 47' 8,63837'' 
 

652867,086 1113390,792   

           
 

4058 49° 33' 41,06004'' 
 

15° 47' 45,95811'' 
 

652140,120 1113627,712   

  49° 33' 41,05962'' 
 

15° 47' 45,95692'' 
 

652140,095 1113627,702   

      0,00042'' 
 

    0,00119'' 
 

0,025 0,010 0,019 

 49° 33' 41,05983'' 
 

15° 47' 45,95752'' 
 

652140,108 1113627,707   

           
 

4102 49° 33' 14,43870'' 
 

15° 48' 16,39336'' 
 

651629,892 1114516,547   

  49° 33' 14,43944'' 
 

15° 48' 16,39362'' 
 

651629,900 1114516,569   

      -0,00074'' 
 

    -0,00026'' 
 

-0,008 -0,022 0,017 

 49° 33' 14,43907'' 
 

15° 48' 16,39349'' 
 

651629,896 1114516,558   

           
 

4110 49° 33' 12,76477'' 
 

15° 48' 27,24786'' 
 

651419,373 1114593,641   

  49° 33' 12,76575'' 
 

15° 48' 27,24821'' 
 

651419,383 1114593,670   

      -0,00098'' 
 

    -0,00035'' 
 

-0,010 -0,029 0,022 

 49° 33' 12,76526'' 
 

15° 47' 27,24804'' 
 

651419,378 1114593,656   

           
 

4123 49° 33' 7,94325'' 
 

15° 48' 11,81334'' 
 

651744,928 1114704,986   

  49° 33' 7,94246'' 
 

15° 48' 11,81696'' 
 

651744,997 1114704,953   



    0,00079'' 
 

    -0,00362'' 
 

-0,069 0,033 0,054 

 49° 33' 7,94286'' 
 

15° 48' 11,81515'' 
 

651744,963 1114704,970   

           
 

4124 49° 33' 5,40661'' 
 

15° 48' 12,32931'' 
 

651743,942 1114784,027   

  49° 33' 5,40548'' 
 

15° 48' 12,33006'' 
 

651743,953 1114783,991   

      0,00113'' 
 

    -0,00075'' 
 

-0,011 0,036 0,027 

 49° 33' 5,40605'' 
 

15° 48' 12,32969'' 
 

651743,948 1114784,009   

           
 

4135 49° 33' 8,58451'' 
 

15° 47' 50,91174'' 
 

652159,778 1114635,636   

  49° 33' 8,58538'' 
 

15° 47' 50,91250'' 
 

652159,796 1114635,661   

      -0,00087'' 
 

    -0,00076'' 
 

-0,018 -0,025 0,022 

 49° 33' 8,58495'' 
 

15° 47' 50,91212'' 
 

652159,787 1114635,649   
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Obrázek č. 25 - Plošná síť 

Na obrázku č. 25 je modrou barvou naznačený TB 000932020180. Zelené kolečka 

značí pomocné měřické body, které byly určeny metodou RTK. Jedná se, ale pouze 

o výsek plošné sítě. Tato plošná síť leží v zaměřované lokalitě, ale byla provedena 

po celém katastrálním území a byla vyrovnána jako celek. 

Výsledné průměrné souřadnice pomocných měřických bodů byly zaokrouhleny 

na dvě desetinná čísla. Konečné souřadnice, které vstupovaly do výpočtu plošné sítě, jsou 

zobrazeny v tabulce č. 10.   

Tabulka č. 10 - Výsledné souřadnice pomocných měřických bodů zaměřených GNSS 

Číslo 
bodu  

S-JTSK 
Y [m] 

S-JTSK 
X [m] 

4053 652680,47 1113522,82 

4054 652867,09 1113390,79 

4058 652140,11 1113627,71 

4102 651629,90 1114516,56 

4110 651419,38 1114593,66 

4123 651744,96 1114704,97 

4124 651743,95 1114784,01 

4135 652159,79 1114635,65 
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5.7 Doplnění polohového bodového pole 

K podrobnému zaměřování lokality byla budována síť pomocných měřických 

bodů v průběhu měření s důrazem na vhodné umístění stanovisek, aby docházelo 

k vícenásobnému průhledu na okolní stanoviska. Pomocné měřické body odpovídají 

bodům plošné sítě. Ve zvolené lokalitě bylo zřízeno 125 stanovisek (4001-4110; 4123-

4137). Pomocné měřické body byly stabilizovány dvěma dřevěnými kolíky. Jeden kolík 

se zatloukl skoro celý do země, nechal se vyčnívat přibližně 1 centimetr nad okolní terén. 

Na hlavě kolíku se tužkou vyznačil kříž, který usnadňoval a zpřesňoval centraci totální 

stanice. Druhý dřevěný kolík byl zatlučen přibližně do jedné třetiny délky. Sloužil jako 

ochranná tyč a také jako lepší identifikace stanoviska v terénu. Příklad realizace 

je na obrázku č. 26.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 26 - Pomocný měřický bod 4006 

5.8 Zaměření identických bodů 

Za identické body, byly vybrány kamenné hraniční body, které byly zřízeny 

při zaměřování železniční tratě. Pro potřeby transformace bylo potřeba zaměřit identické 

body a zjistit zda jejich poloha odpovídá poloze, která je zaznamenána v pokladu 

dřívějších měřických činností. Tyto body byly zaměřeny totální stanicí metodou polární 
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s pevným stanoviskem. Všechny nalezené hraniční kameny, byly zaměřeny,  

ale pro transformaci byly použity body, které jsou uvedeny v tabulce č. 11. Zápisník 

měření a výpočetní protokol jsou umístěny v přílohách této práce pouze v elektronické 

verzi z důvodů počtu stran. Zápisník měření je příloha č. 1 a výpočetní protokol 

je příloha č. 2. Tyto identické byly zvoleny, zpracovatelem této práce. Byl kladen důraz 

na co nejpřesnější transformaci. Body byly vybírány dle zásad prováděných 

při transformaci, které jsou popsány v bodě 3.5. V tabulce č. 11 je uvedeno 22 identických 

bodů, které byly použity pro dotransformaci rastrů. V prvním sloupci je naznačeno 

z jakého podkladu byl bod vybrán, v druhém a třetím sloupci je číslo bodu, které odpovídá 

vybranému podkladu. Ve čtvrtém sloupci jsou uvedeny měřené vzdálenosti v případě 

řádku odpovídajícímu měřickému náčrtu nebo vzdálenost odečtená z geometrické plánu 

105/57. Poslední sloupec je výpočet rozdílu vzdáleností v absolutní hodnotě v metrech. 

Kompletní přehled kontrolního měření je uveden v přílohách této práce jako 

příloha č. 4 

Tabulka č. 11 - Přesnost na identických bodech 

Označení bodu v Číslo bodu Číslo bodu Vzdálenost Rozdíl 

GP 105/57 32 33 72,98 0,18 

měřickém náčrtu 148100550372 030001010066 72,80 
 GP 105/57 33 34 31,66 0,36 

měřickém náčrtu 030001010066 030001010067 32,02 
 GP 105/57 31 30 120,91 0,01 

měřickém náčrtu 030001010057 030001010055 120,90 
 GP 105/57 28 27 30,88 0,00 

měřickém náčrtu 030001010052 030001010051 30,88 
 GP 105/57 39 40 28,91 0,13 

měřickém náčrtu 030001010109 030001010731 29,04 
 GP 105/57 27 26 54,45 0,00 

měřickém náčrtu 030001010051 030001010050 54,45 
 GP 105/57 40 41 41,27 0,02 

měřickém náčrtu 030001010731 030001010113 41,25 
 GP 105/57 60 61 72,76 0,01 

měřickém náčrtu 030001010443 030001010448 72,75 
 GP 105/57 59 58 114,80 0,00 

měřickém náčrtu 030001011076 030001011075 114,80 
 GP 105/57 105 104 11,22 0,04 

měřickém náčrtu 030001011079 030001011080 11,26 
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Označení bodu v Číslo bodu Číslo bodu Vzdálenost Rozdíl 

GP 105/57 105 105 48,30 0,00 

měřickém náčrtu 030001011087 030001011079 48,30 
 GP 105/57 111 112 12,32 0,03 

měřickém náčrtu 030001011086 030001011094 12,35 
 GP 105/57 112 113 12,04 0,06 

měřickém náčrtu 030001011094 030001011095 12,10   

 

Z výsledků je vidět, že největší chyba byla mezi body 33 a 34 a to 0,36 metru. 

Je to poměrně velká chyba s ohledem na vzdálenost jen 32 metrů, ale ostatní rozdíly jsou 

velice malé a tudíž kvalita transformace nebyla body 33 a 34 příliš ovlivněna. Byla 

zkoušena i transformace bez těchto bodů, ale výsledek transformace byl prakticky totožný. 

Změřená data byla přenesena z totální stanice do počítače, kde se pomocí 

geodetického programu VKM vypočítaly souřadnice bodů pomocí metody nejmenších 

čtverců. Následně v tomto programu proběhla i kresba měřických náčrtů. 

5.9 Označování hranic pozemků 

Hranice pozemků se označují hraničními znaky, kterými jsou zpravidla kameny 

s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonové o rozměru nejméně 

80 mm x 80 mm x 500 mm. Přípustné je použít též zabetonovanou ocelovou trubku 

alespoň 600 mm dlouhou nebo lomového neopracovaného kamene. Na tvrdých podkladech 

se označí hranice zapuštěným hřebem, vytesaným křížkem apod. V bažinatých územích 

lze použít kůlu z tvrdého dřeva o tloušťce alespoň 100 mm. Znaky z plastu musí splňovat 

podmínky podle vyhlášky.  

Hraniční znak se na hranici pozemku umisťuje tak, aby se jeho střed kryl s bodem 

lomu hranice. Pokud by hraniční znak bránil užívání pozemku nebo je jeho umístění 

v lomovém bodu hranice pozemku nemožné, např. vodní tok – použijeme 2 hraniční znaky 

tak, aby bod hranice dělil spojnici hraničních znaků ve stanoveném poměru. Hranice 

pozemku se označí tak, aby z každého znaku bylo vidět na oba sousední znaky 

a aby nebyla na přímých úsecích hranice jejich vzdálenost větší než 200m. Hranice 

pozemků, které jsou v terénu označeny jiným trvalým způsobem není potřeba zvlášť 

označovat. 
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 Hranice pozemků v zjednodušené evidenci se nemusí označovat hraničními 

znaky. Je-li předmětem měření nebo vytyčení, postačí její označení dočasným způsobem 

(dřevěný kolík). Taková hranice se však označuje při jejím vytyčení v terénu, ztrácí-li 

uvedený charakter, a to způsobem trvalým, je-li vytyčení podkladem pro zhotovení GP 

k vyznačení pozemku do SGI a jeho účelem je vyčlenění pozemku pro samostatné 

hospodaření a nebo dočasným, je-li jeho účelem předání pozemku jeho vlastníku v terénu 

nebo vzniká-li nový pozemek při pozemkových úpravách a budou-li obhospodařovány 

společně s okolními pozemky, a to v těch případech, kde není trvalá stabilizace 

na překážku samotnému hospodaření. 

Lomové body nově vznikajících parcel komunikací, vodního toku apod., 

které jsou bezprostředně ohroženy navazující stavební činností, mohou být po dobu 

výstavby označeny dočasným způsobem. [3]  

 

 

 

 

Obrázek č. 27 - Hraniční znak plastový [13] 

5.10 Posouzení přesnosti určení podrobných bodů 

Dle [2] musí být poloha podrobných bodů určena měřením v terénu tak, aby: 

a) střední souřadnicová chyba mxy nepřesáhla kritérium 0,14 m. 

b) charakteristika md nepřesáhla kritérium ud vypočtené pro každou vodorovnou 

 délku ze vztahu  

         [
    

    
] [ ] 

Kde: d je délka měřické přímky 
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V tabulce č. 12 jsou uvedeny některé body, které byly vybrány ze souboru 

kontrolního měření. Celý soubor kontrolního měření je součástí příloh této práce jako 

příloha číslo 4. Při procházení výsledků přiloženého kontrolního měření bylo zjištěno, 

že všechny kontrolované podrobné body vyhovují na mezní odchylku a lze tedy prohlásit, 

že měření bylo vyhovující zadané přesnosti pro zpracování této obnovy novým 

mapováním. Souřadnice všech zaměřených podrobných bodů lze nalézt v elektronických 

přílohách této práce jako přílohu číslo 5. 

Tabulka č. 12 - Přesnost vybraných podrobných bodů 

První bod Druhý bod 
Výpočet 

vzdálenosti 
Měřená 

vzdálenost 
Rozdíl Mezní odchylka Posouzení 

030001010046 030001011063 12,74 12,75 -0,01 0,30 Vyhovuje 

030001010011 030001010010 17,80 17,80 0,00 0,31 Vyhovuje 

030001010012 030001010011 33,58 33,60 -0,02 0,34 Vyhovuje 

030001010013 030001010012 20,34 20,35 -0,01 0,34 Vyhovuje 

030001010014 030001010013 37,82 37,84 -0,02 0,36 Vyhovuje 

030001010016 030001010014 65,45 65,45 0,00 0,36 Vyhovuje 

030001010057 030001010055 120,91 120,90 0,01 0,37 Vyhovuje 

030001010107 030001011103 35,18 35,18 0,00 0,34 Vyhovuje 

030001011103 030001010283 4,09 4,10 -0,01 0,26 Vyhovuje 

030001010283 030001010284 38,33 38,32 0,01 0,34 Vyhovuje 

030001011114 030001011109 10,34 10,35 -0,01 0,29 Vyhovuje 

030001011110 030001011113 25,07 25,08 -0,01 0,33 Vyhovuje 

030001011113 030001010626 25,12 25,12 0,00 0,33 Vyhovuje 

030001011112 030001011111 30,01 30,00 0,01 0,33 Vyhovuje 

5.11 Obnova souboru popisných informací 

Podle výsledků zjišťování hranic, přečíslování parcel, srovnávacího sestavení 

parcel a dalších výsledků zeměměřických činností se aktualizují údaje SPI. SPI je rovněž 

aktualizován podle listin zapsaných do katastru v průběhu obnovy katastrálního operátu 

nebo převodu, a podle listin způsobilých pro zápis do katastru, které předali vlastníci 

ke změnám zaměřeným při obnově mapováním.  

Z aktualizovaných dat SPI se pro účely vyložení katastrálního operátu zhotoví 

tiskové výstupy seznamu vlastníků a jiných oprávněných, rejstříku vlastníků a jiných 
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oprávněných a srovnávacího sestavení parcel v případě, že vyložení obnoveného 

katastrálního operátu není možné zajistit jiným způsobem.  

Před zplatněním obnoveného katastrálního operátu se výsledky ukončených řízení 

o námitce zapracují do návrhu nového SGI a SPI. Pro tvorbu obnoveného souboru SGI 

a SPI se po poslední aktualizaci dat z ISKN zastaví na dobu co nejkratší všechny zápisy 

do katastru, rezervace ZPMZ a rezervace nových parcelních čísel do doby zplatnění 

obnoveného katastrálního operátu v ISKN. [3] 

Ze seznamu vstupujících a dotčených pozemků byly vytvořeny seznamy 

dotčených a sousedních pozemků, které byly ovlivněny obnovou novým mapováním. 

Jednalo se převážně o pozemky sousedící s katastrální hranicí. Seznamy byly rozděleny 

dle katastrálních území. Tyto seznamy byly odevzdány v souboru SPI na KP. 

5.12 Výsledek diplomové práce 

Výsledkem této práce bylo poskytnutí podkladů ve formě měřických náčrtů 

ze zjišťování průběhu vlastnických hranic. Na obrázku č. 28 je zobrazena zaměřovaná 

lokalita s naznačením kladů měřických náčrtů, kterých bylo zpracováno deset. Na obrázku 

č. 28 jsou označeny 101-1 až 101-10. Kde 101 je přidělené číslo ZPMZ, číslo za pomlčkou 

udává číslo měřického náčrtu. Přehled měřických náčrtů je příloha č. 8. Všechny měřické 

náčrty jsou součástí příloh této práce s č. 9 až č. 18. 

Měřické náčrty byly provedeny dle [3], který určuje, co se zobrazuje v měřickém 

náčrtu: 

a) body ZPBP a ZhB úplným číslem bodu nebo jen vlastním číslem bodu a číslem 

triangulačního listu uvedeném v závorce za vlastním číslem bodu,  

b) body PPBP a pomocné body jen svým pořadovým číslem, úplné číslo bodu 

se uvede jen u bodu očíslovaného v jiném katastrálním území,  

c) podrobné body jen svým pořadovým číslem. Lemovka vymezuje příslušnost 

bodů k náčrtu. Podrobné body je také možné označit číslem měřického náčrtu, v rámci 

kterého byl očíslován, a za pomlčkou vlastním číslem bodu, popřípadě se označí svým 
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úplným číslem. Opakované určení podrobného bodu se vyznačí v náčrtu podtržením čísla 

bodu (černě). Lomové body přebíraných hranic se očíslují až při vektorizaci rastrového 

obrazu,  

d) oměrné míry. 

Z těchto podkladů byla následně vytvořena digitální katastrální mapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 28 - Přehled měřických náčrtů 

5.13 Odevzdané podklady pro obnovu novým mapováním 

Soubor odevzdávaných dat na katastrální pracoviště obsahoval všechny potřebné 

části, které stanovuje [3] a tvoří ho tyto části. 

a) oznámení obci (popř. vlastníkům s rozsáhlým nemovitým majetkem) o obnově 

katastrálního operátu  

b) projekt 
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c) průvodní záznam 

d) elaborát PPBP 

e) elaborát zjišťování průběhu hranic při obnově mapováním 

f) elaborát podrobného měření  

g) nový SGI a jeho elaborát 

h) nový SPI 

i) kontrolní záznamy 

j) technická zpráva  

k) dokumentace o námitkách 

l) dokumentace vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu  

m) výsledky závěrečné kontroly. 

Na katastrální pracoviště byla předána nová DKM v novém výměnném formátu. 

Tato digitální data obsahují kresbu určených hranic s atributem, že se jedná o novou 

hranici. Dalšími prvky jsou parcelní čísla, značky stabilizací a značky druhů pozemků. 

K tomuto souboru jsou připojena metadata, která obsahují databáze parcel s uvedenou 

novou výměrou, mapové listy, kultury a využití kultur. Vše bylo převedeno programu 

VKM do NVF ve formátu *.vfk. Následně katastrální pracoviště tento formát převedlo 

a vznikla nová DKM v ostrovní formě v souřadnicovém systému S-JTSK, která nahradila 

původní sáhovou mapu ve Svato-Štěpánském souřadnicovém sytému. 
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6 ZÁVĚR 

Při zpracování této práce bylo postupováno dle stanovených cílů práce. Z počátku 

byly vybrány použitelné podklady, mezi které patřily například sáhové mapy 

v souřadnicovém systému Svatého Štěpána a geometrický plán číslo 105/57. Tento 

geometrický plán, byl vyhotoven v roce 1957, byl velice pečlivě zaměřen a jeho 

zpracování a provedení bylo na velmi vysoké kvalitě. Takto kolorovaný geometrický plán 

se již dle platné geodetické legislativy neprovádí. Dle mého názoru je to škoda, protože 

toto dílo má i svoji estetickou stránku, kterou již neprovádíme, ale nahrazujeme ji více 

technickou stránkou. Během rekognoskace, při které se hledaly stávající lomové body, 

byly používány vybrané podklady od katastrálního úřadu. V okolí železniční trati byl 

nejlepším podkladem již zmiňovaný GP 105/57. Dalším použitým podkladem byly sáhové 

mapy, které sloužily pro vyhledání hraničních znaků na katastrálních hranicích. Při měření 

byly kontrolovány vlastníky používané trvalé stabilizace, které byly provedeny ocelovými 

trubkami a tyto body bylo potřeba zkontrolovat se stavem v katastrální mapě. 

K zaměření nových lomových bodů bylo využito totální stanice Topcon GPT 7003. 

Použitá metoda byla polární s pevným stanoviskem. Vybrané body plošné sítě byly 

zaměřeny GNSS přístrojem Hiper+ s využitím metody RTK. Důvodem zaměření těchto 

bodů bylo zvýšení přesnosti plošné sítě a zahuštění bodového pole. Výsledky zaměření 

nových i stávajících lomových bodů můžeme najít na měřických náčrtech, které vznikly 

jako příloha této práce, jsou to přílohy č. 9 až příloha č. 18.  

V průběhu zaměřování vlastnických hranic jsem byl několikrát velice překvapen. 

Jednu skupinu vlastníků tvořili ti, kteří dokázali své hranice určit naprosto přesně 

a to i v místech, které nebyly vždy zcela jednoznačné. Další skupinu vlastníků tvořili lidé, 

kteří nám při zjišťování hranic tvrdili, že jejich hranice vede mezi těmito stromy,  

ale dle stávající katastrální mapy bylo zjištěno, že hranice je při výjimečných případech 

i několik metrů jinde. To bylo způsobeno, že za minulého totalitního režimu byla 

vlastnická práva vlastníků, výrazně potlačena. Proto se přerušilo vlastnické cítění 

k pozemkům, ale i vlastnická evidence nemovitého majetku a způsob obhospodařování 

těchto nemovitostí. Noví vlastníci, kteří pozemky zdědili, opravdu nemohou tušit, kde jsou 

jejich hranice pozemků. Starší vlastníci, kteří na pozemcích v dětství pracovali, tak tuší, 
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kde jsou asi jejich vlastnické hranice. Třetí skupina vlastníků byla překvapena, že jejich 

pozemky jsou tak velké a že je to vůbec jejich vlastnictví.  

Po zaměření celé lokality začaly vznikat další potřebné dokumenty k nové 

obnově, mezi které patří například srovnávací sestavení parcel. Postupuje se tak, 

že se převezme výměra pozemku z dřívějšího určení a porovná se z nově zaměřeným 

stavem, který je přesnější než původní. Dojde k porovnání obou výměr a výsledná 

odchylka se porovná s dovolenou mezní odchylkou. Může ale dojít i k tomu, že odchylka 

nebude dodržena a to například z důvodů nepřesného určení výměry při dřívějších měření. 

S tímto stavem bude vlastník pozemku obeznámen a bude mu vysvětleno, proč k tomuto 

problému došlo. Jak je uváděno v katastrálním zákoně, tak výměra pozemku není závazný 

údaj, ale většina vlastníků pozemků, se kterými jsem se setkal, byli přesvědčeni, 

že výměra, kterou mají uvedenou v listu vlastnictví, je to hlavní a zásadní 

a víc je nezajímá. Výměra je údaj, který určuje cenu pozemku jako jednu z položek tržní 

ceny a je to také informace pro výpočet daně z nemovitosti. Pro některé vlastníky to byl 

velký problémpři projednávání a schvalování nového mapování.  

Vlastníky jsme mohli dělit podle zájmu o probíhanou obnovu. Jedna skupina byli 

vlastníci, kterým bylo vše celkem jedno, kudy hranice vede, chtěli se jen podepsat 

do protokolu a dál se o to nestarat. Druhou skupinu tvořili vlastníci, kteří byli schopni 

se hádat o každý metr výměry, protože tím přicházeli o stromy a tudíž i o peníze.  

Ve výsledku se povedlo všem vlastníkům vysvětlit celé nové mapování, 

a to se následně mohlo odsouhlasit. Výsledné dílo je již zapsáno. Ověřit to lze například 

v nahlížení do katastru nemovitostí pomocí webové aplikace. [7] Cíl celého zaměřování 

byl splněn. 

Zpracováním této práce jsem si rozšířil své teoretické znalosti o provádění obnovy 

novým mapováním podle katastrálního zákona, tak i dle katastrální vyhlášky. Tyto znalosti 

bylo zajímavé používat při praktické činnosti, tím jsem si ověřil získané teoretické znalosti 

ze studia, přenesené do praktického využití při zpracování nového mapového operátu 

pomocí nového mapování v k.ú. Buková u Nížkova. 
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10 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Zápisník měření     E 

Příloha č. 2 Výpočetní protokol měření    E 

Příloha č. 3 Výpočetní protokol GNSS    E, T 

Příloha č. 4 Kontrolní měření     E, T 

Příloha č. 5 Seznam souřadnic podrobných bodů   E 

Příloha č. 6 Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic  E, T 

Příloha č. 7 GP 105/57      E, T 

Příloha č. 8 Přehled měřických náčrtů    E, T 

Příloha č. 9 Měřický náčrt číslo 1     E, T 

Příloha č. 10 Měřický náčrt číslo 2     E, T 

Příloha č. 11 Měřický náčrt číslo 3     E, T 

Příloha č. 12 Měřický náčrt číslo 4     E, T 

Příloha č. 13 Měřický náčrt číslo 5     E, T 

Příloha č. 14 Měřický náčrt číslo 6     E, T 

Příloha č. 15 Měřický náčrt číslo 7     E, T 

Příloha č. 16 Měřický náčrt číslo 8     E, T 

Příloha č. 17 Měřický náčrt číslo 9     E, T 

Příloha č. 18 Měřický náčrt číslo 10    E, T 

Legenda: E – elektronická podoba; T – tištěná podoba 


