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ANOTACE 

Ve své diplomové práci se zabývám geometrický plánem pro doplnění katastru o pozemky 

dosud vedené ve zjednodušené evidenci v katastrálním území Střílky.  

Úkolem je vyhledání podkladů v dokumentaci katastrálního úřadu Kroměříž, zaměření 

změny v terénu a vyhodnocení naměřených údajů a zpracování geometrického plánu. 

 

SUMMARY 

In my thesis I deal with Survey Sketch for Addition File of Survey Data about Land  Still 

Registerd in Simplified Land Inventory in cadastra Střílky. 

 

The aim is to search for basis in documentation in the register of Kroměříž, location of 

changes in the territory and evaluation of measured data and execution of a geometrical plan. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

PK – pozemkový katastr 

KN – katastr nemovitostí 

ZE – zjednodušená evidence 
 

k.ú. – katastrální území 

BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

GP – geometrický plán 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 

ML – mapový list 

PB – podrobný bod 

TB – trigonometrický bod 

ZhB – zhušťovací bod 

ZE – zjednodušená evidence 

Bpv – Balt po vyrovnání 

SPI – soubor popisných informací  

SGI – soubor geodetických informací 

ČÚZK – český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM – digitální katastrální mapa 
 
KMD – katastrální mapa digitální 
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1 Úvod 

Úkolem předložené diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro doplnění 

katastru o pozemky dosud vedené ve zjednodušené evidenci. S tím souvisí vytyčení daných 

pozemků v terénu. Tato často prováděná geodetická činnost je značně náročná. Zvláště pokud 

nastane případ, kdy geometrické a polohové určení pozemků je určeno pouze zobrazením průběhu 

hranic v katastrální mapě nebo v grafickém operátu dřívější  pozemkové evidence. 

Hranice se mohou v běhu času neustále měnit, ať už působením přírodních činitelů nebo 

samotnou činností člověka. Je možné, že některé hranice jsou postupem času neznatelné nebo 

dokonce zničené. Proto je nutná spolupráce s jednotlivými vlastníky parcel, kteří v případě neshod 

mezi stavem v katastru a skutečným stavem v terénu přispívají svým souhlasem ke stanovení 

nových vlastnických hranic.  

Při vytyčování hranic je třeba postupovat v souladu s platnou legislativou. 
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2 Mapa dřívější pozemkové evidence jako zdroj informací 
o vlastnických hranicích parcel ve zjednodušené evidenci  

2.1 Pozemky ve zjednodušené evidenci  

Při vyhotovení GP pro doplnění katastru o pozemky dosud vedené ve zjednodušené 

evidenci, kdy nejsou k dispozici jiné podklady (ZPMZ, GP, polní náčrty), nastává situace, při které 

je nezbytné považovat za předmět polohopisu i hranice převzaté z map bývalých pozemkových 

evidencí. Jde o hranice zemědělských a lesních pozemků sloučených do větších půdních celků v 

rámci kolektivizace zemědělství v 50. letech 20. století. Tyto hranice jsou zobrazeny v mapách 

bývalého pozemkového katastru a údaje o nich jsou vedeny ve zjednodušené evidenci v souboru 

SPI.  

Pokud existují v terénu zachované úseky hranic pozemků vedených ve zjednodušené 

evidenci a tyto hranice byly při zjišťování průběhu hranic ověřeny, pak se tyto výsledky respektují 

a hranice jsou určeny přímým měřením v terénu. Pokud hraniční znaky neexistují a ani nebyly 

vytyčeny lomové body hranice do doby podrobného měření, doplní se parcely z mapových 

podkladů dřívějších pozemkových evidencí a tyto hranice se vyznačí jako převzaté [3]  .  

2.2 Tvorba map dřívějších pozemkových evidencí  

2.2.1 Kartografické a geodetické základy map dřívější pozemkové evidence  

Tyto mapy byly většinou vyhotovovány v sáhovém měřítku 1 : 2880 a v Cassini - 

Soldnerově transverzálním zobrazení ekvidistantním v kartografických polednících. Naše území je 

pokryto dvěmi souřadnicovými systémy; pro Čechy je to soustava gusterberská, pro Moravu a 

Slezsko svatoštěpánská. Obecně se těmto systémům říká systémy stabilního katastru (S–SK). Bod 

Gusterberg je trigonometrickým bodem I. řádu, leží v Horním Rakousku. Meridián jím procházející 

byl ztotožněn s osou X a kolmo k ní je počátkem vedena osa Y. Kladná osa X směřuje k jihu a 

záporná k severu, kladná osa Y směřuje na západ a záporná na východ od počátku souřadnicového 

systému. Území Čech se rozkládá v severozápadním a severovýchodním kvadrantu. Obdobně, 

trigonometrický bod Svatý Štěpán, který je jednou z věží kostela svatého Štěpána ve Vídni, je 

počátkem další soustavy, v jejíž severní části se rozkládá mimo jiné i Morava a Slezsko. 

Geodetickým základem pro mapování pro účely stabilního katastru v Rakousku - Uhersku byla 

trigonometrická síť, vybudovaná v letech 1807 – 1858. Celkový počet bodů byl asi 12 590. Síť byla 

napojena na čtyři přímo měřené základny u nichž byla provedena astronomická orientace a určeny 

zeměpisné azimuty. Výpočty trigonometrické sítě se prováděly na Zachově elipsoidu. Délkovou 
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jednotkou pro měření i výpočty byl vídeňský sáh (1 vídeňský sáh = 6 stop = 1.89648m, 1 rakouská 

míle = 4000 sáhů).  

2.2.2 Měřické práce při mapování v S - SK 

Měřické práce a vyhotovení mapy byly stanoveny instrukcí z r. 1824. Podrobné měření 

probíhalo v letech 1826 – 1830 a 1837 – 1843 v Čechách, v letech 1824 – 1830 a 1833 – 1836 na 

Moravě.  

Po zaměření a výpočtech triangulace se přistoupilo k podrobnému mapování. Předmětem 

měření byly hranice katastrální obce, hranice pozemkových i stavebních parcel, hranice 

železničních těles, silnice, vodstvo a speciálně vybrané objekty (boží muka, křížky, atd.). Nejprve 

se provádělo šetření, při němž se označovaly hranice pozemků dřevěnými kolíky, které se 

číslovaly, aby nedošlo při měření k záměně. Poloha kolíků se vyznačovala do polního náčrtu.  

Měření se provádělo metodou měřického stolu, tedy metodou grafickou, postupným 

protínáním ze dvou stanovisek. Vodorovné délky se měřily latí nebo řetězcem. Intravilán obcí byl 

zaměřován tak, že po obvodu byl veden polygonový pořad, který se uzavřel a vyrovnal. Z něj se 

zaměřily důležité lomové body na obvodu intravilánu, případně i některé význačné body uvnitř. 

Ostatní body se určily ortogonální metodou nebo křížovými měrami. Přesně se měřily obytné 

budovy a zděné stáje. Pokud byla měřena budova s velkým přesahem střechy, zaměřoval se průmět 

střešního pláště. Bohužel, není známo, odkdy se od tohoto způsobu upustilo a začal se zaměřovat 

průnik zdiva s terénem.  

Po dokončení měření následovala revize v terénu za účasti zástupců obce, vlastníků 

pozemků a porovnávaly se výsledky měření se skutečností. Poté byly parcely očíslovány. Podle 

instrukce z roku 1824 byly pozemkové a stavební parcely číslovány ve dvou řadách, přičemž 

pozemkové parcely se označily červeně, stavební černě. Podle instrukce z roku 1865 se parcely 

číslují pouze v jedné řadě, čísla se píší černě a číslům stavebních parcel je předřazena tečka.  

2.2.3 Vyhotovení mapy  

Originál katastrální mapy se vyhotovil na kvalitním papíře. Kresba se rýsovala jemně, 

ostře, tuší, barevně. Druhy pozemků se vyznačily smluvenými značkami a parcely se doplnily 

parcelními čísly. Nedostatkem původních map stabilního katastru bylo, že se do nich 

nevyznačovaly změny, proto se mapy začaly stále více odlišovat od skutečnosti a přestaly být 

spolehlivým podkladem pro spravedlivé stanovení daňových povinností.  
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2.3 Reambulace stabilního katastru  

V roce 1869 byla nařízena reambulace katastru, která zahrnovala zjišťování změn, nové 

zaměřování, určování výměr a zjišťování nových vlastníků. Za grafický podklad sloužil otisk 

stávající katastrální mapy. Změny se zakreslovaly rumělkou do otisku mapy, neplatná kresba se 

škrtala dvěma vodorovnými čárkami kolmými k hranici, neplatná parcelní čísla a názvy se rovněž 

škrtaly. Pokud bylo změn tolik, že mapa byla nečitelná, bylo povoleno vyhotovit mapu novou. Tato 

reambulance byla pouze jednorázová, tudíž byla přínosem pouze na krátkou dobu.  

Dne 25.6. 1871 byl přijat obecní knihovní zákon a dne 5.12.1874 zákon o založení nových 

pozemkových knih. Bylo stanoveno, že v nových pozemkových knihách mají být zaneseny 

všechny nemovitosti i práva a povinnosti s nimi spojené. Zákon stanovil veřejnost pozemkových 

knih. Práva zapisovaná do pozemkových knih se nabývala vkladem – intabulací.  

Reambulace map stabilního katastru ukázala, že katastr může být snadno znehodnocen. 

Zákon ze dne 23.5.1883 č. 83 o evidenci katastru daně pozemkové proto nařídil, že katastr se musí 

udržovat v souladu se skutečným a právním stavem. V roce 1896 byl katastr daně pozemkové 

revidován a od roku 1898 se začaly v katastru používat metrické míry. Pro nová zaměřování se 

přestalo užívat grafické metody a byla zavedena metoda číselného měření. Výhodou byla větší 

přesnost, síť trvale stabilizovaných bodů a možnost zobrazení zaměřeného území v libovolném 

měřítku.  

2.4 Pozemkový katastr  

1. ledna 1928 vstoupil v platnost Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho 

vedení. Československý pozemkový katastr při svém vzniku převzal veškerý operát stabilního 

katastru tak, jak se dochoval do r. 1927. Byly vydány nové technické normy pro podrobné měřické 

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

nového katastru původním katastrálním řízením) a Instrukce B z roku 1933 (Návod, jak vykonávati 

katastrální měřické práce pro vedení pozemkového katastru). Začalo se používat Křovákovo 

zobrazení a geodetický referenční systém S–JTSK.  
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3  Vyhledání podkladů na katastrálním úřadě 

Pro zpracování geometrického plánu a vytyčení hranice je nutno získat na katastrálním 

úřadě podklady, bez nichž geometrický plán ani vytyčovací náčrt nelze vyhotovit. Tyto podklady 

byly vyhledány na  Katastrálním úřadě pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, které 

jsem navštívila s pracovníkem firmy GB- geodézie, pobočka Kroměříž. Zde jsme získali snímek 

pro zájmové území z analogové  katastrální  mapy č.VS-IX-20-1 v měřítku 1:2880 s údaji o srážce 

mapového listu p = 1,25% (viz příloha č.4) a snímek z  mapy bývalého  pozemkového katastru (viz 

příloha č.5), kde jsou zobrazeny  parcely  zjednodušené evidence, které nejsou vedeny v mapě KN. 

Údaje o BPEJ mi poskytli z mapy přehled parcel ve zjednodušené evidenci a BPEJ jako kopii se 

zobrazením obvodů a kódů BPEJ viz.obrázek č.7. Dále jsem zažádala a bylo mě  přiděleno číslo 

ZPMZ 427 pro katastrální území Střílky a rezervovala jsem si  dvě nová podlomení č.400/7 a 

č.400/8 pro dotčenou parcelu KN č. 400/1. V digitální podobě jsem získala výměnný formát 

(soubor *.vfk) obsahující souřadnice bodů v S-JTSK a popisné informace o dotčených parcelách 

vedené v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN).Dalším byl seznam souřadnic 

podrobných bodů a bodů PPBP (tzv. RES nebo-li registr souřadnic) pro celé katastrálním území. 

Katastrální mapy KN a PK jsem získala i  jako digitální rastrový soubor ve formátu *.cit. 

Důležitou součástí přípravných prací je vyhledávání dalších podkladů v archivu 

katastrálního úřadu jako jsou předchozí geometrické plány a náčrty týkající se dané lokality. Byli 

nalezeny ZPMZ  číslo 129, 312 a 410  související s vytyčovanou parcelou.  

Geometrickým základem byly body polohového bodového pole, jejíž geodetické údaje (viz 

příloha č.6)  jsem si vyhledala na veřejných  internetových stránkách Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního.



Jiřina Hnilicová : Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemky vedené ve ZE 

2010                                                                                                                                      15 

3.1    Popis katastrálního území 

V katastrálním území Střílky státní správu katastru nemovitostí České republiky vykonává 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž. 

V katastrálním území Střílky jsou pozemky evidovány ve formě pozemkových a 

stavebních parcel , jsou vedeny ve dvou číselných řadách. V tomto geometrickém plánu byly 

dotčenými parcelami pozemkové parcely katastru nemovitostí číslo 400/1 a dále parcely 

zjednodušené evidence čísla 333, 456, 461, 462, 465, 468, 472, 473, které jsou dosud evidovány  

v pozemkovém katastru. 

Číslo katastrálního území: 757861 

Katastrální výměra: 991,83 ha 

Zeměpisná šířka: 49° 8’ 39’’ 

Zeměpisná délka: 17° 12’ 48’’ 

Nadmořská výška: 337 m n.m. Bpv 

 

Obrázek 1 : Katastrální území Střílky 
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4 Transformace mapových podkladů 

Transformace souřadnic znamená převést souřadnice bodů z jedné souřadnicové soustavy 

do jiné souřadnicové soustavy. V tomto případě se jedná o transformaci místních souřadnic 

podrobných bodů grafického zobrazení mapy pozemkového katastru do souřadnicového systému 

JTSK pomocí identických bodů.    

4.1 Ztotožnění katastrální mapy PK s KN  

Je-li třeba změnu navázat na polohopisný obsah mapy dřívější pozemkové evidence, připojí 

se měření na identické body tak, že se polohopisný obsah mapy dřívější pozemkové evidence 

ztotožní s polohopisným obsahem katastrální mapy a dále se změna navazuje na polohopisný obsah 

takto ztotožněných map [1]. 

Podkladem pro doplnění hranic parcel ze zjednodušené evidence jsou tedy rastrové 

soubory map KN a PK.  K připojení rastru mapy bývalého pozemkového katastru k rastru 

katastrální mapy byly použity body zobrazené v obou těchto mapách. 

4.2 Volba identických bodů  

Protože je potřebné změnu zobrazit a navázat na polohopisný obsah katastrální mapy, která 

není v S-JTSK, připojí se měření na dostatečný počet podrobných bodů v terénu jednoznačně 

identifikovatelných a zobrazených v katastrální mapě, tzv. identické body. Zaměřované podrobné 

body musí být uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších 

identických bodů, jejíž poloměr je roven ¾ délky takové spojnice[1].  

Identické body byly voleny tak, aby byly dány nejen v  polohopisu mapy KN a mapy PK, 

ale i jednoznačně určeny  v terénu. Jedná se o body č. 105001290017, 105001290190, 

105003120012, 105003120017 105004100088, které byly v terénu nalezeny a ověřeny, zda se 

nezměnila jejich poloha.   
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Tab. 1 - Souřadnice identických bodů v S-JTSK 

Označení bodu Y [m] X [m] Poznámka 

105001290017 553790.07 1170583.65 kamenný mezník 

105001290190 553871.94 1170305.32 plastový znak 

105003120012 554185.55 1170439.14 plastový znak 

105003120017 554085.69 1170685.90 plastový znak 

105004100088 553920.02 1170340.12 plastový znak 

 

Obrázek 2 : Přehled identických bodů 
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4.3 Ověření identických bodů pro zobrazení změny do KM 

Dosažení přesnosti zobrazení změny v katastrální mapě se považuje za vyhovující, když 

rozdíl délek ∆d = dm - dk nepřekročí mezní odchylku, která se vypočítá jako dvojnásobek základní 

střední chyby délky 








+
+⋅=

20

12

d

d
kmd

   
kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k se 

vypočte jako √2 násobek základní střední souřadnicové chyby mxy stanovené podle kódu kvality 

bodu s nižší přesností s tím, že u bodů bez souřadnic určených v S-JTSK se kód kvality uvažuje v 

závislosti na měřítku katastrální mapy. 

md  [m] ……. délka spojnice určená ze souboru geodetických informací  

kd  [m] ……. délka spojnice vypočtená ze souřadnic 

Výsledky kontroly dosažení přesnosti jsou uvedeny v protokolu o výpočtech (viz příloha č.1). 

4.4 Odsunutí místních souřadnic 

Z polohopisného obsahu ztotožněných map KN a PK jsem odsunula místní souřadnice 

podrobných bodů, tedy body týkající se změny a body identické. Osy místního systému jsem 

vložila do rámu mapového listu s počátkem v pravém horním rohu ML s orientací osy x na západ a 

osy y na jih. Souřadnice y a x v místním systému vznikly jako průměr ze dvou odsunutí. Tyto 

výsledné  souřadnice můžu pomocí identických bodů transformovat do S-JTSK.  
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Tab. 2 - Seznam souřadnic  identických a podrobných bodů v místním systému (odsunuté 

z mapového podkladu) 

Číslo bodu Y [m] X[m] 

105001290190 375.66          1039.82 

105003120012 673.69          1210.60 

105003120017 544.76          1448.50 

105004100088 419.37          1080.18 

105004270001 410.77          1073.02  

105004270002 378.02          1042.70  

105004270003 348.32          1089.34  

105004270004 299.61          1181.40  

105004270005 285.03          1212.81  

105004270006 277.03          1236.80  

105004270007 273.81          1248.90  

105004270008 271.49                      1266.16 

105004270009 273.64          1266.44  

105004270010 279.24          1273.20  

105004270011 290.76          1283.11  

105004270012 300.16          1285.08  

105004270013 302.09          1285.47  

105004270014 333.09          1214.32  

105004270015 354.17          1173.10  

105004270016 270.24          1265.99  

105001290017 261.40          1310.02 

 

4.5 Transformace na identické body  

Pro transformaci souřadnic z místního systému do S-JTSK sem použila Helmertovu 

shodnostní transformaci. Shodnostní transformace je založena  na posunutí a otočení výchozí 

souřadnicové soustavy do cílové souřadnicové soustavy. V mém případě je cílovou souřadnicovou 

soustavou S-JTSK. Při této transformaci je změněna pouze poloha transformované mapy, ale ne její 

tvar. K jejímu určení potřebujeme identické body. 
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             Obrázek 3 : Transformace souřadnic v programu VKM 

 Výsledkem jsou souřadnice podrobných bodů v S-JTSK viz tabulka č.3. 

Tab. 3 - Seznam souřadnic  podrobných bodů v S-JTSK 

Číslo bodu Y [m] X[m] 
105004270001  553910.55  1170333.63  

105004270002  553874.88  1170307.60  

105004270003  553851.06  1170356.85  

105004270004  553813.79  1170452.92  

105004270005  553803.08  1170485.46  

105004270006  553797.98  1170509.96  

105004270007  553796.21  1170522.22  

105004270008  553795.92  1170539.44  

105004270009  553798.06  1170539.47  

105004270010  553804.34  1170545.47  

105004270011  553816.81  1170553.88  

105004270012  553826.27  1170554.73  

105004270013  553828.21  1170554.90  

105004270014  553850.48  1170481.41  

105004270015  553866.45  1170438.48  

105004270016  553794.67  1170539.42  
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5 Zeměměřické činnosti v terénu  

5.1 Rekognoskace terénu 

Dříve než je možné započít vlastní měřické a vytyčovací práce je nutné provést 

rekognoskaci zaměřovaného území, při které se zjistí stav polohového bodového pole a vyhledají 

se identické body. Pomocí geodetických údajů k předem vybraným bodům polohového bodového 

pole (viz příloha č.6), podle nichž se tyto body musí vyhledat v terénu a ověřit jejich poloha., jsem 

vyhledala vhodné body polohových polí v blízkosti zájmové lokality. Konkrétně se jednalo o body 

944030040, 944022030, 944032020, 944032010. V nejbližším okolí změny jsem nalezla hraniční 

kámen a znaky z plastu z dřívějšího měření ( ZPMZ č.129, 312,410). 

 

5.1.1 Geometrický základ měření 

Geometrickým základem podrobného měření jsou: 

- body polohového bodového pole, případně pomocné měřické body, v případě použití 

technologie globálního navigačního družicového systému také body referenční sítě 

permanentních stanic , 

- v terénu jednoznačně identifikovatelné  podrobné body, jejichž souřadnice byly určeny 

v S-JTSK která je dána základní střední souřadnicovou chybou  xym = 0,14 m [1]. 

Geometrickým základem podrobného měření byly čtyři zhušťovací body                          

(č. 944022030, 944032020, 944032010, 944032060) a jeden trigonometrický bod                           

( č.944030040 ).  

 

5.1.2 Určení pomocného měřického bodu polární metodou 

Při polární metodě určujeme polohu bodu pomocí polárních souřadnic – vodorovného úhlu 

(mezi orientačním směrem a určovaným bodem) a délky (od stanoviska k určovanému bodu). 

Vzhledem k rozsáhlosti měřeného území bylo nutné zvolit další pomocné měřické body 

4001 a 4002. Pomocné měřické body 4001 a 4002 byly určeny v souřadnicovém systému S-JTSK 
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polární metodou  z trigonometrického bodu číslo 944030040, s orientací na body číslo 944022030, 

944032020, 944032010, 944032060. 

 

5.1.3 Zaměření podrobných, kontrolních a identických bodů 

Po rekognoskaci terénu jsem ověřila  kontrolním zaměřením nalezené identické body. 

Záznam z měření je v zápisníku 1 (viz příloha č.1). Při druhém měření jsem ze stanoviště 4001 

vytyčila a kontrolně zaměřila lomové body parcely. Záznam z měření je v  zápisníku 2 (viz příloha 

č.1). Pomocí pásma jsem provedla měření oměrných měr mezi podrobými body. 

5.1.4 Použitá měřická technika 

- Topcon GTS 723 + stativ, odrazný hranol 

Totální stanice Topcon GTS 723 má interní pamět, do které se ukládají výpočetní 

konstanty, provozní podmínky, měřené jednotky atd. Data a dodatečné informace se registrují 

v interní paměti nebo se přenesou do externí paměti např.do počítače. Tento přístroj obsahuje 

zabudovaný software pro provádění měření v souřadnicích, výpočet vytyčovacích prvků, měření 

odsazené délky atd. Naměřené hodnoty se zobrazují na přehledném LCD displeji. Technická 

správnost přístroje je ověřena (viz příloha č.7 Kalibrační list).   
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Technické parametry:   měření délek: přesnost ……………… ± 2 mm + 2 ppm 

 měření úhlů: přesnost  ………………. ± 2′′ 

 

Obrázek 4 : Topcon GTS 723 

- Ocelové 50 m pásmo 

Technická správnost pásma (viz příloha č.7 Kalibrační list).   
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6 Charakteristika a kritéria p řesnosti podrobného měření 

a souřadnic bodů 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnice x,y podrobných bodů polohopisu je střední 

souřadnicová chyba xym , která se vztahuje k nejbližším bodům polohového bodového pole. 

Souřadnice podrobných bodů polohopisu se určují s přesností, která je dána základní střední 

souřadnicovou chybou  xym = 0,14 m. Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem 

základní střední souřadnicové chyby mxy.  Mezní polohová chyba up je dána vztahem up = √2 . uxy 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední chybou délky 

md.. Délky se určují s přesností, která je dána základní střední chybou  délky md  vypočtenou podle 

vztahu  










+
+⋅=
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d

d
kmd  , kde d je větší z porovnaných délek v metrech a k se vypočte jako √2 násobek 

základní střední souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu s nižší přesností.  Mezní 

rozdíl délky ud se stanoví dvojnásobkem základní střední chyby délky md. 
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7 Vyhotovení GP 

Geometrický plán je technický podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke 

změnám, pro které se vyhotovuje a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro 

provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací.  

Naměřené hodnoty v terénu byly importovány z přístroje Topcon do počítače. Zpracovány 

byly v programu VKM, kde byly prováděny výpočetní práce .   

7.1 Záznam podrobného měření změn 

Nově vyhotovený záznam podrobného měření změn (viz příloha č.1) je podkladem pro 

vyhotovení geometrického plánu [1].   

Výsledky podrobného měření změn se zaznamenávají do ZPMZ. Záznam podrobného 

měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné číselné řadě v rozsahu 0001 až 9999. 

Záznam podrobného měření změn má tyto náležitosti : 

• Popisové pole, 

• Náčrt, 

• Zápisník, 

• Protokol o výpočtech, 

• Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

• Návrh zobrazení změny, 

• Údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných hranic 

zpravidla pod popisovým polem. 

7.1.1 Popisové pole 

Popisové pole s vyplněnými údaji podle předtisku obsahuje: 

- číslo GP složené z čísla ZPMZ, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele GP a úplného 

letopočtu, 

- jméno a příjmení osoby, která změnu zaměřila, datum, přístroj, 

- název obce, KÚ, číslo KÚ, číslo ZPMZ, souřadnicový systém, způsob označení nových hranic, 

změnou dotčené parcely a další údaje. 
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ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN Rok: 2009
 Zpracovatel Katastrální úřad pro Zlínský kraj

Číslo záznamu

Jiřina Hnilicová
Katastrální pracoviště Kroměříž

 Obec
StřílkyPotoční 436 0427763 14 Zlín-Štípa  Katastrální území Střílky

 List katastrální mapy

427-42074/2009 V.S. IX - 20 - 1

 Číslo geometrického plánu(zakázky)  Číslo kat.území

757861
 Souřadnicový systém

Jiřina Hnilicová 12.10.2009 PK - 333, 456, 461, 462, 465, 468, 472, 473 S-JTSK

 Zaměřil Dne  Změnou dotčené parcely 400/1

 Přístroj Topcon GTS 723  Nové hranice v terénu označeny znakem z plastu

 Vyplní katastrální úřad  SGI aktualizoval Dne Pol.výpočet. protokolu  Číslo řízení

 Důvod změny: dopln ění katastru o pozemky vedené ve zjednodušené eviden ci
 

 Obrázek 5 : Popisové pole ZPMZ 

7.1.2 Náčrt 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, měřické sítě, 

dosavadního a nového stavu polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, čísla bodů, 

parcelní čísla, mapové značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení a oplocení, oměrné a jiné 

kontrolní míry a další související údaje obsahu katastru. U zaměřované budovy a budov, které mají 

pro zaměření změny význam, je vhodné uvést jejich popisné nebo evidenční číslo, typ a způsob 

využití.  

Náčrt se vyhotovuje v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při jeho 

případné reprodukci. Není na závadu, jsou-li v náčrtu zobrazeny skutečnosti nad rámec 

stanoveného obsahu a je-li významnější obsah zvýrazněn (například měřická síť červeně, budovy 

šrafováním), ale nesmí tím být zhoršena čitelnost nebo reprodukovatelnost náčrtu.  

Číslo bodu, jehož poloha byla určena z výsledků měření dokumentovaných v předchozím 

záznamu podrobného měření změn, obsahuje na prvém místě číslo tohoto záznamu podrobného 

měření změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu. Náčrt má formát A4 a v případě většího 

formátu se skládá do tohoto formátu (viz.příloha č.1) . 
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7.1.3 Zápisník 

Naměřené hodnoty registrované v totální stanici Topcon GTS 723 v elektronickém 

záznamníku jsem si přenesla do počítače pomocí komunikačního programu Geoman. Tento 

program provádí redukce délek na nulový horizont (oprava z nadmořské výšky) a ze zobrazení (z 

kartografického zkreslení S-JTSK. 

V textovém výpisu z interního registračního zařízení jsou uvedeny: 

- čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a nových bodů a měřené 

hodnoty určující jejich polohu, 

-  změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů, 

- popřípadě doplňující popis bodů.  

Tab. 4 – Zápisník 1 

Měřeno přístrojem GTS-700/GTS-600 
;Zakazka: Střílky,Meril:Jiřina Hnilicová 
Datum:5/10/09 korekce:-154 mm/km 
604 
757861 
10500427 
1 
3 
0 
0 
1  944030040 0.000 *KAMEN 
944022030 0.0000 0.00060 *CHVALNOV 
944032020 0.0000 209.78620 *STRILKY-KOSTEL 
944032010 0.0000 226.63140 *STRILKY-ZAMEK 
944032060 706.3943 143.1580 *KAMEN 
-1 
4001 470.7375 152.4698 *TRUBKA 
4002 508.7392 151.2500 *TRUBKA 
105003120017 613.5312 187.2760 *PLAST 
105003120012 426.0336 210.9532 *PLAST 
105004100088 251.7184 166.6320 *PLAST 
105001290190 227.0045 152.2272 *PLAST 
/ 
1  4002 0.000 *TRUBKA 
944022030 0.0000 399.99940 *CHVALNOV 
944030040 508.7288 362.65480 *KAMEN 
4001 39.1524 347.8468 *TRUBKA 
-1 
105001290017 18.1017 233.0428 *MEZNIK 
/ 
-2 
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7.1.4 Protokol o výpočtech 

Veškeré výpočty byly zpracovány v počítačovém programu VKM. Tento program 

obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů (polární metoda včetně 

volného stanoviska, protínání směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, výpočet výměr, 

průsečíky přímek…). Z délkových a úhlových údajů byly vypočteny souřadnice podrobných bodů 

v S-JTSK,  které jsou uvedeny v metrech  na dvě desetinná místa. Veškeré výpočty jsou 

dokumentovány výpočetním protokolem s možností kontroly mezními odchylkami.  

Protokol o výpočtech obsahuje: 

- seznam souřadnic  bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu katastrální 

mapy použitých  pro výpočetní práce  

Tab. 5 – Seznam použitých bodů 

Dané body

Číslo bodu Poznámka
Y X Kód kvality Y X Kód kvality

000944022030 553274,79 1168656,87 1

000944030040 553942,17 1170089,42 1

000944032010 555149,19 1171140,54 1

000944032020 554831,35 1171418,33 1

000944032060 553630,52 1170723,33 1

105000910190 554192,98 1170447,75 8 554192,98 1170447,75

105001290017 553790,07 1170583,65 8 553790,07 1170583,65

105001290190 553871,94 1170305,32 8 553871,94 1170305,32

105003120012 554185,55 1170439,14 8 554185,55 1170439,14

105003120016 554091,31 1170672,82 8 554091,31 1170672,82

105003120017 554085,69 1170685,90 8 554085,69 1170685,90

105003690063 554094,24 1170710,90 8 554094,24 1170710,90

105003690282 554195,11 1170444,24 8 554195,11 1170444,24

105004100019 553913,21 1170335,57 8 553913,21 1170335,57

105004100020 553876,51 1170308,86 8 553876,51 1170308,86

105004100088 553920,02 1170340,12 8 553920,02 1170340,12

Seznam sou řadnic  (S-JTSK)
Souřadnice obrazu Souřadnice polohy
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- polární metodu – polární metoda byla použita pro výpočet podrobných bodů a kontrolní 

určení zaměřených bodů  

Tab. 6 – Polární metoda 

Výpočet zápisníku č.1

Korekce délek vypnuta
     PRACOVIŠT Ě :       604
ČÍSLO KAT.ÚZEMÍ :    757861
    POLNÍ NÁ ČRT :  10500427
     ZPRACOVÁNÍ :         1
TŘÍDA P ŘESNOSTI :         3
       SOUSTAVA :         0
      TYP DÉLEK :         0
 
1 - POLÁRNÍ METODA

944030040
--------------------------------------------------- -----------------------------
  Orientace   Dél.m ěř. Hor.úhel Or.posun Výš.úhel Dél.XY   Odch.dél P řevýšení
              Typ dél.  Jižník  V or.pos Výš.cíle V od.dél. Mez.odch Odch.výš
--------------------------------------------------- -----------------------------
000944022030    -       0,0006 227,7542 100,0000  1 580,38                   
                0     227,7548   0,0008    -                  0,04           
000944032020    -     209,7862 227,7545 100,0000  1 598,95                   
                0      37,5407   0,0005    -                  0,04           
000944032010    -     226,6314 227,7568 100,0000  1 600,55                   
                0      54,3882  -0,0017    -                  0,04           
000944032060   706,39 143,1580 227,7529 100,0000   706,38    -0,02          
                0     370,9109   0,0021    -       706,39     0,04           

--------------------------------------------------- -----------------------------
M.orp=0,0026 Mezní=0,0800
Výsledná orientace : 227,7551

 Číslo bodu  TD Dél.m ěř.   VC   Hor.úhel Výš.úhel     Y         X           Z
--------------------------------------------------- -----------------------------
105004274001 0   470,74   -    152,4698 100,0000  5 53798,29  1170537,63     0,00
105004274002 0   508,74   -    151,2500 100,0000  5 53777,42  1170570,74     0,00
105003120017 0   613,53   -    187,2760 100,0000  5 54085,69  1170685,93     0,00
Starý:105003120017    554085,69   1170685,90     0, 00 8
 Nový:105003120017    554085,69   1170685,93     0, 00 8
105003120017 dY=0,00 dX=-0,03 dS=0,03 - zadaný bod,  výpo čet neuložen
105003120012 0   426,03   -    210,9532 100,0000  5 54185,54  1170439,10     0,00
Starý:105003120012    554185,55   1170439,14     0, 00 8

 Nový:105003120012    554185,54   1170439,10     0, 00 8
105003120012 dY=0,01 dX=0,04 dS=0,04 - zadaný bod, výpo čet neuložen
105004100088 0   251,72   -    166,6320 100,0000  5 53920,01  1170340,16     0,00
Starý:105004100088    553920,02   1170340,12     0, 00 8
 Nový:105004100088    553920,01   1170340,16     0, 00 8
105004100088 dY=0,01 dX=-0,04 dS=0,04 - zadaný bod,  výpo čet neuložen
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- kontrola dosažení přesnosti - ověření identických bodů pro zobrazení změny do 

katastrální mapy se provede porovnáním odsunutých délek z mapy a délek vypočtených ze 

souřadnic.   

Tab. 7  – Kontrola dosažení přesnosti 

Kontrola dosažení p řesnosti  Kód kvality=8
  První bod    Druhý bod   Výpo čet    M ěřená   Rozdíl  Mezní
105003120012 105003120017    266,20    265,50     0 ,70   2,75  
105001290017 105001290190    290,12    291,90    -1 ,78   2,76  
105001290190 105004100088     59,35     58,70     0 ,65   2,54  
105004100088 105003120012    283,39    284,20    -0 ,81   2,75  
105003120017 105001290017    312,80    311,10     1 ,70   2,76

 

- kontrolní oměrné -  k ověření dosažené přesnosti určení souřadnic podrobných bodů 

byla použita metoda kontrolních oměrných. Pomocí pásma se zaměřily délky mezi nově 

určenými sousedními podrobnými body, které byli porovnány s délkami vypočtenými ze 

souřadnic. Přesnost je vyhovující pokud rozdíly obou délek nepřesáhnou mezní rozdíl ud  

(viz.kapitola č.6.) 

Tab. 8  – Kontrolní oměrné 

9 - Kontrolní om ěrné

  První bod    Druhý bod   Výpo čet    M ěřená   Rozdíl  Mezní
105004270001 105004100020    42,10     42,07     0, 03   0,34  
105004270002 105004270003    54,71     54,67     0, 04   0,35  
105004270003 105004270004   103,05    103,08    -0, 03   0,37  
105004270004 105004270005    34,26     34,28    -0, 02   0,34  
105004270005 105004270006    25,03     25,01     0, 02   0,33  
105004270007 105004270008    17,22     17,25    -0, 03   0,31  
105004270014 105004270012    77,21     77,23    -0, 02   0,36
105004270012 105004270013     1,95      1,96    -0, 01   0,25
105004270015 105004270014    45,80     45,83    -0, 03   0,35  
105004270001 105004270015   113,75    113,72     0, 03   0,37  
105004270012 105004270011     9,50      9,47     0, 03   0,29  
105004100088 105004100019     8,19      8,20    -0, 01   0,29  
105004100019 105004270001     3,29      3,32    -0, 03   0,26  
105004100020 105004270002     2,06      2,05     0, 01   0,25  
105004270006 105004270007    12,39     12,38     0, 01   0,30  
105004270010 105004270009     8,69      8,71    -0, 02   0,29  
105004270011 105004270010    15,04     15,07    -0, 03   0,31  
105004270008 105004270016     1,25      1,22     0, 03   0,25  
105004270009 105004270008     2,14      2,14     0, 00   0,25  
105004270016 105001290017    44,47     44,56    -0, 09   0,35  
105003690282 105003120012    10,84     10,87    -0, 03   0,29  
105000910190 105003120012    11,37     11,30     0, 07   0,29  
105003690063 105003120017    26,42     26,47    -0, 05   0,33  
105003120016 105003120017    14,24     14,21     0, 03   0,30  
105004270002 105001290190     3,72      3,72     0, 00   0,26   
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- výpočet výměr – změnou dotčený pozemek, parcelní číslo 400/1 je v SPI evidován 

s kódem způsobu určení výměry 0.  Všechny lomové body na obvodu oddělovaného 

pozemku parcelní číslo 400/7 byly určeny přímým měřením v  souřadnicích  S-JTSK. 

Záznam automatizovaného výpočtu z programu VKM je uveden v tabulce č.9. Jelikož se 

vlastník sousední parcely PK číslo 455 nedostavil na předání vytyčených hranic a tudíž 

nepodepsal souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků (viz.kapitola 7.3), 

nebylo možno novou výměru určit s kódem způsobu určení  2 . V SPI bude evidována 

výměra s kódem způsobu určení 0. Výměru pozemku parcelní číslo 400/1 a 400/8 jsem určila 

planimetricky pomocí digitálního planimetru USHIKATA 360 X-PLAN. Kód způsobu 

určení je tedy 0. Výměry parcel číslo 333, 334/1, 1828/2, 455 PK jsem kontrolně 

planimetricky ověřila. Celý výpočet je zaznamenán ve formuláři Výpočet výměr parcel (dílů) 

(viz.kapitola 7.1.5). 

 

Tab. 9 – Výpočet výměr 

Výpočet vým ěr

Parcela: 400/7
      Bod    G     Y           X        KK   Om ěrná
--------------------------------------------------- ------------
105004100020 0   553876,51   1170308,86  8    0,00
105004270002 1   553874,88   1170307,60  3    2,06
105004270003 1   553851,06   1170356,85  3   54,71
105004270004 1   553813,79   1170452,92  3  103,05
105004270005 1   553803,08   1170485,46  3   34,26
105004270006 1   553797,98   1170509,96  3   25,03
105004270007 1   553796,21   1170522,22  3   12,39
105004270008 1   553795,92   1170539,44  3   17,22
105004270009 1   553798,06   1170539,47  3    2,14
105004270010 1   553804,34   1170545,47  3    8,69
105004270011 1   553816,81   1170553,88  3   15,04
105004270012 1   553826,27   1170554,73  8    9,50
105004270014 1   553850,48   1170481,41  8   77,21
105004270015 1   553866,45   1170438,48  8   45,80
105004270001 1   553910,55   1170333,63  8  113,75
105004100020 1   553876,51   1170308,86  8   42,10
--------------------------------------------------- ------------
Výměra=10500,06 m2  [KK.max=8 O14.9=225 m2]  Obvod=562, 93  
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- seznam souřadnic nově určených bodů a jejich kód kvality 

Tab. 10 –  Seznam souřadnic nově určených bodů a jejich kód kvality 

Číslo bodu Poznámka
Y X Kód kvality Y X Kód kvality

105004270001 553910,55 1170333,63 8 553910,55 1170333,63

105004270002 553874,88 1170307,60 553874,88 1170307,60 3

105004270003 553851,06 1170356,85 553851,06 1170356,85 3

105004270004 553813,79 1170452,92 553813,79 1170452,92 3

105004270005 553803,08 1170485,46 553803,08 1170485,46 3

105004270006 553797,98 1170509,96 553797,98 1170509,96 3

105004270007 553796,21 1170522,22 553796,21 1170522,22 3

105004270008 553795,92 1170539,44 553795,92 1170539,44 3

105004270009 553798,06 1170539,47 553798,06 1170539,47 3

105004270010 553804,34 1170545,47 553804,34 1170545,47 3

105004270011 553816,81 1170553,88 553816,81 1170553,88 3

105004270012 553826,27 1170554,73 8 553826,27 1170554,73

105004270013 553828,21 1170554,90 8 553828,21 1170554,90

105004270014 553850,48 1170481,41 8 553850,48 1170481,41

105004270015 553866,45 1170438,48 8 553866,45 1170438,48

105004270016 553794,67 1170539,42 8 553794,67 1170539,42

105004274001 553798,29 1170537,63

105004274002 553777,42 1170570,74

Seznam sou řadnic  (S-JTSK)
Souřadnice obrazu Souřadnice polohy

 

 

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla 

 

7.1.5 Záznam výsledků výpočtu parcel (dílů) 

Dle [1] obsahuje záznam výsledků výpočtu parcel (dílů) tyto údaje: 

- číslo geometrického plánu (případně číslo ZPMZ), název katastrální území, číslo listu 

katastrální mapy 

- sestavení výměr parcel a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem způsobu 

výpočtu. (Po skončení každého uceleného výpočtu výměr se porovnají celkové výměry 

dosavadního a nového stavu. Rozdíl obou hodnot musí být nulový nebo roven 

vykazované opravě výměry katastrálního území). 

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala. 
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7.1.6 Návrh zobrazení změny 

Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve 

výměnném formátu.  

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

podobě, a to na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce. Návrh zobrazení změny v analogové 

podobě obsahuje hlavičku s údaji o čísle geometrického plánu (zakázky), katastrálním území, 

mapovém listu a měřítku katastrální mapy a podle povahy změny a formy katastrální mapy 

identické body nebo značky čtvercové souřadnicové sítě, zaměřené lomové body navrhovaných 

hranic [1]. (viz.příloha č.1) 

 

7.2 Obsah a formální náležitosti geometrického plánu 

 

  GP má tyto náležitosti: 

• Popisové pole, 

• Grafické znázornění, 

• Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

• Seznam souřadnic, 

• Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového 

stavu. 
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7.2.1 Popisové pole  

Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu (A4) geometrického 

plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 

V popisovém poli se vyplní tyto údaje: 

- účel vyhotovení geometrického plánu, 

- číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření změn, čísla podle 

evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu, 

- údaje vyhotovitele geometrického plánu (jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu 

fyzické osoby nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele), 

- název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy, 

- způsob označení nových hranic, pokud není jednotný, uvede se u jednotlivých bodů v 

poznámce seznamu souřadnic, 

- ověření a potvrzení geometrického plánu. 

V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se místo čísla 

mapového listu uvádí DKM nebo KMD.  

Jiřina Hnilicová

Potoční 436

76314 Zlín-Štípa

427-42074/2009
Kroměříž

Střílky

Střílky

V.S. IX - 20 - 1

Dne: Číslo: Dne: Číslo:

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

GEOMETRICKÝ PLÁN
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Katastrální úřad, katastrální pracoviště

souhlasí s očíslováním parcel.

pro
dopln ění katastru o pozemky

Číslo plánu:

Okres:

vedené ve zjednodušené evidenci
Vyhotovil:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost
seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,
které byly označeny předepsaným způsobem:

znaky z plastu

Obec:

Kat. území:

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za
odbornou úroveň geometrického plámu, za dosažení
předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí 

Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy
jsou uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště.

Mapový list:
Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:   Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil:

Kód způsobu určení výměr je určen podle § 77 odst. 2 
vyhlášky č. 26/2007 Sb.

 

Obrázek 6 : Popisové pole geometrického plánu 
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7.2.2 Grafické znázornění 

V grafickém zobrazení jsou vyznačeny: 

- tenká plná čára pro dosavadní stav katastrální mapy, 

- velmi tlustá čára plná pro nový stav hranic, 

- značka 1.05 pro hraniční znak bodu, 

- parcelní čísla písmem velikosti 2,3 mm, nová parcelní čísla se zvýrazní oválem 

- uvádí se značky druhů pozemků a způsobů jejich využití. 

 Vyznačí se délky mezi lomovými body hranic nově vyznačovaných nemovitostí a čísla 

bodů obsažená v seznamu souřadnic.  

Grafické znázornění se orientuje k severu. V případě jiné orientace, vyznačí se sever v 

geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S. (viz příloha č.2). 

7.2.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje údaje stanovené 

tiskopisem Úřadu. Obsahuje dosavadní stav dotčených parcel, nový stav a porovnání se stavem 

evidence právních vztahů.  
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Tab. 11 – Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

str. 1

ostat.pl. ostat.pl.
ostat. ostat.

komunikace komunikace

ostat.pl. ostat.pl.
ostat. ostat.

komunikace komunikace

ostat.pl. ostat.pl.
silnice silnice

100013 62 0

82 orná půda

-zaniká473 14 84
-zaniká472 8 84

-zaniká468 14 90

-zaniká465 18 09

-zaniká462 16 57

-zaniká461 16 69

-zaniká456 15 07

Parcely zjednodušené evidence - PK

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJ Ů KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav
Označení 
pozemku 

parc. 
číslem

Výměra 
parcely

Druh pozemku Označení 
pozemku 

parc. 
číslem

Způsob využití
ha m2

Výměra 
parcely

Druh pozemku Typ stavby
Způs.
urč. 

výměr
Způsob využití Způsob využití

ha m2

Porovnání se stavem evidence právních vztah ů

Díl přechází z pozemku 
označeného v

Číslo listu 
vlastnictví

Výměra dílu Označení 
dílu

katastru 
nemovitostí

dřívější poz. 
evidenci

ha m2

400/1 7 89 38 orná půda 400/1 6 81 0

400/7 1 05 00 15 07orná půda 0 456 354

461 354 16 69

16 57462 354

465 354 18 09

14 90468 354

472 354 8 84

14 84473 354

1 05 00

orná půda 0400/8 333 10001 2 56

8 59 90 8 59

10002455 14 98 455 14 98 0

333 2 56

333

1828/2

zaniká

2 56

90

-

1828/2 65 06

PK

334/1 1 84 334/1

333 3 62

1 84 0 10001

65 06 0 715
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7.2.4 Seznam souřadnic 

V seznamu souřadnic jsou uvedeny souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních 

bodů. V případě potřeby se doplní dalším sloupcem se stručnou poznámkou o  způsobu označení 

bodu v terénu. 

        Tab. 12 – Seznam souřadnic (S – JTSK) 

Y X
Kód 

kvality Poznámka
129-190 553871,94 1170305,32 8 znak z plastu

410-19 553913,21 1170335,57 8 znak z plastu

410-20 553876,51 1170308,86 8 znak z plastu

1 553910,55 1170333,63 8 znak z plastu

2 553874,88 1170307,60 3 znak z plastu

3 553851,06 1170356,85 3 znak z plastu

4 553813,79 1170452,92 3 znak z plastu

5 553803,08 1170485,46 3 znak z plastu

6 553797,98 1170509,96 3 znak z plastu

7 553796,21 1170522,22 3 znak z plastu

8 553795,92 1170539,44 3 znak z plastu

9 553798,06 1170539,47 3 znak z plastu

10 553804,34 1170545,47 3 znak z plastu

11 553816,81 1170553,88 3 znak z plastu

12 553826,27 1170554,73 8 znak z plastu

13 553828,21 1170554,90 8 znak z plastu

14 553850,48 1170481,41 8 znak z plastu

15 553866,45 1170438,48 8 znak z plastu

16 553794,67 1170539,42 8 znak z plastu

Číslo bodu
Souřadnice pro zápis do KN

Seznam sou řadnic  (S-JTSK)

 

7.2.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo zemědělského 

pozemku v novém stavu podle katastru, kód BPEJ a výměru parcely příslušejícího k tomuto kódu 

BPEJ. 
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Tab. 13 –Tabulka BPEJ 

katastru zjednodušené katastru zjednodušené

nemovitostí evidence ha nemovitostí evidence ha

400/7 32051 1 05 00 400/8 32051 2 56

Výkaz údaj ů o bonitovaných p ůdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového s tavu

Parcelní číslo podle
Kód       

BPEJ

Výměra Výměra BPEJ            
na dílu        
parcelym2 m2

BPEJ            
na dílu        
parcely

Parcelní číslo podle
Kód        

BPEJ

  

 

 

 

Obrázek 7 : Snímek grafického přehledu ZE s vyznačenými hranicemi BPEJ 



Jiřina Hnilicová : Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemky vedené ve ZE 

2010                                                                                                                                      39 

 

7.3 Souhlasné prohlášení  

Zpřesnění geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněnou 

výměrou parcely katastrální úřad do katastru zapíše na základě ohlášení vlastníka doloženého 

souhlasným prohlášením, ze kterého je zřejmá shoda vlastníků všech změnou dotčených pozemků 

na průběhu vytyčené nebo jimi upřesněné hranice.  

V souhlasném prohlášení musí být tyto údaje: 

- jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, rodné číslo fyzické osoby, popřípadě 

datum narození, 

- název, adresa sídla a identifikační číslo právnické osoby, 

- označení nemovitosti údaji podle katastrálního zákona, 

- popis průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku čísly bodů podle 

výsledku zeměměřické činnosti, 

- uvedeno, že hranice nebyly, osobami, které prohlášení činí, měněny, nesou sporné a je 

jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí a nadále 

jimi respektovány [1]. 
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SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NA PRŮBĚHU HRANIC POZEMK Ů 

Vlastníci nebo oprávnění z dalších práv k sousedícím pozemkům (dále jen „vlastníci“): 

jméno, popřípadě jména, a 
příjmení fyzické osoby nebo 
název právnické osoby 

adresa místa trvalého pobytu nebo 
adresa sídla 

rodné číslo fyzické 
osoby nebo 
identifika ční číslo 
právnické osoby 

pozemek p.č. 

Jaroslav Kubáček 
Zámecká 206 
768 04  Střílky   

 
PK 456,461,462, 
465,468,472,473 

Obec Střílky 
Koryčanská 47 
768 04  Střílky 

 
KN 333,334/1,  
PK 333 

Pozemkový fond České 
Republiky 

Husinecká 1024/11a 
130 00  Praha-Žižkov 

 PK 455 

Ředitelství silnic Zlínského 
kraje 

K majáku 5001 
761 23  Zlín 

 1828/2 

prohlašují, že se shodli na průběhu hranice, popřípadě její části, mezi pozemky: 

parcelní číslo   v katastrálním území procházející po bodech číslo 

455PK a 456PK Střílky 1, 12, 14 a 15 

1828/2, 455PK, 456PK, 461PK, 
462PK, 465PK, 468PK, 472PK, 
473PK, 333PK  

Střílky 1 a 2 

473PK a 333PK Střílky 2, 3, 4, 5, 6, 7 a  8 

333,334/1,333PK,455PK, 456PK, 
461PK, 462PK, 465PK, 468PK, 
472PK, 473PK  

Střílky 8, 9, 10, 11 a 12 

 

tak, jak byly tyto hranice dne    .října 2009 v terénu označeny a zaměřeny Jiřinou Hnilicovou. 

Zjištěný průběh hranic, na kterém se vlastníci shodli, je vyznačen v dokumentaci o vytyčení  v ZPMZ č.427-42074/2009. 

 

Na základě tohoto souhlasného prohlášení, jehož neoddělitelnou součástí bude geometrický plán pro průběh vytyčené nebo 
vlastníky upřesněné hranice pozemků, budou do katastru nemovitostí zapsána zpřesněná geometrická a polohová určení 
pozemků popřípadě i jim odpovídající zpřesněné výměry parcel.  

Vlastníci sousedících pozemků prohlašují, že tyto hranice nebyly jimi měněny, nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak, jak byly 
zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí a nadále jimi respektovány 

V  Střílkách dne:  31.10.2009 

Podpisy vlastníků: 

Vlastník Podpis Totožnost vlastníků byla zjištěna na 
základě *) 

Jaroslav Kubáček  OP 

Obec Střílky  OP (starosta obce) 

Pozemkový fond České Republiky   

Ředitelství silnic Zlínského kraje  OP (pověřený zástupce) 

*) Vyplní úředně oprávněný zeměměřický inženýr, pokud níže potvrzuje, že na místě zjistil totožnost vlastníků. 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který ověřuje příslušný geometrický plán, potvrzuje, že podle výše uvedených dokladů 
zjistil totožnost vlastníků pozemků, u kterých dochází ke zpřesnění geometrického a polohového určení. 

Číslo ověření výsledku zeměměřické činnosti:  

Dne:  
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7.4 Ověření geometrického plánu 

Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem  v popisovém poli geometrického 

plánu, a to na všech stejnopisech. Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se 

připojuje pod otisk razítka ověřovatele. 

7.5 Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

O potvrzení plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na tiskopisu K potvrzení se 

podávají ověřené plány v počtu o jeden větší, než kolik jich má být potvrzeno a vráceno. Současně 

s nimi se předkládají ověřené přílohy a ověřené výsledky dřívějších souvisejících zeměměřických 

činností s podklady nezbytnými pro posouzení jejich přesnosti, pokud byly pro vyhotovení plánu 

využity. 

Katastrální úřad přezkoumá zda: 

- je plán vyhotoven pro některý z účelů, pro které se plány vyhotovují, 

- jsou nové a změněné parcely označeny správnými parcelními čísly a výměry v dosavadním stavu 

jsou v souladu se stavem katastru, 

- jsou připojeny všechny potřebné přílohy. 

Neshledá-li katastrální úřad při přezkoumání vadu v plánu nebo jeho přílohách, vyjádří 

souhlas s očíslováním parcel tím, že potvrdí všechny jeho ověřené kopie. Uvede položku knihy 

geometrických plánů, datum, jméno a připojí otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem a 

podpis zaměstnance katastrálního úřadu. Jeden prvopis plánu s přílohami si katastrální úřad 

ponechá pro další využití a dokumentaci. Další potvrzené prvopisy plánu vrátí ověřovateli. 

Plán, v němž byla shledána vada, vrátí katastrální úřad nepotvrzený se všemi přílohami a 

s upozorněním na vadu ověřovateli k přepracování. 
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8 Vytyčení vlastnických hranic pozemků 

Při vytyčení se zaměřují souřadnice lomových bodů parcely v terénu. Na základě podkladů 

KN nebo dřívějších pozemkových evidencí lze vytyčovat hranice pozemků. Pomocí geometrického 

plánu a také vytyčení hranic pozemku se do SGI doplňují parcely, které byly dosud vedeny ve 

zjednodušené evidenci. Vlastním vytyčením se nemění vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. 

Vytyčením vlastnické hranice se přenáší hranice zakreslená v katastrální mapě do terénu. 

Hranice se v terénu vytyčují z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených 

na katastrálním úřadě a její lomové body se vyznačí předepsanými hraničními znaky (plastovými 

mezníky, hřeby…). S výsledkem vytyčovacích prací je třeba seznámit vlastníky všech parcel, pro 

které je tato hranice společná.Všichni tito vlastníci mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s 

průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu, který je následně uložen v dokumentaci 

katastrálního úřadu. 

8.1 Výpočet souřadnic vytyčovaných  bodů 

Souřadnice vytyčovaných bodů jsem získala odsunutím místních souřadnic z mapových 

podkladů a následnou transformací do S-JTSK pomocí identických bodů (viz.kapitola 5). Při 

vytyčování je možno využít více metod. Nejpoužívanější je všeobecně polární metoda, 

vytyčovacími prvky jsou délka a úhel. Vypočetla jsem si z bodu č. 4001  polární vytyčovací prvky 

vytyčované hranice těchto bodů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

8.2 Vytyčení lomových bodů 

Pomocí vypočtených polárních vytyčovacích prvků jsem v terénu vytyčila jednotlivé 

lomové body vlastnické hranice. Z bodu 4001 vždy s nulovou hodnotou ztotožněnou s příslušným 

počátečním směrem jsem si ověřila záměry na příslušné připojovací body. Následně jsem postupně 

pomocí úhlů a délek vytyčovala jednotlivé lomové body. Tyto body jsem stabilizovala trvalým 

způsobem hraničními znaky z plastu. 

8.3 Kontrolní m ěření 

Je nutné ověřit správnost vytyčení nezávislým kontrolním měřením. To můžeme provést 

pomocí opětovného zaměření vytyčeného bodu nebo kontrolního zaměření vzdálenosti mezi 

podrobnými body. Porovnala jsem souřadnice výsledné a kontrolně zaměřené.  
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Přesnost v určení souřadnic se posuzuje dle mezní souřadnicové chyby  uxy (viz.kapitola 7). 

Všechny body při mém měření vyhověly této podmínce. U nově vytvořené hranice a u těch částí 

dosavadních hranic, které jsou děleny nově vloženými body, jsem pásmem v terénu ověřila 

kontrolními oměrnými mírami. 

8.4 Vyzvání vlastníků dotčených parcel 

Vlastníci dotčených pozemků musí být seznámeni s průběhem a označením vytyčované 

hranice, proto jsem je písemně vyzvala k účasti při ústním jednání v terénu k tomuto projednání. 

Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na jednání není na překážku 

dalším úkonům vytyčovatele. 

 

Pan Jaroslav Kubáček 

Zámecká 206 

768 04  Střílky 

Na základě Vaší objednávky provede naše firma vytyčení vlastnické hranice parcel PK č. 456, 461, 462, 465, 468, 472 a 

473 v katastrálním území Střílky. Pro řádné předání vytyčených hranic pozemků je nutné, aby vytyčovatel seznámil 

vlastníka dané parcely a parcel sousedících s vytyčenou hranicí  a sepsali spolu předávací - Protokol o vytýčení hranice 

pozemků. Dostavte se prosím v pondělí 12.10.2009 ve 13:00 hodin na místo měření.Vezměte s sebou občanský průkaz, 

nebo jiný doklad o totožnosti.Nebudete-li z jakéhokoliv důvodu účastni předání hranic, podejte nám  laskavě  zprávu na 

telefonní číslo . 

Vyřizuje :    Hnilicová Jiřina              

Obrázek 8 : Ukázka vyzvání vlastníka 
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8.5 Protokol o vytyčení hranice pozemků 

Protokol o vytyčení hranice pozemků obsahuje: 

- jméno a adresu vytyčovatele (název a sídlo), 

- číslo zakázky (protokolu), 

- datum vytyčení, 

- jméno a adresu (název a sídlo) objednavatele vytyčované hranice, 

- údaje o jakou vytyčovanou hranici se jedná, mezi kterými parcelními čísly, ve kterém 

katastrálním území a obci, 

- podklady ze kterých byla hranice určena, 

- popis vytyčovacích prací, 

- jakým způsobem bylo provedeno označení lomových bodů vytyčované hranice, 

- jména, adresy, vztahy účastníků k dotčeným pozemkům a údaj o účasti,  

- oznámení o možnosti zpřesnění na podkladě GP a souhlasného prohlášení o shodě 

vlastníků o průběhu hranic pozemků, 

- připomínky zúčastněných stran k výsledku vytyčení včetně jmen a podpisů, 

- datum, jméno, podpis a razítko vytyčovatele. 

Všichni, kteří se na toto jednání dostavili byli seznámeni s průběhem a označením 

vytyčované hranice bez připomínek.  

Tento protokol musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 

předepsaným způsobem. 
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PROTOKOL O VYTY ČENÍ HRANICE POZEMKU 

  

 
Dne     12  .října 2009 byly na žádost Jaroslava Kubáčka, Zámecká 206, Střílky vytyčeny
bod č.1 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.455PK, 456PK a 1828/2, bod č.2 na vlastnické hranici mezi pozemky  

p.č.333PK, 473PK a 1828/2, body č.3,4,5,6,7 na vlastnické hranici mezi pozemky 333PK a 473PK, bod č.8 na vlastnické 

hranici mezi pozemky p.č.333PK,333, 334/1, 473PK, bod č.9 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.334/1, 472PK a 473PK,  

bod č.10 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.334/1, 465PK a 468PK, bod č.11 mezi pozemky 334/1 a 461PK, bod č.12 

na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.334/1, 455PK, 456PK, body č.14 a 15 na vlastnické hranici mezi pozemky p.č.455PK 

a 456PK. 

katastrální území: Střílky obec: Střílky okres: Kroměříž 

Vytyčení bylo provedeno na podkladě:        Katastrální mapy č. V.S.IX-20-1, mapy pozemkového katastru č. 2, ZPMZ č.410 

  

Popis vytyčovacích prací:        Souřadnice S-JTSK vytyčovaných bodů byly určeny transformací kartometrických souřadnic pomocí  

identických bodů č.129-17,129-19,312-12,312-17,410-88. V terénu byly body vytyčeny polárně z pomocného měřického bodu 

č.4001 totální stanicí Topcon GTS 723. 

 

Vytyčené body byly v terénu označeny:        Znaky z plastu 

Vlastníci a oprávnění z dalších práv písemně pozvaní k seznámení s výsledkem vytyčení: 

Jméno / název Adresa Pozemek p. č. Údaj o účasti 

Jaroslav Kubáček Zámecká 206 
768 04  Střílky   

PK 456,461,462, 
465,468,472,473 

Ano 

Obec Střílky Koryčanská 47 
768 04  Střílky 

KN 333,334/1,  
PK - 333 

Ano 

Pozemkový fond České Republiky Husinecká 1024/11a 
130 00  Praha-Žižkov 

PK 455 Ne 

Ředitelství silnic Zlínského kraje K majáku 5001 
761 23  Zlín 

1828/2 Ano 

Údaje katastru nemovitostí mohou být zpřesněny podle výsledků vytyčení jen na podkladě geometrického plánu a souhlasného 
prohlášení o shodě vlastníků na průběhu hranic pozemků [§ 19a odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 
republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů]. 

Vlastníci a oprávnění z dalších práv mají k vytyčeným bodům tyto připomínky: Bez připomínek 

 
V Střílkách dne 12.10.2009 

Vytyčovatel: 

Jiřina Hnilicová 

 
Ověření odborné správnosti vytyčení: 
 
Číslo ověření:   

Datum:  

Vyhotovil: 
Jiřina Hnilicová 
Potoční 436 
763 14 Zlín-Štípa 

číslo zakázky: 427-42074/2009 
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8.6 Vytyčovací náčrt 

Vyhotovila jsem vytyčovací náčrt, který musí byt vyhotoven ve vhodném měřítku 

zaručující čitelnost a přehlednost (viz příloha č.3). 

Vytyčovací náčrt obsahuje : 

- grafické znázornění katastrální mapy, 

- označení použitých identických bodů, 

- měřickou síť červeně, 

- stávající stav polohopisu, i když nejsou obsahem katastrální mapy, 

- oměrné a kontrolní míry, 

- orientace k severu pokud není orientován shodně s katastrální mapou, 

- vyhotovuje se ve formátu A4 a větším, 

- zobrazení vytyčovaných bodů, vytyčovacích prvků (znázornění záměry), 

- označení značkou použité stabilizace, 

- tabulku s označením vytyčovací náčrt, 

- seznam souřadnic vytyčených lomových bodů. 

 

9 Použité programové vybavení 

9.1 Program VKM 

Program VKM je určený pro výpočetní a konstrukční geodetické práce a tvorbu digitálních 

mapových podkladů. Je vyvíjen v souladu s konkrétními potřebami hlavně geodetické veřejnosti, 

ale i ostatních uživatelů využívajících geodetických dat. Zohledňuje současné potřeby a trendy, kdy 

je nutné provádět nejen samostatnou tvorbu digitálních podkladů, geometrických plánů, ale i 

současně propojit databázové informace s grafickými a umožnit jejich prostorovou prezentaci.  

Umožňuje tak získat prostorovou představu o datech vedených v databázovém prostředí 

systému. Prostřednictvím vestavěných nástrojů lze získat řadu dalších informací, vytvářet výstupy 

na periferní zařízení uživatele (tiskárny, plotry). K jednotlivým grafickým objektům nebo celým 

skupinám grafických objektů lze připojit a zobrazit databázové informace. [2]. 
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9.2 Microsoft  Word 

Microsoft Word je textový procesor, který dokáže zpracovat text podle požadavků 

uživatele, včetně formátování, nejčastěji pro tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. 
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10 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem řešila geometrický plán pro doplnění katastru o pozemky 

dosud vedené ve zjednodušené evidenci v katastrálním území Střílky.  

Ve zjednodušené evidenci se vedou v katastru nemovitostí zemědělské a lesní pozemky, 

jejichž hranice v terénu neexistují (v terénu nejsou viditelně označeny) a jsou sloučeny do větších 

půdních celků. O takové parcele se v katastru nemovitostí evidují pouze tyto údaje: druh 

zjednodušené evidence, parcelní číslo (případně díl parcely), výměra, údaj o BPEJ a údaj o 

vlastníkovi. Zde byly dostupné podklady jak z KN, tak i z PK, protože platná mapa KN vychází z 

podkladů zjednodušené evidence je mezi nimi patrná vazba. Této problematice jsem se věnovala v 

teoretické části. 

Dalším krokem byla rekognoskace terénu a zhuštění stávajícího bodového pole pomocí 

pomocných bodů. Po skončení měřických prací v terénu byly vypočteny souřadnice všech 

zaměřených bodů. Souřadnice lomových bodů pozemků, které nebyly vedeny na platné mapě KN, 

byly zjištěny pomocí transformace podkladu do S-JTSK. Zakončením měřických prací bylo 

vyhotovení geometrického plánu samotné vytyčení a označení lomových bodů vlastnických hranic.  

Geometrický plán a všechny přílohy odpovídají náležitostmi a přesností právním 

předpisům. Geometrický plán může být po jeho ověření a potvrzení spolu s potřebnými listinami 

použit pro zápis do katastru. 
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