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Summary 

Presented thesis disserts about one of the most common geodesist ´s 

activity in real estate register sphere and concretely, setting-out of boundary a 

parcels. Contents of the thesis is both - public conception of the setting-out of 

boundary a parcels and solution the concrete case of setting-out of boundary a 

parcels practically. Practically section follows applied equipement and software 

for realization complete process leading to setting-out of boundary a parcels in 

landscape, working process of idnividual phases of acvitities and 

appropriateness of documentation about demarcation the location defined 

promulgation no 26/2007 Sb, as amended by Act no 164/2004 Sb. 

Keywords:  DKM, PPBP, S-JTSK, ZPMZ, demarcation design, protocol about 

setting-out of boundary a parcels. 

 

 

 

 

Anotace 

Předkládána bakalářská práce pojednává o jedné z nejčastějších 

činností geodeta v oblasti katastru nemovitostí, a to vytyčování hranice 

pozemku. Obsahem bakalářské práce je jak obecné pojetí tématu vytyčení 

hranice pozemku, tak řešení konkrétního případu vytyčení hranice pozemku 

v praxi. Praktická část se věnuje použitému přístrojovému a programovému 

vybavení pro realizaci celého procesu vedoucího k vytyčení hranice pozemku 

v terénu, pracovním postupům jednotlivých etap činností a náležitostem 

dokumentace o vytyčení hranice pozemku stanovených vyhláškou č. 26/2007 

Sb. ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.   

Klíčová slova:  DKM, PPBP, S-JTSK, ZPMZ, vytyčovací náčrt, protokol o 

vytyčení hranice pozemku 
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Seznam použitých zkratek 
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DKM   Digitální katastrální mapa (forma katastrální mapy) 

GNSS   Globální navigační satelitní systém 

HGF   Hornicko – geologická fakulta 

KMD   Katastrální mapa digitální (forma katastrální mapy) 

KM-D   Katastrální mapa digitalizovaná (forma katastrální mapy) 

KN   Parcela katastru nemovitostí 

PDF   Portable Document Format (Přenosný formát dokumentů) 

PPBP   Podrobné polohové bodové pole 

SGI   Soubor geodetických informací 

S-JTSK  Státní jednotná trigonometrická síť katastrální 

SPI   Soubor popisných informací 

THM   Technicko – hospodářská mapa 

VFK   Výměnný formát katastru nemovitostí 

VKM   Výměnný formát katastrální mapy 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZMVM   Základní mapa velkého měřítka  

ZPMZ   Záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce bylo vyřešit průběh hranic pozemků v terénu 

a vyhotovit dokumentaci o vytyčení hranice pozemku. Předmětem měření byly 

hranice pozemků v katastrálním území Třanovice, které byly v terénu požadovány 

vytyčit a trvale označit. Bakalářská práce obsahuje teoretické základy související 

s celkovým procesem vytyčení hranice pozemku, následuje praktická část 

bakalářské práce věnující se konkrétní realizaci vytyčení hranice pozemku. 

Podstatou praktické části bakalářské práce je podání řešení konkrétnímu vytyčení 

hranic pozemku zahrnující objasnění jednotlivých etap činností vedoucích ke 

stanoveným cílům. Náplní praktické části budou především práce přípravné, práce 

měřické, výpočetní a grafické zpracování, použité programové a přístrojové 

vybavení, použité geodetické metody, přičemž každá z těchto činností nebo 

použitého zařízení je popsána, volba a metodika zdůvodněna. Nedílnou součástí 

bakalářské práce jsou grafické přílohy a výpočetní protokoly jak v tištěné, tak v 

elektronické podobě ve formátu PDF.  
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2 Teoretické základy související s činnostmi p ři vyty čení 

hranice pozemku. 

 

Teoretické znalosti jsou pro správné a efektivní zpracování jakékoli práce 

stejně důležité, jako znalosti a dovednosti praktické. Při řešení vytyčování hranice 

pozemku se jedná především o používaných podkladech pro vytyčení hranice 

pozemku, náležitostech ZPMZ, dokumentaci o vytyčení hranice pozemku, 

způsobu stabilizace lomových bodů a požadavku na stabilizační materiály nově 

vytyčených lomových bodů v terénu a v neposlední řadě znalost a vhodná volba 

jednotlivých geodetických metod měření, připojení a vytyčení.  

 

2.1 Podklady pro vyty čení hranice pozemku 

Hlavním podkladem pro vytyčení hranice pozemků je geometrické a 

polohové určení pozemku, které je evidováno v souboru geodetických informací 

(SGI). Geometrickým určením je zde myšleno stanovení rozměru a tvaru pozemku 

vymezeného jejími hranicemi v zobrazovací rovině. Polohovým určením je 

stanovení polohy pozemku vzhledem k jiným nemovitostem a katastrálním 

územím. 

Katastrální území a nemovitosti jsou geometricky a polohově určeny 

číselným vyjádřením hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl daných 

souřadnicemi lomových bodů a spojnicemi těchto bodů. Souřadnice těchto 

lomových bodů byly určeny na základě geodetických nebo fotogrammetrických 

metod v souřadnicovém systému státní jednotné trigonometrické sítě katastrální 

(S-JTSK). Další možný způsob geometrického a polohového určení je pouze 

zobrazení hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl v katastrální mapě. 

Soubor geodetických informací je tvořen katastrální mapou, která je definována 

jako státní mapové dílo velkého měřítka obsahující polohopis, popis, a body 

polohového bodového pole. [1], [2] 
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Katastrální mapa má formu digitální, analogovou nebo digitalizovanou. 

Jednotlivé katastrální mapy se od sebe liší přesností, souřadnicovým systémem, 

měřítkem, použitým kartografickým zobrazením, způsobem vzniku, metodou na 

základě které mapa vznikla. 

� Digitální katastrální mapa (DKM):   

Katastrální mapa v S-JTSK, která vznikla na základě obnovy 

katastrálního operátu novým mapováním, nebo je vznik katastrální mapy spojen 

s projektem pozemkových úprav nebo přepracováním souboru geodetických 

informací. Digitální katastrální mapa může také vzniknout na základě převedení 

číselného vyjádření analogové mapy do digitální formy. Mnoho aktuálních 

platných digitálních katastrálních map vzniklo převedením číselného vyjádření 

např. základní mapy velkého měřítka (ZMVM) nebo mapy technicko – 

hospodářské (THM) do digitální formy. Tyto mapy již byly vyhotoveny 

v souřadnicovém systému S-JTSK, ale figurovaly pouze v analogové formě. Až 

následným zpětným zpracováním měřených hodnot, na základě kterých ZMVM 

nebo THM vznikla, byly vypočteny souřadnice lomových bodu a vyhotovena 

DKM. [1],  [2] 

� Analogová katastrální mapa  

Analogovou katastrální mapou je mapa na plastové folii, která byla 

vyhotovena s přesností a v zobrazovací soustavě odpovídající době kdy mapa 

vznikla. S analogovými mapami se i v dnešní době často setkáme na mnoha 

katastrálních územích. Analogové katastrální mapy se liší především  měřítkem 

mapy, souřadnicovým systémem a přesností. Největší zastoupení mezi 

analogovými mapami mají mapy stabilního katastru, vzniklé v 19. století, které i 

dnes jsou na mnoha územích platné katastrální mapy. Mapování v té době již 

bylo založeno na geodetických a kartografických základech. Základem ovšem 

nebyla metrická míra ale míra sáhová. Základem pro polohové měření byla 

triangulační síť a použito bylo Cassini-Soldnerovo transverzální válcové 

zobrazení. Pro podrobné zaměřování byla použita metoda měřického stolu.   
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Pro naše území byly platné tři souřadnicové systémy z celkových deseti 

souřadnicových systému. Pro Čechy sloužil souřadnicový systém 

gusterbergský, pro Moravu systém svatoštěpánský. Základním měřítkem těchto 

map bylo měřítko sáhové 1:2880. Měřítko vycházelo z požadavků při mapování 

a zobrazování území do mapy. Požadavek byl stanoven takto: plocha jednoho 

dolnorakouského jitra (40 ° x 40 °) se m ěla zobrazit do mapy plochou jednoho 

čtverečního palce. Z výše uvedeného vyplývá měřítko 1:2880 (40° × 6´ × 12´´ = 

2880). Od základního měřítka se dále odvíjely měřítka větší 1:1440, 1:720. 

S přijetím metrické míry začaly vznikat katastrální mapy v měřítcích 1:2500, 

1:1250, 1:625. Po zavedení souřadnicového systému státní jednotné 

trigonometrické sítě katastrální  r. 1927 vznikaly mapy v měřítcích 1:1000 a 

1:2000. Základ tvořilo Křovákovo kuželové, konformní kartografické zobrazení. 

V období 1961-1981 vznikaly technicko-hospodářské mapy (THM) v měřítku 

1:1000, 1:2000, 1:5000, později také základní mapa velkého měřítka (ZMVM) 

v období 1981-1992 v měřítku 1:1000, 1:2000, 1:5000. Tyto mapy tvořily 

podklad pro nové pozemkové mapy. [1], [2], [17], [19] 

� Katastrální mapa digitalizovaná a digitální (KM-D, KMD) 

Katastrální mapa digitalizovaná je mapa v S-JTSK, vyhotovená 

přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systém gusterbergským 

nebo svatoštěpánským, nebo digitální forma katastrální mapy v souřadnicovém 

systému gusterberským nebo statoštepánským, která byla vyhotovena podle 

dřívějších předpisů. Zjednodušeně lze říci, že katastrální mapa digitalizovaná je 

mapa v digitální formě, která nevznikla na základě přímého měření, ale byla do 

digitální formy převedena pomocí vektorizace analogové mapy v S-JTSK nebo 

jiném souřadnicovém systému transformovaným po částech do S-JTSK nebo 

kartometrickou digitalizaci. [1], [2] 

Jako podklad pro vytyčení hranice pozemku lze využít také geometrické 

plány, ZPMZ, které katastrální úřad eviduje v dokumentaci výsledků šetření a 

měření pro obnovu SGI (měřická dokumentace) na jednotlivých katastrálních 

pracovištích, nebo lze využít i výsledků jiné zeměměřické činnosti v případě, že 

není zjištěn rozpor s platným geometrickým a polohovým určením pozemků. 
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Předmětem vytyčení mohou být i pozemky evidované v katastru 

nemovitostí zjednodušeným způsobem. V takovém případě jsou pozemky 

evidovány pouze v souboru popisných informací jako parcely zjednodušené 

evidence. Jako podklad se použije grafické zobrazení hranic pozemku dřívější 

pozemkové evidence. Při řešení problematiky spojené s pozemky vedené 

zjednodušeným způsobem je nutné vyhotovit geometrický plán pro doplnění SGI o 

pozemek vedený dosud zjednodušeným způsobem.  

Podkladem pro vytyčení hranice pozemku je také soubor popisných 

informací (SPI), který je spolu se SGI, souhrnným přehledem půdního  fondu 

České republiky z údajů katastru nemovitostí, dokumentací výsledku šetření a 

měření pro vedení a obnovu SGI (měřická dokumentace) a sbírkou listin tvoří 

katastrální operát. Katastrální operát je technické dílo obsahující všechny údaje 

v katastru nemovitostí v rámci katastrálního území. Pro každé katastrální území se 

vede vlastní katastrální operát.  

Soubor popisných informací obsahuje údaje o katastrálních územích, 

údaje o parcelách a parcelách zjednodušené evidence, údaje o budovách, 

vodních dílech a jednotkách, údaje o vlastníku a oprávněném z jiného práva, 

údaje o právech a údaje s právy souvisejícími a další údaje katastru nemovitostí. 

Pro potřeby vytyčení hranice pozemků se z těchto údajů vedených na 

katastrálních úřadech použijí především: název katastrálního území, číselný kód 

katastrálního území, název obce, v níž katastrální území leží, forma katastrální 

mapy z údajů o katastrálním území, parcelní čísla dotčená vytyčením hranice 

pozemků z údajů o parcele nebo parcele zjednodušené evidence a údaje o 

vlastnících potřebné pro vyhotovení dokumentace pro vytyčení hranice pozemku.  

Podklady pro vytyčení hranice pozemku jsou závislé vždy na konkrétním 

případu vytyčovaní hranice pozemku, lokalitě, dochované dokumentaci dřívějších 

výsledků zeměměřických činností a také na situaci přímo v terénu tzn. zda byly při 

rekognoskaci nalezeny některé z původně stabilizovaných bodů, zda bude možno 

využít dokumentaci dřívějších výsledků měření k vytyčení. [1], [2] 
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2.2 Poskytování podkladu pro vyty čení hranice pozemku 

Podklady pro vytyčení hranice pozemku poskytuje katastrální úřad 

prostřednictvím jednotlivých katastrálních pracovišť. Podklady jsou poskytnuty 

osobě, která je odborně způsobila k výkonu zeměměřických činností, bezúplatně 

v potřebném rozsahu, ve formě výměnných formátů v případě, že je vedena 

digitální katastrální mapa nebo katastrální mapa digitalizovaná, rastrových dat, 

nebo ve formě reprografických kopií. V případě, že je prováděno vytyčování 

hranice pozemků v katastrálním území, kde je vedena DKM, je možno podklady 

získat na základě žádosti o poskytnutí požadovaných podkladů prostřednictvím 

elektronické pošty ve formě výměnných formátů, v jiných případech je návštěva 

katastrálního úřadu nezbytná k vyhledání a získání potřebných podkladů. [2] 

 

2.3 Součinnost katastrálního ú řadu  p ři vyty čování hranice 

pozemku 

Katastrální úřad přidělí vyhotoviteli číslo záznamu podrobného měření 

změn (ZPMZ) na základě žádosti. Součástí žádosti musí být uvedení čísla 

zakázky, výpis dotčených parcel a příslušné katastrální území, údaje o 

zpracovateli a informace o jakou zeměměřickou činnost se jedná. 

 

2.4 Záznam podrobného m ěření změn 

Záznam podrobného měření změn tvoří grafickou i početní dokumentaci 

změny v katastru nemovitostí. Formální obsah ZPMZ se v rámci jednotlivých 

zeměměřických činností liší. Obecně jsou náležitosti ZPMZ stanoveny popisovým 

polem, náčrtem, zápisníkem, protokolem o výpočtech, záznamem výsledků 

výpočtů výměr (dílů), návrhem zobrazení změny, údaji o seznámení vlastníků 

s označením a s průběhem nových nebo změněných hranic, přičemž se tento údaj 

uvádí pod popisové pole. V případě, že se jedná o ZPMZ pro vytyčení hranice 

pozemku, je obsahem pouze popisové pole, náčrt, zápisník, protokol o výpočtech 

a návrh zobrazení změny. [2] 
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2.4.1 Popisové pole 

Popisové pole ZPMZ tvoří úvodní část ZPMZ a obsahuje údaje stanovené 

katastrálním úřadem. Formální úprava a vzhled popisového pole je vymezen 

tiskopisem katastrálního úřadu. Mezi údaje, které vyhotovitel uvádí do popisového 

pole, patří: údaje o zpracovateli, číslo geometrického plánu nebo číslo zakázky 

v případě, když se nejedná o ZPMZ pro geometrický plán ale  vytyčení hranice 

pozemku. Dále je uvedeno jméno a příjmení osoby, která provedla zaměření, 

datum a informace o použitém přístroji. Následuje označení katastrálního úřadu, 

katastrálního pracoviště, obce, katastrálního území spolu s 6-ti místným číslem 

katastrálního území, výčet dotčených parcel a způsob označení nových hranic 

v terénu. Jednoznačným identifikátorem ZPMZ je číslo záznamu. 

  Obrázek 1: Formulá ř popisového pole [2] 

Číslo záznamu je jedinečné v rámci každého katastrálního území a tvoří 

jej číslo z číselné řady 0001-9999. Mezi poslední náležitosti patří údaj o 

souřadnicovém systému, přičemž zde může být uvedeno S-JTSK nebo 

souřadnicový systém místní, a to v případě, že se nejedná o stanovené prostory, a 

označení listu katastrální mapy. Stanové prostory tvoří území s povinností měřit 

v S-JTSK. S katastrálními územími bez povinnosti měřit v S-JTSK se dnes 

setkáváme jen zřídka. Obrázek 1 zobrazuje vzor popisového pole ZPMZ. [2] 
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2.4.2 Náčrt 

Náčrt tvoří grafickou dokumentaci změny v katastru nemovitostí. Obsah 

náčrtu vychází z platného stavu katastrální mapy. Náčrt obsahuje zobrazení bodů 

geometrického základu a měřické sítě červenou barvou, identické body, stav 

polohopisu dosavadní a nový, údaj o způsobu označení lomových bodů hranice 

pozemku, čísla bodů, parcelní čísla, mapové značky druhu pozemku a značky 

budov, označení dílů, odměrné míry a jiné kontrolní míry. 

Čísla bodů u kterých byla poloha určena již dříve se uvede číslo bodu ve 

formátu čísla ZPMZ – vlastní číslo bodu, a to vždy bez úvodních nul (př. 168-1).  

V případě nových bodů se neuvádí číslo ZPMZ, ale pouze vlastní číslo bodu. 

Pokud nebylo možno změřit oměrnou míru, uvede se do náčrtu zkratka (n.m.).  

Vhodné je doplnit náčrt o údaje vztahující se k budovám jako je číslo 

popisné nebo evidenční, typ, popřípadě způsob využití stavby. Tyto informace 

umožní lepší orientaci v náčrtu v případě, kdy bude náčrt použit jako podklad při 

dalších zeměměřických činnostech. V náčrtu je také možno zobrazit oplocení nebo 

ohrazení pomocí linií dle jednotlivých druhů oplocení. Pokud není možné zobrazit 

v měřítku náčrtu některou ze změn tak, aby byla zřetelná z náčrtu, vyhotoví se 

detail zájmové části náčrtu, který se označí písmenem velké abecedy a umístí se 

do volného prostoru, nejlépe na okraj náčrtu. 

Je-li v zájmovém katastrálním území vedena zjednodušená evidence 

parcel, obsahuje náčrt také zobrazení dosavadního a nového stavu parcel 

zjednodušené evidence týkající se změny v katastru nemovitostí. Pro vyhotovení 

není stanoveno měřítko náčrtu. Vyhotovuje se ve vhodném měřítku, tak aby byly 

veškeré údaje čitelné. Je-li náčrt většího formátu než A4 skládá se do základního 

formátu A4 tak, aby na první straně byl údaj pojící náčrt k ZPMZ. 

Náčrt může být také složen z většího počtu samostatných části. Nastane-li tato 

situace, je zapotřebí vyhotovit také přehled kladů takových části. [2] Možnou 

podobu náčrtu zachycuje obrázek 2.  
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    Obrázek 2: Ná črt [2] 

2.4.3 Zápisník 

Obsahem zápisníku jsou čísla bodu geometrického základu měření, 

hodnoty získané při měření přímo v terénu, potřebné k ověření polohy bodů 

geometrického základu a identických bodů, měřené hodnoty určující polohu bodů 

nových a pomocných. Klasická forma zápisníku s měřenými hodnotami může být 

v případě využití technologie GNSS nahrazena výpočetním protokolem 

z programu určeného pro zpracování takového měření. [2] 

2.4.4 Protokol o výpo čtech 

Obsah protokolu o výpočtech je tvořen seznamem souřadnic bodů 

geometrického základu měření a bodů polohopisu katastrální mapy, které byly 

použity pro výpočet souřadnic nových bodů, případně použity pro výpočet výměr 

parcel. Následuje výpočetní část, kde jsou uvedeny údaje o jakou metodu výpočtu 

se jedná, výsledné odchylky metody výpočtu a porovnání s mezními hodnotami 
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odchylek, výsledné hodnoty souřadnic nových bodů, pomocných bodů, bodů 

kontrolně zaměřených s údaji o dosažených hodnotách odchylek při kontrolním 

zaměření bodů.  

Další část protokolu o výpočtech je tvořena vytyčovacími prvky 

vytyčovaných bodů spolu se seznamem souřadnic těchto bodů, výpočty spojené 

s transformacemi, výpočty související s napojením změny a přiřazením změny, 

výpočet číselně určené výměry. Součástí protokolu o výpočtech je také seznam 

souřadnic nově určených bodů, jehož obsah a grafické zpracování je stanoveno 

vyhláškou č. 164/2009 Sb. [2] 

   Obrázek 3: Vzor seznamu sou řadnic [2] 

 Seznam souřadnic obsahuje úplná čísla bodů, souřadnice obrazu a 

souřadnice polohy uvedené v pořadí Y, X, kód kvality u souřadnic platného 

geometrického a polohového určení a poznámku. Souřadnice polohy a obrazu se 

uvádějí z důvodu možného nesouladu mezi souřadnicemi určenými měřením 

(souřadnice polohy) a souřadnicemi v kresbě katastrální mapy (souřadnice 

obrazu). Souřadnice pomocných bodů se do seznamu souřadnic nově určených 
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bodů uvádějí také, ale s tím rozdílem, že zde neuvádíme kód kvality a souřadnice 

obrazu. Obrázek 3 uvádí příklad seznamu souřadnic pro ZPMZ.  [2] 

2.4.5 Návrh zobrazení zm ěny 

Návrh zobrazení změny se vždy vyhotovuje v elektronické podobě ve 

formě výměnného formátu. Pokud je prováděná zeměměřická činnost 

v katastrálním území s analogovými mapovými podklady, je zapotřebí vyhotovit 

návrh zobrazení změny také v analogové podobě, na nesrážlivé folii, bezbarvé a 

průsvitné podložce. Návrh v analogové podobě obsahuje hlavičku s údaji o 

zakázce, katastrálním území, mapovém listu, měřítka katastrální mapy a 

zobrazením identických bodů, zaměřených lomových bodů vytyčovaných hranic, 

navrhovaných hranic. Návrh zobrazení změny je možno vyhotovit přizpůsobením 

mapy změně, nebo změny mapě. Volba je závislá na konkrétním charakteru 

změny a mapových podkladech. [2] 

 

2.5 Dokumentace o vyty čení hranice pozemku 

Dokumentace o vytyčení hranice pozemku je tvořena vytyčovacím 

náčrtem a protokolem o vytyčení hranice pozemku.  

2.5.1 Vytyčovací ná črt 

Grafický obsah vytyčovacího náčrtu vychází z platného stavu katastrální 

mapy. Vytyčovací náčrt se vyhotovuje ve vhodném měřítku, tak aby byly zřetelné 

obsažené údaje. Obsahem vytyčovacího náčrtu je znázornění bodů 

geometrického základu, přičemž je vhodné barevně odlišit takovéto znázornění 

červenou barvou. Součástí obsahu vytyčovacího náčrtu je dále znázornění 

vytyčených bodů, vytyčovacích prvků, oměrných měr,  a seznamu souřadnic. 

Vytyčovací prvky u polární metody vytyčení jsou znázorněny záměrou na 

jednotlivé vytyčované lomové body. Seznam souřadnic vytyčených bodů je možno 

umístit přímo do volného místa vytyčovacího náčrtu, je-li to možné, nebo na 

samostatný list, který je k vytyčovacímu náčrtu připojen. 
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Obdobně jako při tvorbě náčrtu pro ZPMZ, je vhodné doplnit vytyčovací 

náčrt čísly popisnými, případně evidenčními u budov. Obsahem vytyčovacího 

náčrtu může být také znázornění druhu oplocení. Je-li v zájmovém katastrálním 

území vedena zjednodušená evidence parcel, je obsahem vytyčovacího náčrtu 

také zobrazení hranic pozemků vedených zjednodušeným způsobem.  

Ve spodní části vytyčovacího náčrtu je umístěno razítko obsahující údaje 

charakterizující zakázku. Údaje jsou tvořeny číslem zakázky, označením okresu, 

obce a katastrálního území, mapového listu, údaji o vyhotoviteli, jméno a příjmení 

vytyčovatele a ověřovatele, datum, číslo ověření a způsob označení vytyčených 

bodů trvalým způsobem v terénu. Formální vzhled je stanoven formulářem, jenž 

poskytuje ČÚZK. [2] 

2.5.2 Protokol o vyty čení hranice pozemku 

Protokol o vytyčení hranice pozemku tvoří dokumentaci, která podává 

především informace a údaje o účastnících vytyčení hranice pozemku, účasti 

dotčených vlastníků vytyčením hranice pozemku při seznámení s vytyčením v 

terénu a případné připomínky k vytyčeným bodům.  

Protokol o vytyčení hranice obsahuje jméno, příjmení, adresu místa 

trvalého pobytu fyzické osoby, nebo název a adresu sídla právnické osoby, která 

dokumentaci o vytyčení hranice pozemku vyhotovila. Následují údaje o 

objednavateli, název katastrálního území, obce a okresu, číslo ZPMZ, údaje 

související s vytyčením a také parcelní čísla dotčených pozemků. Uvedeny jsou 

údaje o podkladech, na základě kterých bylo vytyčení hranice pozemků 

provedeno, způsob označení lomových bodů vytyčené hranice pozemku v terénu. 

Další část protokolu o vytyčení hranice pozemku je tvořena údaji o vlastnících 

pozemků, kteří jsou vytyčením hranice pozemku dotčení, údaji o účasti na 

seznámení vlastníků dotčených pozemků v terénu vytyčovatelem, připomínky 

k vytyčením a datum s podpisem vytyčovatele spolu s údaji o ověření a podpisem 

ověřovatele. [2] 
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2.6 Součinnost s vlastníky p ři vyty čení hranice pozemku 

Spolupráce s vlastníky pozemků spočívá v seznámení vlastníků 

s výsledkem vytyčení v terénu. Na projednání vytyčené hranice pozemku jsou 

písemně pozváni vlastníci sousedních pozemků, kteří jsou vytyčením dotčeni 

alespoň jedním lomovým bodem vytyčované hranice.  

Písemná pozvánka musí obsahovat informaci o tom, že je možno 

k seznámení s vytyčením pověřit jinou osobu na základě plné moci, informaci, 

která vlastníkovi dává možnost získat informace o vytyčení u vytyčovatele. Pokud 

se vlastník nedostaví k projednání vytyčení, má možnost se ve stanovené lhůtě 

uvedené v pozvánce vyjádřit k vytyčení hranice pozemku u vytyčovatele. 

Obsahem písemné pozvánky je také oznámení, které poskytuje pozvaným 

vlastníkům oprávnění ke vstupu na pozemek předmětu vytyčení hranice. 

Seznámení s vytyčením hranice pozemku v terénu obnáší lokalizaci stabilizace 

jednotlivých lomových bodů v terénu, informaci o podkladech pro vytyčení, metodě 

měření a dále vytyčovatel poskytne prostor pro případné dotazy a připomínky 

k vytyčení. V případě nepřítomnosti pozvaného vlastníka není tato skutečnost 

překážkou pro vyhotovitele v dalších úkonech následujících po projednání 

vytyčení s vlastníky. [2] 

 

2.7 Souhlasné prohlášení o shod ě na průběhu hranice pozemku 

Kromě vytyčení hranice pozemku je možno přistoupit k zaměření hranice 

pozemku, která je v terénu vyznačena trvalým způsobem, upřesněná vlastníky a 

odpovídá zobrazení v katastrální mapě. Samotné upřesnění polohy lomových 

bodů může být posunuto do vzdálenosti dané mezní polohovou chybou. 

Nezbytnou dokumentaci pro takto upřesněnou a zaměřenou hranicí je souhlasné 

prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků vlastníků. Na základě doložení 

souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku zapíše katastrální 

úřad zpřesněnou výměru parcel a zpřesněné geometrické a polohové určení 

pozemků. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků musí být 

doplněno o geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 
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hranice. Náležitosti souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků 

jsou stanoveny katastrálním úřadem. Pro souhlasné prohlášení o shodě na 

průběhu hranic pozemků se využívá předepsaného formuláře, který musí 

obsahovat jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, rodné číslo nebo datum 

narození, v případě že vlastníkovi nebylo přiděleno rodné číslo fyzické osoby, 

nebo název, adresa sídla a identifikační číslo právnické osoby. Dalším obsahem je 

označení nemovitosti podle údajů z katastrálního zákona, popis průběhu vytyčení 

nebo upřesnění hranice. [2] 

 

2.8 Označování hranic v terénu 

Označení hranic pozemku tvoří poslední etapu zeměměřických činností při 

vytyčování hranic pozemků, které vedou k trvalé stabilizaci, případně označení již 

trvale stabilizovaných  lomových bodů hranice pozemku nebo hranic obcí v terénu.  

2.8.1 Označování lomových bod ů hranic pozemk ů 

Mezi stabilizační materiál, sloužící k označení lomových bodů hranice 

pozemku, patří především kameny s opracovanou hlavou, znaky z plastu, nebo 

železobetonové znaky. Stabilizační materiál musí splňovat požadavky na rozměry 

jednotlivých druhů stabilizačních materiálů.  

Při stabilizaci lomových bodů kameny s opracovanou hlavou (obrázek 7), 

nebo znaky železobetonovými je stanoven minimální rozměr hlavy 80 mm × 80 

mm a délka 500 mm (obrázek 5). V případě, že použijeme ke stabilizaci lomových 

bodů hranic pozemků znaku z plastu (obrázek 4), musí splňovat podmínky jak 

rozměrové, tak konstrukční. Hlava plastového znaku musí mít rozměr minimálně 

80 mm × 80 mm × 50 mm. Trn znaku  je tvořen ocelovou trubkou minimálně 30 

mm v průměru a tloušťce stěny minimálně 3 mm nebo ocelovou kulatinou o 

průměru minimálně 15 mm, případně plastovou trubkou 50 mm v průměru o 

tloušťce stěny 5 mm. Celková délka znaku z plastu je stanovena na hodnotu 500 

mm, přičemž noha „trn“ by měl být konstrukčně opatřen tak, aby byl znak chráněn 

proti vytažení nebo přemístění.  
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Hraničním znakem může být také zabetonovaná trubka o průměru 20 – 40 

mm, nebo zabetonovanou ocelovou armaturu 10 – 40 mm v průměru s minimální 

délkou 600 mm. Nastane-li situace, kdy není možno využít některého z výše 

uvedených způsobů označení lomových bodů z důvodů neprostupného podkladu 

jako je např. skála, beton, označí se lomové  body vytesáním křížku na 

opracovanou plošku nebo se zapustí hřeb (obrázek 6). Pro bažinatá území je 

způsob stabilizace stanoven dřevěnými kůly o průměru minimálně 100 mm. [2] 

 

 

Obrázek 4: Znak z plastu [3] 

                                                                         Obrázek 5: Hrani ční znak železobetonový [4] 

  

 

 

 

 

  

 

       Obrázek 6: Geodetický h řeb [6] 

     Obrázek 7: Hrani ční znak žulový [5] 
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Hraniční znak je zapotřebí umístit tak, aby se střed znaku  ztotožnil 

s lomovým bodem hranice pozemku. Při vytyčování a stabilizaci lomových bodů 

hranic pozemku by mělo být zajištěno, aby ze stabilizovaného hraničního znaku 

bylo vidět na oba sousední hraniční znaky. Ne vždy je však možno tento 

požadavek v praxi zajistit, především při vytyčování hranic lesních pozemků.  

Je-li lomový bod hranice pozemku již trvale stabilizován na základě 

původních zeměměřických činností a poloha odpovídá platnému geometrickému a 

polohovému určení, ponechá se tato stabilizace i v případě že nevyhovuje 

některému z výše uvedených způsobů stabilizací. Nově vytyčené lomové body 

v terénu však zásadně trvale označujeme předepsaným způsobem. V případě že 

je hranice označena např. zdí budovy, není zapotřebí označovat hranici jiným 

způsobem. Lomové body hranice pozemku je možno označit také dočasně 

v případě, že jsou body ohroženy stavební činností. V dokumentaci se uvede tato 

skutečnost do poznámky v seznamu souřadnic dokumentace o vytyčení hranice 

pozemku a v ZPMZ. Jakmile je stavební činnost ukončena tak se provede 

označení trvalým způsobem. Nastane-li situace, při které je předmětem vytyčení 

pozemek, jehož hranicí je hranice státní, umístí se hraniční znak před státní 

hranici ve vzdálenosti stanovené náležící mezinárodní smlouvou. [2] 

2.8.2 Označování hranic obcí  

Nastane-li situace, kdy je předmětem vytyčení hranice obce, označují se 

lomové body hranice obce zpravidla kamennými mezníky nebo znaky z plastu, pro 

tyto účely vhodnými. Podmínky, které musí splňovat stabilizační materiály pro tyto 

účely jsou stanoveny minimálním rozměrem hlavy 160 mm × 160 mm × 100 mm, 

která by měla být opracována a  délka hraničního znaku by měla dosahovat 

přibližně 700 mm. Je-li dochováno původní označení hranic obcí hraničními znaky, 

jak je uvedeno na obrázku 8, nebo je lomový bod hranice obce označen 

způsobem, vyhovujícím označení hranice pozemků, ponechá se toto označení.  
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S původním označením hranic obcí se můžeme setkat nejčastěji 

v místech, kde tato stabilizace nebyla bezprostředně ohrožena, především 

v lesích, podél komunikací, vodních toků. Velké množství původních znaků bylo 

ale zničeno kolektivizací zemědělských ploch. [2], [7] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

               Obrázek 8: Ukázky p ůvodního ozna čení hranic obcí [7] 
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3 Praktická realizace vyty čení hranice pozemk ů 

 

Následující část práce se věnuje konkrétnímu případu vytyčení hranic 

pozemků v praxi. Zaobírá se jednotlivými etapami od přípravných prací, 

rekognoskace terénu, použitých geodetických metod, přístrojů a pomůcek přes 

vlastní měření, výpočetní a grafické zpracování až po vytyčení a označení 

lomových bodů hranice pozemku v terénu.  

 

3.1 Charakteristika zájmové lokality 

Zájmovou oblastí pro předkládanou bakalářskou práci se stala lokalita 

v obci Třanovice. Obec Třanovice se nachází v Moravskoslezském kraji a je 

situována v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Obec leží na křížení spojnic dvou 

silničních tahů mezi městy Havířov – Třinec a Frýdek-Místek – Český Těšín, jak 

vyplývá z obrázku 9. Rozlohou 861 ha se obec Třanovice řadí mezi menší obce 

v Moravskoslezským kraji. Průměrná nadmořská výška obce Třanovice dosahuje 

320 m.n.m. [9] 

   Obrázek 9: Poloha obce T řanovice [8] 
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Pro bližší specifikaci lokality v obci Třanovice slouží níže uvedený obrázek 

10. Fotografie, zachycující území, na němž bylo prováděno vytyčování hranic 

pozemků. Při detailnějším popisu terénu oblasti pro vytyčování lze říci, že se jedná 

o rovinatý terén nehusté venkovské zástavby v jižní části obce Třanovice, 

označené pomístním názvoslovím Fifejdy. 

Mezi vytyčované hranice pozemků, které byly v terénu vyznačeny, patřily 

především hranice lesního pozemku, orné půdy, obecní komunikace a trvalého 

travního porostu přibližné délky 690 m vytyčovaných hranic pozemků. 

   Obrázek 10: Lokalita vyty čování (severozápadní pohled) 

Vytyčení hranic pozemků bylo provedeno na základě požadavků 

stanovených zadavateli. Žadateli o vytyčení se stali vlastnící pozemků parcelní 

čísla 1014/1 KN, 1050 KN v katastrálním území Třanovice. Jmenovitě Ing. Antonín 

Jadviščok, Palkovice č.p. 732, 739 41 (1/3 podíl), Jan Jadviščok, Josefa Suka č.p. 

1846, Frýdek-Místek 738 02 (1/3 podíl) a Vladimír Jadviščok, Třanovice 49, 739 

53 (1/3 podíl).  



Petr Jadviš čok: Vyty čení hranice pozemk ů v katastrálním území T řanovice 

 

2010                                                                                                          strana 20  

3.2 Použité p řístrojové vybavení, programové vybavení a 

pomůcky 

Mezi přístrojové vybavení, použité při zeměměřických činnostech 

směřujících k vytyčení hranic pozemků v terénu patřila především totální stanice 

SOUTH NTS-355, doplňkové příslušenství k totální stanici a pomůcky. Výpočetní 

a grafické zpracování bylo uskutečněno prostřednictvím geodetických programů 

Geus a Kokeš. 

3.2.1 Totální stanice SOUTH NTS-355 

Výrobcem uvedené totální stanice je firma SOUTH, se sídlem v Číňe, 

která se zabývá nejen výrobou a vývojem totálních stanic ale i jiných geodetických 

přístrojů a pomůcek pro zeměměřickou terénní a kancelářskou činnost. 

Geodetické přístroje firmy SOUTH jsou velice oblíbenými pomocníky v geodetické 

praxi, především z důvodů cenové dostupnosti přístroje na jedné straně, kvality a 

výkonu přístroje na straně druhé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: SOUTH NTS-355 [11] 

Totální stanice SOUTH NTS-355 je zobrazena na obrázku 11. Vybavena 

je dálkoměrem s dosahem měření až 1600 m při použití jednoho hranolu. 

Použijeme-li 3 hranoly, je možno měřit do vzdálenosti 2600 m. Horizontální a 

vertikální úhly jsou měřeny s přesností  5´´, přístroj je vybaven oboustranným 

displejem s alfanumerickou klávesnicí, která umožní uživateli efektivnější práci 
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v terénu. Délky lze měřit pouze s použitím odrazného hranolu, tento model není 

vybaven bezobrazným dálkoměrem. Údaje o technických parametrech totálních 

stanic SOUTH podává obrázek 12. [11] 

Totální stanice je vybavena několika programovými režimy. Nejčastěji 

využívaný je režim měření a ukládání naměřených hodnot do interní paměti 

přístroje nebo režim vytyčování. 

� Technické parametry totální stanice SOUTH NTS-355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obrázek 12: Technické parametry totálních st anic  firmy SOUTH [11] 

3.2.2 Příslušenství a pom ůcky 

Pro geodetické účely byly použity následující pomůcky a příslušenství: 

� Stativ: Dřevěný stativ určený pro totální stanice s upínacími šrouby 

německé firmy GEOFENNEL. 
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� Trasírka: Teleskopická výtyčka s aretací na klapku s možným 

výsunem až 3,6 m, čínského výrobce SOUTH. Vytyčka je vyrobena 

z hliníku v červenobílém provedení, doplněna o krabicovou libelu. 

� Odrazný hranol: Pro měřické účely byl použit odrazný hranol 

průměru 34 mm, dodávaný  jako příslušenství k totálním stanicím 

firmy SOUTH, uložený v naklonitelném držáku, který je 

našroubován na trasírku. 

� Pásmo: Použito bylo ocelové pásmo na hliníkové vidlici délky 30 m, 

šířky 13 mm od výrobce BMI. 

� Vysílačky: Pro vzájemnou komunikaci měřiče a figuranta byla 

použita souprava vysílaček BRONDI FX 200 italského výrobce 

BRONDI s dosahem až 10 km.  

3.2.3 Geodetické programy Geus a Kokeš 

Výpočetní zpracování bylo provedeno prostřednictvím geodetického 

programu Geus a zpracování grafické řešeno programem Kokeš, zapůjčeným pro 

studijní účely firmou GEPRO spol. s.r.o. po celou dobu studií.  

Program Kokeš je výkonný editor geodetických dat uložených ve formě 

výkresů, seznamů souřadnic a rastrových souboru. Systém Kokeš obsahuje 

moduly pro zpracování měřených hodnot z terénu, geodetické výpočty používané 

v praxi, konstrukční výpočty, kontrolní výpočty a další. [12] 

Program Geus obsahuje všechny výpočty, které geodet při své práci 

potřebuje. Umožňuje také digitalizaci, transformaci a další užitečné funkce. 

Veškeré činnosti a výpočty jsou protokolovány a mohou  byt použity pro tvorbu 

výpočetního protokolu ZPMZ. Součástí programu je také grafická část podporující 

výměnné formáty VFK, VKM a exporty do jiných používaných formátů pro 

MicroStation či AutoCAD. [13] 
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3.3 Přípravné práce p řed měřením 

Cílem této etapy práce je zejména získání a shromáždění podkladů 

potřebných pro vytyčení hranic pozemku. V prvé řadě je důležité získat informace 

o katastrálním území, ve kterém bude prováděno vytyčování hranic pozemků, a to 

především informace o tom, jaká je v zájmovém území vedena forma katastrální 

mapy. Na základě této skutečnosti se odvíjí další postup. 

Při řešení přípravných prací této konkrétní bakalářské práce byla zjištěna 

skutečnost, že v katastrálním území Třanovice je vedena digitální katastrální mapa 

„DKM“, vzniklá převedením číselného vyjádření ZMVM do digitální podoby. 

Z tohoto důvodu není nutné dohledávat  dřívější dokumentaci výsledků měření pro 

případné transformace z místních systému apod. (ZPMZ, geometrické plány) nebo 

obstarávat reprografické kopie analogových katastrálních map na katastrálních 

pracovištích. Souřadnice lomových bodů hranic pozemků jsou již vedeny v S-

JTSK. Závazným podkladem pro řešení vytyčení hranice pozemků v katastrálním 

území Třanovice je DKM. 

V rámci této etapy byl písemně požádán Katastrální úřad pro 

Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště ve Frýdku-Místku o přidělení čísla 

ZPMZ a poskytnutí mapového podkladu pro vytyčení hranice pozemků ve formě 

výměnného formátu „VFK“ elektronickou poštou. Náležitostí žádosti o přidělení 

ZPMZ jsou uvedeny v kapitole „2.3 Součinnost katastrálního úřadu při vytyčování 

hranice pozemku“. 

Neméně důležitým krokem je vyhledání a příprava geodetických údajů o 

bodech geometrického základu pro měření. Tyto údaje je možno získat na 

stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního: http://dataz.cuzk.cz, 

kde lze vyhledat údaje o bodech trigonometrických, přidružených, zhušťovacích 

ale i údaje o bodech podrobného polohového bodového pole „PPBP“. V blízkosti 

zájmové lokality byly dostupné tři body PPBP, které bylo možno v terénu pro tuto 

konkrétní zeměměřickou činnost využít. Jednalo se o body č. 613, 652, 654, které 

byly při měření, jak bylo předem zamýšleno, využity. Na základě těchto poznatků 

byla předběžně naplánována metoda připojovacího měření volným stanoviskem 
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s využitím tří bodů PPBP a bodů vedených v katastru nemovitosti s kódem kvality 

3, nacházející se taktéž v blízkém dosahu měřené lokality. [14]  

Závěrem této etapy lze konstatovat, že proběhla příprava podkladů pro 

připojení, měření a vytyčení hranic pozemků. Katastrálním úřadem bylo přiděleno 

na základě písemné žádosti číslo ZPMZ: 1051. 

 

3.4 Rekognoskace terénu a metoda p řipojovacího m ěření 

Před samotným měřením bylo zapotřebí provést důležité činnosti spojené 

s rekognoskací terénu. Mezi tyto činnosti patří hlavně prozkoumání a seznámení 

se s terénem v oblasti měření, porovnat skutečný stav se stavem evidovaným 

v katastru nemovitostí, nalézt a zjistit, zda body polohového bodového pole pro 

připojovací měření nejsou poškozené nebo zničené a ověřit, zda bude možno 

provést připojovací měření dle původní úvahy. 

Rekognoskací terénu byly body PPBP nalezeny a nejevily známky 

žádného poškození. V terénu byly nalezeny trvale stabilizované lomové body 

plastovými znaky, evidované v katastru nemovitostí s kódem kvality 3. Dle 

původních plánu nebránilo nic tomu, aby byla využita metoda připojení pomocí 

volného stanoviska. Byla vhodně zvolena poloha bodu pro měření připojovací 

metodou volného stanoviska s ohledem na rozmístění bodů PPBP v terénu. 

Následovalo vhodné rozmístění pomocných bodů měřické sítě v terénu. 

Rekognoskace terénu by měla být samozřejmou součástí zeměměřických 

činností. Rekognoskace terénu je velmi důležitou činností geodeta. Pokud je řádně 

provedená, má geodet lepší přehled, mohou se mu naskytnout možnosti 

efektivnějšího řešení úlohy, může měřiči ušetřit mnoho času i práce s měřickými 

činnostmi a následným zpracováním. Důležité je věnovat dostatečný prostor pro 

rekognoskaci terénu především v takových katastrálních územích, kde není 

vedena digitální katastrální mapa, ale mapa analogová nebo mapa digitalizovaná. 

Nalezení původního označení hranic pozemků v zájmové lokalitě bývá mnohdy 

klíčové pro řešení vytyčení hranice pozemků.   
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3.5 Vlastní m ěření 

Po rekognoskaci terénu následují měřické práce v terénu. Náplní 

měřických prací bylo zejména ověření bodů geometrického základu, připojovací 

měření, zaměření pomocných bodu měřické sítě a kontrolní zaměření identických 

bodů v terénu. Jak již bylo dříve uvedeno, bylo využito metody volného stanoviska.  

� Volné stanovisko: 

Metoda připojovacího měření pomocí volného stanoviska je častá a 

oblíbená metoda využívána při geodetických činnostech v oblasti katastru 

nemovitostí. Je založena na zaměření osnovy směrů a délek na body 

geometrického základu. K využití metody volného stanoviska je zapotřebí 

minimálně tří výchozích bodů, přičemž alespoň dvě záměry ze tří by měly být 

zároveň délkové. Výchozí body pro metodu volného stanoviska musí být vhodně 

rozmístěné. Nelze využít body, které leží pouze v jednom měřeném směru, 

vhodné je pravidelné rozložení výchozích bodů jak je uvedeno níže na obrázku 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Ideální stav volného stanoviska 

 

Souřadnice bodu 4001 byly při řešení této úlohy vypočteny na základě čtyř 

měřených směru a délek na body PPBP číslo 613, 652, 654 a na bod číslo 982-9, 
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jehož souřadnice jsou vedený katastrálním úřadem s kódem kvality 3. Dřív než 

přistoupíme k připojovacímu a dalšímu měření je nutné provést ověření bodů 

geometrického základu dle geodetických údajů těchto bodů. Ověření bylo 

provedeno zaměřením délek a směrů na body PPBP 652 a 654, přičemž 

stanovisko bylo zvoleno na bodě PPBP 613. Při provádění záměr na body PPBP 

byly horizontální a vertikální úhly měřeny v obou polohách dalekohledu, čímž se 

vyloučily některé konstrukční chyby a eliminovaly systematické chyby související 

s měřením horizontálních a vertikálních úhlů. Při záměře na první ze tří bodů 

PPBP, konkrétně bodu č. 654, byl vložen nulový směr. Záměry na podrobné body 

polohopisu katastrální mapy, v rámci kontrolního zaměření, byly provedeny pouze 

v první poloze dalekohledu. Měřeny byly délky šikmé, které byly následně pomoci 

geodetického softwaru redukovány na délky vodorovné. Bod, jehož souřadnice 

byly určeny volným stanoviskem, byl v dokumentaci označen číslem 4001. 

Souřadnice dalších pomocných bodů měřické sítě byly určeny rajónem 

z bodu 4001. Opět byly horizontální a vertikální úhly měřeny v obou polohách 

dalekohledu spolu s šikmými délkami. Pomocné body měřické sítě byly 

stabilizovány dočasným způsobem pomocí kolíku, se zatlučeným hřebíkem, pro 

jednoznačnou lokalizaci při centraci přístroje nebo ustavení trasírky a označeny 

v dokumentaci čísly 4002 – 4009. 

Provedeno bylo také kontrolní zaměření identických bodů v terénu, které 

poslouží k porovnání skutečné polohy zaměřovaných bodu s polohou vyjádřenou 

souřadnicemi takto kontrolně zaměřených bodů vedených katastrálním úřadem. 

V průběhu měřických prací byly zaznamenávány do výtisku katastrální mapy 

poznámky k měření, především čísla pomocných bodů s orientačním zákresem 

polohy těchto bodů a čísla bodů kontrolně zaměřených pro následující zpracování. 

Mezi body kontrolně zaměřené patřily trvale stabilizované lomové body hranice 

pozemků nalezené při rekognoskaci terénu (konkrétně plastovými znaky), rohy 

budov, sloupky plotu, pokud zobrazení v mapě odpovídalo přibližně skutečnosti. 

Obrázek 14 zobrazuje rozmístění použitých bodů geometrického základu a 

vymezuje vytyčované území . 
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Obrázek 14: Letecký snímek s rozmíst ěním bod ů PPBP [16] 

 

3.6 Zpracování m ěřených hodnot a výpo četní práce 

Následující část se zaobírá činnostmi, především kancelářskými, mezi 

které se řadí editační, zpracovatelské a výpočetní práce. Zpracování měřených 

hodnot a výpočetní práce byly provedeny v praxi často používaným geodetickým 

softwarem Geus 15.0.  

Po dokončení měřických prací v terénu následovalo stažení naměřených 

hodnot do počítače prostřednictvím komunikačního zařízení mezi totální stanicí a 

počítačem. Komunikace totální stanice s počítačem byla zajištěna pomocí 

propojovacího kabelu, který je součásti příslušenství totální stanice a 

programového vybavení sloužícího pro přenos dat, taktéž dodávaný k totálním 

stanicím. Měřené hodnoty byly staženy, uloženy v textovém formátu a připraveny 

pro další zpracování. 
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Další postup obnášel zejména úpravu zápisníku měřených hodnot do 

takové podoby, aby bylo možno zápisník efektivně použít k vyhodnocení 

měřených dat pomocí geodetického softwaru. Především bylo zapotřebí provést 

přečíslování zápisníku dle úplných čísel bodů geometrického základu (př. čísla 

bodu 018000000613) a jiných bodů (pomocných, kontrolně zaměřených) včetně 

předčíslí katastrálního území, v případě bodů evidovaných v katastrální mapě 

taktéž v úplném dvanáctimístném formátu (př. čísla bodu: 018009820009). Tento 

krok je velmi důležitý pro správné zpracování a vyhodnocení měřených hodnot. 

Následuje ukázka editovaného zápisníku. Kompletní zápisníky měřených hodnot 

jsou uvedeny v příloze ZPMZ bakalářské práce. 

� Ukázka finální podoby zápisníku měřených hodnot: 
   č.bodu       š.délka              Hz          V 
018000000654    419.041    1.600      0.0021    101 .1490 
018000000654    419.036    1.600    200.0031    298 .8450 
018000000613    216.656    1.600    284.6420    100 .3206 
018000000613    216.658    1.600     84.6469    299 .6765 
018000000652    249.019    1.600    206.8275     98 .8941 
018000000652    249.018    1.600      6.8290    301 .1040 
018009820009    200.169    1.600    168.1355     98 .8691 
018010514001      0.000 
-1 
018010514002     86.964    1.600    100.0046     99 .4530 
018010514002     86.958    1.600    300.0015    300 .5435 
018010514003    119.757    1.600    153.9657     98 .8148 
018010514003    119.752    1.600    353.9645    301 .1833 
018010514004    179.312    1.600    102.2015     99 .2879 
018010514004    179.321    1.600    302.2000    300 .7163 
/ 

Ukázka je tvořena editovaným výsekem zápisníku po výpočet souřadnic 

volného stanoviska s následným výpočtem souřadnic pomocných bodů měřické 

sítě. Pro zpracování byl požit formát zápisníku s příponou *.odb (Psion-GEUS). 

Aby bylo možno použít tento vstup měřených hodnot, je zapotřebí upravit textový 

soubor podle logiky tvorby zápisníku tohoto formátu. Jak je patrné z ukázky 

editovaného zápisníku, je doplněn znakem „-1“, udávajícím konec orientací na 

stanovisku a znakem „ / “, končícím měřené hodnoty na daném stanovisku. 

Následují výpočetní práce s využitím geodetického programu Geus. Před 

zahájením výpočetních prací byl importován výměnný formát s požadovaným 

výsekem katastrální mapy, poskytnutý katastrálním úřadem do prostředí programu 

Geus. Tímto byl založen a vytvořen seznam souřadnic bodů katastrální mapy a 

kresba katastrální mapy ve formě výkresu. Prostřednictvím funkce polární metoda 
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dávkou (obrázek 15) a následným výběrem předem upraveného zápisníku byl 

editovaný zápisník načten do programu Geus. Volbou tlačítka KONVERZE bylo 

provedeno zpracování zápisníku do takové podoby, aby bylo možno provést 

hromadný výpočet. Následovalo zpracování měřených hodnot v první a druhé 

poloze dalekohledu průměrem volbou TŘÍDIT a opět následovala KONVERZE. 

Příkazem VÝPOČET byly měřené hodnoty vyhodnoceny, vypočteny souřadnice 

volného stanoviska, souřadnice pomocných bodů měřické sítě a v případě 

kontrolně zaměřených bodů byly vypočteny souřadnice těchto bodů a porovnány 

se souřadnicemi podrobných bodů vedených katastrálním úřadem. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Polární metoda dávkou (Geus) 

Během výpočtu byly uváděny odchylky související s kontrolním 

zaměřením identických bodů v terénu. Veškeré souřadnicové a jiné kontrolní 

výpočty byly protokolovány za účelem dalšího zpracování, především pro tvorbu 

dokumentace ZPMZ. 

Pro vytyčení polohy lomových bodů v terénu byly vypočteny polární 

vytyčovací prvky lomových bodů hranice pozemků. Aby bylo zamezeno tomu, že 

některý z lomových bodů hranice pozemku nebude možné z jakýchkoli důvodů 

vytyčit, (překážky ve vytyčovaném směru) bylo připraveno více možných variant 

vytyčení pomocí polárních vytyčovacích prvků. Zejména z toho důvodu byl volen 

větší počet pomocných bodů měřické sítě v rámci přípravných prací.   
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Níže je uvedena ukázka části polárních vytyčovacích prvků lomových 

bodů hranice pozemků. Kompletní sada vytyčovacích prvků je součásti 

dokumentace ZPMZ, tvořící přílohu č.1 bakalářské práce. Tímto byla provedena 

příprava pro vytyčení hranic pozemků v terénu. 

� Ukázka polárních vytyčovacích prvků: 

 
         ČÍSLO BODU        Y           X          DÉLKA        SM ĚR 
     0180 1051 4002   454782.93   1118433.81  stanovisko  
 -------------------------------------------------- -------------------------- 
     0180 1051 4001   454869.87   1118435.64       86.96      0.0000 
     Sm ěrník orientace =    98.6589 
 -------------------------------------------------- -------------------------- 
     0180 1051 4001   454869.87   1118435.64       86.96      0.0000 
     0180 1051 4007   454725.69   1118332.60      1 16.28    134.1112   
     0180 0160 0078   454699.41   1118454.69       86.09    216.9380   
     0180 0160 0077   454696.69   1118421.25       87.15    192.1363   
     0180 0160 0076   454703.63   1118390.37       90.42    169.4399   
     0180 0160 0075   454722.84   1118347.74      1 04.97    140.1449   

 

Program Geus byl před programem Kokeš pro výpočetní práce 

upřednostněn především pro, dle mého názoru, efektivnější řešení výpočetních 

činností. Naopak grafické zpracování bylo řešeno za pomocí programu Kokeš a to 

hlavně pro bezplatnou dostupnost tohoto programového vybavení pro studenty. 

 

3.7 Vytyčovací práce v terénu a zp ůsob ozna čení lomových bod ů 

hranice pozemku 

Vytyčovací práce v terénu tvoří závěrečnou etapu celého procesu vytyčení 

hranic pozemků. Vytyčovacími pracemi v terénu je myšleno přesné vymezení 

pozice lomového bodu hranice pro označení trvalým způsobem. Pro vytyčovací 

práce byla zvolena metoda polární, v dnešní době nejčastěji používaná metoda 

vytyčování i měření. Vytyčení polohy bodů polárními souřadnicemi je založeno na 

známé horizontální vzdálenosti od stanoviska k vytyčovanému bodu a úhlu od 

určitého pevného směru. Při vytyčovacích pracích bylo vycházeno z pomocných 

bodů měřické sítě, vybudovaných a zaměřených v rámci předcházejících činností. 

Vytyčovací práce byly provedený na základě  polárních vytyčovacích prvků.  
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Postup vyty čení lomových bod ů hranice pozemku:  

• V terénu byl vhodně zvolen bod měřické sítě, jako výchozí bod pro 

vytyčení lomových bodů hranice pozemku, dle variant polárních 

vytyčovacích prvků.  

• Následovala orientace podle připravených vytyčovacích prvků a 

nastavení výchozího nulového směru. Pro kontrolu byla ověřena 

další orientace na pomocné body měřické sítě. 

• Na základě vytyčovacích prvků byl nastaven vytyčovaný směr a 

figurant byl do tohoto směru zařazen, zprvu přibližně, dle 

kolimátoru, poté přesně podle nitkového kříže dalekohledu. 

Figurantovi také byla sdělena délka od stanoviska k vytyčovanému 

bodu pro přibližnou polohu. 

• Poté proběhlo přeměření vzdálenosti od stanoviska k figurantovi a 

figurant byl naveden podle měřené délky a délky stanovené 

vytyčovacími prvky blíže stanovisku nebo naopak, o rozdíl vzniklý 

ve vytyčované délce. 

• Jakmile bylo dosaženo shody mezi vytyčovanými a stanovenými 

hodnotami vytyčovacích prvků, byla provedena stabilizace 

lomového bodu. 

Způsob stabilizace lomových bod ů hranic pozemk ů 

Lomové body hranice pozemků byly trvale označeny v terénu znaky 

z plastu. Dnes je tento způsob stabilizace nejčastěji využívaný pro trvalé označení 

lomových bodů hranic pozemků. Použity byly znaky z plastu s celkovou délkou 

znaku 500 mm, které jsou zobrazeny na obrázku 16. Hraniční znak je složen ze 

dvou částí, plastové hlavy a ocelového trnu roxorového typu, zakončený 

konstrukcí, která zabraňuje vytažení již figurujícího znaku v terénu. Plastová hlava 

má rozměr 100 × 100 × 50 mm, průměr ocelového trnu je 15 mm. Uvedené 

rozměry související se znaky z plastu vyhovují nárokům, které stanovuje vyhláška 

č.26/2007 Sb., ve znění vyhlášky č.164/2009 Sb. pro tento způsob označení 

lomových bodů hranice pozemků. 
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Plastové znaky se po vytyčení polohy lomového bodu na toto místo 

zatloukly, tak aby hlava hraničního znaku mírně vyčnívala nad terén. Znaky 

z plastu byly signalizovány zatlučeným kolíkem, označeným reflexním sprejem, 

především proto, aby bylo eliminováno zničení hraničního znaku a pro případné 

snadnější nalezení hraničního znaku v budoucnu. 

Obrázek 16: Použité hrani ční znaky 

Po vytyčení lomových bodů hranic pozemků bylo provedeno kontrolní 

zaměření vytyčených bodů pro ověření, zda nedošlo při vytyčení k chybě. 

Vytyčené body byly zaměřeny metodou polární z pomocných bodů měřické sítě. 

Závěrečnou činností v terénu bylo změření oměrných měr nově vytyčených a 

označených lomových bodů pásmem. Nyní jsou veškeré geodetické činnosti 

související s měřením v terénu u konce, následuje grafické zpracování a 

seznámení s vytyčením dotčené vlastníky vytyčením hranic pozemků. 

V terénu bylo vytyčeno celkem 19 lomových bodů hranice pozemků, 

přičemž  pro trvalé označení lomových bodů bylo použito znaků z plastu. Při 

vytyčování lomových bodů nebylo nalezeno původní označení bodů 

požadovaných k vytyčení, ale v rámci kontrolního zaměření podrobných bodů 

v zájmové lokalitě odpovídaly svou polohou tři sloupky plotu v terénu s lomovými 

body hranice pozemku v katastrální mapě. Na základě měřených hodnot 

 kontrolního zaměření, byla provedena kontrola vytyčení polární metodou 
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v geodetickém programu Geus. Kontrolní výpočet byl opět protokolován a poté 

použit pro tvorbu dokumentace ZPMZ. 

 

3.8 Grafické zpracování dokumentace o vyty čení hranice 

pozemku a dokumentace ZPMZ 

Grafické zpracování bylo řešeno s použitím geodetického programu 

Kokeš. Vyhotovit bylo zapotřebí dokumentaci o vytyčení hranice pozemku, mezi 

kterou patří vytyčovací náčrt, protokol o vytyčení hranice pozemku a také 

grafickou dokumentaci ZPMZ tvořenou náčrtem.  

Podkladem pro náčrt byla DKM, která se doplnila o další prvky mezi které 

patřily čísla bodů vytyčovaných, kontrolně zaměřených, výchozích, pomocných, 

dále oměrné míry, způsoby stabilizace, měřická síť a čísla popisné případně 

evidenční budov. Vytyčovací náčrt se obsahově podobá náčrtu ZPMZ, ale na 

rozdíl od náčrtu ZPMZ byl doplněn seznamem souřadnic vytyčených bodů, 

znázorněním vytyčovacích prvků vytyčovaných bodů, vhodné je uvést čísla 

popisná nebo evidenční. Vytyčovací náčrt obsahuje také razítko ve spodním rohu 

vytyčovacího náčrtu, kde byly uvedeny údaje, charakterizující vytyčení hranice 

pozemku. Náležitosti vytyčovacího náčrtu jsou též uvedeny v teoretické části 

bakalářské práce označené „2.5.1. Vytyčovací náčrt“, kde jsou podrobně popsány 

také formální požadavky na vytyčovací náčrt. 

Protokol o vytyčení hranice pozemku byl vyhotoven na podkladě 

formuláře, který poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální na svých 

internetových stánkách http://cuzk.cz v sekci formuláře. Údaje o dotčených 

vlastnících pozemků vytyčením, které tvoří část obsahu protokolu o vytyčení 

hranice pozemku, byly získány prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí 

pomocí internetu na výše uvedených internetových stránkách.  

Kompletní dokumentace o vytyčení hranice pozemků je obsažena 

v příloze č.1 a příloze č. 2 bakalářské práce. Následující obrázek 17 představuje 

pracovní  prostředí programu Kokeš při tvorbě vytyčovacího náčrtu.  
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Obrázek 17: Ukázka grafického zpracování v programu  Kokeš 

Při tvorbě grafické dokumentace ZPMZ bylo zapotřebí vyhotovit náčrt, jak 

již bylo uvedeno a další náležitosti, mezi které patřilo zpracování a vyhotovení 

popisového pole ZPMZ, zápisníku měření a protokolu o výpočtech. Popisové pole 

ZPMZ bylo vyhotoveno vyplněním odpovídajícího formuláře poskytovaného také 

ČÚZK. Základem protokolu o výpočtech byly jednotlivé protokolované činnosti 

programem Geus. Zápisník měření byl tvořen měřenými hodnotami pro ověření 

geometrického základu, pro určení souřadnic pomocných bodů měřické sítě a 

kontrolně zaměřených bodů. Kompletní ZPMZ tvoří přílohu č.1 bakalářské práce. 

Součásti ZPMZ byl také výměnný formát VFK. 

 

3.9 Seznámení dot čených vlastník ů s vyty čením v terénu 

Pro tyto účely byli dotčení vlastníci písemně pozváni k seznámení 

s výsledkem vytyčení v terénu. Vlastníkům byl ukázán průběh vyznačených hranic 

v terénu, v krátkosti byl vysvětlen postup vytyčení a informace o tom, jaké 

podklady byly pro vytyčení použity. Vlastníci měli možnost nahlédnout do 

dokumentace o vytyčení hranice pozemku a byl jim nabídnut prostor pro případné 

dotazy a připomínky.  
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Seznámení s vytyčením se zúčastnilo šest vlastníků a žádný z vlastníků 

neměl k vytyčení připomínky. Celkem se jednalo o šest vlastníků z osmi, z toho ve 

dvou případech se jednalo o vlastnictví obcí Třanovice a Hnojník, ostatní vlastníky 

tvořily fyzické osoby. Dotčení vlastníci obdrželi kopii dokumentace o vytyčení. 

 

3.10   Předání ZPMZ a dokumentace o vyty čení na katastrální 

pracovišt ě  

ZPMZ a dokumentace o vytyčení hranice pozemku byla předána 

k založení mezi měřickou dokumentaci ZPMZ na Katastrální pracoviště ve Frýdku-

Místku ve stanovené lhůtě 90 dní od seznámení s vytyčením v terénu. 

V elektronické podobě byl předán výměnný formát VFK. Výměnný formát 

obsahoval změnu označení vytyčených lomových bodů vytyčované hranice  

příslušnou mapovou značkou mezníku. 
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4 Závěr 

 

  Cílem této bakalářské práce bylo realizovat vyznačení hranice pozemků 

v katastrálním území Třanovice a vyhotovit stanovenou dokumentaci k této časté 

zeměměřické činnosti. Teoretická část bakalářské práce pojednávala o 

předepsaných náležitostech dokumentace o vytyčení hranice pozemku, 

podkladech pro vytyčení, formální úpravě a dalších důležitých informacích, které 

souvisejí s činnostmi při vytyčování hranice pozemků. Praktická část práce se 

věnovala konkrétnímu zadání vytyčení hranice pozemků.  

Činnosti, které vedly k vyznačení lomových bodů hranice pozemků 

v terénu, obnášely práce přípravné, rekognoskace terénu, připojovací měření, 

měření kontrolní a úkony vytyčovací. Při zhodnocení celého procesu vytyčení lze 

konstatovat, že během realizace těchto činností nedošlo ke komplikacím, připojení 

lokality do S-JTSK proběhlo úspěšně, byly splněny stanovené nároky na přesnosti 

jak při měření, tak při vytyčování, dle požadavků byly lomové body hranice 

pozemků v terénu vytyčeny a trvale označeny. Vyhotovená dokumentace o 

vytyčení hranice pozemků a ZPMZ figuruje jako oficiální dokumentace tohoto 

vytyčení mezi měřickou dokumentaci katastrálního území Třanovice na 

Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský kraj s Katastrálním pracovištěm Frýdek – 

Místek.  

Závěrečným posouzením je porovnání polohy vytyčených lomových bodů 

hranice pozemků v terénu s aktuálním stavem v terénu. Lze říci, že hranice, 

vytyčené a trvale označené, opticky odpovídají znatelným rozhraním mezi 

jednotlivými pozemky v terénu, především hranice s lesním pozemkem a hranice 

trvalého travního porostu s ornou půdou v terénu.    
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