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Anotace 

Diplomová práce je věnována problematice tvorby geometrického plánu pro upřesnění 
hranice pozemků a pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti a jeho 
vyhotovení v územích s platnou analogovou katastrální mapou. 
V první, teoretické části je čtenář stručně seznámen s mapovými podklady a 
zeměměřickými činnostmi v terénu, je popsán vznik a historie geometrického plánu, jeho 
účel a náležitosti podle platných předpisů. Druhá, praktická část se zabývá získáním 
podkladů a jejich zpracováním do geometrického plánu v katastrálním území Kurdějov 
podle platné vyhlášky č. 357/2013 Sb. Je popsáno zajištění, zhodnocení a zpracování 
podkladů, vybudování bodového pole a zaměření v terénu a zpracování příslušné 
dokumentace. K výpočetnímu a grafickému zpracování byl použit geodetický program 
GEUS.  
  
Klíčová slova: geometrický plán, zjednodušená evidence, přídělová mapa, katastr 
nemovitostí, pozemkový katastr, parcela, výměra, analogová katastrální mapa, geodetický 
program GEUS  
 
Summary 
This thesis focuses on the topic of creation of a geometric plan to refine the boundaries of 
land and to correct geometric and positional determination of the property and its drawing 
up in areas with a valid analog cadaster map. 
In the first part, which is theoretical, the text briefly introduces maps and land-surveying 
activities in-site, the description of the creation and history of the survey sketch, its 
purpose and requirements according to the law. 
The second part, which is practical, examines the acquisition of map materials and their 
processing into survey sketch in cadastral area Kurdejov according to valid regulations no. 
357/2013 of the legal code. The obtaining, evaluation and processing of the sources, 
creation of point field and focusing in the field is described. The land-surveying 
programme GEUS was used for calculation and graphic illustration. 

 
Keywords: survey sketch, simplified evidence, allotment map, real estate cadaster, 
cadaster of lands, parcel, parcel area, analog cadastral map, geodetic software GEUS 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČUGK Český úřad geodetický a kartografický 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
DKM digitální katastrální mapa 
GPU geometrické a polohové určení 
GNSS Globální družicový navigační systém (Global Navigation Satellite  
 System) 
k.ú. katastrální území 
KMD katastrální mapa digitalizovaná 
KZEN komplexní zakládání evidence nemovitostí 
KK kód kvality 
JEP jednotná evidence půdy 
LV list vlastnictví 
PPBP podrobné polohové bodové pole 
PK pozemkový katastr 
porovnání porovnání se stavem evidence právních vztahů 
S-JTSK  souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SGI soubor geodetických informací 
SPI  soubor popisných informací 
ÚOZI úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
VFK ISKN výměnný formát informačního systému katastru nemovitostí 
vyhláška vyhláška č. 357/2013 Sb. 
zákon katastrální zákon č. 256/2013 Sb. 
ZBPP základní bodové polohové pole 
ZE zjednodušená evidence 
ZPMZ záznam podrobného měření změn 
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1 ÚVOD 
Motto: 
„Pro každou obec katastrálnou zhotovila se mapa katastrálná a samostatný popis 
obecních hranic. Po ukončeném předběžném popisu hranic obecních vyzváni byli 
majitelé pozemků jednotlivých obcí, aby dali stávající mezníky opraviti aneb nové osaditi 
a aby hranice pozemků po vzájemné shodě sousedů byly takto viditelným způsobem 
stanoveny.“ 
(František Novotný-Nauka o rakouském katastru a o knihách pozemkových se zvláštním 
zřetelem na Království České) 
 

Vlastnické právo k pozemku je již od starověku důležitým právním institutem, 
ovlivňujícím existenci a fungování společnosti jako celku. Jakákoliv vlastnická práva byla 
vždy výsadou, kterou se skupina lidí odlišovala od jiné, přičemž vždy měla zájem si svá 
práva nějakým způsobem potvrdit a zachovat [5].  

Do majetku privilegované vrstvy patřil nejenom majetek ve formě území a hmotné 
statky, ale také poddaní, kteří pro šlechtice pracovali a kterým majetek svěřoval. Ti mu 
odváděli část ze svého výnosu. Evidence majetku byla důležitá i pro krále, který vybíral 
daně. 

V nejstarším období se daňová povinnost odvozovala od odhadů, které přiznávali ti, 
kteří půdu obdělávali. Později dostalo zjišťování majetku objektivnější charakter – začaly 
vznikat mapy, které mimo vojenské uplatnění umožňovaly i dokonalejší evidenci 
zdaňovaného majetku [5].  

Mimořádným počinem, jehož výsledky používáme dodnes, se v průběhu 19. století 
stalo vybudování tzv. stabilního katastru, který byl v době svého vzniku a působení 
ojedinělým dílem. Vytvořil základ pro dosud platnou evidenci pozemků, která je 
využívaná pro přesné určení jejich tvaru a polohy v terénu a je zobrazena na samostatných 
mapách jako tzv. zjednodušená evidence § 2 odst. d) vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dále jako 
vyhláška) [1]. 

Obsahem této diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu pro průběh 
vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku a opravu geometrického a 
polohového určení nemovitosti v souladu s platným katastrálním zákonem č. 256/2013 Sb. 
(dále jako zákon) a příslušnou vyhláškou. Byl vyhotoven v katastrálním území Kurdějov, 
kód 677591, okres Břeclav. Jedná se o území s platnou analogovou katastrální mapou a 
přídělovým plánem.  

Řešeným územím je kostel sv. Jana Křtitele a jeho bezprostřední okolí tvořené 
historickým opevněním kostela. Pro přehlednost a lepší orientaci je diplomová práce 
rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou, část praktickou a volné přílohy. 

Část teoretická stručně popisuje a přibližuje čtenáři použité pojmy uvedené 
v praktické části této práce a přibližuje některé kapitoly platné vyhlášky, které upravují 
zeměměřické činnosti v terénu, vyhotovování geometrických plánů, opravu a zpřesňování 
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hranic pozemků. Část praktická obsahuje podrobné řešení daného problému ve zvoleném 
území v konkrétním čase a kroky vedoucí k vyřešení dané problematiky [5]. 
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I. Teoretická část 

2 KATASTRÁLNÍ OPERÁT, KATASTRÁLNÍ MAPA, 
ZJEDNODUŠENÁ EVIDENCE 

Dle vyhlášky je obsah katastru uspořádán v katastrálních operátech podle 
katastrálních území. Katastrální operát tvoří mimo jiné soubor geodetických informací 
(dále jako SGI) a soubor popisných informací (dále jako SPI), který obsahuje stanovené 
písemné údaje. SGI zahrnuje katastrální mapu a její číselné vyjádření. 

Katastrální mapa je pojmově vymezena v § 2 odst. i) zákona jako polohopisná 
mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny pozemky, které jsou předmětem 
katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální mapě 
zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a 
značkami druhů pozemků [2]. 

Forma katastrální mapy určená v § 3 a 4 vyhlášky je digitální. Mapa vzniklá podle 
dřívějších právních předpisů je do obnovy operátu vedena na plastové folii [1]. 

V katastrálních mapách vyhotovených podle dřívějších právních předpisů se evidují 
pozemky jako parcely zjednodušené evidence. Jedná se o mapy pozemkového katastru 
vzniklé zákonem č. 177/1927 Sb. převzaté z map stabilního katastru, dále přídělové mapy a 
plány, vzniklé v různých obdobích podle různých předpisů a mapy evidence nemovitosti 
vzniklé na základě zákona č. 22/1964 Sb. [4]. 

Důležité je, že do většiny těchto map se nějakým způsobem promítají mapy 
stabilního katastru, které jim předcházely a které jediné tvoří ucelené mapové dílo na 
našem území. Vzhledem k tématu diplomové práce proto považuji za vhodné se o nich 
dále zmínit. 

 
obr. 2–1 Vznik měřítka map stabilního katastru 
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2.1 Mapy stabilního katastru 

Vznikly v průběhu 19. století na základě císařského patentu ze dne 23. prosince 
1817, kterým bylo rozhodnuto provést pro daňové účely mapování v celém Rakousko-
Uhersku. 

Mapové dílo vznikalo podle bavorského vzoru vedení katastrální evidence. Jako 
zobrazovací soustava byla vybrána transverzální válcová Cassini -Soldnerova soustava 
využívající Zachův elipsoid jako referenční plochu. Pro území celé monarchie vzniklo 9 
souřadnicových soustav tak, aby se jednotlivé země nacházely jen v jedné. Čechy mají 
počátek soustavy v bodě na kopci Gusterberg, Morava a Slezsko na věži chrámu svatého 
Štěpána ve Vídni [16].  

Jak bylo uvedeno, jedná se o dílo ojedinělé, které bylo vyhotoveno na celém území 
Rakousko-Uherska v nepředstavitelně krátké době s přesností na tehdejší dobu nevídanou. 
Mapování bylo provedeno s využitím vybudované vojenské trigonometrické sítě I. a II. 
řádu, po vyšetření, omezníkování a případné úpravě obecních hranic (nově katastrálních 
hranic) a označení vlastnických hranic vlastníky pozemků.  

Pozemky, které byly mapovány, se dělily na daním podrobené a pozemky od daní 
osvobozené. Dani podléhala „půda plodná“ a „parifikáty“, tzn. pozemky, které se 
používaly k jiným účelům než k polnímu hospodářství (zastavěné plochy, lomy, rybníky, 
cesty apod).  

V letech 1824 až 1843 tak vznikl měřický operát, který na 49 700 mapových listech 
zachycuje 12 691 katastrálních území tehdejší rakousko-uherské monarchie. Každý 
mapový list vznikl ve dvou otiscích, přičemž jeden ručně kolorovaný byl jako povinný 
kontrolní exemplář uložen v archivu ve Vídni (jako tzv. císařský otisk). 

  

 
obr. 2–2 Klad map stabilního katastru 
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obr. 2–3 Mapový list originální mapy stabilního katastru k.ú.Kurdějov   

V předložené diplomové práci byla použita tzv.originální mapa stabilního katastru, 
protože císařský otisk se pro katastrální území Kurdějov nedochoval [5]. Císařské otisky 
jsou v současné době uloženy jako součást měřického operátu v Ústředním archívu 
zeměměřictví a katastru (ÚAZK) v Praze. Zde jsou i další operáty stabilního  
katastru – vceňovací operát a písemný operát [17]. 

Pro posouzení zákresu hranic v mapě stabilního katastru je třeba vědět, co obsahuje 
měřická instrukce ze dne 28. března 1818 (doplněná 24 .února 1824), podle které se 
mapování provádělo. Důvod výstižně uvádí František Novotný v knize NAUKA O 
RAKOUSKÉM KATASTRU A O KNIHÁCH POZEMKOVÝCH SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA 

KRÁLOVSTVÍ ČESKÉ: „...poněvadž v praktickém životě velmi často potřebuje technik 
mapu katastrálnou a tu musí znát způsob zhotovení a tím i vnitřní hodnotu tohoto 
elaborátu, aby znal, co na mapě hledati může a jak dalece se smí na mapu spolehnouti. Vše 
to obsahuje instrukce pro provádění měření katastrálného.“ [1]. 
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Základní fakta o průběhu mapování stabilního katastru: 

Používala se metoda protínání vpřed (pokud možno v pravém úhlu) na označené a 
očíslované body hranice (metoda měřického stolu). Vzájemná poloha jednotlivých bodů 
byla zobrazena v polích v náčrtcích (skizzách) [1].  

Při mapování byly sekční listy (tzn.mapové listy) rozděleny na více skupin a 
geometr vyznačil obvody pro měření ze stejného stanoviska. 

Délky se měřily latí nebo řetězcem, u hospodářských budov krokováním. V rovném 
terénu se vytyčovaly rohy sekčního listu a na základě nich se hranice označovaly kolíky. 

Hranice pozemků byly generalizovány – cituji: „...aby se vylučovaly malé, 
nepotřebné podrobnosti, které se ani přesně v měřítku onom vynésti nedají.“ [1]. Jak bude 
dále uvedeno, byl tímto způsobem při mapování stabilního katastru generalizován i zákres 
řešeného kostela a kaple v Kurdějově. 

 

 
obr. 2–4 Výřez mapového listu stabilního katastru k.ú.Kurdějov s detailem kostela (ukázka generalizace 

kresby) [5]  

 
V následujících kapitolách budou kromě již zmíněných map stabilního katastru 

podrobněji uvedeny mapy tvořící platný mapový operát v katastrálním území Kurdějov, 
tzn. přídělový plán a analogová mapa a také katastrální mapa digitalizovaná (dále jako 
KMD) – forma katastrální mapy, která v tomto území začne platit od října 2015. 
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2.2 Přídělový plán 

Přídělový plán je grafický dokument zobrazující hranice parcel přidělených přídělci 
přídělovou listinou vyhotovenou podle příslušných obecně závazných předpisů. 
Vyhotovoval se buď na podkladě existující pozemkové evidence (např. mapy 
pozemkového katastru), nebo na podkladě zaměření hranic pozemků v terénu, a to buď v 
měřítku shodném s podkladovou mapou, nebo v měřítku menším (např. 1:5000)[8]. 
Vznikal na základě zákona č. 215/1919 Sb. (Zákon o zabrání velkého majetku 
pozemkového) nebo později podle zákona č. 108/1945 Sb. (Dekret presidenta republiky o 
konfiskaci nepřátelského majetku). Z konfiskovaného majetku se přidělovalo do vlastnictví 
za úhradu. O přídělu rozhodoval pozemkový úřad, po roce 1945 to byla přídělová komise 
na podkladě přídělových plánů. 

Přídělový plán býval v důsledku absence prováděcího předpisu zpracován různým 
způsobem. Někdy byl vyhotoven zákresem do mapy stabilního či pozemkového katastru 
v sáhovém měřítku 1:2880, jindy do zmenšenin tzv. novoměřických map v dekadickém 
měřítku 1:5000 [8]. Bližší určení hranic mohlo být doplněno slovním popisem.  

Kvalita takto vzniklých map, zvláště u malých měřítek, byla z důvodu 
překreslování často výrazně horší než u map stabilního nebo pozemkového katastru. 
V některých případech se dokonce do současné doby dochovaly jen přídělové plány, ve 
kterých části kresby chybí, nebo se ani přídělový plán nedochoval a k dispozici je pouze 
tzv. návrh přídělu [6]. 

 
 obr. 2–5 Výřez mapového listu platné přídělové mapy v k.ú.Kurdějov [21] 
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2.3 Mapa vedená na plastové folii – analogová mapa 

Oproti digitální katastrální mapě má mnoho nevýhod. Jednou z nich je, že pro 
zobrazení polohopisu musí spojnice lomových bodů v mapě dosahovat minimální délky 
0,2 mm (§ 5 odst. 4 vyhlášky). Při měřítku 1:1000 je délka takové spojnice 20 cm, ale 
v měřítku 1:5000 už činí 1 m. Schopnost mapy zobrazit změnu tak rychle klesá s klesající 
změnou měřítka. V dřívější době, kdy byly mapy vedeny na papírovém podkladě, byla 
další nepříjemnou vlastností jejich srážka, popř. jiné rozměrové změny [6].  

V současné době probíhá digitalizace těchto map na vektorové digitální katastrální 
mapy označované jako DKM nebo KMD. DKM vzniká obnovou katastrálního operátu na 
podkladě výsledků pozemkových úprav nebo přepracováním v územích s katastrální 
mapou na plastové folii (analogovou mapou) nebo převodem, pokud je obsah SGI vyjádřen 
číselně v S-JTSK [19] dole. KMD vzniká obnovou katastrálního operátu přepracováním 
v území s katastrální mapou na plastové folii (analogovou mapou) je-li tato mapa v jiném 
souřadnicovém systému než S-JTSK. 

V katastrálním území Kurdějov, ve kterém je diplomová práce zpracována, probíhá 
v současné době digitalizace tohoto typu mapy. Jejím výsledkem bude KMD, která začne 
platit na konci roku 2015. 

 
obr. 2–6 Výřez mapového listu platné katastrální mapy v k.ú.Kurdějov [21] 
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2.4 Katastrální mapa digitalizovaná – KMD 

Katastrální mapa digitalizovaná (mapa v digitální formě) je digitální záznam 
analogové mapy přímo zobrazitelný na výstupním zařízení počítače. Vzniká digitalizací 
(převedením do číselné podoby) grafické (analogové) katastrální mapy. Je 
charakterizovaná nižší přesností než digitální katastrální mapa (DKM) [7]. 

Vyhotovuje se v případě, kdy je v katastrálním území vedena analogová mapa, 
která vznikla v jiném systému než JTSK a není k dispozici číselné vyjádření bodů 
polohopisu. Výchozím podkladem pro přepracování se pak stanou analogové mapy 
pozemkového katastru nebo stabilního katastru, které jsou transformovány do S-JTSK.  

Mapa digitalizovaná má ze všech tří výše uvedených forem map nejhorší kvalitu, 
protože při digitalizaci se musí vycházet z analogové mapy, která je zpravidla v měřítku 
1:2880. Při rozlišovací schopnosti lidského oka a přesnosti vynášení zákresu do mapy cca 
0,2 mm, je pak jenom z těchto důvodů možná nepřesnost cca 0,6 m [6]. 

 

 
obr. 2–7 Stav digitalizace mapového operátu v ČR podle druhu vznikající katastrální mapy [22] 
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3 ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI V TERÉNU  

3.1 Označování hranic pozemků 

Před měřením v terénu se lomové body navrhovaných a vlastníky zpřesňovaných 
dosavadních hranic pozemků označí trvalým způsobem. Takto se postupuje v případě 
vytyčení, pokud je hranice číselně vyjádřena nebo se na základě vytyčení vyhotovuje 
geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků. 
V ostatních případech se použije dočasná stabilizace provedená obvykle dřevěnými koly, 
na pevném povchu barvou. K trvalému označování lze použít podle § 91 vyhlášky kameny 
s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo železobetonové znaky, případně použít 
obetonované trubky předepsaného rozměru. Na tvrdých podkladech se používají zapuštěné 
hřeby nebo se na opracované ploše vytesá křížek. V bažinatých územích lze použít kůly 
z tvrdého dřeva o průměru alespoň 100 mm [3].  

Dalšími případy, kdy se hranice označuje dočasně, jsou kontrolně zaměřované 
lomové body hranice, která není vlastnická a rozsah věcného břemene k části pozemku. 
V případech ohrožení stavební činností nebo jestliže by došlo ke ztíženému obdělávání 
pozemků v půdních celcích, je možné dočasně nahradit trvalou stabilizaci dočasnou. 

3.2 Připojení podrobného měření 

 Podrobné měření se připojuje na geometrický základ zeměměřických činností, 
kterým jsou dle § 47 zákona, body polohového bodového pole, případně prostřednictvím 
referenční sítě permanentních stanic technologií GNSS. 

 Technické požadavky na body podrobného bodového polohového pole (dále 
PPBP) stanoví příloha vyhlášky [3]. Technické požadavky měření a výpočty bodů 
určovaných technologií GNSS upravuje příloha č. 9 vyhlášky 31/1995 Sb. [9]. 

Na jednoznačně identifikovatelné body se připojuje v případě, že je to vzhledem 
k napojení změny na stávající stav katastrální mapy účelné a vhodné . Připojovací body 
musí v tomto případě být uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem 
nejvzdálenějších identických bodů, jejíž poloměr je roven třem čtvrtinám délky takové 
spojnice [3]. 

Při měření se ověří, zda se v terénu nezměnila poloha bodů geometrického základu 
a identických bodů, popřípadě identických linií. Ověření se provede určením jejich 
vzájemné polohy například polárním zaměřením nebo změřením vzdálenosti identického 
bodu od nejméně 2 jiných bodů, které lze považovat za identické, nebo od bodů 
polohového bodového pole a porovnáním výsledku s odpovídajícími mírami 
v dokumentovaných výsledcích jeho původního určení nebo v katastrální mapě. Body 
polohového bodového pole je možné ověřit podle geodetických údajů [3]. 
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3.3 Měřická síť 

Pro podrobné měření se polohová bodová pole doplní pomocnými body. Síť 
pomocných bodů se volí v hustotě nezbytné pro zaměření podrobných bodů [19]. 

Pomocné body se určují:  

a) staničením na měřických přímkách mezi body polohových bodových polí a 
pomocnými body,  

b) rajóny,  

c) pomocnými polygonovými pořady,  

d) protínáním ze směrů, popřípadě z délek,  

e) jako volné polární stanovisko,  

f) technologií GNSS,  

g) plošnými sítěmi,  

h) transformací souřadnic. 

Délka rajónu může být nejvýše 1000 m a přitom nejvýše o 1/3 větší než délka 
měřické přímky nebo její delší části, je-li výchozí bod rajónu mezilehlý, na kterou je rajón 
připojen (orientován) nebo nesmí být větší, než je délka k nejvzdálenějšímu orientačnímu 
bodu. Největší přípustná délka volného polygonového pořadu (nejvýše tří na sebe 
navazujících rajónů) je 250 m. Délka měřické přímky a polygonového pořadu tvořeného 
pomocnými body nesmí být větší než 2000 m. Při zaměřování bodů měřické sítě se 
využívají zpravidla elektronické dálkoměry s optickými odraznými systémy. Určení bodů 
měřické sítě lze provést také technologií GNSS využitím měření v reálném čase nebo 
měření s následným zpracováním. Kontrola se provede opakovaným určením bodů 
technologií GNSS nebo určením bodů jinou měřickou metodou [19]. 

3.4 Podrobné měření, hranice a obvody budov 

Podrobným měřením se nově geometricky a polohově určují předměty obsahu 
katastrální mapy  [§ 53 písm. b) katastrální vyhlášky [3]] označené v terénu a vyznačené v 
náčrtu zjišťování hranic. Zaměřují se změny jednoznačně identifikovatelné. Za 
jednoznačně identifikovatelný se považuje i bod dočasně stabilizovaný v době zjišťování 
hranic [19]. 

3.4.1 Metody podrobného měření 

Podrobné body se obvykle zaměřují polární metodou nebo technologií GNSS. 
Ostatní geodetické metody se používají k zaměření podrobných bodů, které není možné 
nebo účelné určit polární metodou nebo technologií GNSS (nepřístupné body, výstupky a 
rozhraní na budovách, stísněná zástavba apod.) [19]. 
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Při měření délek dálkoměry se využívají převážně optické odrazné systémy, pouze 
ve výjimečných případech je možné využít možnosti zaměření délek dálkoměry s pasivním 
odrazem (nepřístupný bod, kontrolní měření již zaměřeného podrobného bodu). Délky se 
měří a registrují (zapisují) dálkoměrem s přesností na 0,01 m, krátké délky lze měřit 
dálkoměry s pasivním odrazem nebo pásmem (zpravidla na jeden klad). K měření délek se 
používají kalibrovaná pásma a dálkoměry splňující podmínky zvláštního předpisu [28]. 
Naměřené délky se opravují o fyzikální redukce (z teploty a tlaku vzduchu), o matematické 
redukce (do vodorovné roviny, z nadmořské výšky) a o redukce do zobrazovací roviny  
S-JTSK. Redukce není nutné zavádět, nepřesáhne-li jejich součet pro danou délku 0,02 m. 
Na stanovisku se pro kontrolu zaměří nejméně jeden podrobný bod určený též z jiného 
stanoviska [19]. 

Při použití ortogonální metody nesmí být délka kolmice větší než 3/4 délky 
příslušné měřické přímky. Jednoduchými měřickými pomůckami lze prodloužit přímku 
maximálně o 1/3 její délky. Největší přípustná délka kolmice je 30 m. U budov, jejichž 
obvodové stěny svírají pravé úhly, lze výstupky do 5 metrů určit konstrukčními oměrnými 
mírami [19]. 

Úhlové údaje se měří a registrují (zapisují) s přesností alespoň na 0,001 gon. 
Orientace na stanovisku se provede vždy nejméně na dva body polohových bodových polí 
nebo na pomocné body. Nejméně na jeden z nich se měří také délka; výjimka je přípustná 
jen při orientaci na dva trvale signalizované nepřístupné body. Jde-li o volné polární 
stanovisko, musí být na body polohových bodových polí nebo na pomocné body změřeny 
nejméně dvě délky a dva vodorovné směry. V případě volného stanoviska, protínání ze 
směrů nebo protínání z délek, musí být úhel na určovaném bodě (mezi směry na dva dané 
body) v rozmezí 30 gon až 170 gon [19]. 

Vzdálenost určovaného bodu od stanoviska smí přesáhnout délku spojnice 
stanoviska s nejvzdálenějším orientačním bodem nejvýše o jednu polovinu. Nelze-li 
zaměřit více než jeden orientační směr, orientace se ověří na kontrolně zaměřeném 
podrobném bodu určeném z jiného stanoviska. Podrobné body, které není ze stanoviska 
vidět přímo, lze zaměřit s použitím polárních kolmic. Polární kolmice nesmí být delší než 
1/2 délky od stanoviska k patě kolmice a nesmí přesáhnout délku 30 m [19]. 

Podrobné body, které není možno určit technologií GNSS nebo polární metodou se 
mohou určit také ostatními měřickými metodami s připojením na jednoznačně 
identifikovatelné podrobné body určené s kódem kvality 3 (popř. měřickou síť), vždy však 
s nezávislou kontrolou (připojení na nejméně tři body, kontrolní míry na další podrobné 
body nebo na pomocné body) [19]. 

Hranice a obvody budov a vodních děl se v katastrální mapě zobrazují přímými 
spojnicemi jejich lomových bodů, popřípadě bodů vložených do těchto přímých spojnic. 
Jsou-li hranice podle předchozí věty tvořeny kruhovým obloukem nebo jinou křivkou, 
vyjádří se úsečkami, jejichž délka se volí tak, aby se žádný bod na úsečce od skutečného 
průběhu hranice neodchýlil o více než 0,10 m. Jestliže není vhodné postupovat podle 
předchozí věty, lze použít kružnici nebo její část [19].  
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Při měření se rozlišují podrobné tvary předmětů polohopisu, pokud dosahuje délka 
přímé spojnice lomových bodů alespoň 0,10 m. Rozhodujícím kriteriem pro zobrazení 
změny v mapě je rozlišovací schopnost mapy , která je odvozena od mapového měřítka. 
Pro zobrazení polohopisu v mapě vedené na plastové fólii musí spojnice lomových bodů v 
mapě dosahovat délky alespoň 0,2 mm, jinak se nezobrazuje [3]. 

Podrobnější zachycení tvaru polohopisu až po odchýlení od stávající hranice  
o 0.10 m, je možné zobrazit v náčrtu záznamu podrobného měření změn (dále jako 
ZPMZ). Uvedené podrobné tvary se pak v katastrální mapě nezobrazí [3]. 

Jestliže na dosavadní vlastnické hranici dochází ke změně, musí se zaměřit nejméně 
ty sousední lomové body, mezi nimiž se hranice bude měnit. Vyjímkou je případ, kdy tato 
část hranice zaniká. Pokud tyto sousední lomové body není možné zaměřit a přitom v jejím 
bezprostředním okolí je hranice zřejmá, provede se zaměření této části hranice. Nezřetelný 
průběh hranice je nutné vytyčit. K tomuto vytyčení kontrolních bodů není třeba účasti 
vlastníků a není postupem při vytyčování neznatelné hranice [3]. 

Každá poloha lomového bodu změny se musí jednoznačně určit měřením a ověřit 
oměrnými nebo jinými kontrolními mírami. Nelze-li tyto míry změřit přímo, změří se 
nepřímo nebo se poloha lomového bodu změny určí nezávisle dalším měřením např. 
z jiného stanoviska [3]. 

3.4.2 Přesnost měření 

Délky a směry se měří s takovou přesností, aby při opakovaném nebo kontrolním 
měření nebyly překročeny tyto mezní odchylky v rozdílech dvojího měření:  

a) 0,001(d1/2)+ 0,05 m pro délky v měřické síti,  

b) 0,08 m pro oměrné míry mezi jednoznačně identifikovatelnými podrobnými 
body,  

c) 4/d [gon] pro směry na pomocné body v měřické síti,  

d) 5/d [gon] pro směry na jednoznačně identifikovatelné podrobné body, kde d je 
délka v metrech [19].  
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3.4.3 Charakteristiky přesnosti 

Zeměměřické činnosti v terénu musí být provedeny tak, aby za použití 
geodetických metod umožňovaly určit souřadnice lomových bodů změny s přesností 
charakterizovanou základní střední souřadnicovou chybou mxy=0.14m a aby výsledek 
měření mohl být přesně zobrazen a spojen s polohopisným obsahem katastrální mapy. 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je základní 
střední chyba délky md, která je dána vztahem 
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d..... je větší z porovnávaných délek 

k..... je základní střední polohová chyba, tj. √2 násobek základní střední 
souřadnicové chyby, stanovené podle kódu kvality bodu (dále jako KK). Ten je stanoven 
podle hodnoty výběrové střední souřadnicové chyby určené ze základní střední 
souřadnicové chyby mxy: 

Kód 
kvality 

Základní střední 
souřadnicová chyba  

3 0,14 m 
4 0,26 m 
5 0,50 m 

  

Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední 
souřadnicové chyby mxy. Mezní rozdíl délky ud se stanoví dvojnásobkem základní střední 
chyby délky md [3]. 

Mezní polohová chyba je dána vztahem: up =√2. uxy 

 

3.4.4 Posouzení přesnosti 

Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic se provádí dvěma způsoby: 

a) pomocí oměrných měr či kontrolním měřením délek a jejich porovnáním 
s délkami určenými ze souřadnic. Za vyhovující se považuje taková přesnost 
určení, kdy rozdíl kontrolně měřené délky a délky vypočtené ze souřadnic je 
menší než mezní rozdíl ud. 

b) pomocí nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu a jejich 
porovnáním s prvotně určenými souřadnicemi. Za vyhovující se považuje 
taková přesnost určení, kdy výběrová střední souřadnicová chyba (vypočtená 
metodou nejmenších čtverců nebo vypočtená z dvojice měření) je menší než 
mezní souřadnicová chyba [3]. 
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4 ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 
Náležitosti jsou určeny přílohou č. 16 vyhlášky a jsou to: 

a) popisové pole, 

b) náčrt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpočtech, 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

f) návrh změny, 

g) údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 
změněných hranic (zpravidla pod popisovým polem). 

 

5 GEOMETRICKÝ PLÁN 
Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností a svým obsahem, 

způsobem zpracování a účelem souvisí s vedením katastru nemovitostí. Je technickým 
podkladem pro zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem v případech, kdy 
je třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Je neoddělitelnou součástí 
všech těchto listin a představuje důležitý podklad při údržbě katastrálních map v souladu se 
skutečností, což je zásadní podmínka použitelnosti katastru pro jakékoliv účely. Je 
využíván k jednoznačnému geometrickému a polohovému určení změny, kterou je třeba 
zobrazit v katastrální mapě [6]. 

Skládá se z popisového pole, grafického znázornění, výkazu dosavadního a nového 
stavu údajů katastru nemovitostí a seznamu souřadnic. Výkaz údajů o bonitovaných půdně 
ekologických jednotkách se uvádí v případě, že jsou součástí nového stavu parcely 
s druhem půdy s kódem 2 až 7 (zemědělská půda). 

Při vyhotovení geometrického plánu je nutné vycházet z aktuálního stavu katastru a 
podkladů uložených na příslušném katastrálním úřadě. Soulad je vždy kontrolován při 
potvrzování geometrického plánu tímto úřadem. 

Základní formát je A4, v rámci jednoho souboru se může skládat i z více stran. 
Grafické znázornění větších rozměrů, maximálně však formátu A1, se vyhotovuje tak, aby 
v případě vyhotovení stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě bylo umožněno 
jeho složení do základního formátu, přitom aby toto složení nebránilo prohlížení 
jednotlivých částí geometrického plánu po jeho spojení s listinou. 

Protože v předložené diplomové práci je využit původní výsledek zeměměřické 
činnosti, považuji za vhodné uvést základní fakta k vývoji geometrického plánu.  
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5.1 Vývoj geometrického plánu 

Vznik geometrického plánu je spojen s údržbou stabilního katastru, který na 
Moravě začal platit v roce 1851 a v Čechách v roce 1860. V době jeho vzniku tvůrci 
nepředpokládali takový rozsah změn pozemkové držby, jaký nastal v polovině 19. století 
hlavně v důsledku průmyslové revoluce. V krátké době od vyhlášení platnosti přestal 
odpovídat skutečnosti. Nápravu měla od roku 1869 nejdříve přinést tzv. reambulace jako 
jednorázové dílčí vyšetření, zaměření a zobrazení změn. Později bylo stanoveno provádět 
vždy po 15 letech revize pozemků a vlastníci nemovitostí měli povinnost ohlašovat 
provedené změny.  

Reambulace však zdaleka nedosáhla kvality původního měření a už tři roky po 
jejím skončení (zákonem č. 83/1883 ř.z o evidenci katastru daně pozemkové) bylo 
stanoveno provádět v každé obci periodické revize jednou za tři roky. Podrobně bylo 
rozpracováno vyšetřování změn, stanovena pravidla pro vyhotovování geometrických 
plánů a co je důležité, podle tohoto zákona byla nově zřízena funkce evidenčního 
geometra. Od roku 1893 pak geometři mohli vykonávat měření i pro potřebu a na náklad 
jiných stran [10]. 

Zajímavé bylo, že v prvním období platnosti zákona č. 83/1883 ř.z používal každý 
vyhotovitel geometrického plánu vlastní barevné znázornění situace. Oměrné míry bývaly 
vyznačovány modře, zeleně, ale i žlutě. Vždy byla ale cílem zobrazení jednoduchost, 
srozumitelnost a věcnost. Časté bylo také vyhotovení v tehdejším úředním  
jazyce – němčině. Ověřování geometrických plánů prováděl „měřický úředník katastrální“ 
nebo „úředně oprávněný technik soukromý“ [11]. 

 
obr. 5–1 Ohlašovací list z r. 1888 zachycující vznik stavebních parcel číslo 172/1 a 172/2 [21] 
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Vzájemný soulad s pozemkovou knihou byl zajišťován zasíláním tzv. ohlašovacích 
listů knihovnímu soudu a naopak tabulárních sdělení spolu s opisy listin evidenčnímu 
orgánu [23] tj.pozemkové knize. 

 
obr. 5–2 Ohlašovací list z r. 1909 zachycující vznik pozemkového parcelního čísla 3883/6 [21] 

 V následujícím období pozemkového katastru po roce 1927 se stal katastr 
veřejným. Úprava grafické části geometrického plánu se zjednodušila: dosavadní kresba se 
vyznačovala černě, nový stav červeně. Konstrukční čáry byly tmavě modré, v případě 
použití reprodukčních metod černé. Vyhotovovat a ověřovat geometrické plány mohl i 
nadále úředně oprávněný civilní geometr nebo zeměměřič. 

 

obr. 5–3 Ukázky úředních razítek z doby pozemkového katastru [6] 
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obr. 5–4 Ukázka geometrického plánu v k.ú. Želešice z r. 1956 [6] 

Po II. světové válce bylo třeba řešit poválečné konfiskace, přídělová řízení, revizi 
první pozemkové reformy a druhou pozemkovou reformu. Šlo o změny, kterými byla 
zasažena 1/3 plochy státu. Zákon č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního pořádku stran 
konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících 
se na přidělený majetek zjednodušil zápisy a umožnil nahradit geometrický plán 
zjednodušenými podklady o prozatímním dělení parcel, tzv. polohopisnými nástiny a 
srovnávacím sestavením. Soukromí civilní technici byli zrušeni a jejich práci převzala 
zeměměřická oddělení ONV. 
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Povinnost zápisu do pozemkových knih vkladem (intabulační princip) byla zrušena 
a geometrické plány se téměř nevyhotovovaly. Docházelo ke stále většímu nesouladu mezi 
evidovaným a skutečným stavem nemovitostí. V období jednotné evidence půdy (od roku 
1956) se evidovalo pouze užívání půdy bez ohledu na vlastnictví a geometrický plán byl 
vyhotovován pouze ke změnám užívání v operátech evidence půdy nebo k listinám pro 
převod vlastnictví či správy.  

V období evidence nemovitostí (od roku 1964), která nahradila překonanou 
jednotnou evidenci půdy (dále jako JEP), došlo během komplexního zakládání evidence 
nemovirostí (dále jako KZEN) k založení listů vlastnictví. Pozemková kniha byla zrušena. 
Geometrické plány vznikaly jako přílohy listin pro zápis staveb nebo k převodu 
nemovitostí či jejich částí a vyhotovovala je výlučně státní organizace zastoupená 
Středisky geodézie. Vznikaly vždy podle polního náčrtu, který byl vypracován přímo při 
měření v terénu a byl v něm uveden způsob a výsledky měření. 

 

 
obr. 5–5 Polní náčrt v k.ú. Kurdějov (nedatováno) [21] 
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Od roku 1975 došlo k několika výrazným změnám. Na základě směrnice vydané 
Českým úřadem geodetickým a kartografickým (ČUGK) se začaly geometrické plány 
vyhotovovat jednobarevně, což umožnilo snadnou reprodukci plánů. Bohužel také přestala 
grafická část obsahovat výsledky měřických prací (údaje o geometrickém a polohovém 
určení) a zobrazení plnilo pouze orientační funkci. Po technické stránce se tak stalo 
bezcenným. Další změnou bylo to, že se poprvé v historii geometrického plánu objevuje 
vedle ověření oprávněným pracovníkem také jeho potvrzení: „Soulad očíslování parcel 
s údaji evidence nemovitostí se potvrzuje“ [11]. 

A poslední změna – přílohou geometrického plánu se stal záznam podrobného 
měření změn (dále jako ZPMZ). Do něj byly zaznamenávány výsledky měření, obsahoval 
měřický náčrt a zápisník, někdy výpočetní protokol spolu se seznamem souřadnic, 
případně geodetické údaje nově vzniklých bodů podrobného polohového bodového pole 
(dále jako PPBP) [6]. 

 
obr. 5–6 Ukázka záznamu podrobného měření změn 
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Po pádu komunistického režimu v roce 1989 vznikla soukromá geodetická sféra, 
která mohla od roku 1990 vyhotovovat geometrické plány na základě vyhlášky č. 126/1993 
Sb. Jejich podoba se ale výrazně změnila až na základě vyhlášky č. 190/1996 Sb., kdy bylo 
výrazně rozšířeno, pro jaké účely je možné geometrický plán vyhotovovat. Nedílnou 
součástí ZPMZ se staly přílohy: zobrazení změny na kopii mapového podkladu nebo 
bodové zobrazení změny na nesrážlivé folii, záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů, 
dále podklad pro posouzení přesnosti výsledku zeměměřické činnosti a případně 
dokumentace o zřízení bodu PPBP. 

Od novely provedené vyhláškou č. 179/1998 Sb. se začaly v geometrických 
plánech objevovat údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jako BPEJ), 
charakterizující vlastnosti pozemku a údaje o geometrickém a polohovém určení 
nemovitosti ve formě seznamu souřadnic. 

Následující katastrální vyhláška č. 26/2007 Sb. a její novela č.164/2009 Sb., hlavně 
zapracovala změnu katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. a umožnila zpřesnit hranice 
pozemku. Nově bylo také umožněno vyznačovat parcely zastavěné vodním dílem. 
Novelizace této vyhlášky pak přinesla u bodů nevídanou změnu – zavedení dvojích 
souřadnic – polohy a obrazu [6].  

 

 
obr. 5–7 Vzor seznamu souřadnic polohy a obrazu geometrického plánu [24] 
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V souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012) začíná od 
roku 2013 platit i nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb. a nová katastrální vyhláška  
č. 357/2013 Sb. Obnovením zásady „superficies solo cedit“ (povrch ustupuje půdě, tedy 
stavba je vždy součástí pozemku), úpravou a rozšířením věcných práv a odstraněním 
problematických míst předchozí úpravy Občanského zákoníku, se uzavírá proces změn po 
listopadu 1989, kterým se naše právo vrací k právu evropskému. 

Katastrální vyhláška č. 357/2013 Sb. nově doplnila dosavadní účely vyhotovení 
geometrického plánu o průběh hranice určené soudem, zrušila způsob určení výměry 
s kódem 1 (z přímého měření) a po necelých 40 letech se vrátila opět ke grafickému 
znázorňování změny červenou barvou. Hlavně však zavedla vyhotovení geometrického 
plánu a celé dokumentace ZPMZ v elektronické podobě. Pro účely vyhotovení listiny se 
v případě potřeby vyhotoví stejnopis v listinné podobě podle zákona o zeměměřictví  
č. 200/1994 Sb. Komunikace s katastrálním úřadem tak probíhá elektronicky na základě 
elektronického podpisu s časovým razítkem ověřovatele. 

5.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje SGI a SPI. 
Dalšími podklady jsou výsledky šetření a měření uložené v měřické dokumentaci a 
grafické operáty dřívějších pozemkových evidencí [3]. 

O podklady žádá vyhotovitel, který musí být odborně způsobilou osobou splňující 
podmínky zákona o zeměměřictví [12]. Podklady poskytuje katastrální úřad, pod který 
katastrální území s řešenou nemovitostí spadá. Žadateli je emailem přiděleno číslo řízení, 
pod kterým bude geometrický plán a navazující dokumentace projednána a rezervována 
jsou nová parcelní čísla. Stejným způsobem obdrží digitální výměnný formát (dále jako 
VFK) informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), který obsahuje informace o 
dotčených parcelách z SPI a body se souřadnicemi z SGI, případně vektorovou mapu KN. 
V případě potřeby zašle katastrální úřad stejným způsobem požadované doplňující 
informace jako navazující ZPMZ, náčrty z mapování a pod. 

Při vyhotovování geometrického plánu je třeba přihlédnout k navazující 
dokumentaci, která se daného případu týká a vyšetřit vývoj změn týkající se řešeného 
problému. Jsou uloženy záznamech podrobného měření změn uložených na příslušném 
katastrálním pracovišti. Jedná se hlavně o prošetření dokumentace definující prvotní 
geometrické a polohové určení (GPU) nemovitosti. Zvláště se to týká případů, kdy na 
vytyčení hranice navazuje vypracování geometrického plánu na upřesnění nebo oprava 
GPU nemovitosti. V případě potřeby požadovanou dokumentaci zašle katastrální úřad 
stejným způsobem nebo je někdy nutná osobní návštěva zpracovatele. 

Blíže je problematika uvedena v kapitole 6.4 a 6.5 věnované zpřesnění a opravě 
hranic nemovitosti. 
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5.3 Ověření geometrického plánu 

Každý geometrický plán musí být ověřen osobou s příslušným úředním 
oprávněním, tj. úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI), která odpovídá za 
odbornou úroveň jí ověřených výsledků zeměměřických činností, za dosažení předepsané 
přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů. Dokumentace ve 
formě datových souborů dostane číslo ověření skládající se z pořadového čísla a roku, 
elektonicky se podepíše a odešle emailem na katastrální úřad spolu s žádostí o potvrzení 
geometrického plánu.  

5.4 Převzetí ZPMZ a geometrického plánu a potvrzení 

Katastrální úřad přebírá výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě od 
odborně způsobilé osoby na základě žádosti o potvrzení geometrického plánu. 

Při převzetí zaměstnanec pověřený přebíráním výsledků zeměměřických činností 
zkontroluje, zda výsledek zeměměřických činností pro účely katastru neobsahuje zjevné 
vady. Přitom vždy přezkoumá, zda výsledek zeměměřických činností je ověřen 
ověřovatelem v rozsahu jeho oprávnění, má předepsané náležitosti, vychází z údajů 
katastru, nepřekračuje stanovené mezní odchylky a nové a změněné parcely jsou označeny 
správnými parcelními čísly [3]. 

Neshledá-li katastrální úřad při přezkoumání ve výsledku zeměměřických činností 
vadu, vyznačí jeho převzetí v příslušném protokolu a předá potvrzovateli. Pokud obsahuje 
vadu, pro kterou ho nelze převzít do katastru, doručí katastrální úřad dokumentaci s 
písemným odůvodněním zpět tomu, kdo jej předložil [3]. 

Potvrzovatel vygeneruje podklad pro platbu správního poplatku, který je zaslán na 
elektronickou adresu ověřovatele, případně poštou na adresu ověřovatele. 

 
obr. 5–8 Ukázka elektronického potvrzení geometrického plánu z archívu autora 
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6  ZPŘESNĚNÍ A OPRAVA GEOMETRICKÉHO A 
POLOHOVÉHO URČENÍ 

6.1 Geometrické a polohové určení 

Geometrické a polohové určení je definováno v katastrální vyhlášce jako číselné 
vyjádření prvků (katastrální území, pozemky, rozsah věcného břemene, budovy a vodní 
díla a další prvky polohopisu) a spojnicemi lomových bodů, nebo jen zobrazením hranic 
nebo obvodů těchto prvků v katastrální mapě [3].  

Jde tedy o soubor číselných nebo grafických údajů katastru o tvaru, rozměru 
a poloze pozemku ve vztahu k sousedním nemovitostem [13]. 

Číselnými údaji jsou souřadnice lomových bodů hranic pozemků v S-JTSK, které 
byly určeny geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami, a jejich spojnice. 
Grafickými údaji je zobrazení hranic v grafické katastrální mapě (tj. bez určení souřadnic 
S-JTSK lomových bodů) nebo vyjádření těchto hranic souřadnicemi  
v S-JTSK, které však nebyly získány měřením v terénu, ale jejich odměřením z původní 
grafické mapy po její transformaci do S-JTSK (tzv. kartometricky) [13]. 

Geometricky a polohově se nemovitosti určují při mapování nebo v souvislosti 
s vyhotovením geometrického plánu, jestliže dochází ke změně v SGI. 

Geometrické a polohové určení pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem je 
dáno číselným vyjádřením hranic pozemků podle původních výsledků zeměměřických 
činností nebo jen zobrazením průběhu hranic v grafickém operátu dřívější pozemkové 
evidence [3]. 

6.2 Přesnost určení hranic a jejich vyjádření kódy kvality 
souřadnic 

Kódy kvality souřadnic jsou označeny čísly 1 až 8 a vyjadřují míru nejistoty v 
určení prvku polohopisu s příslušnou střední chybou tohoto určení. 

K souřadnicím určeným přímým měřením v terénu geodetickými nebo 
fotogrammetrickými metodami se doplňují kódy charakteristiky kvality 3 až 5 podle 
přesnosti příslušné měřické metody. K souřadnicím získaným odměřením z grafické mapy 
(kartometricky) se doplňují kódy charakteristiky kvality 6 až 8 podle měřítka mapy, ze 
které byly souřadnice odměřeny. Souřadnice lomových bodů nově vytvářených hranic 
(například při dělení pozemků) a souřadnice lomových bodů stávajících (dosavadních) 
hranic, které jsou novým měřením v terénu zpřesňovány, se určují s kódem charakteristiky 
kvality 3. Přesnost bodu, ve kterém se nová hranice napojuje na dosavadní hranici parcely, 
závisí na přesnosti určení této dosavadní hranice [13]. 

V katastrální mapě vedené v digitální podobě v S-JTSK má každý lomový bod na 
hranici pozemku evidovány souřadnice s kódem charakteristiky kvality podle přesnosti 
měření nebo měřítka původní mapy. V katastrální mapě vedené dosud v analogové podobě 
jsou souřadnice evidovány převážně jen u těch lomových bodů hranic pozemků, které byly 
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do původně grafické katastrální mapy vyznačeny podle geometrického plánu se 
souřadnicemi podrobných bodů v S-JTSK. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 2, zatím jediné ucelené a kompletní mapování bylo na 
našem území provedeno v průběhu budování tzv. stabilního katastru. Většina současných 
katastrálních map má tedy svůj původ v těchto mapách a tomu odpovídá i jejich přesnost. 
Nedochovaly se z této doby žádné náčrty, které by umožňovaly zpětně rekonstruovat 
provedená měření. Jediným nástrojem, který toto umožňuje, je od roku 1883 gemetrický 
plán, kterým je prováděna průběžná aktualizace katastrálních map. 

6.3 Závaznost údajů katastru 

 Závazné pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru jsou dle  
§ 51 zákona: parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení 
katastrálního území. Přestože od výměry pozemku se v praxi odvozuje i jeho cena, ve 
skutečnosti je tento údaj závislý na jejím způsobu zjišťování a pro případné reklamace u 
katastrálního úřadu platí, že výměra není závazným údajem katastru. 

6.4 Zpřesnění GPU pozemku 

Novelizace katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. v roce 2009 a navazující vyhláška 
č. 164/2009 Sb. umožnila provést geometrickým plánem zpřesnění GPU pozemku. Do té 
doby mohlo být přesněji GPU provedeno pouze při mapování orgány státní správy. 
Zpřesnění spočívá ve využití institutu souhlasného prohlášení pro vyjádření souhlasu 
sousedních vlastníků s dohodnutým a zaměřeným průběhem hranice mezi nimi. Zpřesnění 
hranice je proto možné jen tam, kde je doložen nesporný průběh této hranice. 

Platný katastrální zákon č. 256/2013 Sb. umožňuje změnu údajů o geometrickém a 
polohovém určení pozemku na podkladě vytyčení nebo zpřesnění hranice pozemků, 
upřesnění nebo rekonstrukce přídělů, nebo určení hranice pozemků. Zapisuje se na 
podkladě žádosti vlastníka nebo jiného oprávněného, jejíž přílohou je listina dokládající 
shodu vlastníků na průběhu hranice pozemků, nebo rozhodnutí soudu o určení hranice 
pozemků. Zpřesněním evidenčních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení 
pozemku nedochází ke změně práv k pozemku [2]. 

Katastrální vyhláška dále rozvádí podmínky zpřesnění v § 35: 

„Změnu geometrického a polohového určení v důsledku vytyčení nebo zpřesnění 
hranice pozemků lze provést pouze v mezích přesnosti dosavadního geometrického a 
polohového určení, přitom průběh zpřesněné hranice musí pohledově odpovídat jejímu 
zobrazení v katastrální mapě“ [3]. 

Příloha č. 16.4 vyhlášky dále rozvádí, že hranice může být vlastníky zpřesněna do 
vzdálenosti dané mezní polohovou chybou, vypočtenou podle bodu 13.3 přílohy. Hranici 
evidovanou v katastru jen jejím zobrazením v katastrální mapě lze zpřesnit tak, aby se její 
upřesněný průběh od tohoto zobrazení neodchýlil o vzdálenost větší, než je dvojnásobek 
základní střední polohové chyby určené podle měřítka katastrální mapy. Mezi jednoznačně 
identifikovatelnými body musí být dodržen mezní rozdíl délek podle bodu 15.2 přílohy. 
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 Při zpřesnění hranice lze do katastru vyznačit podrobný tvar předmětu polohopisu, 
který nebyl v katastrální mapě vedené na plastové fólii vzhledem k jejímu měřítku 
zobrazen [3]. 

Listinou dokládající shodu vlastníků na průběhu hranice pozemků je zejména 
souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků s náležitostmi obdobnými 
souhlasnému prohlášení podle § 66 odst. 2 písm. a) až c), které dále obsahuje popis 
průběhu vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku čísly bodů podle 
geometrického plánu, a uvedení skutečnosti, že hranice nebyly osobami, které prohlášení 
činí, měněny, nejsou sporné a že je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány 
v katastru [3]. 

Obdobně, jde-li o hranici mezi pozemky téhož vlastníka, katastrální úřad do 
katastru zapíše zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající 
zpřesněnou výměru parcely na základě jeho ohlášení s náležitostmi obdobnými 
souhlasnému prohlášení [3]. 

Zpřesněné geometrické a polohové určení se do katastru zapíše i bez ohlášení 
vlastníka, a to na základě původního výsledku zeměměřické činnosti, ze kterého lze polohu 
lomových bodů určit s přesností vyšší, než je platné geometrické a polohové určení podle 
katastru. Bez samostatného ohlášení se zapíše do katastru zpřesnění dosavadní hranice v 
souvislosti s rozdělením pozemku, a to v rozsahu bodu vloženého do dosavadní hranice, ze 
kterého při dělení pozemku vychází nová hranice [3]. 

Zároveň dochází ke zpřesnění GPU věcného břemene, pokud je vymezeno mírami 
od hranice pozemku. 

6.5 Oprava GPU pozemku 

O opravě v případě GPU pozemku mluvíme v případě, že jsou překročeny mezní 
odchylky stanovené vyhláškou.  

Katastrální zákon uvádí, že k opravě chyby v katastrálním operátu dojde na 
písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného. Katastrální úřad opraví chybné údaje 
katastru i bez návrhu, jestliže chyby vznikly zřejmým omylem při vedení a obnově katastru 
nebo nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a 
při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím 
právním předpisem [2]. 

Katastrální vyhláška rozvádí opravu chyby v § 44: 

„Chybné údaje katastru, které vznikly zřejmým omylem při vedení a obnově 
katastru, a to geometrické a polohové určení, číslo parcely, údaj o právu, upozornění, 
druh pozemku, způsob ochrany nemovitosti, způsob využití nemovitosti, údaj o budově 
včetně údaje o její dočasnosti, údaj o jednotce, cenový údaj a údaj pro daňové účely 
katastrální úřad opraví na základě původního výsledku zeměměřické činnosti nebo listiny, 
která byla podkladem pro zápis tohoto údaje do katastru, a v případě chyby vzniklé 
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zřejmým omylem při obnově katastrálního operátu i na základě výsledků zjišťování hranic“ 
[3].  

Chybné geometrické a polohové určení, které vzniklo nepřesností při podrobném 
měření a zobrazení předmětu měření v katastrální mapě, nejde-li o případy podle 
odstavce 2, opraví katastrální úřad na základě výsledku zeměměřických činností, který je 
využíván pro vyznačení příslušného předmětu polohopisu do katastrální mapy, a 
písemného prohlášení vlastníků pozemků, že hranice pozemků nebyla jimi měněna, není 
sporná ani nebyla zpochybněna [3]. 

Opravou geometrického a polohového určení pozemku dochází zároveň k opravě 
geometrického a polohového určení rozsahu věcného břemene k části změnou dotčeného 
pozemku, pokud byl rozsah vymezen určujícími mírami od hranice parcely [3]. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

7 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY 
 

Zájmová oblast se nachází 35 km od Brna a 3 km od města Hustopeče 
v katastrálním území a obci Kurdějov (kód 677591). Vlastní řešená lokalita leží v centru 
obce, jedná se o její hlavní dominantu, kterou je římskokatolický farní kostel sv. Jana 
Křtitele s přilehlým historickým, opevněným areálem. Je jednou z nejvýznamnějších 
památek Hustopečska. 

 

 

 

 
obr. 7–1 Kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově (foto – archiv autora) 
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obr. 7–2 Anno Domini - kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově (foto – archiv autora) 

Kostel pochází z roku 1465 a nahradil původní stavbu z počátku 14. století. 
Původní gotický sloh velmi utrpěl mnohými opravami v 15., 16. a 18. století. Klenba 
chrámové lodi má nádherné gotické žebrování. 

 
obr. 7–3 Obranná věž kostela sv. Jana Křtitele v Kurdějově (foto – archiv autora) 
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Mohutná čtyřhranná věž vysoká 45 m, která stojí opodál, je vklíněna do obranné 
zdi. Původně byla s kostelem spojena mostem, který sloužil jako úniková cesta z kostela. 
Opevnění pochází z období okolo roku 1500. 

 
obr. 7–4 Kaple Všech svatých v Kurdějově [25]  

Severovýchodně od kostela stojí u hradební zdi gotická kaple Všech svatých, která 
byla také součástí opevnění a je opatřena na všechny strany střílnami. 

 
obr. 7–5 Fara v Kurdějově [25]  
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Součástí areálu je přilehlá barokní budova fary se slunečními hodinami a sochami 
sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého. 

 
obr. 7–6 Podzemní chodby pod kostelem v Kurdějově[25]  

Z hrazeného kostela vedou rozvětvené podzemní chodby do budovy tehdejší 
radnice, pod márnici a směrem k faře, která byla pravděpodobně ohrazena, protože je také 
opatřena střílnami a kolem budovy jsou zbytky zdiva [14] [15]. 
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Přípravné práce 

7.1.1 Podklady pro zaměření a zpracování geometrického plánu 

Práce byly zahájeny zajištěním podkladů u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, který vykonává správu nemovitostí v katastrálním 
území Kurdějov. 

 
obr. 7–7 Závazné mapové podklady v k.ú.Kurdějov [21]  

Závaznými podklady v tomto katastrálním území je pro intravilán analogová mapa 
v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském v sáhovém měřítku (obr. 2–3) a 
pro extravilán DKM vzniklá na základě pozemkové úpravy (obr. 7–7) [18]. V katastrálním 
území je vedena dvojí číselná řada parcel, stavební a pozemková. Nově přidělené číslo 
stavební parcely č. 441 tedy nenavazuje na dosavadní číslo pozemkové parcely č. 348 ze 
které vzniká. 

Protože jsem vyhotovitelem geometrických plánů, přidělil mi pověřený pracovník 
katastrálního pracoviště číslo řízení a rezervoval číslo ZPMZ a požadovaná podlomení 
nových stavebních parcelních čísel. Dále poskytnul data ve výměnném formátu (vfk), 
snímek mapy pozemkového katastru ( obr. 2–5) a na vyžádání zaslal navazující ZPMZ  
č. 571, které řeší rozdělení pozemku na vedlejším pozemku, ohlašovací list z roku 1888 
zachycující vznik stavebních parcel č.172/1 a č.172/2 a ohlašovací list z roku 1909, týkající 
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se schodiště ke kostelu. Žádná další dokumentace týkající se řešených pozemků nebyla na 
katastrálním pracovišti k dispozici. 

Dále byla pomocí webové služby ÚAZK získána tzv.originální mapa stabilního 
katastru (její rastrový obraz) pro katastrální území Kurdějov a pomocí webové mapové 
služby katastru nemovitostí (WMS KN) mapový list mapy KN Hustopeče 5-4/1 .  

7.1.2 Zhodnocení a další postup při zpracování podkladů 

Mapa stabilního katastru v katastrálním území Kurdějov (obr. 2–3) pochází z roku 
1827 a je na něm zachycena situace v terénu v tomto období, včetně pozdějších změn 
(červeně). Mezi věží p.č.172/2 a farou p.č.170 je zachycena budova, která v současné době 
již neexistuje. 

 
obr. 7–8 Výřez z originální mapy stabilního katastru [5] 
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obr. 7–9 Výřez mapy katastru nemovitostí [21] 

 
obr. 7–10 Porovnání mapy katastru nemovitostí s ortofotem k.ú.Kurdějov 
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Jak je vidět z výřezu, obvod opevněného areálu tvořený hradbami a budovami při 
porovnání s mapou KN a ortofotem odpovídá, mimo severní části, současnému stavu. 
Kostel p.č.171 i kaple p.č.172/1 jsou oproti skutečnosti stočené, u fary p.č.170 je chybně 
zakreslena východní a jižní strana. Fara má díky přístavbě v severovýchodní části jiný 
půdorys, odlišná je i západní hranice. Zajímavostí je, že vůbec není zakreslen objekt 
márnice (šedě) mezi kostelem a pozemkem p.č.3883/6, který prokazatelně existoval již 
v 16.století. 

Platná mapa katastru nemovitostí je dostatečně kvalitní, ale její nevýhodou je, že 
vznikla souvislým zobrazením mapy stabilního katastru. Tzn. překreslením těchto map a 
jejich napojením. Zachycuje změny provedené do současnosti a není z ní patrné, jaký stav 
pochází z mapování a jaký vznikl doměřením a údržbou. Bez porovnání s mapou stabilního 
katastru může její využití vést k nesprávným výsledkům např. při transformacích volbou 
nesprávných identických bodů. 

Pro uvedený výběr proto byla použita jak mapa KN (obr. 7–9), tak mapa stabilního 
katastru (obr. 2–4).  
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Mapa pozemkového katastru, tj.přídělová mapa ( obr. 2–5), zachycuje stejnou 
situaci. Její kvalita je nízká a využitelnost problematická. 

Ohlašovací list z roku 1888 (obr. 5–1) zachycuje vznik stavebních parcel č.172/1 a 
172/2. Jako výsledek původní zeměměřické činnosti je ale pro zpřesnění nebo opravu 
nepoužitelný. 

 
obr. 7–11 Detail ohlašovacího listu z roku 1909[21] 

Ohlašovací list z roku 1909 (obr. 5–2) zachycuje změnu, ke které došlo počátkem 
minulého století. Bylo vybudováno schodiště ke kostelu a vznikla pozemková parcela 
č.3883/6. Detail (obr. 7–11) ukazuje, že umožňuje částečnou rekonstrukci této změny 
použitím ortogonální metody a metody protínání z délek. Pro zpřesnění nebo opravu 
hranice postupem podle § 35 odst. 5 vyhlášky není dostatečně přesný a neumožňuje 
provést předepsané kontroly. Bude ale využit pro určení hranice navržené ke zpřesnění na 
základě souhlasného prohlášení. 
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obr. 7–12 Měřický nářčrt ZPMZ 571 [21] 

ZPMZ 571 vznikl v roce 2011 v době platnosti vyhlášky č. 26/2007 Sb. ve znění 
vyhlášky 164/2009 Sb.. Svojí přesností splňuje požadavky vyhlášky, ale týká se změny u 
vedlejšího objektu na stavební parcele č. 175 na západ od fary. Ukazuje stav hranic 
pozemkové parcely mapy PK-příděl č. 3883/1. Body 46 až 48 tohoto ZPMZ byly kontrolně 
porovnány se zaměřenými body. 
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7.2 Bodové pole, příprava na měření, měření a zpracování 

7.2.1 Rekognoskace terénu 

Jak bylo vyšetřeno v terénu, zákres v mapě stabilního katastru i v mapě PK 
nezachycuje pilíře kostela, hradeb i kaple, které od počátku jejich existence kolem nich 
jsou a prokazatelně v době mapování na začátku 19 století byly (obr. 2–4)(obr. 7–3). 
Vyplývá to ze stavebního provedení pilířů. Protože se jejich rozměry pohybují od půl do 
1.80 m, dá se předpokládat, že byly při mapování opomenuty, protože tehdejší platná 
měřická instrukce předepisuje generalizaci v případě, že drobné změny průběhu hranice 
nemají výrazný vliv na počítanou plochu a jsou komplikované. Při měřítku mapy by zákres 
dosahoval velikosti od 0.18 do 0.63 mm, což by znamenalo některé zakreslovat a jiné ne, 
protože jsou na hranici možnosti zákresu. 

 
obr. 7–13 Detail mapy stabilního katastru zachycující zákres kostela (p.č.171) [5]. 

Současně se zajišťováním podkladů pro geometrický plán byly v databázi 
bodových polí [27] zjištěny údaje o dostupném polohovém i výškovém bodovém poli a 
provedena rekognoskace terénu. Byla zjištěna dostupnost, stav a možnost připojení na tyto 
body, co bude předmětem zaměření, jaké detaily a kde se budou zaměřovat a kde by měla 
být měřická stanoviska a jak určit jejich polohu.  
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obr. 7–14 Přehled bodů ZPBP v k.ú. Kurdějov [27] 

Z bodů PPBP je v katastrálním území k dispozici pouze 6 bodů, které vznikly 
technologií GNSS, případně polygonovým pořadem během provedené pozemkové úpravy. 
Všechny leží v extravilánu a nejsou pro plánované zaměření použitelné. 
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Z bodů ZPBP (obr. 7–14) se v bezprostřední blízkosti s řešenou lokalitou nachází 
bod 4419-36 (věž kostela) a použitelná stanoviska jsou zajišťovací body k tomuto bodu č. 
4419-36.1 (zarostlý kámen), 4419-36.2 (kámen u kříže na hřbitově). Třetí bod  
č. 4419-36.3 (hřeb) nelze využít jako stanovisko, ale pouze jako orientaci směru. Má 
v geodetických údajích (GÚ) uvedenou nivelovanou výšku, ale v celém katastrálním území 
Kurdějov jde o jediný nivelovaný bod. Je umístěn na hřebenu zdi hřbitova. 

 

  

obr. 7–15 Bod 4419-36.3 na hřebenu zdi hřbitova [27] 
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7.2.2 Vybudování měřické sítě  

obr. 7–16 Měřická síť ZPMZ 689 

Vzhledem k přítomnosti bodů ZPBP v blízkosti řešené lokality bylo zvoleno 
připojení předem stabilizovaných stanovisek metodou uzavřeného polygonového pořadu 
s výchozím i koncovým bodem na bodě 4419-362 (pořad A), který je volně přístupný. 
Pořad byl vzhledem k navazujícímu měření podzemí veden vně opevněného areálu. Další 
oboustranně připojený pořad byl veden kolem kostela (pořad B) a poslední oboustranně 
připojený  a jednostranné orientovaný pořad byl veden okolo fary k věži (pořad C). Pro 
vyloučení možného stočení uzavřeného pořadu A, byla na některých stanoviscích měřena 
osnova směrů na body ZPBP i vzájemně a pořad byl opakovaně zaměřen technologii 
GNSS.  

Poloha stanovisek byla zvolena tak, aby umožňovala co nejlépe zaměřit podrobné 
body, zároveň umožňovala zaměřit i společné kontrolní body a splňovala i podmínky pro 
vytváření polygonového pořadu spolu s měřením dalších směrů na některých stanoviscích, 
které to umožňovaly.  
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7.2.3 Podrobné měření 

Zaměření podrobných bodů proběhlo polární metodou společně s měřením 
stanovisek polygonového pořadu. Vzhledem k možnému pozdějšímu využití měření 
k dalším účelům použitelným i pro projekt a také pro probíhající zaměření podzemních 
chodeb bylo provedeno i výškové zaměření připojené na zajišťovací bod 4419-36.3. 

Metodou technické nivelace s dvakrát měřeným převýšením byl z bodu 4419-36.3 
připojen výchozí bod polygonového pořadu 4419-36.2. Kontrolně byl stejně výškově 
připojeny body pořadu 4001 a 4005 stabilizované trubkou. 

Kontrolní zaměření stanovisek bylo provedeno technologií GNSS-RTK s dobou 
observace cca 10 s a opakovaném měření po 1 hodině. Kontrolně jsem pro kontrolu 
připojení do ETRS zaměřil i body ZPBP. 

7.2.4 Použité přístrojové vybavení a materiál 

Pro polární metodu byla použita totální stanice Trimble M 3.2 s úhlovou přesností 
2”, která umožňuje ukládání a grafické zobrazení naměřených dat, případně i další výpočty 
v terénu. Dále výtyčku a optický hranol, vysílačky Motorola GP 320 a svinovací metr pro 
měření výšky stanoviska. 

Pro kontrolní oměrné a ortogonální metodu bylo použito pásmo o délce 30 m a 
pentagon. 

Pro technickou nivelaci byl použit nivelační přístroj Sokkia B21, nivelační lať a 
patka. 

Pro měření technologií GNSS-RTK byl použit rower Trimble R4/5800. 

 
obr. 7–17 Použité přístrojové vybavení: GNSS rower, totální stanice Trimble M 3.2
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7.2.5 Zpracování, výpočet v programu Geus 

 
obr. 7–18 Výpočetní část programu Geus 

Geus je výpočetní geodetický program s možnostmi malého CAD pro tvorbu map 
velkých měřítek se zvláštní specializací na práce v katastru nemovitostí. Umožňuje 
výpočet souřadnic na základě předdefinovaných geodetických úloh (polární metoda, 
ortogonální metoda apod.) a vypočet polygonových pořadů bez výškového vyrovnání 
podle předpisů pro zpracování podkladů pro katastrální úřady. Dále umožňuje zpracování 
výstupů geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčování staveb apod. 
Autorem je pražská firma GEUS s.r.o. [6].  

Ze zaměřených hodnot směrů, horizontálních a zenitových úhlů a délek byly po 
kontrole v zápisníku polygonového pořadu vypočetny průměrné hodnoty úhlů, opraveny a 
redukovány. Vypočteny byly průměrné hodnoty délek. 

Výpočet polygonového pořadu s klasickým úhlovým a délkovým vyrovnáním 
proběhl v geodetickém programu Geus 19.02 s grafikou verze 9.01 (viz. výpočetní 
protokol ZPMZ ve volné příloze).  

Po vyrovnání polygonového pořadu byly vypočteny dávkou podrobné a společné 
kontrolní body s využitím dalších směrů, pokud jejich zaměření některá stanoviska 
umožňovala. 
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7.3 Výsledky a zhodnocení měření 

Polygonový pořad A 
Tab. 7–1 Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů  
(Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, kap.2.5.1.1, ČUZK 2015) 

Připojovací 
body 

Mezní délka Mezní délka Mezní odchylka v uzávěru pořadu 

 strany [m] pořadu [m] úhlová [mgon] polohová [m] 

ZPBP, ZhB 200-1500 5000 2,5.(n)1/2 0,0025.(Σd)1/2 

Porovnání parametrů polygonového pořadu s mezními hodnotami 

sledované 
parametry 

naměřená 
hodnota 

mezní hodnota porovnání poznámka 

mezní délka 
strany [m] 

83.82sd =  1500
mezsd =  

mezs sd d<  splněno 

mezní délka 
pořadu [m] 

444.89pd =  5000
mezpd =  

mezp pd d<  splněno 

úhlový uzávěr 
[gon] 

4.2pω =  6
mezpω =  

mezp pω ω<  splněno 

polohový uzávěr 
[m] 

0.03pO =  0.05
mezpO =  

mezp pO O<  splněno 

mezní poměr 
délek 

sousedních stran 
[m] 

2.25 3 
( ) ( 1)n n mezs sd d

+
<  splněno 

 

Polygonový pořad B 
Tab. 7–2 Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů  
(Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, kap.2.5.1.1, ČUZK 2015) 

Připojovací 
body 

Mezní délka Mezní délka Mezní odchylka v uzávěru pořadu 

 strany [m] pořadu [m] úhlová [mgon] polohová [m] 

PPBP, ZPBP, 
ZhB 

50-400 1500 10,0.(n)1/2 0,006.(Σd)1/2 

Porovnání parametrů polygonového pořadu s mezními hodnotami 

sledované 
parametry 

naměřená 
hodnota 

mezní hodnota porovnání poznámka 
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mezní délka 
strany [m] 

19.70sd =  400
mezsd =  

mezs sd d<  splněno 

mezní délka 
pořadu [m] 

57.44pd =  1500
mezpd =  

mezp pd d<  splněno 

úhlový uzávěr 
[mgon] 

33.7pω =  20
mezpω =  

mezp pω ω>  nesplněno 

polohový uzávěr 
[m] 

0.01pO =  0.045
mezpO =  

mezp pO O<  splněno 

poměr délek 
sousedních stran 

[m] 
1.1 3 

( ) ( 1)n n mezs sd d
+

<  splněno 

 
 

Polygonový pořad C 
Tab. 7–3 Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů 
(Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, kap.2.5.1.1, ČUZK 2015) 

Připojovací 
body 

Mezní délka Mezní délka Mezní odchylka v uzávěru pořadu 

 strany [m] pořadu [m] úhlová [mgon] polohová [m] 

PPBP, ZPBP, 
ZhB 

50-400 1500 10,0.(n)1/2 0,006.(Σd)1/2 

Porovnání parametrů polygonového pořadu s mezními hodnotami 

sledované 
parametry 

naměřená 
hodnota 

mezní hodnota porovnání poznámka 

mezní délka 
strany [m] 

35.26sd =  400
mezsd =  

mezs sd d<  splněno 

mezní délka 
pořadu [m] 

123.86pd =  1500
mezpd =  

mezp pd d<  splněno 

úhlový uzávěr 
[mgon] 

42.4pω =  24,5
mezpω =  

mezp pω ω>  nesplněno 

polohový uzávěr 
[m] 

0.06pO =  0.07
mezpO =  

mezp pO O<  splněno 

poměr délek 
sousedních stran 

[m] 
1.6 3 

( ) ( 1)n n mezs sd d
+

<  splněno 
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Zhodnocení polygonových pořadů: 

Polygonový pořad A splňuje parametry polygonového pořadu předepsané 
v platném Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod. 

Polygonový pořad B překračuje mezní hodnotu úhlového uzávěru polygonového 
pořadu, což může být způsobeno krátkými záměrami mezi vrcholy polygonového pořadu. 
Protože hodnota polohového uzávěru a všechny další posuzované hodnoty splňují 
s rezervou podmínky „Návodu“, lze polygonový pořad využít pro podrobné měření. 

Polygonový pořad C překračuje mezní hodnotu úhlového uzávěru polygonového 
pořadu, což může být způsobeno krátkými záměrami mezi vrcholy polygonového pořadu, 
ale hlavně jeho připojením na bod č. 122-roh věže, jehož poloha byla určena 
z polygonového pořadu A-stanoviska 4004. Protože hodnota polohového uzávěru a 
všechny další posuzované hodnoty splňují podmínky „Návodu“, lze polygonový pořad 
využít pro podrobné měření.  
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Posouzení odchylek pro zpřesnění a opravu 

Pro posouzení, které body budou navrženy na zpřesnění a které na opravu, byla 
rastrová kresby mapy vektorizována a transformována na identické body zaměřené 
v terénu (označeny značkou pro identické body). 

Výsledné hodnoty odchylek byly uspořádány do tabulky a graficky zobrazeny do přehledu 
chybových kružnic ( 

obr. 7–19). 

 
obr. 7–19 Přehled chybových kružnic (zvýrazněny body s překročenou mezní polohovou chybou) 

 Jak  vyplývá z přehledu, mezní polohová chyba je překročena u bodů č. 202, 242, 
402, 55, 14, 232 a 233. V geometrickém plánu budou proto tyto body navrženy na opravu. 
Ostatní body (fialově) mezní hodnoty nepřekračují. 

Průběh zpřesněné hranice, ale pohledově neodpovídá u zákresu kaple, kostela, 
východní části fary a schodů ke kostelu. Nesplňuje tak druhou podmínku zpřesnění  
dle § 35 vyhlášky a bude proto také navržen k opravě. Ostatní body budou zpřesněny. 
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Tab.  7–4 Hodnoty odchylek lomových bodů polohopisu  a plnění podmínek vyhlášky pro zpřesnění hranice 

číslo bodu délka Dy Dx mxy up hodnocení 

677591 00689 0034 0,29 -0,02 0,29 0,21 0,30 splněno 

677591 00689 0055 4,20 -3,88 -1,60 2,97 4,20 nesplněno 

677591 00689 0060 2,12 -1,62 1,36 1,5 2,12 splněno 

677591 00689 0072 2,51 0,27 -2,5 1,78 2,52 splněno 

677591 00689 0099 1,02 -0,08 -1,02 0,72 1,02 splněno 

677591 00689 0122 0,67 -0,63 0,23 0,47 0,66 splněno 

677591 00689 0124 2,42 2,01 1,35 1,71 2,42 splněno 

677591 00689 0134 0,62 -0,60 0,17 0,44 0,62 splněno 

677591 00689 0135 1,44 -1,22 -0,77 1,02 1,44 splněno 

677591 00689 0140 2,64 -1,03 -2,43 1,87 2,64 splněno 

677591 00689 0147 3,44 -3,37 -0,70 2,43 3,44 nesplněno 

677591 00689 0163 1,39 -1,32 0,42 0,98 1,39 splněno 

677591 00689 0179 1,87 1,33 1,32 1,33 1,88 splněno 

677591 00689 0188 0,80 0,80 -0,08 0,57 0,81 splněno 

677591 00689 0192 1,05 0,76 -0,72 0,74 1,05 splněno 

677591 00689 0202 2,88 2,84 0,49 2,04 2,88 nesplněno 

677591 00689 0217 1,59 0,63 1,46 1,12 1,58 splněno 

677591 00689 0230 2,19 0,88 2,01 1,55 2,19 splněno 

677591 00689 0232 3,40 -3,28 0,91 2,41 3,41 nesplněno 

677591 00689 0233 2,97 2,05 2,15 2,1 2,97 nesplněno 

677591 00689 0234 1,48 -1,41 -0,45 1,05 1,48 splněno 

677591 00689 0242 3,52 3,42 0,85 2,49 3,52 nesplněno 

677591 00689 0244 2,02 -1,85 0,82 1,43 2,02 splněno 

677591 00689 0400 1,31 -0,91 -0,94 0,93 1,32 splněno 

677591 00689 0401 2,41 2,41 0,04 1,7 2,40 splněno 

677591 00689 0402 3,31 0,13 -3,31 2,34 3,31 nesplněno 

677591 00689 0403 1,37 0,95 0,99 0,97 1,37 splněno 
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8 VYHOTOVENÍ ZÁZNAMU PODROBNÉHO MĚŘENÍ 
ZMĚN  

V dalších kapitolách se budu při popisu držet časového postupu prací. Zpracování 
geometrického plánu se provádí během vyhotovování ZPMZ po výpočtu výměr, ale pro 
ucelenost je uvedeno až následně. 

8.1 Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech je členěn tak, že zaznamenává postup prací při zpracování 
plánu a umožňuje zjistit, jakým způsobem se ke konečnému řešení dospělo. Seznam 
souřadnic musí obsahovat všechny body, které byly použity ve výpočtech, a to jak 
dosavadní, tak nové [6].  

Geometrický plán je vždycky spojen s měřením, protokol o výpočtech proto začíná 
zápisníky dat měření polární metody (v našem případě včetně protokolu o měření 
technologií GNSS a jeho předepsaného formuláře).  

Následuje seznam souřadnic bodů dosavadního stavu, které byly převzaty 
z katastrálního úřadu a jsou v protokolu použity. Protože v řešené oblasti dosud platí 
analogová mapa, jde jen o několik bodů převzatých z registru souřadnic, případně 
doplněných z navazujícího ZPMZ 571. 

Další částí je určení stanovisek použitých pro podrobné měření. Jde o výpočty 
polygonových pořadů A, který byl veden vně opevněných hradeb a pořad B vedený vnitřní 
částí hradeb kolem kostela. Pokračuje výpočet podrobných bodů a výpočet polygonového 
pořadu C, který je ukončen na bodě získaným předchozím podrobným měřením a výpočet 
podrobných bodů ze stanovisek pořadu C. 

Úlohu vyrovnání do přímky, konstrukční oměrné a protínání z délek jsem použil 
pro úpravu částí hranic do přímek a dopočet bodů, které nebylo možné zaměřit polární 
metodou. 

Na opevněný areál s jasně vymezeným vlastnictvím, které je dáno dochovanými 
stavbami navazuje pozemek KN p.č.3883/6. Parcela vznikla geometrickým plánem z roku 
1909 (obr. 5–2). K dispozici byl ohlašovací list, který zachycuje určení nové hranice 
pozemku s částečně čitelnými oměrnými mírami. Z dochovaných údajů jsem zpracoval 
zpřesnění hranice, které vzhledem k nedostatku kontrolních mír, nebude možné zpřesnit 
postupem podle § 35 odst. 5 vyhlášky. Bude proto využito ke zpřesnění souhlasného 
prohlášení, které podepíše jak současný vlastník parcely, tak Obec Kurdějov, která je 
vlastníkem pozemkové parcely PK p.č.3883/1. 

Výpočetní protokol uzavírá kontrola polohy bodů pomocí úlohy kontrolní oměrné a 
výpočet výměr parcel. 



ing.Miloš Korger Diplomová práce Ostrava  2015  VŠB – Technická univerzita Ostrava 
Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky            Institut geodézie a důlního měřictví 
zpřesněné hranice pozemků a opravu GPU nemovitosti                                                              
 

2015  50 

8.2 Výpočet výměr parcel a dílů 

Slouží k záznamu výpočtů, kterým se určuje výměra nových parcel v návaznosti na 
dosavadní stav a k identifikaci, jakým způsobem ke vzniku nebo zániku parcel v novém 
stavu došlo. 

Postup byl proveden podle § 82 vyhlášky a přílohy č. 14 a 16.22. 

Součástí výpočtů je vyrovnání dílů číselně určené výměry pro stavební parcelu  
č. 170, která je v novém stavu tvořena celou dosavadní stavební parcelou č. 170 a dílem 
„a“, který vznikl oddělením z pozemkové parcely č. 349-zahrady. V terénu díl označuje 
vstup do sklepa, který je spojen s farou. 

Zpřesněním hranice a její opravou je mimo dosud řešené parcely jednoho vlastníka 
dotčená jediná sousedící pozemková parcela PK č. 3883/1 uvedená ve výpočetní skupině 
č.10. Jejím vlastníkem je Obec Kurdějov. 

8.3 Popisové pole záznamu podrobného měření změn  

Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny vzorem v příl.16.7 
vyhlášky [3]. Uveden je vyhotovitel, číslo geometrického plánu, odborně způsobilá osoba, 
která dokumentaci vyhotovila, příslušný katastrální úřad, obec a katastrální území (a jeho 
číslo), kterého se změna týká, list katastrální mapy a změnou dotčené parcely. Oproti 
předchozí vyhlášce, neobsahuje kdo zaměření prováděl, jakým přístrojem a způsob 
stabilizace nových hranic (obr. 8–1) [3]. 

Jako důvod změny se uvádí některý z účelů uvedený v § 79 vyhlášky, v tomto 
případě je uvedeno zpřesnění, oprava, vyznačení budovy a změna obvodu budovy. 

Součástí popisového pole je údaj, kdo a kdy byl seznámen s označením nových 
nebo změněných hranic. 

Vyznačení budovy se týká budovy márnice (p.č.441), která pochází ze 16. století a 
která nebyla z neznámého důvodu dosud nikdy v mapě zakreslena. 

Změna obvodu budovy se týká fary, která byla zřejmě v průběhu 80. let během 
rekonstrukce kostela dostavěna do lichoběžníkového půdorysu. Změna nebyla nikdy 
zaměřena a zapsána do katastru nemovitostí. 
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obr. 8–1 Popisové pole ZPMZ 

8.4 Náčrt  

Grafická část ZPMZ se jmenuje náčrt. Má formální náležitosti grafického 
znázornění geometrického plánu, ale oproti němu je podrobnější a více vyjadřuje 
skutečnost v terénu. Vyhotovuje se v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i 
při jeho případné reprodukci. Obsah náčrtu upravuje bod 16.11 a 16.12 přílohy vyhlášky 
[3]. 

V řešené dokumentaci bylo jako podkladu použito jednodušší grafické znázornění 
geometrického plánu, podrobněji uvedené v kapitole 9.2. diplomové práce. V návaznosti 
na výpočetní část jsou zakresleny všechny další prvky sloužící k dokumentaci výpočtů, tak 
jak určuje v příl.16.11 vyhláška [3]. 

Zpracovaný náčrt obsahuje zaměřený stav navržené změny s červenou čarou 
v místech, kde je navržena oprava nebo vyznačení nového stavu polohopisu (kruhový 
vstup do věže a starý objekt márnice). V těchto místech dojde také k rušení dosavadního 
stavu zákresu v mapě, proto jsou rušené čáry označeny příslušnou značkou. Součástí náčrtu 
je samostatný přehled polygonových pořadů A, B a C s vyznačením směrů. Dále obsahuje 
označení identických bodů (značka-identický bod pro vyznačení změny) poř.č. 1.10 
přílohy 10.2 vyhlášky [3]. 

 Jako identické byly zvoleny body, které se vyskytují nejen na závazných 
mapových podkladech v katastrálním území Kurdějov (katastrální a přídělové mapě), tak 
na mapě pozemkového katastru a stabilního katastru (povinný císařský otisk) postupem dle 
§ 75 odst. 7 vyhlášky (ztotožněním) [3]. Jde o v terénu zaměřené lomy po obvodu 
opevnění, dále o rohy věže a roh fary. Tento poslední bod byl doplněn pro dosažení jejich 
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pravidelného rozložení po obvodu vyznačované změny. Identické body tak splňují 
náležitosti § 75 odst. 4 vyhlášky [3]: „...zaměřované podrobné body musí být uvnitř 
kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších identických bodů, jejíž 
poloměr je roven třem čtvrtinám délky takové spojnice.“ 

Stejně jako u geometrického plánu je součástí náčrtu ZPMZ zvětšený detail 
zpřesňované hranice, umožňující uvést další podrobnosti, které by v hlavní kresbě nebyly 
dostatečně zřetelné nebo by ji znepřehledňovaly. Jde o nově vyznačovaný prvek 
polohopisu – kruhový vstup do věže a zpřesňovaná přilehlá hranice tvořená v terénu pilíři a 
opevněnou zdí. Měřítko detailu umožňuje uvést další kontrolní oměrné zjištěné pásmem a 
lépe je vidět průběh zpřesňované hranice. 

Zpřesňované body jsou stejně jako v grafickém znázornění geometrického plánu 
označeny tečkou a zvýrazněny červenou barvou. 

8.5 Návrh změny 

Návrh zobrazení změny tvoří změnová data v elektronické formě ve výměnném 
formátu katastrální mapy (VFK). K bodům změny jsou uvedeny zpřesněné souřadnice 
polohy. Dosavadní stav mapy KN v této oblasti měl pouze podobu zákresu v analogové 
mapě bez jakýchkoliv souřadnic. Bude zrušen a nahrazen zpřesněným, případně 
opraveným stavem. V případě změny obvodu budovy fary a nového zákresu budovy 
márnice, bude návrh změny využit pro aktualizaci v terénu již neodpovídajícího stavu. 
Součástí návrhu zobrazení změny jsou identické body se souřadnicemi polohy použitými 
pro přiřazení změny podle identických prvků.  

Všechny body nového stavu mají kód kvality 3. 
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9 VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

9.1 Popisové pole geometrického plánu 

 
obr. 9–1 Popisové pole geometrického plánu 

Náležitosti popisového pole geometrického plánu jsou vymezeny vzorem v příloze 
č. 17.2 vyhlášky. 

 Obsahuje účel vyhotovení geometrického plánu, který je totožný s textem 
uvedeným v popisovém poli ZPMZ. Dále údaje o vyhotoviteli, číslo geometrického plánu, 
okres, obec, katastrální území, pro které je plán vyhotoven, a údaj o mapovém listu. 
Informace o stabilizaci nových hranic se zde uvádí jen v případě, že je jednotná. 
V řešeném případě je uvedena v grafickém zobrazení, protože je tvořena zdmi a znaky z 
plastu. Po potvrzení geometrického plánu pověřeným pracovníkem katastrálního úřadu je v 
popisovém poli uvedeno jeho jméno, datum a další identifikační údaje umožňující zpětně 
dohledat příslušné řízení. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI) ověřuje 
razítkem a podpisem stejnopis geometrického plánu. Ručí tak za odbornou úroveň 
geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí 
podle právních předpisů (obr. 9–1). 

Specifickou a důležitou poznámkou, která musí být u geometrického plánu pro 
průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků uvedena, je text: „Zpřesnění 
geometrického a polohového určení pozemků podle § 50 odst. 1 písm. a) katastrálního 
zákona navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na 
základě souhlasného prohlášení.“ [3]. Dříve uváděný text o dělení a zcelování pozemků se 
od začátku platnosti vyhlášky č. 357/2013 Sb. již neuvádí. 
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9.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění geometrického plánu vychází z platného stavu katastrální 
mapy v době zpracování. Zobrazuje dosavadní a nový (navržený) stav dotčených 
nemovitostí. Obsahuje seznam souřadnic bodů nové hranice určených k zápisu do KN a 
souřadnice kontrolních bodů se stručnou poznámkou o použité stabilizaci u jednotlivých 
bodů. Stav hranic zjednodušené evidence je vyznačen střídavou čarou, díly řešených parcel 
jsou označeny malými písmeny. 

S platností nové vyhlášky 357/2013 Sb. dochází k výrazné změně. Všechen nový 
stav nemovitostí je vyznačován červeně. 

Grafické znázornění je určené pro předání zákazníkovi, jeho obsah je oproti ZPMZ 
zjednodušen. Nevyznačují se tedy např. body polohového pole, záměry, případně šrafování 
budov, oplocení apod., které nejsou pro objednavatele důležité. Řada prvků obsahu je ale 
společná, což umožňuje kresbu při zpracovávání náčrtu ZPMZ převzít.  

V řešeném případě je pro přehlednost doplněn detailem řešené části.  

9.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 
nemovitostí 

 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí (dále jen „výkaz“) 
obsahuje soupis výchozích parcel a v novém stavu zanikající, vznikající a dělené parcely 
s uvedením jejich výměry, kultury a způsobu využití. V pravé části tabulky je porovnání se 
stavem evidence právních vztahů, kde se uvádí druh pozemkové evidence, číslo její 
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parcely, na kterém listu vlastnictví je parcela uvedena (kdo je vlastníkem), výměra parcely 
nebo dílů, ze kterých je nová parcela vytvořena a bližší označení dílů. 

Výkaz vzniká na základě předchozího zpracování výpočtu výměr. Dosavadní stav 
je přebíraný z SPI katastru nemovitostí v době vyhotovení geometrického plánu.  

V předloženém geometrickém plánu se řeší zpřesnění hranice a oprava hranice, 
proto jsou zde uvedeny i sousední pozemky a jejich stav po navržené změně. V části 
„Porovnání se stavem evidence právních vztahů“ (dále jako porovnání) je ve výkazu 
uváděno u zpřesňovaných a sousedních parcel pouze číslo listu vlastnictví a to jak v části 
výkazu se stavem KN, tak v části se stavem zjednodušené evidence. Zde je uveden pouze 
pozemek p.č.3883/1, který je parcelou přídělového operátu ve vlastnictví Obce Kurdějov.  

Protože další účely geometrického plánu jsou vyznačení budovy a změna obvodu 
budovy, objeví se v porovnání u parcel dotčených tímto účelem nejen údaj o čísle 
vlastnictví, ale i označení parcely a výměra, případně označení dílu. 

9.4 Výkaz údajů o bonitovaných půdně-ekologických 
jednotkách  

Obsahuje údaje o parcelách zemědělské půdy a výměrách jejich částí podle bonit 
vyjádřené v kódech BPEJ. 

V řešeném případě došlo k situaci, že parcely č. 349 a č. 350/3 vedené v kultuře 
zahrada, nemají v SPI uveden kód BPEJ. V novém stavu je parcela č. 350/3 ve skutečnosti 
ostatní plocha. V tabulce BPEJ by proto měla být uvedena pouze parcela č. 349 a kód 
BPEJ by měl být zjištěn zhotovitelem ze  závazných podkladů.  Podle sdělení katastrálního 
úřadu ale mapy BPEJ v intravilánu nejsou k dispozici. 
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10 KOMPLETAČNÍ PRÁCE 
Součástí diplomové práce je kompletní dokumentace ZPMZ a geometrický plán, 

které jsou spolu s výchozími podklady jako jsou údaje o parcelách, bodovém poli a pod. 
přiloženy jako volná příloha. Dokumentace obsahuje i souhlasné prohlášení pro opravu a 
zpřesnění hranice. 

 

11 ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
Cílem předložené diplomové práce bylo řešení problematiky vyhotovení 

geometrického plánu pro zpřesnění a opravu hranice v katastrálním území Kurdějov. Ke 
zpracování mě vedla jak znalost místa, tak znalost stavu závazného mapového operátu, 
který byť vychází ze stabilního katastru, přece jenom neodpovídá současným možnostem 
evidence nemovitostí. Stav v katastrálních mapách vycházejícíh z podkladů ze začátku 19. 
století neumožňuje plnit úkoly, které jsou od pozemkové evidence vyžadovány na začátku 
21. století. V současné době probíhá v řešeném katastrálním území obnova katastrálního 
operátu přepracováním, i když jejím výsledkem bude digitální katastrální mapa ve formě 
KMD. Jak bylo ale uvedeno v teoretické části, půjde jenom o digitální vyjádření analogové 
mapy byť přizpůsobené transformací na identické body získané ze zpracovaných ZPMZ, 
případně doměřené v terénu. 

Součástí nové KMD nebude vyšetření hranic a mapování ve 3. třídě přesnosti, které 
by přispělo ke zdokonalení evidence a k jejímu souladu se skutečností. Současná vyhláška 
ale umožňuje alespoň dosáhnout podobného výsledku jiným způsobem, byť na omezeném 
území, s několika vlastníky a na jejich náklady. Pomocí předloženého geometrického plánu 
pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků a opravu geometrického a 
polohového určení pozemku a cestou souhlasného prohlášení na zpřesnění a opravu 
hranice. 

A pokud se podaří v katastrálním operátu navržené změny provést, pak tato práce 
svůj účel splnila. 
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