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Seznam použitých zkratek 

BPEJ   bonitovaná p�dn� ekologická jednotka  

CZEPOS  �eská sí� permanentních stanic pro ur�ování polohy  

�ÚZK   �eský ú�ad zem�m��ický a katastrální 

DKM   digitální katastrální mapa 

ETRS 89  Evropský terestrický referen�ní systém 

GNSS   Global navigation satellite system  

GPS    Global Positioning System  

ISKN   informa�ní systém katastru nemovitostí 

k.ú.   katastrální území 

KM-D  katastrální mapa digitalizovaná v sou�adnicových systémech                                          

stabilního katastru  

KMD  katastrální mapa digitalizovaná v sou�adnicovém systém u 

Jednotné trigonometrické sít� katastrální 

PDOP Position Dilution of Precision 

PPBP   podrobné polohové bodové pole 

PM   podklady pro m��ení  

RES   registr sou�adnic 

RTK   Real Time Kinematic  

SGI   soubor geodetických informací 

S-JSTK  sou�adnicový systém Jednotné trigonometrické sít� katastrální 

SOBR   sou�adnice obrazu 

SPI   soubor popisných informací 

SPOL   sou�adnice polohy 

UTM   Universal Transversal Mercator  

ZhB   zhuš�ovací bod 

ZPBP   základní polohové bodové pole 

ZPMZ   záznam podrobného m��ení zm�n 
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1. Úvod 

Již od vydání patentu císa�e Josefa II. ze dne 20. dubna 1785, kterým za�alo první 

katastrální mapování v našich zemích, se �lov�k snaží udržet katastrální mapu ve 

stavu, který zaru�uje její aktuálnost v jakékoli dob�. Lidé samoz�ejm� zachází se 

svými pozemky tak, jak je to pro n� zrovna v tu chvíli výhodné. Nemovitosti se 

tedy neustále d�lí, scelují, prodávají, odkupují, darují nebo se na nich rovnou staví 

nemovitost nová. Aby byly všechny tyto zm�ny pr�b�žn� v map� aktualizovány a 

dopl�ovány, vyšel dne 23. kv�tna 1883 zákon �íslo 83/1883 z �íšského zákoníku o 

Evidenci katastru dan� pozemkové, který definuje geometrický plán jako 

technicko-právní instrument sloužící pro systematickou údržbu katastru dan�

pozemkové a pro ozna�ování nov� vznikajících �i d�lených pozemk� v 

pozemkových knihách. 

Od této doby sice podoba geometrických plán� prošla n�kolika zm�nami, jeho 

prvotní ú�el však z�stal nezm�n�n. Dodnes je rovn�ž geometrický plán 

neodd�litelným technickým podkladem k sepsání n�kterých smluv a ve�ejných 

listin. 

Tématem diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu, který by vlastnicky 

vy�ešil hranice v oblasti m�stského parkovišt� tak, aby odpovídaly skute�nému 

stavu v terénu. P�evážná �ást parkovišt� se nachází v katastrálním území Nový 

Ji�ín-M�sto, avšak �áste�n� zasahuje i do katastrálního území Nový Ji�ín-Horní 

P�edm�stí. 

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé etapy od výb�ru vhodných 

podklad�, p�es samotnou zem�m��ickou �innost až po jeho samotné zpracování a 

p�edání na p�íslušné katastrální pracovišt�. 
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2. Teoretické základy a postupy p�i vyhotovení 

geometrického plánu 

Jak již bylo �e�eno v úvodu, geometrický plán je neodd�litelnou sou�ástí smluv, je-

li t�eba zazna�it p�edm�t zápisu do katastrální mapy. V geometrickém plánu je 

zazna�en jak stav parcel p�ed tak i po zm�n� údaj� katastru nemovitostí. 

Vyhotovování geometrických plán� je jednou ze zem�m��ických �inností ve 

ve�ejném zájmu. Tyto �innosti jsou oprávn�ny vykonávat pouze odborn� zp�sobilé 

osoby. Za odborn� zp�sobilou osobu k výkonu zem�m��ických �inností se 

považuje fyzická osoba s ukon�eným st�edoškolským nebo vysokoškolským 

vzd�láním zem�m��ického sm�ru.  

Geometrický plán, jakožto výsledek zem�m��ické �innosti musí být rovn�ž ov��en 

fyzickou osobou, které bylo ud�leno ú�ední oprávn�ní pro ov��ování výsledk�

zem�m��ických �inností (dále jen „ú�ední oprávn�ní“).  

Ú�ední oprávn�ní se ud�lí fyzické osob� na podklad� její písemné žádosti, jestliže 

a) je pln� zp�sobilá k právním úkon�m a bezúhonná, 

b) má ukon�ené vysokoškolské vzd�lání zem�m��ického sm�ru alespo�

magisterského studijního programu a poté vykonala v �eské republice nejmén� 5 

let odborné praxe v zem�m��ických �innostech, pro které žádá o ud�lení ú�edního 

oprávn�ní, a 

c) úsp�šn� složila zkoušku odborné zp�sobilosti. [3] 
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2.1. Historie geometrického plánu 

Nutnost vyhotovování geometrických plán� m�žeme datovat vydáním zákona 

�íslo 83/1883 z 23. kv�tna 1883 �íšského zákoníku o Evidenci katastru dan�

pozemkové, který ur�il, že katastrální operát se musí udržovat v souladu se 

skute�ným stavem. Cílem bylo sjednotit zápisy ve ve�ejných deskách s operátem 

stabilního katastru. 

Citace Zákona ze dne 23.kv�tna 1883: 

 „Rozd�lení n�jaké parcely katastrálné v knihách pozemkových m�že provedeno 

býti, nejedná-li se o parcelu tvaru �tverce aneb obdélníka o délce strany max 20 m 

a o rozd�lení této parcely na aliquotní po�et díl�, jen na základ� geometrického 

plánu (plánu situa�ního), zd�laného a ov��eného m��ickým ú�edníkem 

katastrálným neb ú�edn� oprávn�ným technikem soukromým.  

Jestliže plánu není t�eba, budiž rozd�lení zevrubn� popsáno v listin�, na jejímž 

základ� státi se má knihovní vklad. 

Tento popis jakož i plán musí vyhovovati p�epis�m platným pro udržování katastru 

v evidenci; p�edpisy tyto vydány budou zp�sobem na�izovacím.“ [4] 

Požadavky na podobu geometrického plánu byly jasné, musel jednozna�n�

definovat geometrické, polohové a rozm�rové ur�ení dané zm�ny v katastru a 

zárove� být srozumitelný a �itelný i pro laického a oboru neznalého vlastníka. Dále 

bylo žádoucí, aby geometrický plán mohla vyhotovovat i odborn� kvalifikovaná 

soukromá sféra a jeho tvorba tak nebyla závislá pouze na státním sektoru. 

Pozd�jší právní a technické p�edpisy upravující evidování nemovitostí, tj. zákony 

�íslo 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru, 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a 

v sou�asnosti platný zákon 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí �eské republiky 

modifikovaly geometrický plán dle dobových okolností. Dnešní podob�

geometrického plánu p�edcházela celá �ada vydaných a následn� zrušených 

na�ízení a p�edpis� dle aktuálních technických vymožeností. Užívání výrazu 

„geometrický plán“ se nap�íklad ustálilo až v roce 1964 p�i vzniku evidence 
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nemovitostí. P�edcházely mu názvy jako nap�íklad situa�ní plán, geometrický 

situa�ní plán, geometrický polohový plán, geometrovský plán apod.  

I �erno-bílá podoba dnešních geometrických plán� nebyla v minulosti 

samoz�ejmostí. Kreslícím materiálem byly ru�n� t�ené tuše. P�vodní stav a 

konstruk�ní �áry se v grafické �ásti geometrického plánu znázor�ovaly tence 

�ern� (cca 0,05 mm) nový stav �erven�, konstruk�ní a om�rné míry mod�e a 

m��ické p�ímky te�kovan� �ern�. Odd�lované parcely byly zvýraz�ovány 

podbarvením nebo alespo� barevným lemováním. Archaický geometrický plán v 

porovnání se sou�asným p�sobí jako efektní grafické dílo. Všechny stejnopisy 

geometrického plánu byly p�vodn� zhotovovány ru�n� jako originály v dokonalém 

kaligrafickém provedení. Nosným médiem byl transparentní materiál v podob�

r�zných oleát, voskovaných tkanin �i pauzovací papír. [5] 

Na Obrázku 1 je ukázka geometrického plánu vyhotoveného v roce 1903 

v katastrálním území Kujavy okres Nový Ji�ín. 
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Obrázek 1: Geometrický plán z roku 1903 
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2.2. Druhy geometrických plán�

Dle vyhlášky �. 26/2007 Sb., v platném zn�ní, se geometrický plán vyhotovuje pro: 

a) zm�nu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky. 

Tato zm�na se zam��í v p�ípad�, kdy její nový pr�b�h nelze ztotožnit s 

pr�b�hem hranice parcely zobrazené v katastrální map�, 

b) rozd�lení pozemku, 

c) zm�nu hranice pozemku, 

d) vyzna�ení budovy a vodního díla nebo zm�ny jejich obvodu v katastru 

s výjimkou budov, které jsou p�íslušenstvím jiné budovy evidované v 

katastru na téže parcele nebo které jsou sou�ástí vodního díla evidovaného 

v katastru, s výjimkou drobných staveb. 

e) ur�ení hranic pozemk� p�i pozemkových úpravách v p�ípad�, že jejich 

výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

f) dopln�ní souboru geodetických informací (dále jen „SGI“) o pozemek dosud 

evidovaný zjednodušeným zp�sobem, pokud se jeho hranice vyty�ují a 

ozna�ují v terénu, 

g) opravu geometrického a polohového ur�ení nemovitosti, 

h) up�esn�ní údaj� o parcele podle p�íd�lového �ízení, 

i) pr�b�h vyty�ené nebo vlastníky up�esn�né hranice pozemk�, 

j) vymezení rozsahu v�cného b�emene k �ásti pozemku. 
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2.3. Obsah a náležitosti geometrického plánu [2] 

Geometrický plán musí odpovídat ur�ité standardizované podob�, tzn., že musí 

obsahovat ur�it� náležitosti, kterými jsou: 

• POPISOVÉ POLE  

V popisovém poli se uvede 

a. ú�el geometrického plánu 

b. �íslo geometrického plánu, složené z �ísla záznamu podrobného m��ení 

zm�n (dále jen „ZPMZ“), �ísla podle evidence zakázek vyhotovitele 

geometrického plánu a úplného letopo�tu 

c. údaje o vyhotoviteli geometrického plánu 

d. název okresu, obce a katastrálního území a ozna�ení listu katastrální 

mapy. V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou 

v sou�adnicovém systému Jednotné trigonometrické sít� katastrální 

(dále jen „S-JTSK“) se místo �ísla mapového listu uvádí DKM (digitální 

katastrální mapa) nebo KMD (katastrální mapa digitalizovaná 

v sou�adnicovém systém u Jednotné trigonometrické sít� katastrální) 

e. zp�sob ozna�ení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u 

jednotlivých bod� v poznámce seznamu sou�adnic 

f. údaj o ov��ení a potvrzení geometrického plánu 

Ukázka popisového pole 
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• GRAFICKÉ ZNÁZORN�NÍ  

Grafické znázorn�ní dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy, vyhotovuje se �ern� ve vhodném m��ítku, které zaru�uje 

z�etelnost kresby a �itelnost popisu, v�etn� malých díl� parcel a jejich ozna�ení, 

p�i�emž se vždy použijí platné mapové zna�ky. Rozsah grafického znázorn�ní se 

volí tak, aby byla dostate�n� z�ejmá souvislost zm�ny s jejím okolím. Není-li 

možné v použitém m��ítku n�kterou �ást zm�ny zobrazit, vykreslí se na okraji 

detail ve v�tším m��ítku s vyzna�ením vzájemné souvislosti písmenem velké 

abecedy 

Kontrolní body, které jsou od zm�ny zna�n� vzdáleny, mohou být znázorn�ny 

schematicky zp�sobem vylu�ujícím pochybnost o jejich totožnosti. 

Tenkou �arou je v grafickém znázorn�ní zazna�en dosavadní stav nemovitostí, 

velmi tlustou �arou je vykreslen stav nový. Nov� p�id�lená parcelní �ísla se 

zvýrazní oválem.  

Ruší-li se hranice pozemk�, znázorní se tato zm�na dv�ma krátkými tenkými 

plnými �árami vyzna�enými kolmo k rušené �á�e a rušená parcelní �ísla a mapové 

zna�ky se podéln� škrtnou tenkou plnou �árou. 

Zanikající slu�ka se zruší dv�ma krátkými tenkými plnými �arami, zobrazenými 

rovnob�žn� s �arou, na níž slu�ka leží. 

Grafické znázorn�ní se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyzna�í 

se sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a p�ed ní písmenem S.  
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• VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJ� KATASTRU 

NEMOVITOSTÍ

Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitostí se vypl�uje do 

tiskopisu katastrálního ú�adu. 

V dosavadním stavu se uvád�jí údaje vedené katastru. Údaje o druhu a zp�sobu 

využití pozemku, typu stavby a zp�sobu využití stavby se uvedou v novém stavu 

podle skute�nosti v terénu.  

V porovnání se stavem evidence právních vztah� se ke všem nov� odd�lovaným 

parcelám, nebo k jejich souboru odd�lovanému pro stejného nabyvatele, p�i�adí 

údaje o parcelních �íslech, �íslech list� vlastnictví, vým�rách a ozna�ení díl�

parcel podle evidence právních vztah�, které budou podkladem pro sepsání listin. 

Slu�uje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, uvede se ve sloupci 

Ozna�ení dílu slovo "celá". Odd�luje-li se z jedné parcely více díl�, které se v 

novém stavu slu�ují do jedné parcely, uvede se ve výkazu dosavadního a nového 

stavu jen sou�et jejich vým�r. 

  

U parcel zjednodušené evidence se uvede spole�n� nebo, je-li to pot�eba, 

jednotliv� u parcelního �ísla p�vod t�chto parcel, pop�ípad� název p�vodního 

katastrálního území. 

Ukázka Výkazu dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitostí: 
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• SEZNAM SOU�ADNIC

Seznam sou�adnic obsahuje sou�adnice bod� nových a kontroln� zam��ených. U 

každého �ísla bodu je uvedena jeho sou�adnice v po�adí Y a X a p�íslušný kód 

kvality. 

K bod�m zm�ny se uvádí sou�adnice polohy a sou�adnice obrazu, které se od 

sebe v p�ípad� p�izp�sobení zm�ny map� mohou lišit, a to u katastrální mapy v S-

JTSK do hodnoty dané mezní sou�adnicovou chybou.  

Dvojí sou�adnice se zavádí tam, kde je pot�eba zakreslit zm�nu do mapy odlišn�

od její polohy. D�vodem m�že být nap�íklad lokální deformace okolní kresby, 

pokud by do mapy byla zakreslena zm�na podle sou�adnic polohy.  

Sou�adnice polohy (SPOL) = sou�adnice ur�ené geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami s p�esností danou vyhláškou �. 26/2007 Sb., 

v platném zn�ní.  

Sou�adnice obrazu (SOBR) = sou�adnice, které slouží k zobrazení bodu 

v katastrální map�. 

Až do vydání novely 164/2009 Sb. Katastrální vyhlášky 26/2007 Sb. se dvojí 

sou�adnice používaly pouze v územích, kde je katastrální mapa vedena v jiném 

sou�adnicovém systému než S-JTSK. Tyto mapy jsou ozna�ovány jako KM-D a 

jsou vedeny mimo informa�ní systém katastru nemovitostí (dále jen „ISKN“). 

Od 1.7.2009 se však dvojí sou�adnice používají i v územích, kde je vedena DKM 

nebo KMD a dokonce i v územích, kde je mapa v analogové podob� a sou�ástí 

ISKN je pouze registr sou�adnic (dále jen „RES“). Sou�adnice polohy se spolu se  

sou�adnicemi obrazu používají i tam, kde je orienta�ní mapa, která slouží ke 

grafickému zobrazení navrhované zm�ny údaj� katastru nemovitostí. 
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uvedené sou�adnice 
podrobných bod�

k.kv. SOBR k.kv.SPOL popis 

SPOL = SOBR - 3  

body na nové nebo zp�esn�né hranici 
geometrických plán� nebo body 

vzniklé v rámci obnovy operátu novým 
mapováním nebo na základ�

pozemkových úprav 

pouze SOBR 4 - 8 - 

Body, jejichž sou�adnice byly ur�eny 
se st�ední chybou v�tší, než 0,14 m                                    

tyto body nelze využít jako 
geometrický základ pro p�ipojení 

dalšího m��ení 

SPOL � SOBR - 3 

body na nové nebo zp�esn�né hranici 
geometrických plán�, které mají 

odlišné zobrazení v map� než je jejich 
skute�ná poloha 

SPOL = SOBR          
nebo                                 

SPOL � SOBR 
4 - 8 -  

body, které jsou sice po právní stránce 
evidovány s k.kv horším než 4, ale 
jejich sou�adnice polohy je možné 
využít pro p�ipojení dalšího m��ení 

tabulka 1: Použití sou�adnic polohy a obrazu
  

Výsledný seznam sou�adnic uvedený s uvedením dvojích sou�adnic m�že vypadat 

následovn�: 
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• VÝKAZ ÚDAJ� O BONITOVANÝCH P�DN� EKOLOGICKÝCH 

JEDNOTKÁCH K PARCELÁM NOVÉHO STAVU

Bonitovaná p�dn� ekologická jednotka (dále jen „BPEJ“) je základní mapovací a 

oce�ovací jednotka zem�d�lských p�d. Vyjad�uje se p�timístným �íselným 

kódem, který udává r�zné produk�ní a ekonomické efekty zem�d�lského území 

Výkaz údaj� o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní �íslo 

zem�d�lského pozemku v novém stavu podle katastru, pop�ípad� podle 

zjednodušené evidence, kód BPEJ a vým�ru dílu parcely p�íslušejícího k tomuto 

kódu. Je-li parcela dot�ena více kódy BPEJ, údaje se vztahují k jednotlivým díl�m 

této parcely.  

Tento výkaz se nevyhotovuje v následujících p�ípadech: 

a. je-li geometrický plán vyhotovován v území s dosud nep�i�azenými 

kódy BPEJ. Jsou to oblasti s p�íd�lovým nebo scelovacím �ízením 

b. podle podklad� uložených v dokumentaci katastrálního ú�adu nelze 

kódy BPEJ k parcelám nového stavu p�i�adit 

c. týká-li se geometrický plán pozemk�, které nejsou v katastru 

nemovitostí evidovány jako zem�d�lské pozemky 

d. jedná-li se o geometrický plán pro vyzna�ení v�cného b�emene 

2.4. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje SGI a 

souboru popisných informací (dále jen „SPI“). 

Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázorn�ní nemovitostí 

spolu s p�íslušnými písemnými údaji z ve�ejných knih a operát� d�ív�jších 

pozemkových evidencí se použijí jako podklady k vyjád�ení právních vztah� k 

nemovitostem, pokud nejsou dosud vyzna�eny v SGI a SPI katastru nebo pokud 

mají vyšší grafickou p�esnost než platná katastrální mapa. 
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Dalšími podklady jsou zejména 

a)  ZPMZ,  

b) údaje o bodech základního polohového bodového pole (dále jen „ZPBP“), 

zhuš�ovacích bodech (dále jen „ZhB“) a bodech podrobného polohového 

bodového pole (dále jen „PPBP“), 

c) údaje o BPEJ ve form� po�íta�ového souboru nebo jako kopie grafického 

podkladu se zobrazením obvod� a kód� BPEJ v územích, kde jsou v 

katastru obsaženy.

2.5. Sou�innost katastrálního ú�adu 

K vyhotovení geometrického plánu katastrální ú�ad na žádost vyhotovitele: 

a) p�id�lí �íslo ZPMZ, podle pot�eby parcelní �ísla nových parcel a �ísla 

bod� PPBP, pokud budou takové body z�izovány, a 

b) poskytne bezúplatn� v nezbytném rozsahu podklady ve vým�nném 

formátu nebo ve form� rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve form�

reprografických kopií. [2] 
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3. Vyhotovení geometrického plánu 

Obecn� lze vyhotovení geometrického plánu rozd�lit do t�í hlavních etap. 

V samotném po�átku to jsou p�ípravné práce, pak práce m��ické vykonávané 

p�ímo v terénu a v záv�ru zpracování nam��ených dat a samotné vyhotovení 

geometrického plánu. 

3.1. P�ípravné práce 

Na po�átku jakékoli zakázky je nezbytné se s objednatelem dohodnout na jeho 

konkrétních požadavcích co se tý�e zpracování geometrického plánu a 

samoz�ejm� �asové a finan�ní náro�nosti. 

V tomto p�ípad� bylo objednatelem M�sto Nový Ji�ín – majetkoprávní odbor, se 

zakázkou požadující zam��ení m�stského parkovišt� v blízkosti Masarykova 

nám�stí z d�vodu jeho plánované úpravy. Cílem bylo vytvo�it parcelu, jejímž 

obvodem by byl okraj plochy ur�ené k parkování. Sou�asný stav hranic totiž 

neodpovídal hranicím v terénu. Dále bylo požadováno, aby se v katastrální map�

správn� zazna�il vn�jší obvod budovy stavební parcely (dále jen „st.“) 563. 
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3.1.1. Popis lokality  

Parcely, které jsou p�edm�tem geometrického plánu, leží v centru okresního 

m�sta Nový Ji�ín, které je situováno v severovýchodní �ásti �eské republiky a 

spadá pod správu Moravskoslezského kraje  

Obrázek 2: Letecký pohled na m�sto Nový Ji�ín

Dot�ené parcely zasahují do dvou katastrálních území (dále jen k.ú.) a to do k.ú. 

Nový Ji�ín - M�sto a k.ú. Nový Ji�ín-Horní P�edm�stí.  

název k.ú. 
�íslo 
k.ú. 

obec okres 
typ 

mapy 
vým�ra 
v km2

�íslování 
parcel 

platnost 
vyhlášeného 

operátu        
ke dni 

Nový Ji�ín-
M�sto 

707414 Nový Ji�ín Nový Ji�ín DKM 0,078 
2 �íselné 
�ady 

3.12.2003 

Nový Ji�ín-Horní 
P�edm�stí 

707431 Nový Ji�ín Nový Ji�ín DKM 3,318 
2 �íselné 
�ady 

24.9.2004 

tabulka 2: Informace o k.ú. 
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3.1.2. Shromážd�ní podklad�

P�i získávání podklad� pro m��ení, je nezbytná sou�innost s katastrálním ú�adem. 

V tomto p�ípad� se jednalo o Katastrální ú�ad pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracovišt� Nový Ji�ín.  

Na e-mailovou adresu, která je uvedena na elektronické ú�ední desce p�íslušného 

katastrálního pracovišt� a slouží k poskytování údaj� soukromým geometr�m, byla 

poslána žádost o p�id�lení nového �ísla ZPMZ jak v k.ú. Nový Ji�ín–M�sto, tak 

v k.ú. Nový Ji�ín–Horní P�edm�stí a o nový vým�nný formát DKM.  

Prost�ednictvím vým�nného formátu katastrální ú�ad p�edává data o objektech 

katastru nemovitostí, a to jak SPI tak i SGI. Soubory vým�nného formátu jsou 

poskytovány p�ímo z ISKN s p�íponou *.vfk. Údaje o jednotlivých rezervacích jsou 

v ISKN evidovány v �ízeních nazývaných Podklady pro m��ení – zkratka PM, které 

p�íslušný pracovník katastrálního pracovišt� založí p�i každé objednávce.  

Katastrální pracovišt� Nový Ji�ín na základ� poslané objednávky p�id�lilo 

následující: 

Pro k.ú. Nový Ji�ín – m�sto

- ZPMZ 98 

- PM 1092/2010-804 

- Objekty �ízení: st. 140, st. 141, st. 144/1, p.�. 9/13, p.�. 28, 

p.�. 29, p.�. 30/1, p.�. 30/2 

- Rezervovaná parcelní �ísla: 34 

Pro k.ú. Nový Ji�ín – Horní P�edm�stí:

- ZPMZ 1363 

- PM 1570/2010-804 

- Objekty �ízení: st. 563, p.�. 14/1, p.�. 14/2, p.�. 931 

- Rezervovaná parcelní �ísla: St. 2135 
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A spole�n� pak pro ob� k.ú.:

- Vým�nný formát *.vfk 

- Celkový po�et poskytnutých bod�: 2711 

- Celkový po�et poskytnutých list� vlastnictví (dále jen „LV“): 

274 

Obrázek 3: Vý�ez katastrální mapy v zam��ované oblasti
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V dalším kroku bylo nezbytné zjistit hustotu bodového pole v okolí zam��ovaného 

parkovišt� pro p�ipojení m��ení do S-JTSK. 

Na webových stránkách �eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního (dále jen 

„�UZK“) byly podle �ísla triangula�ního listu (3623) nalezeny geodetické údaje 

(místopisy) k bod�m základního polohového bodového pole v oblasti 

zam��ovaných zm�n a bod� PPBP. 

3.1.3. Rekognoskace terénu 

V rámci rekognoskace zájmové oblasti, která prob�hla dne 8.6.2010 byly v terénu 

vyhledány body PBPP a ov��eny dle p�íslušných geodetických údaj�. Jednalo se o 

body 002000000773, 002000000776, 003000000609 a 003000000610. Ov��ení 

bylo provedeno pomocí komparovaného pásma. Všechny body byly v terénu bez 

problému nalezeny a u žádného nebyly shledány d�vody k jeho vy�azení 

z m��ení, nebo� byly všechny p�ístupné a míry na místopisech odpovídaly mírám 

zm��ených v terénu. 

Dalším úkolem p�i rekognoskaci bylo navrhnout vhodnou m��ickou sí�. Podmínka 

byla viditelnost nejen mezi stanovisky, ale hlavn� viditelnost všech lomových bod�

nezbytných k zam��ení dané lokality. 

Po podrobném prozkoumání terénu byla zvolena m��ická sí� znázorn�na na 

Obrázku �. 4. 
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Obrázek 4: Schéma p�ipojení 
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3.1.4. Ur�ení sou�adnic bod� pomocné m��ické sít�

D�ležitým krokem p�i vyhotovování geometrického plánu byl také vhodný výb�r 

metody pro ur�ení sou�adnic bod� pomocné m��ické sít�, pro které je požadována 

p�esnost odpovídající bod�m PPBP. Dle Návodu pro obnovu katastrálního operátu 

a p�evod se používají následující metody pro ur�ení sou�adnic t�chto bod�: 

a. Stani�ením na m��ických p�ímkách mezi body polohových bodových polí a 

pomocnými body 

b. Rajóny 

- Délka rajónu m�že být nejvýše 1000 m a p�itom nejvýše o 1/3 v�tší než 

délka m��ické p�ímky, na kterou je rajón p�ipojen (orientován) nebo 

nesmí být v�tší, než je délka k nejvzdálen�jšímu orienta�nímu bodu. 

c. Pomocnými polygonovými po�ady 

- Nejv�tší p�ípustná délka volného polygonového po�adu, který se skládá 

ze t�í na sebe navazujících rajón�, je 250 m. 

d. Protínáním ze sm�r�, pop�ípad� z délek 

e. Jako volné polární stanovisko 

f. Technologií GNSS 

g. Plošnými sít�mi 

P�i ur�ování pomocných bod� geodetickými metodami platí následující zásady:

Vodorovné úhly se m��í nejmén� v jedné skupin� teodolitem zajiš�ujícím p�esnost 

m��ených sm�r� 0,0006 gon. P�i délkách do 500 m je možné použít teodolit 

s p�esností 0,002 gon. Mezní odchylka v uzáv�ru skupiny a mezní rozdíl mezi 

skupinami je 0,003 gon. 

Délky se m��í dvakrát, dálkom�rem s p�esností na 0,01 m. Krátké délky je možné 

m��it pásmem. Nam��ené délky se opravují o fyzikální a matematické redukce a o 

redukce do zobrazovací roviny S-JTSK. [10] 
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P�i ur�ování pomocných bod� technologií GNSS platí následující zásady:

Jsou nutná nejmén� dv� nezávislá m��ení GNSS nebo jedno m��ení GNSS a 

jedno m��ení klasickou geodetickou metodou. P�i opakované observaci v reálném 

�ase nebo p�em��ení vektoru musí být opakované m��ení provedeno p�i 

dostate�n� odlišné konstelaci družic.  

Pro ur�ení transforma�ního klí�e se zvolí vhodný po�et identických bod�, nejmén�

však �ty�i, z blízkého okolí ur�ovaných bod�. Sou�adnice t�chto bod� nesmí být 

ani v jednom sou�adnicovém systému, mezi kterými se transformace provádí, 

ur�eny s p�esností nižší, než jaká je požadována u ur�ovaných bod�. [10] 

Obrázek 5: Ukázka družice GPS

P�i observaci na ur�ovaných bodech je d�ležitý kvalitní p�íjem signálu z družic. 

Proto je p�i této metod� nutné, aby byla ze všech bod� dostate�n� velká viditelná 

�ást oblohy a nep�ítomnost p�edm�t� zp�sobujících vícecestné ší�ení signálu, tzv. 

multipath. Tyto základní podmínky byly u všech bod� pomocné m��ické sít�

dodrženy. 

Pro ur�ení sou�adnic bod� byla tedy zvolena technologie GNSS, protože p�es 

svou relativní �asovou nenáro�nost nabízí vysokou p�esnost výsledných 

sou�adnic.  

Polohu bodu lze pomocí GNSS odvodit r�znými metodami. Obvykle se d�lí podle 

druhu ur�ujících veli�in, zp�sobu ur�ení bod�, konfigurace a struktury sít�, pohybu 
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p�ijíma�e, ú�elu m��ení a s tím související polohové p�esnosti, rychlosti výpo�tu 

sou�adnic bod� atd. 

Podle rychlosti výpo�tu prostorových nebo elipsoidických sou�adnic zam��ovaných 

bod� se obvykle rozlišují metody s bezprost�edním ur�ením sou�adnic RTK (Real-

Time Kinematic) a metody, u nichž se registrují m��ická data a teprve pozd�ji se 

zpracovávají (postprocessing). K výpo�t�m sou�adnic bod� dochází bu	 ješt� v 

polních podmínkách, nebo až na po�íta�i v kancelá�i. [7] 
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3.2. M��ické práce 

3.2.1. Observace na p�ipojovacích bodech 

Pro napojení m��ení do S-JTSK se zvolila statická metoda GPS s 

postprocessingem s využitím virtuální referen�ní stanice. K jejímu ur�ení a získání 

dat pro postprocessing byly využity služby sít� permanentních stanic CZEPOS. 

Permanentní referen�ní stanice mají vlastní polohu danou dlouhodobým m��ením 

a z t�chto permanentních stanic se ur�ila stanice virtuální. P�esnost m��ení se sítí 

CZEPOS v poloze je u kódových m��ení 0,25 m a u fázových 0,015 m. Referen�ní 

stanice CZEPOS jsou p�ipojeny do sou�adnicového systému ETRS v epoše 

1989.0. 

U statických metod se m��í družicovými p�ijíma�i na každém bod� obvykle n�kolik 

minut až n�kolik hodin se zvolenými intervaly záznam� m��ických výsledk� ke 

každé družici. Tímto vznikají velké statistické soubory výsledk�, které se po 

zavedení korekcí vyhodnocují a z nich se odvozují jak ur�ované velikosti 

pseudovzdáleností, tak odhady jejich p�esnosti a p�esnosti vypo�tených vektor�

mezi dvojicemi zam��ovaných bod�. [7] 

Doba observace se volí podle r�zných �initel�. Jsou jimi zejména: 

- konfigurace družic b�hem m��ení 

- po�et viditelných družic b�hem m��ení 

- stav ionosféry 

- délka základny 

- p�ekážek v okolí ur�ovaných bod�

P�i observaci byla použita jednofrekven�ní aparatura Spectra Precision, p�ijíma�

typu Epoch 10 – Recon a anténa typu Epoch 10 – L1 GPS.  

Observace na pomocných bodech 0010 0000 4001, 0010 0000 4002, 0010 0000 

4003 a 0010 0000 4008 prob�hla ve dnech 17.6., 19.6., 29.7. a 31.7. 2010. Na 
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všech ur�ovaných bodech byla provedena povinná dvojí observace s odstupem 

alespo� 1 hodiny. P�i m��ení byla zvolena eleva�ní maska pod úhlem 13°, interval 

záznamu 5 vte�in a na každém pomocném bod� se observovalo minimáln� 20 

minut.  

Pro kontrolu správnosti ur�ení polohy pomocných bod� byla dne 26.6.2010 

provedena dvojí kontrolní observace na blízkém zhuš�ovacím bod� o známých 

sou�adnicích �. 0009 3624 2440 na ulici Jiráskov�, vzdálené od zam��ovaného 

parkovišt� cca 200 m. Odchylky kontroln� ur�ených sou�adnic od daných dosáhly 

následujících hodnot: Dy = -0,05 m, Dx= 0,01 m a DH = 0,02 m. 
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3.2.2. Zam��ení podrobných bod�

Po observaci na bodech pomocné m��ické sít� p�išlo na �adu zam��ení 

podrobných bod� v dané lokalit�. Zam��ení bylo provedeno polární metodou 

pomocí totální stanice Spectra Precision Focus 4 (Obrázek 6) 

Obrázek 6: Totální stanice Spectra Precision Focus 4 

M��ení všech podrobných bod� bylo provedeno 29.7.2010. Na jednotlivých 

bodech pomocné m��ické sít� 0010 0000 4001, 0010 0000 4002, 0010 0000 4003 

a 0010 0000 4008 byla vždy pe�liv� zhorizontována a zcentrována totální stanice. 

Na každém stanovisku byla nejprve provedena orientace na ostatní body m��ické 

sít�, která se m��ila vždy v jedné skupin� a ve dvou polohách dalekohledu. 

Následn� byly zam��eny všechny podrobné body. 
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Ukázka zápisníku m��ených hodnot, který je nedílnou sou�ástí ZPMZ  

V pr�b�hu celého m��ení byl veden m��ický ná�rt, kterým byl snímek katastrální 

mapy a do kterého byla postupn� zna�ena poloha všech podrobných bod�. Do 

m��ického ná�rtu se rovn�ž vpisovaly poznámky d�ležité ke zpracování 

nam��ených dat. N�které podrobné body byly nap�íklad nep�ístupné, nebo 

neviditelné p�ímo z pomocného m��ického stanoviska, proto nemohla být jejich 

poloha ur�ena p�ímo polární metodou. U t�chto bod� se proto ur�ila polární 

kolmice, pop�ípad� polární dom�rek. 

Takto se postupn� ze všech stanovisek zm��ily podrobné body dané lokality 

nezbytné pro zpracování geometrického plánu. Po dokon�ení podrobného m��ení 

se pomocí komparovaného pásma om��ily kontrolní míry budov a hradeb.  
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3.2.1. Vyty�ení hranic pozemku 

Na žádost M�stského ú�adu Nový Ji�ín, majetkoprávního odboru byly vyty�eny 

nové body vlastnických hranic vložené do jejich neznatelných �ástí. Jednalo se o 

vyty�ení bodu 0010 90 34 0056 pro pozemek p.�. 275/7 v k.ú. Nový Ji�ín – Dolní 

P�edm�stí a bodu 0030 1363 0050 pro pozemek p.�. 914 v k.ú. Nový Ji�ín – Horní 

P�edm�stí. 

Vyty�ení bylo provedeno dle vyhlášky na podklad� platné digitální mapy a 

zjišt�ného stavu v terénu. Body byly vyty�eny a kontroln� zam��eny polární 

metodou z bod� m��ické sít�, totální stanicí Spectra Presision Focus 4. 

K ozna�ení vyty�ených bod� byly použity h�eby.  
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3.3. Kancelá�ské práce 

3.3.1.  Zpracování m��ení GNSS 

P�i zpracování nam��ených dat muselo být nejprve ov��eno a dodrženo 

následující: 

- ambiguity jsou ur�eny jako celá �ísla, tedy tzv. fixed �ešení

Nelze použít nebo hodnotit vektory, jejichž ambiguity na m��ených frekvencích 

byly ur�eny pouze jako necelá �ísla – tzv. �ešení float. Toto pravidlo platí pro 

všechny metody technologie GNSS. 

- délka ur�ovaného vektoru není v�tší, než maximální povolená délka, kterou je 

možno vy�ešit zpracovatelským softwarem

- doba m��ení vektoru je dostate�n� dlouhá vzhledem k použité metod� m��ení, 

délce vektoru a použitým aparaturám 

Pr�m�rná doba observace na každém bod� se pohybovala okolo 25 minut. 

Dále byl kladen d�raz na �asový interval mezi jednotlivými observacemi, aby byla 

zajišt�na odlišná konstelace družic. Nejkratším intervalem mezi m��eními na týchž 

bodech je 72 minut, naopak nejdelším 11 hodin, což vyhovuje požadavk�m daným 

vyhláškou. Pr�m�rný �asový interval mezi jednotlivými m��eními se pohyboval 

okolo 120 minut na jednom bod�. 

- parametr PDOP (Position Dilution of Precision) musí být b�hem observace 

menší než 7.  

Tento parametru je ukazatelem kvality rozložení viditelných družic na obloze. �ím 

menší je hodnota tohoto bezrozm�rného �ísla, tím je kvalita rozložení a tedy i 

p�esnost ur�ení aktuální pozice vyšší. Nízká hodnota PDOP znamená, že družice 

jsou od sebe vzájemn� více vzdáleny a pr�m�t signálu GPS na zemský povrch je 

ur�en s vyšší p�esností. 
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Na za�átku a na konci každé observace byl parametr PDOP opsán z displeje GPS 

aparatury. Tyto hodnoty pak byly pro jednotlivé observace zpr�m�r�ovány a 

zazna�eny do protokolu o výpo�tu sou�adnic pomocných bod� metodou GNSS. 

Výsledek m��ení GNSS, pro který platí, že hodnota parametru GDOP nebo 

parametru PDOP je v�tší než 7,0, nelze ov��it pomocí dalšího výsledku m��ení 

GNSS, pro který rovn�ž platí, že hodnota parametru GDOP nebo parametru 

PDOP je v�tší než 7,0, jestliže se �as ov��ujícího m��ení v��i �asu m��ení 

ov��ovaného nachází v intervalu <-3 + n.k; n.k + 3> hodin. Zde je k=po�et dní a 

n=23 hod. 56 minut pro americký systém GPS-NAVSTAR. [11] 

P�i všech provád�ných observacích byla hodnota PDOP v pr�m�ru menší než 3. 

Výpo�et geocentrických sou�adnic byl proveden pomocí speciálního softwaru 

Spectra Precision Survey Office 2.0. Do výpo�tu bylo zahrnuto p�t referen�ních 

stanic se sou�adnicemi navázanými na polohový sou�adnicový systém ETRS-89. 

Výsledkem byly geocentrické sou�adnice v Univerzálním transverzálním 

Mercatorov� systému sou�adnic (UTM). Tento zp�sob ur�ování polohy na povrchu 

Zem� je založený na m�ížkách. Od systému ší�ka-délka se liší v n�kolika 

zásadních sm�rech. Nejedná se o jedno mapové zobrazení, ale o sí� šedesáti zón 

zobrazených pomocí transverzního Mercatorova zobrazení. Protože se jedná o 

zobrazení �ástí elipsoidu do roviny, lze na mapách v UTM m��it vzdálenost dvou 

bod� pomocí Pythagorovy v�ty. Toto pravidlo platí v p�ípad�, že oba body leží ve 

stejné zón�. St�ed sou�adnic je pro každou zónu jiný a tvo�í jej pr�se�ík 

st�edového poledníku zóny s rovníkem. Od tohoto st�edu se m��í vzdálenosti v 

metrech po ose x rostoucí od st�edového poledníku sm�rem na východ a po ose y

rostoucí od rovníku sm�rem na sever. [8] 

Získané geocentrické sou�adnice musely být dále p�evedeny do S-JTSK. Pro 

transformaci byla zvolena prostorová podobnostní transformace s Jungovou 

dotransformací a zavád�ním výšek geoidu z modelu. Transformace byla 

provedena programem TRANSFORM v5, což je software vytvo�ený spole�ností 

GEOOBCHOD, který používá pro výpo�et transforma�ní algoritmy prof. 

Kosteleckého. TRANSFORM je certifikovaný software Zem�m��ickým ú�adem.  
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Transforma�ní klí� byl ur�en z trigonometrických a  zhuš�ovacích bod�, jejichž 

sou�adnice v S-JTSK a ETRS-89 jsou obsahem geodetických údaj� o t�chto 

bodech, a tyto byly ov��eny ke dni zpracování na resortním webu Zem�m��ického 

ú�adu. Do výpo�tu transforma�ního klí�e byly zahrnuty 4 nejbližší identické body 

�.0009 3623 0490, 0009 3623 0160, 0009 3623 0110 a 0009 3618 0220. 

Transformace sou�adnic do S-JTSK: 

Prostorová transformace sou�adnic ETRS89 => S-JTSK 

Varianta se zm�nou m��ítka 

Výšky redukované o p�evýšení geoidu: ANO 

(Polom�r oblasti pro Jungovu dotransformaci: 6,0 km) 

---------------------------------------------- 

Transf, parametry a jejich st�ední chyby 

---------------------------------------- 

Posun DX             Posun DY             Posun DZ 

-506,196(28,967)     -90,650(34,414)      -461,101(27,939)      

M��ítko (1e6) 

-9,950(3,703) 

Rotace Z             Rotace Y             Rotace X 

5,803(0,911)         3,419(1,035)         5,992(1,022)          

Korela�ní koeficienty a váhy: 

 -0,017223 -0,279668 -0,503586 -0,213443  0,841623 -0,030560 

 -0,158606 -0,137779  0,744153  0,070013 -0,869289 

 -0,640752 -0,062453 -0,733888  0,309425 

  0,000000 -0,000000 -0,000000 

 -0,021829 -0,343103 

 -0,116462 

Sou�adnice identických bod�: 

�íslo bodu    ETRS89:  B          L              h 

              S-JTSK:  Y          X              Z 

-------------------------------------------------------------------------

---------- 

000936180220  49°35'23,19150  18° 3'16,94710  543,930     

              489352,980      1127365,820     500,780     

000936230110  49°37'49,90480  18° 1'23,21270  358,790     

              491225,180      1122648,700     315,640     

000936230160  49°36'35,56350  17°57'49,59220  400,790     

              495700,780      1124553,400     357,580     

000936230490  49°34' 0,80830  17°59' 1,95200  589,230     

              494681,450      1129445,200     546,020     



Bc. Pavla Kub�nová: Geometrický plán v katastrálním území Nový Ji�ín-M�sto 

2011 31 

Pr�m�rné opravy: 

�íslo bodu      S-J [m]  V-Z [m]  Z [m]  ší�ka ["] délka ["] 

------------------------------------------------------------ 

000936180220     0,026   -0,014  -0,003   0,0008   -0,0007 

000936230110     0,002    0,040   0,003   0,0001    0,0020 

000936230160    -0,029   -0,014  -0,002  -0,0009   -0,0007 

000936230490     0,001   -0,011   0,002   0,0000   -0,0006 

------------------------------------------------------------ 

St�ed, hodnoty   0,019    0,023   0,003   0,0006    0,0012 

St�ední polohová chyba  : 0,030 [m] 

St�ední prostorová chyba: 0,030 [m] 

Tímto se získaly sou�adnice pomocných bod� 0010 0000 4001, 0010 0000 4002, 

0010 0000 4003 a 0010 0000 4008 v S-JTSK. 

3.3.2. Ur�ení sou�adnic podrobných bod�  

Podrobné body zam��ované lokality byly získány ve výpo�etním programu Groma 

9.0 na základ� m��eného horizontálního úhlu a délky z pomocných bod� m��ické 

sít�.  

N�které body, které byly bu	 nep�ístupné, nebo nebyly z pomocného m��ického 

stanoviska p�ímo viditelné se ur�ily pomocí polární kolmice nebo polárního 

dom�rku, které byly zazna�eny do m��ického ná�rtu p�ímo v terénu. 

Pokud n�které z podrobných bod� neležely na spojnici bod� mapy, vypo�etl se 

pr�se�ík p�ímek. 

Sou�adnice podrobných bod� byly ur�eny v metrech se zaokrouhlením na dv�

desetinná místa. Body byly ur�eny v sou�adnicovém systému S-JSTK. 

Všem sou�adnicím byl p�i�azen kód kvality 3, jelikož spl�ovaly podmínku danou [2] 

a to že sou�adnice t�chto bod� byly ur�eny se st�ední sou�adnicovou chybou mx,y

� 0,14 m. 

Protokol o výpo�tu sou�adnic podrobných bod� je p�edepsanou sou�ástí ZPMZ. 
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3.3.3. Zpracování grafických p�íloh 

Pro grafické zpracování nam��ených dat byl použit grafický program MicroStation.  

3.3.3.1. grafická p�íloha geometrického plánu 

Cílem geometrického plánu bylo upravit vlastnické hranice pozemk� v blízkosti 

Masarykova nám�stí v Novém Ji�ín�, kde se nachází zam��ované parkovišt�. P�i 

vyhotovování geometrického plánu se v grafickém znázorn�ní velmi tlustou plnou 

�arou vyzna�il pr�b�h nových hranic pozemk� a dv�ma tenkými �árkami 

p�eškrtnuty hranice, které se rušily. Parcelní �ísla nov� vzniklých parcel (p.�. 2135 

v k.ú. Nový Ji�ín-Horní P�edm�stí a p.�. 34 v k.ú. Nový Ji�ín-M�sto) byly dle 

vyhlášky 26/2007 Sb., v platném zn�ní ozna�eny v oválu.  

Na �ástech parkovišt� zasahujících do jednotlivých k.ú. došlo k následujícím 

zm�nám: 

k.ú. Nový Ji�ín – Horní P�edm�stí:

• Hlavním cílem bylo jednozna�n� odd�lit plochu ur�enou k parkování od 

ostatních parcel. Vznikla tedy nová hranice mezi parcelami p.�. 14/1 a p.�. 

14/2, která je ozna�ena v terénu obrubníkem odd�lujícím parkovací plochu 

od zelen�. Ostatní jak vlastnické hranice �i vnit�ní kresby byly zrušeny.  

• Další zm�nou bylo vyzna�ení zatravn�ného ostr�vku v jižní �ásti 

parkovišt�, kde se zárove� nachází zbytky hradební zdi, která v minulosti 

lemovala centrum m�sta. Zatravn�ný ostr�vek ohrani�ený obrubníkem i 

zbytky zmi�ované hradební zdi byly zam��ením odd�leny z �ástí parcel p.�. 

931 a p.�. st. 563. V této �ásti k.ú. je však �ešena pouze polovina tohoto 

ostr�vku. D�vodem je katastrální hranice, která vede p�ímo po hradební zdi 

a rozd�luje ji tak na dv� poloviny. 

• Jelikož obraz vn�jšího obvodu budovy p.�. st. 563 v katastrální map�

neodpovídal skute�nosti, bylo sou�ástí geometrického plánu i vyzna�ení 

zm�ny vn�jšího obvodu budovy. 
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k.ú. Nový Ji�ín-M�sto:

• op�t bylo hlavním cílem odd�lit hranici parkovací plochy od ostatních 

parcel. Tato hranice je vedena po obrubníku a zasahuje do parcel p.�. 29, 

p.�. 30/1, p.�. 30/2, p.�. 144/1 a p.�. 9/13. 

• V tomto k.ú. je rovn�ž �ešena druhá polovina ostr�vku s hradební zdí. Zde 

je zatravn�ná �ást odd�lena z parcel p.�. 29, p.�. 30/1, p.�. 30/2, p.�. 141 a 

p.�. 144/1. 

Pro lepší p�ehlednost a �itelnost geometrického plánu byl v okolí zam��ovaného 

ostr�vku s hradební zdí zpracován voln� zv�tšený detail, kde jsou p�ehledn�

zakresleny jednotlivé lomové body a om�rné míry. Pomocí detailu je i znázorn�n 

obvod budovy p.�.st. 563 v k.ú. Nový Ji�ín – Horní P�edm�stí. 

U obou k.ú. jsou tém�� všechny parcely tvo�eny novými hranicemi, které jsou 

složeny z n�kolika díl� p�vodních parcel slou�ených dohromady. Lomové body 

parcel jsou ozna�eny �ísly podrobných bod� a zazna�eny om�rné míry.  

Neodd�litelnou �ástí grafické p�ílohy geometrického plánu je seznam sou�adnic 

bod�. Ten se uvádí v p�edepsaném tvaru �.b.   Y   X  kód kvality p�íp.  Poznámka. 

V rámci grafického zpracování se rovn�ž vytvo�il vým�nný formát, který se zaslal 

na e-mailovou adresu p�íslušného pracovišt� VFK.NovyJicin@cuzk.cz, kde se 

zasílají návrhy zm�n SPI a nové prvky SGI. Zm�na se tímto nahraje do ISNK do 

budoucího stavu systému a v moment� doložení p�íslušných listin potvrzujících 

nebo osv�d�ujících právní vztahy k nemovitostem, budou všechny tyto zm�ny 

zakresleny do platné katastrální mapy. 
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3.3.3.2. grafická p�íloha ZPMZ  

Grafická p�íloha ZPMZ má vlastnosti ná�rtu m��ení v terénu. Krom� zazna�ení 

nových hranic tlustou �arou a parcelních �ísel v oválu obsahuje také m��ickou sí�. 

Dále se zde objevuje i polohopis, který není sou�ástí katastrální mapy, ale m�že 

zjasnit situaci. V grafické p�íloze ZPMZ je rovn�ž rozlišen druh oplocení, jsou zde 

ozna�eny identické body a další prvky napomáhající k jednozna�nosti situace 

(nap�. ozna�ení druh� stabilizací bod� nové hranice, názvy ulic, �.p. nebo �.e. a 

další polohopisné údaje). 

Pro snazší orientaci v zam��ované oblasti byl vyhotoven i barevný ná�rt, který 

znázor�uje všechny provedené zm�ny. Tento ná�rt je sou�ástí p�ílohy �. 4.  
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3.3.4. Výpo�et vým�r nových a zm�nou dot�ených parcel 

Vým�ry nových a zm�nou dot�ených parcel byly ur�eny ve výpo�etním prost�edí 

programu Groma 9.0 ze sou�adnic lomových bod� ur�ených v S-JTSK. 

Po�ítané vým�ry se �adí v tzv. výpo�etních skupinách. �ísla výpo�etních skupin 

jsou bu	to p�edem dány katastrálním pracovišt�m, nebo se v�tšinou �íslují od 1 

v rámci daného ZPMZ. P�i�emž je d�ležité, aby bylo dodrženo, že po�et 

dosavadních parcel vstupujících do geometrického plánu se musí rovnat po�tu 

výpo�etních skupin ve výpo�tu vým�r parcel a díl�. [6] 

Jelikož byly vým�ry nových a zm�n�ných parcel a jejich díl� ur�eny  ze  sou�adnic  

S-JTSK  lomových  bod�  s  kódem  kvality 3 je u všech vým�r vyzna�en zp�sob 

ur�ení vým�ry s kódem kvality 2.  

U DKM nebo KMD se vým�ra ur�uje pouze jedním výpo�tem a kontrolou je zde 

porovnání s vým�rou celé parcely. Po ukon�ení každého uceleného výpo�tu 

vým�r se porovnaly celkové vým�ry dosavadního a nového stavu. Rozdíl obou 

hodnot byl p�evážn� nulový, jen u n�kolika parcel se lišil o ± 1 m2. Tyto rozdíly 

vznikly zaokrouhlením vým�r. 
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3.3.5. Vypracování výkazu dosavadního a nového stavu 
údaj� katastru nemovitostí 

Tento formulá� je rozd�len na t�i �ásti. V první jsou uvedeny parcely dosavadního 

stavu, které vstupují do geometrického plánu, prost�ední �ást obsahuje parcely 

nového stavu a v poslední �ásti je porovnání se stavem evidence právních vztah�. 

Ve Výkazu dosavadního a nového stavu byl u n�kterých parcel zm�n�n druh 

pozemku p�ípadn� zp�sob využití dle skute�ného stavu v terénu. V k.ú. Nový Ji�ín 

– Horní P�edm�stí se u parcely 14/1 druh pozemku z p�vodní zahrady zm�nil na 

ostatní plochu se zp�sobem využití jiná plocha. U parcely p.�. 14/2, která byla 

dosud rovn�ž vedena jako zahrada, je dnes zm�n�n druh pozemku na ostatní 

plochu se zp�sobem využití ostatní dopravní plocha. U parcely p.�. 931 je dnes 

evidován druh pozemku ostatní plocha se zp�sobem využití zele� oproti 

p�vodnímu druhu pozemku ostatní plocha se zp�sobem využití jiná plocha. 

V k.ú. Nový Ji�ín – m�sto došlo rovn�ž ke zm�nám v druzích pozemku. Parcela 

p.�. 29 byla vedena se zp�sobem využití manipula�ní plocha, což se zm�nilo na 

ostatní dopravní plochu. U parcely 30/1 se zp�sob využití zm�nil z manipula�ní 

plochy na zele�. U zastav�ných ploch p.�. st. 140 a st. 141 se zm�nil zp�sob 

využití na zbo�eništ�.  

Po t�chto úpravách už druhy pozemku i zp�soby jejich využití pln� odpovídají 

aktuálnímu stavu v terénu. 

Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitostí je v�tšinou uveden 

na stejné stran� jako popisové pole geometrického plánu. Jelikož by se v tomto 

p�ípad� ale nevešlo na tento formát, je Výkaz ozna�en jako samostatná p�íloha 

geometrického plánu. 
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3.3.6. Dokumentace o vyty�ení hranice pozemku 

Sou�ástí zpracování zakázky bylo také vyhotovení dokumentace o vyty�ení 

hranice pozemku, kterou tvo�í vyty�ovací ná�rt se seznamem sou�adnic 

vyty�ených lomových bod� hranice pozemku a protokol o vyty�ení hranice 

pozemku.  

Jednalo se o vyty�ení dvou bod� a to bodu 0010 9034 0056 pro pozemek p.�. 

275/7 v k.ú. Nový Ji�ín – Dolní P�edm�stí a bodu 0030 1363 0050 pro pozemek 

p.�. 914 v k.ú. Nový Ji�ín – Horní P�edm�stí. 

Vyty�ovací ná�rt má podobnou grafickou úpravu se záznamem podrobného 

m��ení zm�n a je dopln�n seznamem sou�adnic vyty�ovaných bod�.  

Obsahem protokolu o vyty�ení je: 

a) údaje o zhotovovateli dokumentace o vyty�ení pozemku,

b) údaje o objednateli vyty�ení hranice pozemku,

- objednatelem byl M�stský ú�ad Nový Ji�ín, majetkoprávní odbor 

c) název k.ú. a obce, �íslo ZPMZ, údaje o rozsahu vyty�ení s uvedením 

parcelních �ísel dot�ených pozemk�, 

- p�edm�tem vyty�ení byly pozemky p.�. st. 275/5 v k.ú. Nový Ji�ín–Dolní 

P�edm�stí a p.�. 914 v k.ú. Nový Ji�ín-Horní P�edm�stí. Vyty�eny byly body 

vlastnických hranic vložené do jejich neznatelných �ástí 

d) údaje o podkladu, podle kterého bylo provedeno vyty�ení, a o zp�sobu 

vyty�ení,

- podkladem pro vyty�ení byla platná DKM a zjišt�ný stav v terénu. Pro vyty�ení i 

pro kontrolní zam��ení byla použita totální stanice Spectra Presision Focus 4 

e) zp�sob ozna�ení lomových bod�

- lomové body vyty�ených hranic byly v terénu ozna�eny h�eby 
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Na projednání vyty�ené hranice byli p�izvání písemnou pozvánkou všichni 

vlastníci pozemk�, jejichž hranice byla vyty�ena, nebo na jejichž hranici m�l být 

vyty�en alespo� jeden lomový bod. Pozvánka dle [2] obsahuje 

  

a) upozorn�ní, že 

1. k ú�asti na projednání vyty�ené hranice m�že vlastník pov��it svého 

zástupce na základ� plné moci, 

2. informace o vyty�ené hranici lze získat u vyty�ovatele, 

3. v p�ípad� neú�asti na projednání vyty�ené hranice se lze k pr�b�hu 

hranice vyjád�it u vyty�ovatele ve lh�t� uvedené v pozvánce, 

4. má-li být do katastru zapsáno zp�esn�né geometrické a polohové ur�ení 

pozemku a jemu odpovídající zp�esn�ná vým�ra parcely podle výsledku 

vyty�ení hranice pozemku, je nutné vyhotovit pro tento ú�el geometrický 

plán, 

5. p�ípadná nep�ítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce 

na ústním jednání není na p�ekážku dalším úkon�m vyty�ovatele, 

  

 b) oznámení o oprávn�ní ke vstupu na pozemek  

 c) pou�ení, že p�ípadný spor vlastník� o pr�b�hu vlastnické hranice a o rozsahu 

vlastnického práva ke sporné �ásti pozemku je možné �ešit ob�anskoprávní 

cestou. 

K prohlídce vyty�ených bod� nových hranic byli pozváni O�ní Centrum Vision, s. 

r.o a D2GO, a.s. Pozvánka k prohlídce vyty�ených hranic pro O�ní Centrum Vision 

je sou�ástí p�ílohy �. 1 a 2. 
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3.4. Potvrzení geometrického plánu 

Po zkompletování výše uvedených �ástí mohly být oba geometrické plány spolu 

se správním poplatkem a žádostí o potvrzení p�edány p�íslušnému Katastrálnímu 

pracovišti Nový Ji�ín k potvrzení. Žádost o potvrzení geometrického plánu je 

sou�ástí p�ílohy �. 4. 

Dle vyhlášky se na katastrální pracovišt� p�edávají geometrické plány v kopiích o 

jednu víc, než si žádá objednatel. Tato kopie je po potvrzení založena do 

dokumentace katastrálního operátu, konkrétn� do dokumentace výsledk� šet�ení 

a m��ení pro vedení a obnovu SGI.  

V tomto p�ípad� byly tedy na katastrální pracovišt� p�edány z každého k.ú. t�i 

geometrické plány.  

Zam�stnanec katastrálního ú�adu pov��ený potvrzováním geometrických plán�

zkontroluje, zda výsledek zem�m��ických �inností pro ú�ely katastru neobsahuje 

zjevné vady. P�itom vždy p�ezkoumá, zda: 

a) výsledek zem�m��ických �inností 

1. je ov��en ov��ovatelem v rozsahu jeho oprávn�ní, 

2. má p�edepsané náležitosti, 

3. vychází z údaj� katastru, 

4. nep�ekra�uje stanovené mezní odchylky, 

b) m��ení je p�ipojeno na body geometrického základu  

c) nové a zm�n�né parcely jsou ozna�eny správnými parcelními �ísly. [2] 

  

Po potvrzení obou geometrických plán� byly geometrické plány p�edány 

objednateli – tedy m�stu Nový Ji�ín. Dne 26.7.2010 v 7.45 m�la být ješt�

provedena obch�zka s dot�enými vlastníky. Žádný z vlastník� však na smluvené 

místo nedorazil, proto jim byl vyty�ovací ná�rt zaslán poštou.  
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4. Záv�r 

Úkolem diplomové práce bylo zpracovat geometrický plán zasahující do dvou 

katastrálních území: Nový Ji�ín - M�sto a Nový Ji�ín - Horní P�edm�stí. 

P�edm�tem bylo upravit vlastnické hranice jednotlivých parcel dle skute�ného 

užívání a zm�na vn�jšího obvodu budovy.  

Nejprve byly nashromážd�ny podklady pro jeho vyhotovení v sou�innosti 

s p�íslušným Katastrálním pracovišt�m Nový Ji�ín a nezbytná rekognoskace 

terénu, p�i které byla navržena m��ická sí�. Následn� byla zvolena metoda 

p�ipojení m��ení do závazného sou�adnicového systému S-JTSK a to pomocí 

technologie GNSS. 

Po p�ipojení pomocné m��ické sít� byly polární metodou zam��eny všechny 

podrobné body. Tímto byly m��ické práce ukon�eny a další etapa zpracování 

geometrického plánu už probíhala pomocí výpo�etních a grafických softwar�

v kancelá�i. Zde se ur�ily sou�adnice jak pomocných bod� m��ické sít�, pro které 

je požadována p�esnost odpovídající bod�m PPBP, tak všech bod� podrobných. 

Pro výpo�etní práce byl použit výpo�etní software GROMA 9.  Vypo�ítané údaje 

byly spolu s poskytnutými daty z katastrálního ú�adu zpracovány v grafickém 

programu MicroStation.  

Celý geometrický plán byl zpracován v souladu s vyhláškou 26/2007 Sb., 

v platném zn�ní a p�edán na Katastrální pracovišt� Nový Ji�ín k založení do 

dokumentace výsledk� šet�ení a m��ení pro vedení a obnovu SGI.  
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  D2GO, a.s. 
Slovanská 928/8 
Nový Ji�ín 
741 01 

   Vážení, 

v pond�lí dne 26.7.2010 v 7.45 hod. bude provedena obhlídka vyty�ených bod�  nových 
hranic vložených do dosavadních vlastnických hranic parcely �. 931  v k.ú. Nový Ji�ín-Horní 
P�edm�stí. Vyty�ení je provedeno v souvislosti s vyhotovením geometrického plánu na zam��ení 
skute�ného stavu parkovišt� p�i m�stské tržnici. Objednatelem je M�stský ú�ad Nový Ji�ín,  
majetkoprávní odbor. Protože jste vlastníkem sousedního pozemku dot�eného vyty�ením ( parc. �. 
914), jsem Vás povinna pozvat k seznámení s ozna�enou hranicí. Vlastnímu p�edání vyty�ené 
hranice  budou p�edcházet zem�m��ické práce  v terénu,  p�i kterých budu muset  v nezbytn� nutné 
mí�e vstupovat na Váš pozemek (dle zákona �.200/1994 Sb., o zem�m��ictví ,v platném zn�ní). V 
p�ípad� jakýchkoliv dotaz� a p�ipomínek se na m� obra�te prost�ednictvím níže uvedeného 
telefonního �ísla.   

Ú�ast na prohlídce vyty�ených hranic není pro vlastníka povinná. P�i možných 
p�ipomínkách  nebo nejasnostech s pr�b�hem vyty�ených vlastnických hranici ú�ast doporu�uji, 
pokud vlastníte dokumentaci výsledk� d�ív�jších zem�m��ických �inností, m�žete ji p�i prohlídce 
p�edložit k nahlédnutí. 

K ú�asti na ústním projednání vyty�ené hranice m�že vlastník pov��it svého zástupce na 
základ� ov��ené plné moci. Informace o vyty�ené hranici lze získat u vyty�ovatele. P�i Vaší 
p�ípadné neú�asti se tato okolnost uvede v protokolu o vytý�ení hranice, jehož kopie Vám bude 
zaslána. Nep�ítomnost pozvaného vlastníka nebo jeho zástupce není  na p�ekážku dalším úkon�m 
vyty�ovatele. Po seznámení s vyty�enou hranicí se lze k  pr�b�hu hranice vyjád�it u vyty�ovatele. 
Má-li být do katastru zapsáno zp�esn�né geometrické a polohové ur�ení pozemku a jemu 
odpovídající zp�esn�ná vým�ra parcely podle výsledku vyty�ení hranice pozemku, je nutné 
vyhotovit geometrický plán. P�ípadný spor vlastník� o pr�b�hu vlastnické hranice a o rozsahu 
vlastnického práva ke sporné �ásti pozemku je možné �ešit ob�anskoprávní cestou. 

S pozdravem 
Bc. Pavla Kub�nová 

Tel: 556 856 105   Mob: 724 930 531              e-mail: pavlakubenova@gmail.com  
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                  O�ní Centrum Vision, s. r.o. 
Jugoslávská 1006/26 
Nový Ji�ín 
741 01 

   Vážení, 

v pond�lí dne 26.7.2010 v 7.45 hod. bude provedena obhlídka vyty�ených bod�  nových 
hranic vložených do dosavadních vlastnických hranic parcely �. 931  v k.ú. Nový Ji�ín-Horní 
P�edm�stí. Vyty�ení je provedeno v souvislosti s vyhotovením geometrického plánu na zam��ení 
skute�ného stavu parkovišt� p�i m�stské tržnici. Objednatelem je M�stský ú�ad Nový Ji�ín,  
majetkoprávní odbor. Protože jste vlastníkem sousedního pozemku dot�eného vyty�ením ( parc. �. 
914), jsem Vás povinna pozvat k seznámení s ozna�enou hranicí. Vlastnímu p�edání vyty�ené 
hranice  budou p�edcházet zem�m��ické práce  v terénu,  p�i kterých budu muset  v nezbytn� nutné 
mí�e vstupovat na Váš pozemek (dle zákona �.200/1994 Sb., o zem�m��ictví ,v platném zn�ní). V 
p�ípad� jakýchkoliv dotaz� a p�ipomínek se na m� obra�te prost�ednictvím níže uvedeného 
telefonního �ísla.   

Ú�ast na prohlídce vyty�ených hranic není pro vlastníka povinná. P�i možných 
p�ipomínkách  nebo nejasnostech s pr�b�hem vyty�ených vlastnických hranici ú�ast doporu�uji, 
pokud vlastníte dokumentaci výsledk� d�ív�jších zem�m��ických �inností, m�žete ji p�i prohlídce 
p�edložit k nahlédnutí. 

K ú�asti na ústním projednání vyty�ené hranice m�že vlastník pov��it svého zástupce na 
základ� ov��ené plné moci. Informace o vyty�ené hranici lze získat u vyty�ovatele. P�i Vaší 
p�ípadné neú�asti se tato okolnost uvede v protokolu o vytý�ení hranice, jehož kopie Vám bude 
zaslána. Nep�ítomnost pozvaného vlastníka nebo jeho zástupce není  na p�ekážku dalším úkon�m 
vyty�ovatele. Po seznámení s vyty�enou hranicí se lze k  pr�b�hu hranice vyjád�it u vyty�ovatele. 
Má-li být do katastru zapsáno zp�esn�né geometrické a polohové ur�ení pozemku a jemu 
odpovídající zp�esn�ná vým�ra parcely podle výsledku vyty�ení hranice pozemku, je nutné 
vyhotovit geometrický plán. P�ípadný spor vlastník� o pr�b�hu vlastnické hranice a o rozsahu 
vlastnického práva ke sporné �ásti pozemku je možné �ešit ob�anskoprávní cestou. 

S pozdravem 
Bc. Pavla Kub�nová 

Tel: 556 856 105   Mob: 724 930 531              e-mail: pavlakubenova@gmail.com  
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Kat. území 707465 Nový Ji�ín-Dolní P�edm�stí
Obec 599191 Nový Ji�ín
Okres CZ0804 Nový Ji�ín

Bod 773
Kód kv.: 3

Bod z�ídil 
(jméno, rok)

  

Platnost od: 01.04.2001

Y 492649,18 SM5 NOVÝ JI�ÍN 7-3

X 1126374,35 Místopisný ná�rt 

Popis, zp�sob stabilizace a ur�ení bodu 
. 
východní roh budovy �.p.826 
Rajónem 

Poznámka 
Bod z�ídila Geodézie n.p. Opava, r. 1989  

ETRS89    

nadm. 
výška 
Bpv.

  

Detail 

Bod 776
Kód kv.: 3

Bod z�ídil 
(jméno, rok)

  

Platnost od: 01.04.2001

Y 492758,84 SM5 NOVÝ JI�ÍN 7-3

X 1126471,98 Místopisný ná�rt 

Popis, zp�sob stabilizace a ur�ení bodu 
. 
východní roh budovy �.p.809/1 
Rajónem 

Poznámka 
Bod z�ídila Geodézie n.p. Opava, r. 1989  

ETRS89    

nadm. 
výška 
Bpv.

  

Detail 



Kat. území 707431 Nový Ji�ín-Horní P�edm�stí
Obec 599191 Nový Ji�ín
Okres CZ0804 Nový Ji�ín

Bod 609
Kód kv.:

Bod z�ídil 
(jméno, rok)

  

Platnost od: 01.01.1989

Y 492696,72 SM5 NOVÝ JI�ÍN 7-3

X 1126540,87 Místopisný ná�rt 

Popis, zp�sob stabilizace a ur�ení bodu 
Vyhotovil: Ing. Ježková 
Bodem je V roh budovy �.p. 1621/21. 
Bod ur�en rajónem z bodu �. 608. 

Poznámka 
Ov��en rajónem z bodu 4026 D.P., KÚ v Opav�
2002. Bod z�ídil Geodézie s.p.Opava  

ETRS89    

nadm. 
výška 
Bpv.

  

Detail 

Bod 610
Kód kv.:

Bod z�ídil 
(jméno, rok)

  

Platnost od: 01.01.1989

Y 492685,74 SM5 NOVÝ JI�ÍN 7-3

X 1126553,60 Místopisný ná�rt 

Popis, zp�sob stabilizace a ur�ení bodu 
Vyhotovil: Ing. Ježková 
Bodem je S roh vchodu budovy �.p. 135. 
Bod ur�en rajónem z bodu �. 608. 

Poznámka 
Ov��en rajónem z bodu 4026 D.P., KÚ v Opav�
2002. Bod z�ídil Geodézie s.p.Opava  

ETRS89    

nadm. 
výška 
Bpv.

  

Detail 












