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Anotace 
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala zpracováním geometrického plánu 

na rozdělení pozemku v katastrálním území Hejčín. Je zde popsán postupný sled prací od 

zadání zakázky, získání podkladů, měření a vytyčení v terénu. Poslední fází je 

vypracování, ověření a potvrzení geometrického plánu tak, aby odpovídal po všech 

stránkách svými náležitostmi a přesností právním předpisům. Výsledný geometrický plán 

bude předmětem zápisu do katastru nemovitostí. 

 

Klí čová slova: geometrický plán, rozdělení pozemku, katastr nemovitostí 

 

 

Summary 
In my bachelor thesis, I have dealt with the elaboration of a geometric plan for the 

division of a land estate in the cadastral area Hejčín. The subsequent order of operation 

including the order commissioning, gathering of data, measuring and terrain delineation is 

described here. The last stage consists of the execution, verification and confirmation of 

the geometric pan in such a way that it corresponds with the legal regulations. The 

resultant geometric plan will be subject to a record into the cadastre.  
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Seznam použitých zkratek:  

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČSN česká státní norma 

DKM digitální katastrální mapa 

GP geometrický plán 

GÚ geodetické údaje 

ISKN informační systém katastru nemovitostí 

KK kód kvality 

KM katastrální mapa 

KN katastr nemovitostí 

k.ú. katastrální území 

PM typ řízení, podklady pro měření 

ppm par per milion, 1 milióntina 

PPBP podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI soubor grafických informací 

SPI soubor popisných informací 

VFK výměnný formát katastru nemovitostí 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním geometrického plánu na rozdělení 

pozemku v katastrálním území Hejčín, jeho následným vytyčením v terénu a zpřesněním 

geometrického a polohového určení pozemku. 

1.1. Historie a mapování v lokalit ě 

Něco málo z  historie katastrálního území Hejčín. Jméno Hejčín se objevuje 

v nejstarší listině v českých zemích z 3. února 1078, kdy olomoucký kníže Ota se svou 

uherskou manželkou Eufemií založili rodinný klášter na Hradisku u Olomouce. Mezi 

vesnicemi, které klášteru přináležely, byla i ves Haychin-Hejčín. Název značí ves lidí 

Hajkových [6].  

Původní mapování vycházelo ze stabilního katastru, z měřítka mapy 1:2880 z roku 

1834. Od 1. 1. 1935 podle „Instrukce A“ se vytvářely mapy v měřítku 1:1000 na 

hliníkových foliích (obrázek č. 1) Podkladem byly polní náčrty vytvořené na základě 

mapování, a to zejména pomocí ortogonální metody.  

 

Obrázek 1 – Snímek původní KM Olomouc 9-0/21 
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V současnosti je platným operátem digitální katastrální mapa, zkráceně DKM, a to 

od 2. 1. 1998. Pozemky jsou vedeny ve dvou číselných řadách, odděleně pro pozemkové 

a stavební parcely.  

V daném katastrálním území je povinnost měření v S-JTSK. Jedná se o systém 

jednotné trigonometrické sítě katastrální, jenž je závazným geodetickým referenčním 

systémem na území České republiky pro zeměměřické činnosti. Tento systém je definován 

Besselovým elipsoidem a Křovákovým zobrazením, což je dvojité konformní kuželové 

zobrazení v obecné poloze. 

1.2. Popis lokality 

Zájmová oblast leží na západním konci katastrálního území. Jedná se o z větší části 

travinami zarostlý a neobdělávaný pozemek. Ze dvou stran obklopený nízkými bytovými 

domy, a to ulicí Matochova a Ovesná. Ústřední historickou dominantou je římskokatolický 

kostel sv. Cyrila a Metoděje z období let 1929-1932, stojící na stejnojmenném náměstí. 

Z levé strany vytváří přirozenou hranici remízek, oddělující jednotlivá pole a zároveň 

korespondující s katastrální hranicí sousedního k.ú. Řepčín. 

 

 

               Obrázek 2 - Snímek DKM a ortofotomapy 
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2. Přípravné práce  

2.1. Souhlas na d ělení pozemku 

Od objednavatele zakázky bylo dodáno sdělení příslušného stavebního odboru 

Magistrátu Města Olomouce (příloha č. 1), že souhlasí s navrhovaným dělením pozemků. 

Dělit či scelovat pozemky lze totiž jen na základě územního rozhodnutí nebo jiného 

rozhodnutí či opatření, které je přílohou při zápisu. 

2.2. Podklad pro vyhotovení 

Na katastrálním pracovišti v Olomouci se získaly tyto podklady: 

• číslo ZPMZ (519), 

• číslo PM (2042/2009), 

• poddělení parcel (380/140, 401/44), 

• výměnný formát DKM ve tvaru vfk (045_0519ex.vfk), 

• přehled sítě PPBP (příloha č. 3b). 

 

Z databáze ISKN, prostřednictvím webových stránek www.cuzk.cz [7], se získaly 

tyto údaje: 

• informace o dotčených parcelách (380/135, 380/138, 401/29, 401/33, 401/34, 

478/1) - příloha č. 2, 

• místopisy PPBP (520, 521, 522, 523, 524, 525) - příloha č. 3a. 

 

Po domluvě s objednavatelem bylo odsouhlaseno nejen zpracování GP, ale i zpřesnění 

polohového a geometrického určení pozemku. Hlavním důvodem bylo zlepšení kódu 

kvality podrobných bodů dotčených změnou.  
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3. Zeměměřická činnost v terénu 

Zeměměřické činnosti v terénu musí být provedeny tak, aby při použití 

geodetických metod umožnily určit souřadnice podrobných bodů s určitou přesností [1] 

a výsledek měření mohl být přesně zobrazen a spojen s nezměněným a správně 

zobrazeným polohopisným obsahem katastrální mapy.  

3.1. Použité m ěřické p řístroje a pom ůcky 

Pro měření byl použit elektronický dálkoměr fy. SOKKIA (obr. č. 3), jehož 

technické parametry jsou uvedeny v tab. č. 1. Odrazný hranol stejné značky typu AP01 

v tab. č. 2.  

 

Obrázek 3 – Totální stanice Sokkia SET3X 
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Tabulka 1 – Technické parametry totální stanice SOKKIA SET3X 

Přesnost úhlového měření 3“/1 mgon/0,015mil 

Přesnost délkového měření-bez hranolové 

                                           -s hranolem AP01 

± (3+2 ppm) mm   

± (2+2 ppm) mm    

Citlivost libel                     -trubicová 30“/2 mm 

Doba měření 0,9 s 

Automatický dvouosý kapalinový kompenzátor  

 

Tabulka 2 – Technické parametry odrazného hranolu SOKKIA APO1 

Přesnost +2“ 

Konstanta 0/-30 mm 

 

Dále se použily tyto pomůcky: dřevěný stativ, výtyčka, 50m ocelové pásmo, 

dřevěné kolíky, znaky z plastu, hřebové značky, kladivo a barva ve spreji. 

3.2. Rekognoskace v terénu 

Před započetím měření a na základě přehledu sítě PPBP, místopisů a pásma se body 

PPBP identifikovaly v terénu. Jedná se o rohy budov, body č. 045000000521, 

045000000522, 045000000525 a ocelový hřeb v obrubníku, bod č. 045000000525. 

Plastový mezník 045000000520 nebyl dle geodetických údajů nalezen. Přes internetový 

portál www.cuzk.cz se přistoupilo k vyplnění formuláře o zničení bodu.  

Vzhledem k lokalitě zarostlé vysokou trávou, křovím a v části vzrostlými stromy, 

se zvolilo volné stanovisko tak, aby z něj bylo vidět na body podrobného polohového 

bodového pole, okolní rohy domů a na navrhovanou novou hranici. Pro následné vytyčení 

podrobných bodů se stanovisko trvale stabilizovalo hřebovou značkou.   
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3.3. Zaměření dané lokality 

Při polární metodě se určuje poloha bodu pomocí polárních souřadnic, tj. pomocí 

vodorovného úhlu (mezi orientačním směrem a určovaným bodem) a délky (od stanoviska 

k určovanému bodu).  

 V geodézii se měří úhly vodorovné (horizontální) a svislé (vertikální): 

• vodorovný úhel ω - se měří v úrovni horizontu přístroje. Horizont představuje 

vodorovná rovina π kolmá k tížnici a procházející točnou osou dalekohledu teodolitu. 

Vodorovný úhel je pak úhel sevřený svislými rovinami ρ1 a ρ2, které jsou proloženy 

záměrnými paprsky. 

• svislým úhlem - může být úhel výškový +ε , úhel hloubkový -ε anebo úhel zenitový z, 

•  výškový úhel +ε - měříme od 

vodorovné roviny π ve svislé rovině 

ρ1 k záměrnému paprsku ležícímu 

nad vodorovnou rovinou π, 

• hloubkový úhel -ε - měříme od 

vodorovné roviny π ve svislé rovině 

ρ2 k záměrnému paprsku ležícímu 

pod vodorovnou rovinou π, 

• zenitový úhel z - měříme od tížnice 

směřující k zenitu ve svislé rovině 

k záměrnému paprsku (někdy též 

nazývaná zenitová vzdálenost). 

Obrázek 4 – Základní úhly 

Na stanovisku se nejprve provedla hrubá a poté jemná centrace a horizontace. 

Centrování nad bodem se děje s využitím optického dostřeďovače. Do vodorovné polohy 

se urovnává teodolit pomocí stavěcích šroubů a trubicové libely, která se musí urovnat ve 

dvou na sebe kolmých směrech. Jemnou horizontaci zajišťuje dvouosý kompenzátor.  

Přesné urovnání a dostředění se několikrát opakuje, protože oba úkony se vzájemně 

ovlivňují. 
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Elektronický dálkoměr pracuje na principu určení vzdálenosti z rychlosti šíření 

světelných elektromagnetických vln za určitý velmi krátký čas. Měřená délka se určuje 

z počtu celých period vlnové délky a doměrku, který se určí měřením: 

 dns +⋅=⋅ λ2 , kde s, je vzdálenost, 

         λ  vlnová délka, 

                                 d doměrek neboli fázový posun. 

 Modulovaná vlna z vysílacího zařízení (teodolit) dopadne na hranol (reflektor), 

odrazí se a postupuje zpátky k přijímacímu zařízení. Zde se signály porovnají a určí se 

fázový rozdíl. Výsledná délka se zobrazí na displeji. 

Na stanoviskách se registrovaly nejprve šikmé délky, vodorovné a zenitové úhly 

na body podrobného polohového bodového pole a poté na okolní body polohopisu.  

Veškeré měřené délky jsou do vzdálenosti 200 m. Fyzikální opravy (teplota, tlak) a 

matematické opravy (z kartografického zkreslení) se nenastavovaly.  

Naměřené hodnoty se ukládají přímo do vnitřní paměti přístroje a s využitím 

bezdrátové technologie „bluetooth“ se po ukončení práce v terénu přenesly do počítače. 

Do aktuálního snímku KM, který představuje polní náčrt (příloha č. 4), se postupně 

během měření identické body označily číslem. 
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4. Výpočetní práce  

4.1. Použitý software 

Všechny geodetické výpočty, grafické práce, výstupní formuláře byly vyhotoveny 

v programu Kokeš 9.53 fy. GEPRO, spol. s r. o., Štefánikova 52, Praha 5. Systém KOKEŠ 

zahrnuje editor rozsáhlých geografických dat uložených souborově ve výkresech, 

rastrových podkladech a geodetických údajů o bodech uložených v seznamech souřadnic. 

Také obsahuje moduly pro zpracování měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, 

nástroje na kontroly a topologické úpravy dat a další. 

Je schopným nástrojem pro všechny běžné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu 

mapových děl. Pro některé speciální úlohy jsou určeny jeho další nadstavby, např. Geplan, 

pro tvorbu tabulek geometrických plánů. 

Systém KOKEŠ je vybaven vlastním programovacím jazykem (KOKEŠ BASIC), 

což umožňuje doplnění jeho široké nabídky funkcí podle vlastních potřeb. Všechny 

výpočty jsou protokolovány a odpovídají právním předpisům. 

4.2. Charakteristika a kritéria p řesnosti m ěření 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů je základní 

střední souřadnicová chyba xym  daná vztahem:   

 ( )2 20,5xy x ym m m= ⋅ +  ,kde yx mm ,  [m] jsou střední chyby určení souřadnic x, y. 

Polohu podrobných bodů KK 3 je třeba určit měřením v terénu tak, aby základní 

střední souřadnicová chyba  xym  nepřesáhla kritérium xym = 0,14 m. 

Kód kvality podrobných bodů se stanoví podle hodnoty výběrové střední 

souřadnicové chyby v závislosti na základní střední souřadnicové chybě xym  u podrobných 

bodů určených geodetickými či fotogrammetrickými metodami (KK 3,4,5). Pokud je 

podrobný bod určen digitalizací analogové mapy, záleží při určení kódu kvality na měřítku 

mapy (KK 6,7,8). Možnosti jsou uvedeny v následující tabulce. 
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                    Tabulka 3 – Určení kódu kvality podrobných bodů 

Kód  

kvality 

Základní střední 

souřadnicová chyba 

xym  

Měřítko katastrální 

mapy 

3 0,14 m  

4 0,26 m  

5 0,50 m  

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

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

8 1,00 m 1:2880 a jiné neuvedené 

4.3. Protokol o výpo čtech  

Protokol o výpočtech (příloha č. 5) je přílohou záznamu podrobného měření změn. 

A v tomto konkrétním případě obsahuje: 

• zápisník, 

• seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů 

a výměr, 

• údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených výsledků 

s mezními hodnotami, 

• vytyčovací prvky, 

• výpočet číselně určených výměr, 

• seznam souřadnic nově určovaných bodů, 

• datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 
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4.3.1. Zápisník 

Zápisník obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, 

identických a nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, popřípadě doplňující 

popis bodů.  

Tabulka 4 - Zápisník 

 
00NMSDR20     10NM20209GP          
13CPKor. z nadm. vysky: X                                        
13CPRefr a zakriv: X                                             
13CPAtmos korekce: X                                             
01NM=SET3X                            
13PCTyp hranolu: Hranol                                          
13PCP.C.mm Applied: -30    
 
02TP4001                                                 
11KI40015523  0.00000000                                     
07TP40015523  0.00000000  0.00000000 
09F140015523  80.6280000  100.328400  0.00000000         523       
09F140015525  84.7180000  99.9690000  4.28120000         525       
09F140018023  35.5890000  97.5760000  182.180200         000935230023       
09F140015521  89.6450000  101.220200  109.110800         521       
09F140015522  79.6520000  101.289600  109.334800         522       
09F140010001  17.1050000  98.9014000  365.373400  R DO    60002        
09F140010002  54.0700000  100.030800  399.385000  R DO    2298647        
09F140010003  24.0840000  99.8040000  317.640200  R DO    60006        
09F140010004  25.5670000  99.7954000  290.621200  R DO    2298367        
09F140010005  35.9070000  99.7912000  206.842800  R DO    2298395          
09F140010006  26.1790000  99.8066000  344.982200  R DO    2298492          
09F140014002  26.8300000  96.2777000  101.821000  S T     4002       
 
02TP4002                                                  
11KI40024001  0.00000000                                     
07TP40024001  0.00000000  0.00000000 
09F140024001  26.8310000  100.328400  329.102400         4001     
09F140025552  53.6900000  100.411800  148.718400         552      

 

4.3.2. Polární metoda  

Jde-li o volné stanovisko, musí být změřeny nejméně dvě délky a dva vodorovné 

směry. Směry se v tomto případě musejí protínat pod úhlem v rozmezí 30 gon až 170 gon 

[5].  

Nejprve bylo spočteno volné stanovisko z bodů geometrického základu. Při ověření 

souřadnic stávajících podrobných bodů polohopisu nebyly překročeny mezní souřadnicové 

chyby xyu  (dvojnásobek základní střední souřadnicové chyby xym ). Ukázka v tabulce: 
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Tabulka 5 – Výpočet volného stanoviska 

 ************************************************** ***************************** 
  polární metoda 
  _________________________________________________ _____________________________ 
  volné stanovisko 4001 
 
  orientace   td  m.délka  m ěř.sm ěr  vert.úhel       Y            X        Z 
  --------------------------- [gra] --- [gra] ----- ---------------------------- 
   045000000523 2   80.628    0.0000  100.3284  548 415.970  1120494.220 
   045000000525 2   84.718    4.2812   99.9690  548 422.830  1120494.920 
   045000000521 2   89.645  109.1108  101.2202  548 447.080  1120369.220 
   045000000522 2   79.652  109.3348  101.2896  548 439.090  1120375.020 
   ------------------------------- 
   výpo čet volného stanoviska MN Č: 
   ------------------------------- 
   bod           m ěř.sm ěr red.délka  vyr.sm ěr  vyr.délka    dfi       ds 
   ------------------------------------ [gra] ----- -------- [gra] -------------- 
   045000000523    0.0000    80.627    0.0265    80 .648   -0.0265   -0.022 
   045000000525    4.2812    84.718    4.2489    84 .828    0.0323   -0.110 
   045000000521  109.1108    89.629  109.1075    89 .629    0.0033   -0.001 
   045000000522  109.3348    79.636  109.3484    79 .761   -0.0136   -0.126 
   ------------------------------------------------ ----------------------------- 
   vypo čten bod: Y=548376.19  X=1120424.07 
   orienta ční posun = 32.8122 gra; st řední chyba or. posunu - morp = 0.04117 gra 
   st řední polohová chyba - mxy = 0.08037 m;  mezní hodno ta = 0.14000 m 
   ------------------------------------------------ ----------------------------- 
   výpo čet podrobných bod ů 
   ----------------------- 
          bod     délka  vod. sm ěr  ver. úhel p řevýšení v.cíle   dom.   kol. 
   --------------------------- [gra] ---- [gra] --- --------------------------- 
          60002    17.105   365.3734    98.9014     -.---  0.000               
   ................................................ ........................... 
                                            druhý v ýpo čet bodu: 045000060002 
   ................................................ ........................... 
   045000060002     p ůvodní bod        548375.73   1120441.09                6 
   045000060002     vypo čtený bod      548375.70   1120441.16                3 
     vzdálenost bod ů=0.08; st řední polohová odchylka=0.05 
     mezní polohová odchylka=0.42 
     výsledný bod - p ůvodní bod 
   045000060002                        548375.73   1120441.09                6   

 

4.3.3. Přečíslování dosavadních bod ů 

Nové body 045005190001 a 045005190002 se vyrovnaly na stávající vlastnické 

hranice parcel. Pokud by nedošlo k zpřesnění, jejich KK by získal kvalitu 6. V našem 

případě dochází k přečíslování bodů a zvýšení přesnosti, tedy ke změně kódu 

charakteristiky kvality. 

Tabulka 6 – Změna čísla a kódu kvality podrobných bodů 

 
 
 
    p ůvodní č. b.                      KK    nové č. b.                         KK 
    045001730008  548527.30 1120371.67  6    045005190005  548527.30 1120371.67  3 
    045002298679  548409.58 1120414.74  6    045005190004  548409.58 1120414.74  3 
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4.3.4. Vyrovnání bod ů na přímku 

Tento početní úkon má specifický význam pro určení kódu kvality souřadnic 

podrobných bodů nové hranice, vyrovnávající se na stávající hranici. Pokud by byl kód 

kvality stávajícího bodu horší kvality než KK3, pak vyrovnaný bod přebírá vždy KK bodu 

s nejvyšší číselnou hodnotou. 

Po přečíslování se nové body 045005190001, 04505190002 vyrovnaly na dané 

podrobné body stejné kvality.  

4.3.5. Průsečík přímek 

Metoda průsečíku přímek se použila pro určení souřadnic podrobného bodu 

045005190003, který se dočasně stabilizoval dřevěným kolíkem. KK nového bodu se určil 

dle nejhorší kvality stávajících bodů. 

4.3.6. Kontrolní om ěrné  

  Výpočet se použil k porovnání délek ze souřadnic s naměřenými hodnotami. 

K posouzení dosažené přesnosti se provedlo nezávislé kontrolní zaměření nových bodů 

a poté metodou kontrolních oměrných změření délek pásmem.  

4.3.7. Výpočet vým ěr  

Dané parcely 380/135 a 401/29 jsou v SPI evidovány s kódem způsobu určení 

výměry 0. V důsledku zpřesnění lze výměry parcel 380/135, 380/140 a 401/44 určit 

s kódem způsobu určení 2.  

Tabulka 7 – Ukázka výpočtu výměry nové parcely 401/44 

*************************************************** ** 
výpo čet vým ěry 401/44 
   číslo bodu          Y           X    KK   om ěrná 
--------------------------------------------------- -- 
   045005190002  548485.20  1120415.00  3 
   045005190003  548452.40  1120377.62  3     49.73  
   045005190004  548409.58  1120414.74  3     56.67  
   045001730080  548403.99  1120420.43  3      7.98  
   045001730034  548440.11  1120461.59  3     54.76  
   045001730078  548464.51  1120436.28  3     35.16  
   045005190002  548485.20  1120415.00  3     29.68  
--------------------------------------------------- -- 

   vým ěra = 3392.09 m2 [2] 
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4.3.8. Seznam sou řadnic 

Seznam souřadnic nových bodů obsahuje: 

• úplné, tedy dvanáctimístné číslo bodu, 

• souřadnice obrazu, jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v platné  KM 

v jejím souřadnicovém systému a v případě KM v S-JTSK se mohou lišit 

od souřadnic polohy do vzdálenosti dané mezní souřadnicovou chybou pro daný 

kód charakteristiky kvality souřadnic, 

• souřadnice polohy, jsou souřadnice určené geodetickými či fotogrammetrickými 

metodami s přesností charakterizovanou základní střední souřadnicovou chybou 

xym = 0,14 m. Za souřadnice polohy se považují i body ze schváleného projektu 

pozemkových úprav anebo body, jejichž poloha je odvozena výpočtem od těchto 

bodů. 

• kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového určení. 

Každý bod má právě jeden kód charakteristiky kvality souřadnic, jelikož jen 

jedny souřadnice určují nemovitost, na jejíž hranici bod leží. 

• případně poznámku. 

Tabulka 8 – Seznam souřadnic nových bodů 

U pomocných měřických bodů, které nebudou v novém stavu podrobnými body 

polohopisu KM, se neuvádí souřadnice obrazu a kód kvality. 

 

                                            Seznam souřadnic (S-JTSK) 
 
 
                      Sou řadnice obrazu             Sou řadnice polohy 
  číslo bodu   |        Y            X    kv. |        Y            X    kv. | Poznámka 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
  45005190001  |  548449.40   1120374.21      |  54 8449.40   1120374.21   3  |  
  45005190002  |  548485.20   1120415.00      |  54 8408.84   1120397.11   3  |  
  45005190003  |  548452.40   1120377.62      |  54 8452.86   1120378.15   3  |  
  45005190004  |  548409.58   1120414.74      |  54 8398.92   1120402.08   3  |= 045002298679  
  45005190005  |  548527.30   1120371.67      |  54 8527.30   1120371.67   3  |= 045001730008  
  45005194001  |                              |  54 8376.19   1120424.07      |  
  45005194002  |                              |  54 8400.26   1120412.23      | 
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4.4. Záznam podrobného m ěření změn 

ZPMZ (příloha č. 8) je podkladem pro vyhotovení geometrického plánu a má tyto 

náležitosti: 

• popisové pole, 

• náčrt, 

• zápisník (kapitola 4.3.1.), 

• protokol o výpočtech (kapitola 4.3.), 

• záznam výsledků výpočtů výměr parcel (dílů), 

• kopii dokumentaci o vytyčení pozemku (kapitola 5.4). 

Úplné číslo podrobného bodu je dvanáctimístné, kde  

• první tři číslice jsou pořadovým číslem katastrálního území v rámci okresu, 

• čtvrtá číslice je uvnitř okresu buď nulová, nebo může znamenat příslušnost 

ZPMZ do katastrálního území sousedního okresu a pak má hodnotu v rozmezí 

1až 8, 

• pátá až osmá číslice jsou číslem ZPMZ, 

• poslední čtyři číslice jsou vlastním číslem bodu uvnitř ZPMZ změn v rozsahu 

0001 až 3999. 

Čísla pomocných měřických bodů se číslují stejně, jen v posledním čtyřčíslí 

začínají od 4001 včetně. 

4.4.1. Popisové pole 

Věcné a formální náležitosti jsou určeny tiskopisem Úřadu. Znázornění je na 

následujícím obrázku: 
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Obrázek 5 – Popisové pole ZPMZ 

Pod popisové pole se uvádí údaje o seznámení vlastníků s průběhem a trvalým 

označením nových navrhovaných hranic. 

ZPMZ se číslují v rámci jednoho katastrálního území v rozsahu 0001 až 9999. 

4.4.2. Náčrt 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, měřické sítě, dosavadního 

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

čísla a mapové značky druhů pozemků, značky budov, oplocení a oměrné, záměry 

na vytyčované body, popřípadě další související údaje. Není na závadu, pokud je měřická 

síť zvýrazněna červeně a budovy šrafováním.  

Číslo bodu, jehož poloha se určila z výsledků měření dokumentovaných 

v předchozích ZPMZ, obsahuje na prvním místě číslo tohoto ZPMZ oddělené pomlčkou 

od vlastního čísla bodu. V případě, že takový bod se zruší a nahradí bodem s KK 3, uvede 

se nejprve číslo nového bodu a poté za rovnítko škrtnuté číslo rušeného bodu. 

4.4.3. Záznam výsledk ů výpo čtu vým ěr parcel (díl ů) 

Výpočet výměr parcel (příloha č. 9) obsahuje: 

• číslo GP a označení listu katastrální mapy, 
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• sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním  

    a kódem způsobu výpočtu, 

• případný rozdíl při výpočtu jednotlivých skupin, 

• datum, jméno, příjmení a podpis, která výpočty prováděla. 

 

 

Obrázek 6 – Výpočet výměr 
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5. Vytyčení v terénu 

5.1. Vytyčování hranic pozemk ů 

Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je jeho geometrické 

a polohové určení evidované v souboru SGI. Je-li geometrické a polohové určení dáno jen 

zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě podle původního výsledku zeměměřické 

činnosti, využije se pro vytyčení také tento původní výsledek zeměměřické činnosti. 

Pro vytyčení se mohou využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností, není-li 

zjištěn jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým určením [1]. 

Ze stanovisek 4001 a 4002 se vytyčily a následně se polárně zaměřily podrobné 

body navrhované nové hranice (045005190001, 045005190002, 045005190003) 

a zpřesněné body (045005190004, 045005190005). 

5.2. Označování hranic pozemk ů 

Lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem, zpravidla kameny 

s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonovými.  Znak z plastu musí 

splňovat tyto podmínky: 

• hlava má mít rozměr nejméně 80 mm x 80 mm x 50 mm, 

• noha je z ocelové trubky o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny nejméně 

3 mm nebo z ocelové kulatiny o průměru nejméně 15 mm, 

• celková délka znaku je nejméně 500 mm a noha je opatřena zařízením proti 

vytažení znaku. 

Hraniční znak se umísťuje tak, aby se jeho střed kryl s lomovým bodem hranice. 

Pokud by hraniční znak bránil v užívání pozemku, umísťuje se dle dohody s uživatelem. 

Podrobné body na nové hranici (045005190001, 045005190002) a zpřesněné 

podrobné body (045005190004, 045005190005) se stabilizovaly znaky z plastu fy. 

NATURA HRADEC, s.r.o, Blešno 30, Třebechovice pod Orebem. Ukázka je na obrázku 

č. 7. Kontrolní body 045001730076, 045001730078 na dosavadní hranici, mezi nimiž se 

hranice mění, se označily dočasným způsobem a to dřevěnými kolíky.  
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Obrázek 7 – Stabilizace znakem z plastu 

5.3. Součinnost s vlastníky p ři vyty čení hranice pozemku  

K účasti na projednání vytyčené hranice přizve způsobilá osoba vykonávající 

vytyčení hranice pozemku písemnou pozvánkou všechny vlastníky pozemků, jejichž 

hranice má být vytyčena, nebo na jejichž hranici má být vytyčen alespoň jeden lomový bod  

Seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice provede vytyčovatel ústním 

jednáním. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním 

jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele [1]. 

Na místo vytyčení byli pozváni vlastníci pozemku 380/135, 401/29 a zástupce 

Statutárního města Olomouc (380/138, 401/33, 401/34, 478/1), kteří byli seznámeni 

s vytyčením podrobných bodů v terénu a jejich zpřesněním. Veškeré dokumenty 

odsouhlasili.   

5.4. Dokumentace o vyty čení hranice pozemku 

Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří vytyčovací náčrt se seznamem 

souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemku a protokol o vytyčení hranice 

pozemku (příloha č. 6). Vytyčovací náčrt vychází ze stavu katastrální mapy a obsahuje 
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znázornění bodů geometrického základu, vytyčených lomových bodů, znázornění záměry 

u polárních vytyčovacích prvků a kontrolních údajů.  

Do 30 dnů po seznámení vlastníků průběhem vytyčené hranice pozemků předá 

vytyčovatel stejnopis dokumentace o vytyčení hranice pozemku objednavateli vytyčení 

a vlastníkům dotčených pozemků doručí její kopii [1]. 

Kopii dokumentace o vytyčení hranice pozemku je vytyčovatel povinen do 90 dnů 

po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků příslušnému katastrálnímu 

úřadu k založení do měřické dokumentace jako přílohu záznamu podrobného měření změn 

[1]. 

Protokol o vytyčení hranice pozemku obsahuje: 

• jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo název 

a adresu sídla právnické osoby, která dokumentaci o vytyčení pozemku 

vyhotovila, 

• údaje o objednavateli vytyčení hranice pozemku, 

• název katastrálního území a obce, číslo ZPMZ, údaje o rozsahu vytyčení 

s uvedením parcelních čísel dotčených pozemků, 

• údaje o podkladu, dle kterého bylo provedeno vytyčení, způsob vytyčení, 

• způsob označení lomových bodů vytyčované hranice, 

• údaje o vlastnících pozemků dotčených vytyčením a údaj o účasti na seznámení 

vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků, 

• případné připomínky vlastníků dotčených pozemků k průběhu a označení 

vytyčené hranice pozemku opatřené jejich podpisy,  

• datum a podpis vytyčovatele, kterým potvrzuje vytyčení hranice dle katastru,  

• údaje o ověření. 

5.4.1. Souhlasné prohlášení 

Je-li v geometrickém plánu navrženo zpřesnění geometrického a polohového určení 

pozemků vyžadující doložení souhlasného prohlášení, uvede se nad popisovým polem 
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upozornění:“Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle § 19a odst. 4 

katastrálního zákona navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru nemovitostí 

provést jen na základě souhlasného prohlášení podle § 85 odst. 6 katastrální vyhlášky.“[1] 

Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku a jemu odpovídající 

zpřesněnou výměru 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. 

Neoddělitelnou součástí souhlasného prohlášení je geometrický plán pro průběh vytyčené 

či vlastníky upřesněné hranice. Katastrální úřad při zápisu zpřesněného geometrického 

a polohového určení pozemku a jemu odpovídající zpřesnění výměry považuje projev vůle 

osob za zjištěný, jestliže v souhlasném prohlášení ověřovatel výslovně potvrdil, že 

vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním souhlasné prohlášení 

podepsali. V případě, kdy se zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku 

a jemu odpovídající zpřesnění výměry parcely dotýká většího počtu vlastníků, postačuje, 

je-li ohlášení změny učiněno pouze některým z těchto vlastníků [1]. 

Souhlasné prohlášení (příloha č. 7) obsahuje: 

• označení osob, které činí souhlasné prohlášení, a to jméno, příjmení, adresa 

trvalého pobytu, rodné číslo fyzické osoby nebo název, adresa a identifikační 

číslo právnické osoby, 

• označení nemovitosti parcelním číslem, 

• popis průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku čísly bodů 

podle výsledku zeměměřické činnosti, 

• uvedeno, že hranice nebyly osobami, které prohlášení činí, měněny, nejsou 

sporné a je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru 

nemovitostí a nadále jimi respektovány. 
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6. Geometrický plán  

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

zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy [3]. Geometrický 

plán je technickým podkladem, výsledkem zeměměřických činností a vyhotovuje se pro: 

• změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,  

• rozdělení pozemku, 

• změnu hranice pozemku, 

• vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu, 

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

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

• doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

• opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

• upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

• průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

• vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

6.1. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací. 

Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitosti 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 

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

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

než platná katastrální mapa. 

Dalšími podklady jsou: 

• záznamy podrobného měření změn, 
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•  údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech 

a bodech podrobného polohového bodového pole, 

•  údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického 

podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru 

obsaženy. 

6.2. Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. GP má 

základní formát A4, vyhotovuje se jednostranně. Pokud je větších rozměrů, skládá se do 

základního formátu dle ČSN 01 3111.  Vyhotovuje se takovým způsobem, který zaručí 

jeho zřetelnost, čitelnost a stálost. GP má následující formální náležitosti. 

6.2.1. Popisové pole 

Umísťuje se vždy ve spodní části základního formátu geometrického plánu 

a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 

 

Obrázek 8 – Popisové pole GP 
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Popisové pole obsahuje: 

• účel geometrického plánu, 

• číslo GP složeného z čísla ZPMZ, čísla dle evidence zakázek vyhotovitele 

a úplného letopočtu, 

• údaje o vyhotoviteli (jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby 

nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele), 

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

• způsob označení hranic, 

• údaje o ověření a potvrzení GP. 

6.2.2. Grafické znázorn ění 

Grafické znázornění vychází ze stavu katastrální mapy, vyhotovuje se černě 

 a ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost a čitelnost kresby. Nový stav zobrazené 

změny je zvýrazněn silou čáry. 

 Použijí se zejména tyto mapové značky: 

• tenká čára pro dosavadní stav katastrální mapy, 

• velmi tlustá čára pro nový stav hranic, 

• značka pro hraniční znak bodu (tenká čára) pro dosavadní i nový stav, 

• značka pro hraniční znak bodu (tlustá čára) pro zpřesněný bod, 

• parcelní čísla o velikosti 2-3 mm, nová parcelní čísla se zvýrazní oválkem, 

• značky druhů pozemků a způsobu využití se vyznačí podle údajů pro dosavadní 

stav. 

V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově 

vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. 
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Obrázek 9 – Grafické znázornění GP 

6.2.3. Výkaz dosavadního a nového stavu údaj ů katastru 

nemovitostí 

Obsahuje dosavadní stav, nový stav dotčených parcel a porovnání se stavem 

evidence právních vztahů. 
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Obrázek 10 – Výkaz výměr 

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

parcelám přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listu vlastnictví, výměrách parcel dle 

evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. 

6.2.4. Seznam sou řadnic 

V seznamu souřadnic jsou uvedeny souřadnice nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů, kód kvality bodů a způsob označení v terénu. 

 

Obrázek 11 – Seznam souřadnic na GP 

Souřadnice pro zápis do KN jsou souřadnice, kterými je geometricky a polohově 

určena nemovitost v katastru a je u nich uveden kód charakteristiky kvality. 

V případě, že GP obsahuje souřadnice bodů s kódem charakteristiky vyšším než 3, 

uvádí se také souřadnice určené měřením (souřadnice polohy), pokud jsou odlišné 

od souřadnic obrazu. 
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6.2.5. Výkaz údaj ů o BPEJ 

V souboru popisných informací se dále evidují údaje o BPEJ u parcel 

zemědělských pozemků s vyznačenou příslušností k vlastníku. Údaje o BPEJ tvoří 

pětimístný číselný kód BPEJ a odpovídající výměry dílů parcely podle BPEJ, zasahuje-li 

jich do parcely více. 

 

Obrázek 12 – Výkaz BPEJ 

6.2.6. Výměnný formát vfk 

Na katastrální úřad se kromě dokumentace v listinné podobě přikládá také návrh 

zobrazení změny ve výměnném formátu katastru (obrázek č. 13) a seznam souřadnic 

nových bodů v textovém souboru. 

 

Obrázek 13 – Změnové věty SGI 
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Textový soubor obsahuje úplná čísla bodů, souřadnice obrazu, souřadnice polohy 

a kód kvality. Ukázka v následující tabulce.  

Tabulka 9 – Seznam souřadnic pro katastrální úřad 

 
 
číslo bodu     sou řadnice obrazu     sou řadnice polohy  kód  poznámka 
                  Y         X           Y         X       kv. 
045005190001  548449.40 1120374.21  548449.40 11203 74.21  3  nový bod 
045005190002  548485.20 1120415.00  548485.20 11204 15.00  3  nový bod 
045005190003  548452.40 1120377.62  548452.40 11203 77.62  3  nový bod 
045005190004  548409.58 1120414.74  548409.58 11204 14.74  3  nový bod 
045005190005  548527.30 1120371.67  548527.30 11203 71.67  3  nový bod 
 

 

Výměnný formát informačního systému katastru nemovitostí je také nazýván 

novým výměnným formátem. K veškerým geodatům, vedených ve formě počítačových 

souborů, je umožněn dálkový přístup pomocí internetové sítě. ISKN je informační systém 

pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí a pro zajištění uživatelských služeb. 

 

6.3. Ověření GP 

Ověření vyznačí ověřovatel, úředně oprávněný zeměměřický inženýr dle [4], 

v popisovém poli geometrického plánu, a to na všech stejnopisech. Podpis, datum ověření 

a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje pod otisk razítka ověřovatele.  

6.4. Potvrzení GP 

O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad 

na tiskopisu Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou osobu 

k projednání případných vad v GP s katastrálním úřadem a k převzetí geometrického plánu 

zpět (příloha č. 11). 

Před potvrzením geometrického plánu katastrální úřad zkontroluje, zda 

geometrický plán je vyhotoven pro některý z účelů dle [1]. Dále katastrální úřad zkoumá, 

zda výsledek zeměměřické činnosti má předepsané náležitosti, zda nové a změněné parcely 
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jsou označeny správnými parcelními čísly, zda měření je připojeno na body geometrického 

základu a vychází z údajů z katastru. 

Neshledá-li katastrální úřad vadu, vyznačí jeho převzetí na první stránce 

dokumentace. Údaje o potvrzení GP obsahují číslo řízení, datum, jméno, příjmení a podpis 

zaměstnance pověřeného potvrzováním geometrických plánů a otisk razítka katastrálního 

úřadu se státním znakem. Jeden stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného 

měření změn se ponechá na katastrálním úřadě, ostatní stejnopisy GP se vrátí ověřovateli 

[1]. 
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7. Závěr 

Veškeré zeměměřické práce v terénu, výpočetní a grafické zpracování jsem 

prováděla samostatně, s využitím znalostí a poznatků získaným během studia a v soukromé 

geodetické firmě. 

 Měření bylo provedeno v S-JTSK s kódem kvality 3 u nových bodů. Všechny 

dosažené odchylky podrobných bodů splňují kritéria přesnosti dle [1]. 

Výsledným elaborátem je geometrický plán, který spolu se souhlasným 

prohlášením a s příslušnými listinami je předmětem zápisu do katastru nemovitostí.  
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