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Anotace 

 V mé diplomové práci se zabývám vyhledáním, zaměřením a zpracováním 

potřebných dat pro vyhotovení geometrického plánu pro doplnění souboru 

geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem v 

katastrálním území Pateřín. 
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Annotation 

 In my diploma work I deal with finding, measurement and processing of 

needed data for completion of a survey sketch for addition file of survey data about 

land still registered in a simplified land inventory in cadastral district Pateřín. 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky: 

BPEJ - bonitovaná půdní ekologická jednotka 

Č.B. - číslo bodu 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM - digitální katastrální mapa 

GP - geometrický plán 

K.KV. - kód kvality 

K.Ú. - katastrální území 

KMD - katastrální mapa digitalizovaná 

KN - katastr nemovitostí 

LV - list vlastnictví 

MD - základní střední chyba délky 

MXY - základní střední souřadnicová chyba 

Mzobr - střední chyba zobrazení 

PBP - polohové bodové pole 

P.Č. - parcelní číslo 

PK - pozemkový katastr 

PPBP - podrobné polohové bodové pole 

SGI - soubor geodetických informací 

SPI - soubor popisných informací 

S-JTSK - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI - soubor popisných informací 

UP - mezní polohová chyba 

UXY - mezní rozdíl délek 

VFK - výměnný formát katastru nemovitostí 

ZPMZ - záznam podrobného měření změn 

 

Cizojazyčné zkratky: 

PC - personal computer (osobní počítač) 

PPM - parts per million (výraz pro jednu miliontinu celku) 
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1 Úvod 

Cílem mé diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení doplnění souboru geodetických informací o pozemky dosud evidované 

zjednodušeným způsobem v katastrálním území Pateřín.  

Zabýval jsem se vyhledáním potřebných údajů a podkladů na katastrálním 

pracovišti v Olomouci, ověřením bodů geodetického základu, sběrem potřebných dat 

v terénu, následným zpracováním a vyhodnocením naměřených dat. 

Výsledkem mé diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu pro 

doplnění souboru geodetických informací o pozemky dosud evidované 

zjednodušeným způsobem dle náležitostí uvedených především ve vyhlášce 26/2007 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Postup mé práce jsem si rozvrhl do následujících kroků: 

1. Vyhledání podkladů pro vyhotovení GP na příslušném katastrálním 

pracovišti 

2. Zaměření změny v terénu 

3. Zpracování naměřených dat 

4. Vyhotovení geometrického plánu 

Při měření a zpracování mé práce jsem použil získané vědomosti ze studia, 

především však ze zeměměřické praxe pana Ing. Eichlera, kde již od roku 1998 

vypomáhám, jak při měření v terénu, tak při zpracovávání naměřených dat. 
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2 Vyhledání podkladů pro vyhotovení GP na 

příslušném katastrálním pracovišti 

Tato kapitola je věnována především vyhledání všech potřebných podkladů 

pro vyhotovení geometrického plánu, kterými jsou geodetické údaje o bodech 

základního bodového pole, informace o dotčených parcelách a získání souboru ve 

výměnném formátu od katastrálního pracoviště v Olomouci. 

2.1 Lokalita 

Pateřín je část obce Bílá Lhota, která se nachází přibližně 7 kilometrů 

západně města Litovel a 7 km východně od hradu Bouzov v Olomouckém kraji. 

V k.ú Pateřín vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky 

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. 

Na celém katastrálním území Pateřín měla katastrální mapa formu 

analogové mapy. 

 

- název katastrálního území: Pateřín 

- číslo katastrálního území: 603988 

- dotčená parcela:  70/1 

 

 

obr. 1 - ortofotomapa zájmového území s rastrem KN 
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2.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závaznými podklady pro vyhotovení geometrického plánu jsou soubor 

geodetických informací a soubor popisných informací, mapa bývalého 

pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí spolu s 

příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších 

pozemkových evidencí, které 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 zejména záznamy podrobného měření změn, 

údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a 

bodech podrobného polohového bodového pole a 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. [1] 

2.3 Součinnost katastrálního úřadu při vyhotovování GP 

Pro vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad přiděluje číslo 

záznamu podrobného měření změn, dle potřeby parcelní čísla nových parcel a 

čísla bodů podrobného polohového bodového pole, pokud budou takové body 

zřizovány. 

Také v nezbytném rozsahu poskytne bezúplatně podklady podle § 74 

ve výměnném formátu nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve 

formě reprografických kopií. [1] 

Pro vyhotovení geometrického plánu pro doplnění SGI o pozemky 

dosud evidované zjednodušeným způsobem v katastrálním území Pateřín bylo 

katastrálním pracovištěm v Olomouci přiděleno číslo záznamu podrobného 

měření změn 70 a nové parcelní číslo 70/3 a číslo PM 2220/2011-805. Byl mi 

zaslán výměnný soubor katastru nemovitostí v podobě *.vfk. 

V k.ú. Pateřín byla katastrální mapa v době vyhotovení vedena formou 

analogové mapy.  Na katastrálním pracovišti v Olomouci jsem se dozvěděl, že v 

k.ú Pateřín je připravována změna katastrálního operátu a byla mi poskytnuta 

pracovní verze rastru PK a KN ve formátu *.cit.  
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Dále jsem si v dokumentaci katastrálního pracoviště vyzvedl výsledky 

předchozích zeměměřických činností, které by mohly být použity pro vyhotovení 

mého geometrického plánu, zejména pro měření v terénu a transformace.  

2.4 Informace o dotčených parcelách 

Pro vyhotovení geometrického plánu je třeba znát popisné informace o 

dotčených parcelách. V mém případě se jednalo o jednu dotčenou parcelu KN a 

to 70/1 a parcelu vedenou ve zjednodušené evidenci - pozemkovém katastru 

parcelní číslo (53). 

Popisné informace o parcele jsou zejména číslo parcely, na jakém 

mapovém listu se daná parcela nachází, v kterém katastrálním území se daná 

parcela nachází s očíslováním daného k.ú., číslo listu vlastnictví, typ dané 

parcely, kvalita určení výměry a druh pozemku. 

Mezi další informace o parcele patří jméno, příjmení a adresa vlastníka 

parcely, způsob ochrany nemovitosti, seznam bonitovaných půdních 

ekologických jednotek, omezení vlastnických práv a další informace. [1] 

Aktuální informace o parcele jsem zjistil na webových stránkách ČÚZK 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

obr. 2 - vyhledání parcely pomocí nahlížení do katastru nemovitostí 
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3 Zaměření změny v terénu 

V této kapitole se věnuji veškerým měřickým postupům použitým pro 

zaměření změny v terénu a pro sběr potřebných dat, určených k pozdějšímu 

zpracování. Dále jsem se věnoval rekognoskaci terénu, vyhledáním vhodného 

geometrickému základu měření a sběru dat v terénu. Část této kapitoly je věnovaná 

použitým pomůckám a metodám měření. 

Celou problematiku zaměření změny v terénu jsem si rozdělil na celky 

rekognoskace terénu, geodetický základ měření, postup měření a sběr dat v terénu, 

a použité přístroje a pomůcky. 

3.1 Rekognoskace terénu 

Rekognoskace terénu je nedílnou částí každého měření a v mém případě 

byla provedena po příjezdu do obce Pateřín za účelem nalezení bodů, které budou 

sloužit jako geometrický základ mého měření. Porovnával jsem tedy mapu se 

skutečným stavem v terénu. 

Základem rekognoskace v terénu byla zvětšenina výřezu okolí dotčené 

parcely 70/1 katastrální mapy číslo mapového listu V.S.VI-12-03 s napolohovaným 

rastrem KN na jejímž základě jsem provedl pochůzku po zájmové lokalitě. Zhodnotil 

jsem, že bude vhodné použít polární metodu pro sběr dat. 

Výsledkem rekognoskace bylo ověření bodů geometrického základu dle 

geodetických údajů a zvolení pomocných měřických bodů tak, abych dobře viděl, jak 

na body geometrického základu, tak na místo dotčené změnou. Body geometrického 

základu byly věže kostelů v sousedních vesnicích Měrotín číslo bodu 000934060223 

a Červená Lhota číslo bodu 000934060023, trigonometrický bod číslo 3406-219 a 

roh budovy číslo 58-32. 

3.2 Geometrický základ měření 

Jako geometrický základ podrobného měření se používají body polohového 

bodového pole, popřípadě pomocné měřické body, v případě použití technologie 

globálního polohového systému také body referenční sítě permanentních stanic. 

Dále se používají jednoznačně identifikovatelné podrobné body, 

charakterizované kódem kvality 3, se souřadnicemi v S-JTSK nebo výjimečně v 



M.Eichler: GP pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem v k.ú. Pateřín 

 

 6 

místním souřadnicovém systému, nejedná-li se o stanovené prostory, nelze-li 

postupovat podle prvního odstavce nebo pokud je to vzhledem k napojení změny na 

stávající stav katastrální mapy a její rozsah účelnější a vhodnější. 

Jako identické body se volí body v okolí změny, zejména však trvalým 

způsobem označené původní lomové body na hranicích katastrálních území nebo na 

hranicích pozemků, přednostně jsou-li na styku tří nebo více takových hranic. 

V posledním případě se jako geometrický základ měření používají lomové 

body na obvodu budov, popřípadě body na jiných trvalých předmětech obsahu 

katastrální mapy pokud jde předpokládat, že se jejich původní poloha nezměnila. [1] 

3.3 Postup měření a sběr dat v terénu 

Jak sem již v kapitole rekognoskace v terénu uvedl jako vhodná metoda pro 

sběr dat v terénu byla zvolena metoda polární. Pro zaměření zájmové lokality byly 

zvoleny tři pomocné měřické body vzhledem ke složitosti a špatné viditelnosti bodů 

geometrického základu. 

 

obr. 3 - trigonometrický bod č. b. 3406-223 

 

Z pomocného měřického bodu 4001 byl zaměřen trigonometrický bod na 

kostelní věži v Měrotíně 3406-223, trigonometrický  bod na kostelní věži v Červené 

Lhotě 3406-23, trigonometrický bod 3406-219 a roh budovy 58-32. Z pomocného 

měřického bodu 4001 byl také zaměřen pomocný měřický bod 4002. 

Na pomocném měřickém bodu 4002 bylo orientováno na trigonometrický bod 

3406-219 a zpět na bod 4001. Zároveň z něj byly zaměřeny podrobné body číslo 70-

1 až 70-9. 
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obr. 4 - trigonometrický bod č. b. 3406-23 

 

 

obr. 5 - roh budovy č. b. 58-32 

 

Na posledním pomocném měřickém bodu 4003 jsem orientoval na pomocný 

měřický bod číslo 4002 a na již předtím zaměřené podrobné body číslo 70-5 a 70-1. 

Následně byly kontrolně zaměřeny podrobné body 70-5, 70-4 a 70-1 a nové 

podrobné body číslo 70-10 až 70-14. 

Zeměměřické práce v terénu pokračovaly vytyčením podrobných bodů číslo 

70-15 až 70-20, jejichž souřadnice byly získány digitalizací v grafické části 

výpočetního programu Geus viz kapitola 4.2 Výpočetní práce. Po digitalizaci jsem 

vypočetl polární vytyčovací prvky na vytyčované podrobné body z pomocného 

měřického bodu 4002. 

V terénu jsem provedl vytyčení podrobných bodů 70-15 až 70-20, o kterém 

jsem vyhotovil dokumentaci o vytyčení hranice pozemku, které se podrobněji věnuji v 

kapitole 5. Dokumentce o vytyčení hranice pozemku. Závěrem jsem nově vytyčené 
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body kontrolně zaměřil z pomocného měřického bodu 4002 a zajistil je kontrolními 

oměrnými mírami.  

 

obr. 6 - stabilizace podrobného bodu plastovým hraničním znakem 

3.4 Použité přístroje a pomůcky 

Pro sběr dat v terénu a vytyčovací práce jsem použil elektronickou totální 

stanici Topcon GTS-303 propojenou sériovým kabelem se záznamovým zařízením 

Psion teklogix workabout MX1. Pro měření délek jsem použil odrazný hranol Topcon 

a komparované plastové pásmo na kontrolní oměrné míry. Totální stanice i pásmo 

jsou pravidelně kalibrovány a komparovány. 

Jednotlivým použitým pomůckám jsou věnovány následující podkapitoly s 

obrázky pořízenými při měření v terénu. 

3.4.1 Elektronická totální stanice GTS-303 

V praxi často používaná elektronická totální stanice je vhodným pomocníkem  

pro rychlý sběr dat v terénu, vytyčování, kontroly svislosti a mnoho dalších. Mnou 

použitá elektronická totální stanice vyniká vysokou přesností měřených úhlů 2" (0,6 

mgon) a umožňující minimální čtení až 1"/5" (0.2mgon/1mgon) v závislosti na 

akomodačních schopnostech oka měřiče. 

S dálkoměrem elektronické totální stanice lze měřit až do vzdálenosti 2700m 

s přesností ±(2mm+2ppm) a samotné měření a výpočet délky trvá v normálním 

režimu přibližně 2 sekundy opět v závislosti na to kam se cílí, hustotu vegetace apod. 

Teleskop této totální stanice je vybaven vysokým optickým zoomem a při 

dobré viditelnosti lze vidět až do vzdálenosti 40 kilometrů. Při normálních 

atmosférických podmínkách je dohled přibližně 20 kilometrů. 
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obr. 7 - elektronická totální stanice Topcon GTS-303 

3.4.2 Záznamové zařízení Psion teklogix workabout MX1 

Veškerá v terénu naměřená data byla zaznamenávána do záznamového 

zařízení Psion, které jsem propojil sériovým kabelem s totální stanicí Topcon GTS-

303. Takto pořízená data jsem následně exportoval pomocí speciální programu 

dodávaným se záznamovým zařízením Psion do PC.  

 

obr. 8 - totální stanice GTS-303 propojená se záznamovým zařízením Psion 

 

Importovaný zápisník má formát souboru *.ODB a lze jej otevřít 

poznámkovým blokem. Stažená data jsou logicky uspořádána a snadno 

srozumitelná. 
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obr. 9 - ukázka importovaných dat se záznamového zařízení Psion  

 

V hlavičce jsou uvedeny údaje místě, času, datu měření a také je uvedeno 

číslo náčrtu. Jednotlivé sloupce textového souboru jsou úplné číslo bodu, měřená 

délka, výška cíle, horizontální úhel, zenitový úhel a poznámka. 

V záznamovém zařízení Psion lze vytvářet zakázky, procházet naměřenými 

daty v terénu, popisovat jednotlivé body úplným číslem bodu a případnou 

poznámkou nebo nastavit metodu měření délek a mnoho dalšího. 

 

obr. 10 - záznamové zařízení Psion teklogix workabout MX1 
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4 Zpracování naměřených dat 

Všechna v terénu naměřená data bylo potřeba zpracovat v geodetických 

výpočetních programech, kterým je věnována kapitola 4.1 Použitý výpočetní 

software. 

Druhá podkapitola je věnována detailnímu zpracování a jednotlivým logickým 

krokům vedoucích k ověření bodů geodetického základu, výpočtu souřadnic 

pomocných měřických bodů, podrobných bodů, transformacím, vytyčovacím prvkům, 

kontrolních oměrných měr, výpočtům výměr parcel a dílů a seznamu souřadnic nově 

určovaných bodů. 

Následující podkapitoly jsou věnovány charakteristikám přesnosti měření, 

vyhotovení záznamu podrobného měření změn a jeho náležitostem. 

4.1 Použitý výpočetní software 

Pro zpracování naměřených dat jsem použil geodetický výpočetní program 

Geus verze 15.5. Popisová pole, výkaz výměr parcel a dílů, výkaz BPEJ, výkaz 

dosavadního a nového stavu jsem vyhotovil v programu Geometr verze 15.0. 

Importované soubory měřených dat ze zápisníku Psion jsem formátoval v 

programu poznámkový blok a výpočetní protokol byl upravován v programu microsoft 

word 2011. 

4.1.1 Geus verze 15.5 

Tento geodetický výpočetní program je vhodný pro řešení všech základních 

geodetických úloh a metod jako jsou výpočet polární či ortogonální metodou, výpočet 

a kontrola kontrolních oměrných měr, výpočet výměr, transformace z a do 

pozemkového katastru České republiky apod. 

Grafická část programu je určena pro návrh zobrazení změny a umožňuje 

zákres změny pomocí velkého množství prvků a značek dle platný předpisů a 

vyhlášky 26/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Výpočetní program Geus byl také použit při tvorbě souboru výměnného 

formátu katastru nemovitostí, ve formátu používaném katastrálními úřady. 
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4.1.2 Geometr verze 15.0 

Je přidružený program výpočetnímu programu Geus a je určený pro 

sestavování formulářů, popisových polí a výkazů dosavadního a nového stavu, 

výkazu výměr parcel a dílů, a výkazu BPEJ k parcelám nového stavu, které jsou 

součástí geometrickému plánu a záznamu podrobného měření změn. 

4.2 Výpočetní práce 

Polohu podrobných bodů jsem určoval z pomocných měřických bodů a 

souřadnice bodů jsem pro potřeby katastru nemovitostí uváděl v metrech na dvě 

desetinná místa. Vypočtené souřadnice bodů jsem zaokrouhloval tak, že pokud jejich 

hodnota na dalším neuváděném desetinném místě byla rovna 5 nebo větší, 

zaokrouhlil jsem výsledek výpočtu nahoru. [1] 

Před započetím výpočetních prácí jsem importoval naměřená data ze 

záznamového zařízení Psion do PC, kde jsem tato data následně v poznámkovém 

bloku doplnil o celá čísla bodů, abych je mohl použit jako zápisník do výpočetního 

protokolu a také pro možnost výpočtu polární metody dávkou. 

Následně jsem provedl import bodů polohových bodových polí a podrobných 

polohových bodových polí z výměnného souboru katastru nemovitostí. Z tohoto 

výměnného souboru jsem také načetl kresbu do grafiky programu Geus. 

Začal jsem výpočtem pomocného měřického bodu 4001, z kterého jsem 

orientoval na trigonometrický bod 3406-223 na věži kostela v Měrotíně, dále na 

trigonometrický bod 3406-23 na věži kostela v Červené Lhotě, trigonometrický bod 

3406-219 a bod na rohu budovy číslo 58-32 s kódem kvality 3. Z pomocného 

měřického bodu 4001 jsem vypočetl souřadnice zaměřeného pomocného měřického 

bodu 4002. Poté jsem pro potřeby katastrálního pracoviště Olomouc provedl 

kontrolní výpočet a určení souřadnic bodů polární metody dávkou. 

Výpočetní práce pokračovaly výpočtem polární metody z pomocného 

měřického bodu 4002 o známých souřadnicích s orientacemi na trigonometrický bod 

3406-219 a pomocný měřický bod 4001. Z tohoto pomocného měřického bodu jsem 

vypočetl podrobné body změny 70-1 až 70-9. 

Pokračoval jsem výpočtem souřadnic pomocného měřického bodu 4003, z 

kterého jsem orientoval na pomocný měřický bod 4002 a již zaměřené podrobné 

body číslo 70-5 a 70-1. Při výpočtu podrobných bodů jsem opět kontrolně určoval 
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pomocný měřický bod 4002 a podrobné body číslo 70-5, 70-4 a 70-1. Dále jsem 

vypočetl souřadnice nových podrobných bodů číslo 70-10 až 70-14. 

Dalším krokem byla afinní transformace, pomocí které jsem připojil rastr 

zjednodušené evidence (pozemkového katastru) na vhodně zvolené body s kódem 

kvality 3 pomocí interaktivního připojení. Pro transformaci jsem vybral 6 vhodných 

bodů, které jsem přiřazoval k identickým bodům připojovaného rastru PK.. 

Výsledkem bylo 6 polohových vektorů, z kterých jsem pomocí výpočtu napolohoval 

rastr PK na vybrané body s kódem kvality 3. 

Po transformaci jsem v grafice umístil podrobné body 70-15 až 70-20, 

protože jsem neznal jejich souřadnice. Tyto body byly digitalizovány z mapy v 

měřítku 1:2880 a měly tedy kód kvality 8. 

Následovala kontrolní afinní transformace pro připojení rastru KN. Stejně 

jako v předchozí transformaci jsem pro samotnou transformaci použil podrobné  body 

číslo 70-11, 70-12 a 70-14 dále pak podrobné body číslo 64-28, 61-17 a 37-14. Opět 

jsem vytvořil 6 polohových vektorů, z kterých po výpočtu získal kontrolní 

napolohování rastru KN. 

Poté jsem na umístěné body v grafice vypočítal potřebné vytyčovací prvky z 

pomocného měřického bodu 4002 s orientací na podrobný bod číslo 70-1. S takto 

připravenými vytyčovacími prvky bylo nutné opět vyjet do lokality Pateřín. 

Dle výše uvedených vytyčovacích prvků byly v terénu vytyčeny podrobné 

body číslo 70-15 až 70-20. O vytyčení těchto podrobných bodů jsem vyhotovil 

dokumentaci o vytyčení bodu dle platných předpisů, kterým se podrobněji věnuji v 

kapitole 5. Dokumentace o vytyčení hranice pozemku. 

Na posledním měření jsem z pomocného měřického bodu 4002 orientoval na 

trigonometrický bod 3406-219, pomocný měřický bod 4001 a 4003 a podrobné body 

číslo 70-1 a 70-5. Kontrolně jsem určil pomocné měřické body 4001 a 4003 a 

podrobné body číslo 70-1 a 70-5. Následně jsem provedl kontrolní výpočet 

podrobných bodů číslo 70-15 až 70-20. 

Po výpočtu souřadnic podrobných bodů jsem přistoupil k výpočtům 

kontrolních oměrných měr jak bodů geodetického základu tak i nových podrobných 

bodů. Provedl jsem také ověření identických bodů pro mapové podklady 1:2880 dle 

katastrální vyhlášky ve znění č. 164/2009 Sb. bodu 15 přílohy. 

Pokračoval jsem výpočtem parcel a dílů. Napřed jsem planimetrem vypočetl 

výměru původní a nové parcely 70/1 a potom jsem vypočetl výměru parcely 70/3 
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pomocí funkce výměra automaticky ve výpočetním programu Geus. Následně jsem 

provedl druhý kontrolní výpočet. 

Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu 

byly pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice 

lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem 

bylo nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému by bylo nutné doložit listinu 

prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu dle §19a odstavce 4 katastrálního 

zákona. 

Posledním krokem mých výpočetních prací bylo vyhotovení seznamu 

souřadnic nových bodů. 

4.3 Charakteristiky přesnosti 

V této podkapitole se věnuje potřebným charakteristikám přesnosti mého 

měření především podle bodu 13, 14 a 15 přílohy vyhlášky č. 26/2007 Sb. postupně 

se tedy věnuji charakteristikám a kritériím přesnosti podrobného měření a souřadnic 

podrobných bodů, zásadám a kriteriím určení výměr a také charakteristikám a 

kritériím přesnosti zobrazení polohopisu katastrální mapy. 

4.3.1 Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření a 

podrobných bodů 

Přesnost v polohovém určení souřadnic x,y podrobných bodů polohopisu 

vyjadřujeme střední  souřadnicovou chybou mxy, která je vztažena k  nejbližším  

bodům polohového bodového pole. Souřadnice podrobných bodů  polohopisu se 

určujeme s přesností udávanou základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14m.  

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední 

chyba délky md. Mezní souřadnicovou chybu uxy stanovujeme jako dvojnásobek 

základní střední souřadnicové chyby mxy. Mezní rozdíl délky uxy stanovíme 

dvojnásobkem základní střední chyby délky md. Mezní polohová chyba up je dána 

vztahem    √      

Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaného nebo 

ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu se provádí pomocí 

oměrných měr nebo kontrolního měření délek přímých spojnic jiných vybraných   

dvojic podobných bodů a jejich porovnání s délkami, vypočtenými ze souřadnic nebo 
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nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu polohopisu a jejich 

porovnání s prvotně určenými souřadnicemi. 

Základní střední chyba délky md je dána vztahem      
    

    
, kde d je větší 

z porovnávaných délek v metrech a k se vypočte jako √  násobek základní střední 

souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu s nižší přesností. 

Při ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu nesmí 

skutečná souřadnicová chyba překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy. V  

případě ověření homogenity souboru obsahujícího více než 20 nově určovaných  

podrobných bodů polohopisu s bodovým polem musí být současně nejméně 40 % 

výběrových středních souřadnicových chyb menších než je hodnota základní střední 

souřadnicové chyby mxy. 

Kód kvality podrobných bodů určených geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami se stanoví podle hodnoty výběrové střední 

souřadnicové chyby v závislosti na základní střední souřadnicové chybě mxy. [1] 

 

tab. 1 - kódy kvality a střední souřadnicové chyby (k.kv. 3 až 5) 

Kód kvality Základní střední souřadnicová chyba mxy 

3 0,14 m 

4 0,25 m 

5 0,50 m 

 

Pro mé měření byly použity trigonometrické body s kódem kvality určení 1 na 

kostelních věžích v Měrotíně č.b. 3406-223 a Červené Lhotě č.b. 3406-23, 

trigonometrický bod č.b. 3406-219 a roh budovy č.b. 58-32 s kódem kvality 3. Při 

vyhledání bodů geodetického základu jsem použil výsledky předchozích 

zeměměřických činností. 

4.3.2 Zásady a kritéria určení výměr 

Výměry parcel se určují ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem  

kvality 3 a ze souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými body na přímých 

hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality a takto určené výměry se označí kódem 

kvality výměry 2. 
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Pokud se výměry parcel určí jiným číselným způsobem a to buď z přímo 

měřených měr nebo ze souřadnic nebo v místním souřadnicovém systému tak se 

způsob určení výměry označí kódem 1. 

Jestliže se výměry parcel určují ze souřadnic lomových bodů, z nichž 

nejméně jeden lomový bod, který není vloženým bodem na přímé hranici, má 

souřadnici s kódem kvality 5 až 8 tak se tento způsob určení výměry se označí 

kódem 0. 

Dále lze výměru parcely vypočítat také graficky a to planimetrováním, 

výpočtem z měr odměřených na mapě nebo výpočtem ze souřadnic lomových bodů 

na obvodu parcely nebo dílu parcely odměřených na mapě, s přihlédnutím k plošné 

deformaci mapového listu se způsob určení výměry označí také kódem kvality určení 

výměry parcely 0. Dává se přednost způsobu určení výměry v uvedeném pořadí. [1] 

V mém případě jsem výměry parcel určoval planimetrem se soutisku 

napolohovaných rastrů PK a KN. Takto jsem vypočetl výměru původní a nové 

parcely 70/1 a parcely číslo 53 vedené ve zjednodušené evidenci (PK). Pro výpočet 

výměry parcely 70/3 jsem vypočetl pomocí funkce výměra automaticky ve 

výpočetním programu Geus. Všechny výměry byly určeny s kódem kvality 0. 

Ke změnám výměry parcely dochází při změně hranice pozemku, 

geometrického  a  polohového  určení  pozemku, nezměněných hranicích pozemku, 

výpočtem  s vyšším kódem způsobu určení výměry jak už bylo dříve uvedeno. Dále  

dochází ke změně výměry parcely při nezměněném geometrickém určení pozemku, 

nebo při opravě chyb zobrazení hranice parcely v katastrální mapě a chyb výpočtů 

výměr parcel. [1] 

Proto došlo ke změně výměry u parcely vedené ve zjednodušené evidence 

(pozemkovém katastru) p.č. (53). Výměra nového stavu byla o 390 m2 větší oproti 

dosavadnímu stavu. 

4.3.3 Charakteristiky a kritéria přesnosti zobrazení polohopisu 

katastrální mapy 

Charakteristikou přesnosti zobrazení podrobných bodů na podkladě jejich  

výsledných souřadnic je střední chyba zobrazení mzobr, kdy body musí být zobrazeny 

tak, aby charakteristika přesnosti zobrazení nepřesáhla hodnotu mzobr=0,16 mm na 

mapě bez ohledu na její měřítko. 
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Charakteristikou relativní přesnosti geometrického a polohového určení 

nemovitostí daného zobrazením je střední chyba spojnice dvojice bodů md, kde se 

mezní rozdíl délky stanoví dvojnásobkem základní střední chyby délky md.  

Dosaženou přesnost zobrazení podrobných bodů posuzujeme porovnáním 

délek přímých spojnic dvojic podrobných bodů určených z přímého měření (např.  

oměrných měr nebo jiných kontrolních měr) s délkami určenými z mapy. 

Dosažená přesnost považujeme za vyhovující pokud rozdíl délky určené z 

přímého měření a délky určené z SGI je menší než mezní rozdíl délky (dvojnásobek 

střední chyby délky)  

Základní střední chyba délky md vypočteme ze vztahu      
    

    
, kde d je 

větší z porovnávaných délek v metrech a k se vypočte jako √  násobek základní 

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

bodů bez souřadnic určených v S-JTSK se kód kvality uvažuje v závislosti na měřítku 

katastrální mapy. Kód kvality podrobných bodů určených digitalizací z analogové 

mapy se stanoví podle měřítka této mapy. [1] 

 

tab. 2 - kódy kvality a střední souřadnicové chyby (k.kv. 6 až 8) 

Kód kvality Základní střední souřadnicová chyba mxy 

6 0,21 m 

7 0,50 m 

8 1,00 m 

 

Vytyčované body v terénu byly určeny digitalizací z mapy měřítka 1:2880 a 

proto byly určeny s kódem kvality 8 a střední souřadnicovou chybou 1 metr. 

4.4 Záznam podrobného měření změn 

Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn byl podkladem pro 

vyhotovení geometrického plánu pro doplnění souboru geodetických informací o 

pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem katastrálním pracovištěm v 

Olomouci mi pro něj bylo přiděleno číslo ZPMZ 70. 

Ověření ZPMZ vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v pravém dolním 

rohu první strany záznamu podrobného měření změn a v pravém dolním rohu 

poslední strany jeho částí.  



M.Eichler: GP pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem v k.ú. Pateřín 

 

 18 

Pokud se tyto části nebo přílohy skládají z více listů nebo archů, musí být 

pevně spojeny a toto spojení musí být opatřeno přelepkou nesoucí na zadní straně 

ZPMZ otisk razítka ověřovatele umístěný zčásti na nálepce a zčásti na ZPMZ 

samém. (Obdobně jako u geometrického plánu). [1] 

Dále se v této kapitole budu věnovat jednotlivým formálním náležitostem 

ZPMZ a to popisovému poli, náčrtu, zápisníku, protokolu o výpočtech, výpočtu výměr 

parcel a dílů a návrhu zobrazení změny. 

4.4.1 Popisové pole 

Veškeré věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny 

tiskopisem Úřadu. [1] 

Do popisového pole jsem uvedl sebe jako zpracovatele a měřiče. Dále jsem 

uvedl také datum měření, úplné číslo geometrického plánu (zakázky), měřící 

přístroje, katastrální úřad a katastrální pracoviště. Následovalo číslo katastrálního 

území, číslo změnou dotčené parcely, způsob označení nových hranic v terénu, číslo 

záznamu, souřadnicový systém a list katastrální mapy. 

 

obr. 11 - vzor popisového pole ZPMZ 

 

Pod popisovým polem jsem uvedl text: "S průběhem a trvalým označením 

nových navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:". Za tímto 

textem jsem uvedl jméno a příjmení osoby, která byla seznámena s průběhem a 

označením hranic pozemků a místo seznámení s průběhem a označením hranic 

pozemků. [1] 
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4.4.2 Náčrt 

Náčrt je závaznou součástí ZPMZ a pro přehlednost se zpravidla vyhotovuje 

v měřítku menším než je geometrický plán pro přehlednost a čitelnost obsahu. Náčrt 

obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů  značkou č. 1.10, 

měřické sítě, rámu s označením listů katastrální mapy (je-li jím náčrt dělen u 

analogových map), dosavadního a nového (změnou vzniklého nebo zamýšleného) 

stavu polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, dále čísla bodů, parcelní  

čísla, označení dílů a mapové značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení a 

oplocení a oměrné a jiné kontrolní míry, popřípadě další související údaje obsahu 

katastru. U zaměřované budovy a budov, které mají pro zaměření změny význam, je 

vhodné uvést jejich popisné nebo evidenční číslo, popřípadě typ a způsob využití, 

jsou-li tyto údaje známy. 

Náčrt obsahuje také zobrazení dosavadního i nového stavu parcel 

zjednodušené evidence, které jsou dotčeny změnou. Náčrt má formální náležitosti 

grafického znázornění geometrického plánu a vyhotovuje se v takovém měřítku, aby 

všechny údaje byly zřetelné i při jeho případné reprodukci. 

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

předchozím záznamu podrobného měření změn, obsahuje na prvém místě číslo 

tohoto záznamu podrobného měření změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla 

bodu (u obou čísel se vynechají počáteční nuly) 

V náčrtu se užijí mapové značky uvedené u geometrického plánu a má 

formát A4 a v případě většího formátu (při měření většího rozsahu) se skládá do 

uvedeného formátu tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti k záznamu 

podrobného měření změn. [1] 
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obr. 12 - část náčrtu ZPMZ 

4.4.3 Zápisník 

Zápisník je další nedílnou součástí ZPMZ a obsahuje čísla bodů 

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

hodnoty určující jejich polohu. Dále pak změřené  údaje  pro  ověření  polohy  bodů  

geometrického základu a identických bodů a další měřené kontrolní údaje, popřípadě 

doplňující popis bodů. [1] 

Pro  vyhotovení ZPMZ jsem zápisník získal importováním naměřených dat 

terénu ze zápisníku Psion do PC pomocí speciálního programu dodávaného se 

zápisníkem Psion. Stažený soubor s koncovkou *.ODB jsem otevíral v programu 

poznámkový blok (zachová strukturu textu oproti programu Word) 

Takto stažený soubor obsahuje v hlavičce informace o datu a času měření, 

měřiči, měřícím přístroji. Následná data jsou strukturována ve formátu číslo bodu, 

měřená délka,výška  cíle, horizontální úhel, vertikální úhel a poznámka. 
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obr. 13 - ukázka zápisníku 

4.4.4 Protokol o výpočtech 

Další závaznou součástí ZPMZ je protokol o výpočtech, který podle povahy 

změny obsahuje 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 a mezivýsledků s mezními hodnotami, vytyčovací prvky nebo   

seznam   souřadnic  bodů,  vypočtených   transformací z vytyčovacích prvků, a jejich 

kódy kvality, výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, výpočet číselně 

určených výměr, seznam souřadnic nově určených bodů a datum, jméno, příjmení a 

podpis osoby, která výpočty prováděla. 

Na konci protokolu o výpočtech musí být seznam souřadnic nově určených 

bodů, který obsahuje úplná čísla bodů, souřadnice obrazů v pořadí Y,X, souřadnice 

poloh v pořadí Y,X, kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a 

polohového určení a případnou poznámku. 

U pomocných bodů a dalších v terénu zaměřených bodů, které nebudou v 

novém stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se neuvádí souřadnice 

obrazu a kód kvality. [1] 

Do protokolu o výpočtech jsem uváděl z čeho vycházelo mé měření, které 

metody jsem použil při výpočtech pro vyhotovení ZPMZ, na jehož základě jsem 

vyhotovil geometrický plán pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované 

zjednodušeným způsobem. 

Vyhotovený protokol o výpočtech nesmí obsahovat chyby musí být upravený 

s logickou návazností jednotlivých kroků. V mém případě jsem začal hlavičkou 



M.Eichler: GP pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem v k.ú. Pateřín 

 

 22 

protokolu, dále pak seznamem souřadnic výchozích bodů, následovaly zápisníky a 

výpočty souřadnic jednotlivých pomocných měřických bodů a podrobných bodů v 

terénu. 

Další částí protokolu o výpočtech byla transformace rastru PK na vhodně 

zvolené identické body pomocí interaktivního připojení v grafické částí výpočetního 

programu Geus. Po transformaci byly v grafice umístěny podrobné body 70-15 až 

70-20. Dále jsem provedl kontrolní transformaci rastru KN na stejné identické body 

jako v případě transformace rastru PK. 

Na umístěné body v grafice jsem v dalším kroku vypočetl polární vytyčovací 

prvky. Po vytyčení a kontrolním zaměření vytyčených bodů jsem opět importoval 

zápisník měření a kontrolně vypočetl souřadnice vytyčovaných bodů. O vytyčení 

jsem vyhotovil dokumentaci o vytyčení hranice pozemku dle platných předpisů, 

kterým je věnována kapitola 5. Dokumentace o vytyčení hranice pozemku. 

Pokračoval jsem výpočtem kontrolních oměrných měr a výpočtem parcel a 

dílů. Posledním krokem bylo vyhotovení seznamu souřadnic S-JTSK (nových bodů). 

 

 

obr. 14 - seznam souřadnic S-JTSK (nových bodů) 
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4.4.5 Výpočet výměr parcel a dílů 

Při výpočtech výměr parcel a dílů jsem postupoval dle kapitoly 4.3.2 zásady 

a kritéria určení výměr, kde je také vysvětlen rozdíl 390 m2 mezi dosavadním a 

novým stavem. 

Formální náležitosti záznamu výsledků výpočtů výměr parcel (dílů) jsou číslo 

zakázky, označení listu katastrální mapy, sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních  

skupin s jejich vyrovnáním a kódem způsobu výpočtu, podle potřeby výpočet dílů 

parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu dřívější pozemkové evidence.  

Případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin musí mít 

uvedenou velikost a příčinu. Výpočet výměr parcel a dílů musí být opatřen datem, 

jménem, příjmením a podpisem osoby, která výměry vypočítala. [1] 

 

 

obr. 15 - hlavička výpočtu výměr parcel a dílů 

 

Pro vyhotovení výpočtu výměr parcel a dílů byl použit výpočetní program 

Geometr verze 15.0, který je také určen na tvorbu popisových polí ZPMZ a GP. 

4.4.6 Návrh zobrazení změny 

Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a je tvořen změnovými 

daty ve výměnném formátu (*.VFK). U bodů změny se uvádí souřadnice polohy a 

souřadnice obrazu, které se od sebe v případě přizpůsobení změny mapě mohou 

lišit, a to u katastrální mapy v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou 

chybou. 

Součástí návrhu zobrazení změny jsou i identické body se souřadnicemi 

polohy a obrazu použitými pro přiřazení změny podle identických prvků. Přiřazení 

změny  se provádí zpravidla shodnostní, popřípadě afinní transformací na identické 

body. 

Pokud má nová hranice končit v dosavadním bodu, napojení provedeme 

spojením sousedních nových bodů na nové hranici s dosavadním bodem, nebo  
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spojením dvou dosavadních bodů, pokud není na nové hranici mezi nimi žádný 

lomový bod. 

Pokud má nová hranice končit v novém bodu, který bude na přímém úseku 

dosavadní hranice mezi jejími lomovými body, napojí se nová hranice buď tak, že 

menší z úhlů sevřených přilehlými přímými úseky dosavadní a nové hranice větší než 

50 gon, je bodem napojení průsečík uvedených úseků (popřípadě prodloužených) 

anebo tak, že pokud  je  sevřený  úhel  podle  bodu 1 menší než 50 gon, je bodem 

napojení pata kolmice spuštěné z nového bodu na dosavadní hranici. 

Výpočty spojené s přiřazením a napojením změny jsou součástí protokolu o 

výpočtech a splnění kritérií přesnosti výsledku zeměměřičské činnosti. Dosažená 

přesnost se u přiřazení ověřuje podle souřadnicových rozdílů na identických bodech. 

[1] 

 
obr. 16 - část návrhu zobrazení změny 
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5 Dokumentace o vytyčení hranice pozemku 

Vytyčení podrobných bodů bylo třeba zaznamenat a proto jsem vyhotovil 

dokumentaci o vytyčení hranice pozemku, kterou tvoří vytyčovací náčrt se 

seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemku a protokol o 

vytyčení hranice pozemku.   

Vytyčovací  náčrt  a  protokol  o  vytyčení  hranice  pozemku  jsem vyhotovil  

na tiskovém výstupu z PC, který je obsahově shodný a úpravou přiměřený tiskopisu 

katastrálního pracoviště v Olomouci. 

Do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků 

byla předán stejnopis dokumentace o vytyčení hranice pozemku objednateli vytyčení 

a vlastníkům dotčených pozemků byla doručena její kopie. 

Kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku byla předána do 90 dnů po 

seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků katastrálnímu pracovišti 

v Olomoucí k založení do měřické dokumentace jako příloha ZPMZ. 

Lomové body hranic pozemků jsem v terénu označil trvalým způsobem 

plastovými hraničními znaky (mezníky) tak, že středy těchto znaků se kryly s bodem 

lomu hranice. 

Ověření dokumentace o vytyčení hranice pozemku se vyznačí ověřovatelem 

předepsaným způsobem na každé samostatné části dokumentace o vytyčení hranice 

pozemku. [1] 

Dále se v této kapitole zabývám formálními náležitostmi dokumentace, které 

jsou vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku. 

5.1 Vytyčovací náčrt 

Vytyčovací náčrt vychází ze stavu katastrální mapy a obsahuje znázornění 

bodů geometrického základu, vytyčených lomových bodů, vytyčovacích prvků (u 

polárních vytyčovacích prvků jsem znázornil záměry) a kontrolních údajů. [1] 

Do volného místa vytyčovacího náčrtu jsem uvedl seznam souřadnic 

vytyčených lomových bodů číslo 70-15 až 70-20. V popisovém poli vytyčovacího 

náčrtu jsem uvedl, kdo vytyčovací náčrt vyhotovil, číslo zakázky, okres, obec, název 

katastrálního území a číslo mapového listu. Uvedl jsem také způsob, kterým byly v 

terénu označeny vytyčené lomové body. 
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obr. 17 - ukázka popisového pole vytyčovacího náčrtu 

5.2 Protokol o vytyčení hranice pozemku 

Dle [1] cituji: "Protokol o vytyčení hranice pozemku obsahuje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého 

pobytu fyzické osoby, popřípadě adresa bydliště, nemá-li trvalý 

pobyt na území České republiky, nebo název a adresu sídla 

právnické osoby, která dokumentaci o vytyčení pozemku 

vyhotovila, 

b) údaje o objednateli vytyčení hranice pozemku v rozsahu podle 

písmene   a), 

c) název katastrálního území a obce, číslo záznamu podrobného 

měření změn, údaje o rozsahu vytyčení s uvedením parcelních 

čísel dotčených pozemků, 

d) údaje o podkladu, podle kterého bylo provedeno vytyčení, a o 

způsobu vytyčení, 

e) způsob označení lomových bodů vytyčované hranice, 

f) údaje o vlastnících pozemků dotčených vytyčením v rozsahu 

podle písmene a) a údaj o účasti na seznámení vlastníků s 

průběhem vytyčené hranice pozemků, 

g) případné připomínky vlastníků dotčených pozemků k průběhu a 

označení vytyčené hranice pozemku opatřené jejich podpisy, 

h) datum a podpis vytyčovatele, kterým potvrzuje vytyčení hranice 

podle katastru, popřípadě otisk razítka vytyčovatele, 

i) údaje o ověření." 

 



M.Eichler: GP pro doplnění SGI o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem v k.ú. Pateřín 

 

 27 

6 Vyhotovení geometrického plánu 

Tato kapitola je věnována vyhotovení geometrického plánu. Tuto tematiku 

jsem rozdělil do podkapitol obsah a náležitosti geometrického plánu, ověření 

geometrického plánu a potvrzení geometrického plánu. 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a 

jiných listin a spolu se ZPMZ je podkladem pro provedení změny v souboru 

geodetických informací a v souboru popisných informací. [1] 

Úkolem mé diplomová práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro 

doplnění SGI o pozemky dříve evidované zjednodušeným způsobem v k.ú. Pateřín. 

6.1 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně 

a má následující náležitosti: 

1) popisové pole 

2) grafické znázornění 

3) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

4) seznam souřadnic 

5) výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k 

parcelám nového stavu. [1] 

6.1.1 Popisové pole 

Popisové pole musí být vždy umístěno ve spodní části základního formátu 

geometrického plánu a v pravém dolním rohu GP většího formátu. V popisovém poli 

jsem uvedl účel geometrického plánu, číslo geometrického plánu složené z čísla 

ZPMZ, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného 

letopočtu. 

V popisovém poli se dále uvádí vyhotovitel geometrického plánu, jméno, 

příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby (popřípadě adresa bydliště, nemá-li 

trvalý pobyt na území České republiky), nebo obchodní jméno a adresa sídla 

podnikání podnikatele - fyzické nebo právnické osoby (popřípadě adresa bydliště, 

nemá-li trvalý pobyt na území České republiky), nebo obchodní jméno a adresa sídla 

podnikání podnikatele - fyzické nebo právnické osoby. 
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Popisové pole musí také obsahovat název okresu, obce a katastrálního 

území a označení listu katastrální mapy, způsob označení nových hranic, pokud je 

jednotný, jinak se uvede u jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic a údaj 

o ověření a potvrzení geometrického plánu. 

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

místo čísla mapového listu uvádí DKM nebo KMD. [1] 

 

 

obr. 18 - ukázka popisového pole GP 

6.1.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění vychází z aktuálního stavu katastrální mapy, vyhotovuje 

se černě ve vhodném měřítku tak, aby byla zaručena zřetelnost kresby a čitelnost 

popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení. Používají se platné mapové 

značky. 

Rozsah grafického znázornění se volí tak, aby byla dostatečně zřejmá 

souvislost změny s jejím okolím.Kontrolní body, které jsou od změny značně 

vzdáleny, mohou být znázorněny schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o 

jejich totožnosti.  

Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými 

tenkými plnými čárami, vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a 

mapové značky se podélně škrtnou tenkou plnou čárou. Zanikající slučka se zruší 

dvěma krátkými tenkými plnými čárami, zobrazenými rovnoběžně s čárou, na níž 

slučka leží. Slučka na zanikající vnitřní kresbě se neškrtá. [1] 
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obr. 19 - ukázka grafického znázornění 

6.1.3 Výkaz dosavadního a nového stavu 

Obsahuje údaje stanovené tiskopisem Úřadu. V dosavadním stavu se 

uvedou příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a způsobu využití pozemku, 

typu stavby a způsobu využití stavby se uvedou v novém stavu podle skutečnosti v 

terénu, přičemž se užijí jejich zkrácené názvy. 

V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově 

oddělovaným parcelám (nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného 

nabyvatele) přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a 

označení dílů parcel podle evidence právních vztahů, které budou podkladem pro 

sepsání listin. 

Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, uvede se ve sloupci 

označení dílu slovo „celá“. Odděluje-li se z jedné parcely více dílů, které se v novém 

stavu slučují do jedné parcely, uvede se ve výkazu dosavadního a nového stavu jen 

součet jejich výměr. 

U parcel zjednodušené evidence se uvede společně (pro celý sloupec) nebo 

v případě potřeby jednotlivě u parcelního čísla původ těchto parcel, popřípadě název 

původního katastrálního území. [1] 
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obr. 20 - hlavička výkazu dosavadního a nového stavu 

6.1.4 Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v 

pořadí Y a X a kód kvality.  

U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených v 

předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo 

čísla zkrácená. Obsahující na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného 

měření změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají 

počáteční nuly). 

Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí se v místním systému. Druh 

systému se uvede u nadpisu. Tento seznam se vhodně umísťuje na vhodné volné 

místo GP poblíž grafického znázornění nebo může tvoří samostatnou část 

geometrického plánu. Podle potřeby se doplní dalším sloupcem se stručnou 

poznámkou (např. typ stabilizace pokud je u každého bodu různý). [1] 

 

obr. 21 - hlavička seznamu souřadnic S-JTSK 

6.1.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k 

parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém 

stavu podle katastru, popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru 

dílu parcely příslušejícího k tomuto kódu. 

Pokud je díl parcely katastru nebo parcely zjednodušené evidence v novém 

stavu porovnání se stavem evidence právních vztahů v geometrickém plánu dělen 

hranicí BPEJ, uvádí se také výměra, která v takovém dílu odpovídá příslušnému 

kódu BPEJ. 
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Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) se 

vyhotovuje v územích, kde katastr tyto údaje eviduje a v případech, kdy sice nejsou 

údaje o BPEJ v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z podkladů uložených u 

katastrálního úřadu lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit. [1] 

 

 

obr. 22 - hlavička výkazu údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

 

Z vyhledaných údajů dřívější pozemkové evidence (PK) byly nově vzniklé 

parcele číslo 70/3 přiřazeny údaje o BPEJ číslo 3.08.10 při výkazu údajů BPEJ k 

parcelám nového stavu. 

6.2 Ověření geometrického plánu a dokumentace GP 

Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli 

geometrického plánu, a to na všech stejnopisech. Podpis, datum ověření a číslo 

evidence ověřovaných výsledků se připojuje pod otisk razítka ověřovatele. 

Výsledný geometrický plán může podle výše uvedeného potvrdit pouze 

úředně oprávněný zeměměřický inženýr. 

Výsledky zeměměřických činností katastrální pracoviště musí evidovat a 

proto se zakládá katastrálním úřadem stejnopis geometrického plánu a záznam 

podrobného měření změn do měřické dokumentace. [1] 

6.3 Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální 

úřad na tiskopisu Úřadu nebo na tiskovém výstupu z počítače, který je obsahově 

shodný a úpravou přiměřený tiskopisu Úřadu.  

Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu jsou nejméně tři stejnopisy 

geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. Před potvrzením 

geometrického plánu katastrální úřad zkontroluje, zda geometrický plán je správně 

vyhotoven a zda nemá jiné vady. 

Geometrický plán katastrální úřad potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada 

a je-li v souladu s údaji záznamu podrobného měření změn. Souhlas s očíslováním 
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parcel katastrální úřad potvrdí na všech předložených stejnopisech geometrického 

plánu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podání žádosti o potvrzení 

geometrického plánu, pokud není s ověřovatelem dohodnuto jinak.  

Za vadu se nepovažuje chyba, která je způsobena nesprávnými údaji 

katastru poskytnutými vyhotoviteli geometrického plánu, jejichž nesprávnost nemohl 

vyhotovitel geometrického plánu rozpoznat. Tyto chybné údaje geometrického plánu 

se uvedou do souladu s údaji katastru z úřední moci při zápisu, pokud s 

ověřovatelem není dohodnut jiný způsob nápravy. 

Údaje o potvrzení geometrického plánu obsahují číslo řízení, datum, jméno, 

případně jména, 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 úřadu pro další využití, ostatní stejnopisy geometrického plánu se vrátí 

ověřovateli. [1] 
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7 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro 

doplnění souboru geodetických informací o pozemek dříve evidovaný 

zjednodušeným způsobem v k.ú. Pateřín.  

Úkolem této práce bylo prověřit mou odbornou způsobilost, schopnost 

samostatně pracovat, logicky zpracovat vybrané téma dle zásad pro vypracování a  

využít znalosti získané ze studia a praxe. 

Vyzvednutí potřebných podkladů na katastrálním pracovišti v Olomouci, sběr 

dat v terénu a veškeré výpočetní práce proběhly již v roce 2011 a výsledky mé 

zeměměřické činnosti byly použity při obnově katastrálního operátu k.ú. Pateřín. 

Při sběru dat v terénu jsem se držel platných předpisů a vyhotovený 

geometrický plán, dokumentace o vytyčení hranice pozemku a záznam podrobného 

měření změn se všemi přílohami odpovídají náležitostmi a přesností právním 

předpisům. 

Na základě vyhotoveného geometrického plánu byl SGI a SPI k.ú. Pateřín 

doplněn o parcelu p.č. 70/3 dříve evidovanou zjednodušeným způsobem jako 

parcelu (53) PK. 
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