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Anotace 

Tématem této diplomové práce je zpracování geometrického plánu pro doplnění 

souboru grafických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, 

rozdělení pozemků a zpřesnění vlastnické hranice v katastrálním území Černošice. V první 

části práce je popsán vývoj katastru a katastrálních map, ve druhé části problematika 

zjednodušené evidence, souřadnic bodů a vytyčovacích a měřických prací spojených se 

zpracováním tohoto geometrického plánu. Ve třetí části je uveden podrobný popis 

konkrétních činností, které vedly k vypracování tohoto geometrického plánu od zadání 

práce objednatelem, rekognoskace terénu, zaměření, zpracování plánu až po potvrzení 

geometrického plánu katastrálním úřadem. 

Klíčová slova: geometrický plán, doplnění SGI, rozdělení pozemku, upřesnění 

hranice, zjednodušená evidence, katastr nemovitostí 

 

Summary 

The subject of this dissertation is the processing of survey sketch for addition of 

survey data file of land still registered in simplified land inventory, dividing of the lands 

and  specification of real property boundary in cadastral district Černošice. In the first part 

is described the registry development and cadastral maps, in the second part is described 

problems of simplified land inventory, coordinates of points, marking out and surveying 

works associated with the processing of this geometrical plan. The third part of this 

dissertation gives a detailed description of the particular actions in all stages of processing 

which are neccessary to complete of this geometrical plan, i.e. from the order by the client, 

through the field reconnaissance, surveying, data processing unitl the certification of the 

geometrical plan by cadastral Authority. 

Keywords: survey sketch, addition file of survey data, dividing of the land, 

specification of real property boundary, simplified land inventory, real estate cadaster 
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Seznam použitých zkratek 

 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM digitální katastrální mapa 

ETRS Evropský terestrický referenční systém 

ETRF Evropský terestrický referenční rámec 

FÚO  fotogrammetrická údržba a obnova 

GNSS Globální navigační družicové systémy 

GTRF Geocentric True Reference Frame 

ISKN informační systém katastru nemovitostí 

JEP Jednotná evidence půdy 

KMD, KM-D digitalizovaná katastrální mapa 

KN katastr nemovitostí 

PM typ řízení 

RES register evidence souřadnic 

RTK real time kinematic 

ř.z. Říšský zákoník 

S-JTSK systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

S-SK systém stabilního katastru 

Sb. z. a n. Sbírka zákonů a nařízení 

SGI soubor grafických informací 

THM technicko-hospodářské mapování 

vfk výměnný formát katastru nemovitostí 



 

VRS virtuální referenční stanice 

VS východní sloupec 

WGS-84 Světový geodetický referenční systém z roku 1984 

WMS Web Map Service – webová mapová služba 

ZMVM základní mapa velkého měřítka 

ZPMZ záznam podrobného měření změn 

ZS západní sloupec 
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1. Úvod 

Tématem mé diplomové práce je zpracování geometrického plánu pro doplnění 

souboru grafických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem a 

rozdělení pozemků v katastrálním území Černošice, obec Černošice, okres Praha-západ.  

Objednatel Ing. Jiří Fischer zadal zakázku firmě GEOCONSULT s.r.o., pro kterou 

jsem geometrický plán zpracovala. Jednalo se o oddělení části sousedních pozemků, na 

jejichž odkoupení se dohodl s jejich vlastnicí, a při té příležitosti žádal upřesnit hranice 

pozemků, na nichž stojí stavby. Zjistili jsme, že parcely, ze kterých se odkupované části 

měly oddělit, jsou vedeny v katastru nemovitostí bez listu vlastnictví, pouze jako parcely 

bývalého pozemkového katastru, tedy jako parcely zjednodušené evidence. 

Hranice pozemků bývalého pozemkového katastru nebyly v terénu z velké části 

identifikovatelné, proto bylo nutné jejich vytýčení, k němuž byli pozváni všichni vlastníci 

sousedních dotčených parcel. 

Parcely dotčené změnou se nacházejí v katastrálním území Černošice, kde 

vykonává státní správu katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Praha-západ. Pro katastrální území Černošice je v souboru 

geodetických informací vedena katastrální mapa ve formě analogové mapy v měřítku 

1:2000. Pro oblast změny jsou parcely pozemkového katastru v bývalém katastrálním 

území Horní Černošice a mapa pozemkového katastru je v měřítku 1:2880. 

Geometrický plán je podkladem pro vydání rozhodnutí, na jehož základě se 

změna zapisuje do katastru nemovitostí. Proto byl návrh dělení parcel nejdříve projednán 

na odboru stavebního úřadu Města Černošice. 

Geometrický plán byl zpracován dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální 

vyhláška), ve znění změn provedených vyhláškou č. 164/2009 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 

Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších změn. 
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Obrázek 1 - Soutisk ortofoto a analogové mapy oblasti dotčené změnou 

2. Mapy katastru nemovitostí 

Katastrální mapa je mapou velkého měřítka a je závazným státním mapovým 

dílem. Zobrazuje body polohového bodového pole, hranice pozemků, stavebních objektů, 

hranice správních celků, další prvky polohopisu dle [1] § 16 odst. 6 a popis. Má různé 

formy a kvalitu, jež je dána zpravidla jejím měřítkem a původem.  

Kvalitou katastrální mapy rozumíme přesnost mapy, která je úzce spjata s formou, 

původem a měřítkem KM. Z vlastní zkušenosti při tvorbě geometrických plánů na cca 11 

katastrálních pracovištích mohu říct, že kvalita map se liší nejen dle původu a měřítka, ale 

také přesností a zkušeností pracovníků, kteří do map zanášejí změny či digitalizují, a také 

přesností a pečlivostí samotných geodetů, kteří zpracovávají geometrické plány. 
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2.1 Formy katastrální mapy  

Dle [1] jsou formy katastrální mapy tyto: 

a) katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená obnovou katastrálního operátu buď novým 

mapováním, nebo dle výsledků pozemkových úprav, nebo přepracováním souboru 

geodetických informací a převodem číselného vyjádření do digitální podoby (dále jen 

digitální mapa, mapa DKM), 

b) katastrální mapa na plastové fólii, která má přesnost a zobrazovací soustavu dle jejího 

vzniku (dále jen analogová mapa), 

c) katastrální mapa v S-JTSK, která vznikla přepracováním analogové mapy 1:2880, tedy 

ze souřadnicového systému Gusterberg a Svatý Štěpán, do digitální formy (mapa 

KMD), a digitální forma katastrální mapy v souřadnicovém systému Gusterberg a 

Svatý Štěpán (mapa KM-D) (dále jen digitalizovaná mapa). 

Analogové mapy katastru nemovitostí se tedy v zásadě dělí na mapy v S-JTSK, to 

jsou mapy dekadické, v měřítku 1:5000, 1:2000 a 1:1000,  a mapy v systému 

gusterbergském či svatoštěpánském jsou v měřítku sáhovém 1:2880, měřítku dekadickém 

1:2500 a měřítkách odvozených. Dále existují ještě mapy, které neleží ve standardním 

kladu mapových listů, což jsou např. příložné mapy. 

 
Obrázek 2 - Mapový list mapy měřítka 1:5000 
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Obrázek 3 - Mapový list mapy měřítka 1:2880 

 

Katastrální území nemusí mít pouze jednu formu katastrální mapy, ale v 

ucelených částech se může lišit, např. intravilán může být v DKM, extravilán v analogové 

formě apod. 

V současné době probíhá po celém území České republiky digitalizace 

analogových map. K 1.1.2013 byla katastrální mapa v digitální podobě na 69,9% území, ve 

zbylé části stále v analogové formě.  

2.2 Obsah katastrální mapy 

Obsah katastrální mapy, což je polohopis a popis katastrální mapy, se vyznačuje 

standardizovanými mapovými značkami podle přílohy [1]. Mapy v S-JTSK podle bodu 10, 

mapy v systému Gusterberg a Svatý Štěpán podle bodu 11. V mapách, které jsou vedeny v 

S-JTSK, jsou obsahem také body polohového bodového pole trvale stabilizované a trvale 

signalizované [1]. 
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2.3 Vývoj katastru a map 

Potřeba znát historický vývoj katastru je značně důležitá při tvorbě dnešních 

digitálních map i tvorbě geometrických plánů, obzvláště při odstraňování parcel 

zjednodušené evidence. V této kapitole bych se chtěla věnovat vývoji katastru od založení 

stabilního katastru. Před stabilním katastrem existovaly samozřejmě soupisy půdy, první 

zmínky se datují již o 1000 let dříve, nesmím zapomenout ani na berní ruly, Josefský 

katastr a následný Josefsko-tereziánský katastr. Ovšemže z hlediska vývoje katastru mají 

svou hodnotu, ale z hlediska mapového fondu bych tyto katastry vynechala a podrobněji se 

věnovala až katastru stabilnímu, ze kterého vycházejí dodnes na mnohých částech našeho 

území stále platné analogové mapy v měřítku 1:2880. 

V jednotlivých podkapitolách se podrobněji budu zabývat pouze měřickým 

operátem, který se týká mapování, měřických prací a přesnosti vyhotovených map. 

2.3.1 Stabilní katastr 

Stabilní katastr vznikl na základě patentu císaře Františka I. ze dne 23. prosince 

1817 a byl založen z důvodu vyměření pozemkové daně v celém rakouském státě. 

Katastrální operát se skládá z: 

a) měřického operátu, kterým se budu zabývat velmi podrobně, neboť je to 

výsledek zaměření pozemků a jejich zobrazení v mapách stabilního 

katastru, v mapách katastru pozemkového a tedy i parcel zjednodušené 

evidence, 

b) písemného operátu a 

c) vceňovacího operátu. 

Měřické práce byly založeny na přesných geodetických základech, jímž byla 

trigonometrická síť, bylo využito předchozích triangulací I., II. a III. řádu. Triangulace I. 

řádu byla částečně opravena a vypočteny nové souřadnice bodů sítě II. a III. řádu. Potřebné 

zhuštění sítě body IV. řádu se provádělo grafickou triangulací stolovou metodou. Pro 

zobrazení bylo použito Cassiniho ekvidistantní válcové zobrazení v Soldnerově úpravě, 

jako referenční plocha Zachův elipsoid. Kvůli značnému zkreslení úhlů, délek i ploch s 

narůstající vzdáleností od počátku soustavy bylo zvoleno více souřadnicových soustav. Pro 
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Čechy bylo využito soustavy s počátkem v trigonometrickém bodě Gusterberg v Horních 

Rakousích, pro Moravu a Slezsko soustavy se středem věže kostela Svatého Štěpána ve 

Vídni. 

Vlastní podrobné měření probíhalo metodou měřického stolu, mapa vznikala 

přímo v terénu. Další body pro doplnění sítě se určovaly protínáním ze tří bodů a 

rajónováním. 

V polní trati se pro podrobné měření používalo protínání, lesní pozemky se měřily 

po obvodu rajónováním. Obvod zastavěné trati se určil stolovou metodou, takto uvnitř 

obvodu i význačné budovy, poté se vytýčila síť záměrných přímek. Stavební parcely a 

zahrady se určily souřadnicemi a křížovými oměrnými. Přesně se měřily jen obytné 

budovy, ostatní budovy jako stáje a hospodářské budovy se pouze krokovaly. Půdorys 

stavení byl určen i s okapy. Rozdíl mezi délkou měřenou a odsunutou nesměl přesáhnout 

1/200 délky, v tratích s malým či žádným hospodářským užitkem 1/100 délky. 

Katastrální mapy byly vyhotoveny podle měřických instrukcí. Bylo zvoleno 

měřítko 1:2880, a to proto, aby 1 dolnorakouské jitro (40 x 40 vídeňských sáhů) bylo 

zobrazeno čtvercem o straně 1 vídeňského palce (1 sáh = 72 palců), odtud poměr obrazu ke 

skutečnosti 1:2880.  

 
Obrázek 4 - Měřítko 1:2880 
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Mapy byly doplněny parcelními čísly (v barvě červené čísla pozemkových parcel, 

v barvě černé čísla parcel stavebních). Současně s číslováním parcel se vyhotovoval 

parcelní protokol. Výpočty výměr se prováděly dle instrukce z roku 1824 rozdělením 

parcel na jednoduché obrazce a plocha se počítala z odsunutých délek. Výměry se 

uzavíraly na stejným způsobem určené plochy tratě. Pozdější instrukcí z roku 1865 se 

zavedlo planimetrování a výpočet srážky papíru. 

Na tehdejší dobu a na úrovni tehdejších technických možností vzniklo unikátní a 

výjimečné mapové dílo. Posouzení kvality map můžeme charakterizovat těmito středními 

chybami: 

a) v grafické triangulaci = 1,5 , 

b) podrobné měření grafickým protínáním = 0,58 , 

c) z centrace směrů pravítka měřického stolu = 0,20 , 

d) konstrukce mapového listu = 0,37 , 

e) z nestabilní polohy měřického stolu = 0,20 , 

f) zobrazení délek a úhlů = 0,99 , 

g) z reprodukce mapového listu = 0,52 . 

Podle zákona hromadění středních chyb dostaneme výslednou přesnost =
2,08  až 2,14 , což je přesnost v poloze podrobného bodu polohopisu. 

Klad a značení mapových listů - sáhové měřítko: 

Fundamentální (triangulační) list je v měřítku 1:14400. Sloupce jsou označeny 

římskými číslicemi od osy X na západ a na východ (ZS, VS), vrstvy arabskými číslicemi 

od severní hranice mocnářství, např. ZS-II-44. 

Mapový (sekční) list v měřítku 1:2880 vznikne rozdělením fundamentálního listu 

na 4 sloupce ve směru osy Y a 5 vrstev ve směru osy X. Sekční rámec je 20 x 25 palců, 

převedením do metrické míry 658,5 x 526,8 mm, plocha zobrazeného území je 500 jiter.  

Rozdělením sekčního listu na 2 sloupce a 2 vrstvy dostaneme 4 mapové list v 

měřítku  1:1440 pro zobrazení velkých měst a rozdělením sekčního listu na 4 sloupce a 4 

vrstvy dostaneme 8 mapových listů v měřítku 1:720 pro zobrazení uskupení pozemků. 
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Obrázek 5 - Označení map stabilního katastru - sáhové měřítko 

 

V roce 1871, kdy byla zavedena metrická míra, začaly být nové katastrální mapy 

označovány v měřítku metrické míry: 

a) označení triangulačního listu v měřítku 1:20000 vycházelo z označení 

kvadrantu vzhledem ke světovým stranám (SZ, SV, JZ, JV), sloupce na západ 

a východ od osy X, vrstvy na sever a jih od osy Y arabskými čísly, např. SV-

II-3, 

b) rozdělením triangulačního listu na 5 sloupců a 8 vrstev vznikne 40 mapových 

listů v měřítku 1:2500, značení např. SV-II-3 sekce 3/5. 

 

 
Obrázek 6 - Označení map stabilního katastru - metrické měřítko 
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Protože stabilní katastr nebyl doplňován změnami, postupně se začal odchylovat 

od skutečnosti. Důvodem k revizi (reambulaci) stabilního katastru a vydání zákona ze dne 

24. května 1869 č. 88 ř.z. o revizi katastru daně pozemkové byl nízký a nestejnoměrný 

odhad čistého výnosu, který byl základem pro vyměření daně. Cílem reambulace bylo 

jednorázové doplnění měřického i písemného elaborátu všemi změnami nastalými od 

prvotního zaměření.  

Pro měřické práce vydalo ministerstvo financí Nařízení o způsobu provádění prací 

měřických při upravení daně pozemkové dle zákona ze dne 24. května 1869. Podle této 

instrukce měly být zaměřeny a vyšetřeny veškeré změny, doplněny katastrální mapy, 

určeny plochy kultur a bonit a vyhotoveny sumáře obcí. Pracovalo se na litografických 

otiscích map, v případě, kdy pro velké množství změn nebylo možno využít stávající 

katastrální mapu, bylo možno dle rozhodnutí geometra provést nové zaměření podle 

instrukce z roku 1865. Změny se ve stávajících mapách vyznačovaly rumělkou, neplatná 

parcelní čísla se škrtala, stejně tak neplatné katastrální hranice (dvěma krátkými čarami). 

Nově oddělené parcely byly vyznačeny poddělením ve formě zlomku. Při kontrolním 

měření byla povolena odchylka 1/80 délky určené z mapy oproti 1/200, resp. 1/100 z 

původního měření. 

 
Obrázek 7 - Ukázka mapy stabilního katastru 
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Vlastní reambulace byla dokončena v roce 1880, práce byly provedeny ve spěchu 

a pod vysokým tlakem, a to vedlo k zaměstnání neodborných a nezkušených pracovníků. 

Výsledkem bylo značné znehodnocení map stabilního katastru. 

I když bylo v zákoně z roku 1869 o úpravě daně pozemkové stanoveno provedení 

revize vždy po 15 letech, již za 3 roky po reambulaci byla nutná další, aby byl katastrální 

operát udržen v souladu se skutečností. To vedlo k vydání zákona ze dne 23. května 1883 

č. 83 ř.z. o udržování evidence katastru daně pozemkové. Byli ustaveni evidenční 

geometři, uložena povinnost držitelům půdy ohlašovat změny a upravena součinnost úřadů 

pro šetření změn.  

Vzhledem k nedostatečné přesnosti nově vyhotovených a reambulovaných map 

byla první měřická instrukce z roku 1887 doplněna a vydána v roce 1904 a zavedla číselné 

měření v metrické míře připojované na body III. řádu, nové měřické odchylky i dekadická 

měřítka 1:2500, 1:1250 a 1:625. V dosavadních sáhových měřítkách se mohly mapovat jen 

části katastrální obce. Měřická instrukce z roku 1865 byla nahrazena měřickým návodem 

pro stolovou metodu v roce 1907. 

2.3.2 Pozemkový katastr 

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 byl převzat stávající 

katastr v nezměněné formě. V důsledku rozsáhlé pozemkové reformy a během 1. světové 

války zanedbání vedení katastru byla nutnost provést změny v evidenci půdy. Od roku 

1928 nabývá účinnosti nový zákon č. 177/1927 Sb. z. a n. o pozemkovém katastru a jeho 

vedení (katastrální zákon). Vedením katastru byly pověřeny katastrální měřické úřady. 

Pozemkový katastr obsahoval součásti podstatné, vedlejší a pomocné. 

Podstatnými součástmi byl: 

a) měřický operát, 

b) písemný operát, 

c) sbírka listin a  

d) úhrnné výkazy. 
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Pozemkový katastr převzal dosavadní výsledky evidovaného katastru daně 

pozemkové včetně veškerých platných operátů, které bylo možno dále vést a upravovat. 

Byly sjednoceny předpisy pro vykonávání všech katastrálních prací na celém území státu. 

Postupně byly vydány velmi podrobné předpisy pro vedení operátu, zejména Instrukce A z 

roku 1932 - Návod, jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení nového katastru 

původním katastrálním řízením a Instrukce B z roku 1933 - Návod, jak vykonávati 

katastrální měřické práce pro vedení pozemkového katastru. Byla zavedena nová soustava 

pro měřické práce - Jednotná trigonometrická síť katastrální (JTSK), za kartografické 

zobrazení bylo přijato konformní kuželové Křovákovo zobrazení. Dle Instrukce A se 

zmapovalo téměř 5% území, hlavně větších měst. 

 

 
Obrázek 8 - Ukázka mapy pozemkového katastru 

 

Nové mapování se již provádělo číselně, převážně v měřítku 1:2000 (základní 

měřítko) nebo 1:1000 (hustá zástavba). Přesnost byla dána dopustnými odchylkami v 

měření délek, úhlů a ploch i v uzávěrech polygonů. Podrobné měření polohopisu se 
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provádělo převážně ortogonální metodou, v poválečném období i metodou polární. 

Souřadnice Y, X všech geodetických bodů se nacházejí v I. kvadrantu a platí, že Y < X.  

Pro podrobné mapování polohopisu z 30. až 50. let 20. století se vžil název „nové 

měření“ a měřické náčrty se nazývaly „novoměřické“. Mapy byly zobrazeny na zajištěném 

papíře, převážně na tenkých hliníkových deskách, aby se zamezilo deformaci kresby v 

důsledku srážky papíru. [15] 

Nové mapování a rozvoj katastru byly narušeny 2. světovou válkou, zejména pak 

pozemkovou reformou v roce 1945 a převrat v roce 1948. Znárodněním, konfiskacemi, 

přídělovým i scelovacím řízením se stav skutečné držby dostal do nesouladu se stavem v 

pozemkové knize. Tyto problémy vedly nakonec k vydání zákona č. 90/1947 o provedení 

knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých 

právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek. V případech přídělů majetku podle 

dekretů prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 28/1945 Sb. byly vyhotoveny pouze 

předběžné knihovní vložky, v mapách však vyznačeny nebyly, vedly se pouze v grafických 

přídělových plánech. Tímto zákonem se nejenže zjednodušilo knihování, ale také to 

znamenalo nahrazení geometrických plánů zjednodušenými podklady o prozatímním 

dělení parcel a srovnávacím sestavením parcel. Práce na upřesnění přídělů byly v roce 

1948 zastaveny. Platnost nového občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. znamenala velkou 

změnu v evidování vlastnictví staveb. Ty už nebyly součástí pozemku jako doposud a 

vlastníkem stavby mohla být jiná osoba než vlastník pozemku. Povinnost zápisů do 

pozemkových knih nebyla sice zrušena, ale zápisy ztratily konstitutivní charakter. 

V důsedku rozsáhlých změn ve vlastnických a užívacích poměrech postupně 

ztratila pozemková kniha i katastr pozemkový svůj význam a většinou přestaly se vést. 

Definitivně byly zápisy do pozemkových knih zrušeny v roce 1964 vydání zákona č. 

22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí. 

2.3.3 Jednotná evidence půdy 

Nesoulad skutečnosti s pozemkovým katastrem a potřeba státu plánovat a řídit 

zemědělskou výrobu vedla v roce 1955 k jednorázovému soupisu veškeré půdy, její 

výměry podle druhů kultur a skutečného užívání bez ohledu na platné právní vztahy. V 

roce 1956 byla založena Jednotná evidence půdy (JEP), která měla nahradit pozemkový 
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katastr a měla se udržovat a vést v souladu se skutečným stavem v přírodě. JEP byla 

zakládána ve spěchu a nevycházela ze zákona, ale pouze z usnesení vlády č. 192 ze dne 25. 

ledna 1956 a evidovaly se užívací vztahy, ne vlastnické. 

Operát JEP se skládal podobně jako pozemkový katastr z: 

a) měřického operátu, 

b) písemného operátu, 

c) sbírky listin a 

d) úhrnných výkazů. 

Měřický operát JEP byl tvořen pozemkovou, evidenční a pracovní mapou.  

Pro vyhotovení pozemkové mapy byly použity otisky stávajících katastrálních 

map v modrém odstínu (kyanotypické kopie - modrotisky) a byl na nich zobrazen skutečný 

stav užívání pozemků. Platný stav se vytáhl černou tuší nebo rumělkou, neplatný stav se 

ponechal. Při reprodukci se modrá kresba nezobrazila, tudíž v novém modrotisku byl 

vyznačen již jen platný stav. 

Evidenční mapy se používaly pro vedení JEP na tehdejších místních národních 

výborech, buď jako modrotisky, nebo sépiové kopie s modrým či nahnědlým tónováním. 

Zákres změn se prováděl černě, neplatný stav se škrtal červeně. Modrou barvou se do 

staveb vpisovala čísla popisná. 

Pracovní mapa byl otisk pozemkové mapy podlepený kartonem a sloužila pro 

terénní práce. Vyznačovaly se do ní změny jen s velmi přibližnou přesností, obsahovala i 

oměrné míry přímo měřené v terénu. Pro přehlednost se k této mapě vyhotovovaly tzv. 

kótované polní náčrty, které byly přílohou této mapy. 

Údržba operátu JEP se prováděla buď metodou přesnou na podkladě měření a 

šetření, kde průměrná odchylka byla 60 cm na 100 m, a bylo jí pokryto cca 25 % území, 

nebo metodou zjednodušenou (pokryto cca 70 % území). Zde byly částečně převzaty 

předchozí údaje a doplněny o nové, zjištěné odhadem a krokováním. 

Od roku 1961 probíhalo na území republiky technicko-hospodářské mapování 

(THM), jehož výsledky byly použity i pro potřebu JEP. 
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Rychlé založení JEP vedlo k celkovému snížení kvality pozemkových map. Byly 

výrazně zvýšeny mezní odchylky u měření, využívali se méně kvalifikovaní a zkušení 

zaměstnanci. Největším nedostatkem bylo zanedbání evidence právních vztahů. 

2.3.4 Evidence nemovitostí 

Zákonem č. 22/1964 Sb. vzniká nová Evidence nemovitostí, která nahrazuje 

dosud platnou Jednotnou evidenci půdy. Předmětem evidence se opět stávají i vlastnické 

vztahy. Evidence nemovitostí převzala v plném rozsahu měřický operát JEP a veškeré 

nepřesnosti těchto map se tak přenesly do nového operátu. Ovšem ne všechny mapy EN 

vycházejí ze stavu JEP, ale i z map technicko-hospodářského mapování. 

Operát evidence nemovitostí tvoří: 

a) měřický operát, 

b) písemný operát, 

c) sbírka listin, 

d) sumarizační výkazy. 

Měřický operát, kterým se budu zabývat podrobně, se skládal, podobně jako u 

JEP, z mapy pozemkové (základní mapa EN), mapy evidenční (pro potřeby tehdejších 

místních národních výborů) a mapy pracovní (pro terénní práce). 

Pozemková mapa je základní mapou evidence nemovitostí a vznikala přímým 

měřením. Je jí základní mapa velkého měřítka (ZMVM), dosud platné mapy stabilního 

katastru v měřítku 1:2880, mapy vyhotovené podle Instrukce A nebo směrnic pro 

technicko-hospodářské mapování. Mapa byla uložena na Středisku geodézie a udržována v 

souladu se skutečným stavem. 

Mapy THM začal Český úřad geodetický a kartografický vytvářet v roce 1961 a 

staly se podkladem pro EN a pro plánování národního hospodářství. Mapování probíhalo 

ve dvou etapách: 

1) 1961 - 1969, kdy se mapovalo v systému S-42, 

2) 1969 - 1981, kdy se mapovalo v S-JTSK. 
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Jednalo se o mapy velkých měřítek, měřítko se použilo dle charakteristiky oblasti: 

a) 1:2000, 1:1000 v intravilánu a průmyslových oblastech, 

b) 1:5000 v extravilánu a zemědělských oblastech. 

Klad mapových listů v 1. období v systému S-42 je shodný s kladem vojenských 

topografických map a klad mapových listů ve 2. období vychází z kladu SMO-5. 

Obsahem mapy THM byl polohopis, objekty dopravní sítě, potrubní a elektrická 

vedení, vodstvo apod., výškopis a popis.  

 
Obrázek 9 - Ukázka mapy THM 

Od roku 1978 docházelo k hromadnému převodu papírových pozemkových map 

na plastové fólie, jak je známe dnes. 

Když v roce 1981 skončilo technicko-hospodářské mapování a obsah těchto map 

byl z hlediska údržby a obnovy neúnosný, vytvořil v roce 1982 tehdejší Český úřad 

geodetický a kartografický nové státní mapové dílo - základní mapu velkého měřítka 

(ZMVM). Tyto mapy obsahovaly pouze ty prvky, které byly potřebné pro vedení evidence 

nemovistí. Součástí mapy ZMVM byl i registr evidence souřadnic, tzv. RES, který 
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obsahoval souřadnice všech prvků zobrazených v mapě, tudíž byla mapa mapou číselnou. 

Vznikly tak dva druhy map: jedna původní na podkladě přímého měření a šetření v terénu 

a druhá přepracováním původní mapy, kdy se změnilo měřítko mapy a obsah. 

ZMVM byla vyhotovena v tehdejší 3. třídě přesnosti, kterou charakterizovala 

střední souřadnicová chyba = 14 . 

2.3.5 Katastr nemovitostí 

Stávající evidence nemovitostí se po převratu v roce 1989 ukázala být 

nevyhovující; úřady, společnosti, obce i občané požadovali dokumenty o jejich vlastnictví, 

střediska geodézie byla zahlcena požadavky. Požadované informace sice existovaly, ale 

jejich vyhledávání bylo časově velmi náročné a vyžadovalo vysoce kvalifikovaný a 

individuální přístup. Bylo třeba vybudovat spolehlivě fungující katastr, a tak vydáním 

zákona č. 344/1992 Sb. vzniká nový Katastr nemovitostí České republiky, podle kterého je 

katastr souborem údajů o nemovitostech, nacházejících se na území ČR, zahrnující jejich 

soupis, popis a geometrické a polohové určení. Byl vytvořen „právní katastr“, který v 

modernizované formě s využitím výpočetní techniky v sobě spojil funkce pozemkového 

katastru a pozemkové knihy. 

Účinností zákonů k 1.1.1993 se staly mapy a písemné operáty operátem katastru 

nemovitostí a bylo nutno je v co nejkratší době upravit. Hlavně mapový fond, mající svůj 

původ v mapách stabilním katastru, byl za téměř 150 let nekvalitní údržny, srážkami, 

deformacemi velmi poznamenán. 

Specifickým problémem katastru nemovitostí jsou parcely vlastníků, které byly 

sloučeny do velkých půdních celků. Tyto parcely nejsou zobrazeny v současných mapách, 

ani v současném písemném elaborátu, ale pouze v mapách a písemnostech předchozích 

evidencí – říká se jim parcely zjednodušené evidence. 

Od roku 2001 je katastr nemovitostí veden v informačním systému katastru 

nemovitostí (ISKN). K základním údajům katastru nemovitostí lze přistupovat 

prostřednictvím webové prezentace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

(vyhledávání dle parcelního čísla, stavby, jednotky, zobrazení pozemku v katastrální mapě) 

či prostřednictvím WMS služby v aplikacích, které tuto službu podporují. 
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3. Zjednodušená evidence 

Podle slovníku [13] Výzkumného ústavu geodetického, topografického a 

kartografického je zjednodušená evidence dočasná součást souboru popisných informací 

katastru nemovitostí.  

S převzetím operátu dřívější evidence nemovitostí přichází problém se zásadní 

obsahovou neúplností (soukromé pozemky, které byly dříve v užívání socialistických 

organizací a byly sloučeny do větších půdních celků). Byla proto založena zjednodušená 

evidence.  

V souboru popisných informací je k parcele zjednodušené evidence vedeno 

parcelní číslo podle dřívější pozemkové evidence, původní nebo zbytková výměra (po 

majetkoprávně provedených změnách), údaj o vlastníku a BPEJ. V současných platných 

katastrálních mapách tyto parcely zobrazeny nejsou, evidují se pouze v mapách evidence 

nemovitostí, pozemkového katastru a v grafických přídělových plánech. 

Vedení parcel zjednodušené evidence je pouze dočasné do doby, kdy budou 

postupně doplněny do současných katastrálních map. Doplňování parcel zjednodušené 

evidence do katastru nemovitostí je prováděno katastrálními úřady při obnově katastrálního 

operátu či na základě ohlášení vlastníka doloženého geometrickým plánem. V katastrálních 

územích, kde byla vyhlášena platnost digitální či digitalizované mapy, již tedy parcely 

zjednodušené evidence neexistují. 

K zápisu „obnoveného“ pozemku (jak se často říká) do katastru nemovitostí je 

třeba vyhotovit geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek 

dosud evidovaný zjednodušeným způsobem [1]. Tento geometrický plán je podkladem pro 

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

nelze bez něj v katastrální mapě zobrazit předmět katastru, k němuž se zapisují vlastnická a 

jiná věcná práva. 
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4. Souřadnice a kódy kvality podrobných bodů 

4.1 Geometrické a polohové určení 

V katastru jsou nemovitosti evidované svým geometrickým a polohovým 

určením. Geometrické a polohové určení pozemků je soubor číselných nebo grafických 

údajů o tvaru, rozměru a poloze pozemku ve vztahu k sousedním nemovitostem [11]. 

Nemovitosti jsou ovšem určeny nejen souřadnicemi lomových bodů hranic, ale i jejich 

spojnicemi zobrazenými v katastrální mapě. Geometricky a polohově se pozemky určují 

při mapování či při vyhotovení geometrického plánu. 

Číselným vyjádřením hranic pozemků jsou jen souřadnice lomových bodů v S-

JTSK, které byly určeny geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami. Tyto 

souřadnice mají kód charakteristiky kvality 3, 4 a 5.  

Grafickými údaji je zobrazení hranic pozemků v katastrální mapě, ať už je to 

mapa ve formě analogové, digitální nebo digitalizované. Souřadnice lomových bodů mají 

kód charakteristiky kvality 6, 7 a 8, nebo nemusí mít souřadnice v S-JTSK vedeny vůbec 

(analogová mapa). Tam se pak při kartometrickém určení souřadnic bodu určuje kód 

kvality podle měřítka mapy. 

 

Tabulka 1 - Kódy kvality podrobných bodů 

kód kvality meřítko katastrální mapy 
základní střední 

souřadnicová chyba  

3  0,14 m 

4  0,26 m 

5  0,50 m 

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

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

8 1:2880 a jiné výše neuvedené 1,00 m 
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4.2 Souřadnice obrazu a polohy 

Dvoje souřadnice podrobných bodů vlastně existují od počátku katastru a 

zobrazování změn v katastrálních mapách. [7] 

 

Tabulka 2 - Přehled pojmů souvisejících s kódem kvality bodu 

kód kvality 3 4 5 6 7 8 

GPU číselné vyjádření zobrazení 

poloha / obraz 
souřadnice 

polohy 
souřadnice obrazu 

kód způsobu 

určení výměry 
2 0 

4.2.1 Souřadnice polohy 

Souřadnice polohy jsou souřadnice v S-JTSK, které byly určeny geodetickými 

nebo fotogrammetrickými metodami s přesností danou základní střední souřadnicovou 

chybou = 0,14  a určují polohu bodu v terénu. 

4.2.2 Souřadnice obrazu 

Souřadnice obrazu jsou souřadnice, které představují zobrazení bodu v platné 

katastrální mapě v jejím souřadnicovém systému (S-JTSK, S-SK). V případě katastrální 

mapy v S-JTSK se mohou lišit od souřadnic polohy do vzdálenosti dané mezní 

souřadnicovou chybou  pro daný kód kvality souřadnic. Pokud však nelze chybu z 

důvodu rozsahu opravy opravit, pak po domluvě s katastrální úřadem může být vzdálenost 

i větší. 

4.2.3 Dvoje souřadnice v analogových mapách 

Každý nově určený bod v analogové katastrální mapě (i v mapách stabilního 

katastru) měl od počátku katastru dvoje souřadnice [7]: 

a) grafické souřadnice v zobrazovací soustavě tehdy platné katastrální mapy, 
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b) měřené souřadnice ve zvoleném místním nebo jiném souřadnicovém 

systému. 

Změna se vždy přizpůsobovala mapě transformací pomocí identických bodů, 

odchylka bodu zaměřeného na vlastnické hranici byla zpravidla menší než grafická 

přesnost mapy (tloušťka linie v mapě). 

V územích s platnou katastrální mapou v analogové podobě se tedy logicky u 

bodů změny a případných identických bodů pořizují souřadnice obrazu, které jsou shodné 

se souřadnicemi polohy. 

4.2.4 Dvoje souřadnice v digitálních mapách 

Při digitalizaci mapy dochází k převodu rastrové kresby v analogové katastrální 

mapě do vektorové kresby a odpadá zde tedy parametr tloušťky linie. Tímto se naplno 

projevila problematika dvojích souřadnic u lomových bodů (souřadnic pro zobrazení bodu 

v mapě a souřadnic měřených) a tyto rozdíly se staly jednoznačně rozeznatelné. 

V současné době, kdy naplno probíhá digitalizace katastrálních map, se tento 

problém naplno projevuje u digitalizace analogových map přepracováním. 

V územích, kde je platná digitalizovaná katastrální mapa v souřadnicovém 

systému gusterbergském nebo svatoštěpánském (KM-D), jsou souřadnice obrazu vedeny v 

tomto systému a souřadnice polohy v S-JTSK. 

4.2.5 Seznam souřadnic v ZPMZ 

V seznamu souřadnic bodů geometrického základu a bodů polohopisu katastrální 

mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr (připojovací 

body, identické body, body z předchozích výsledků zeměměřických činností apod.) se 

přebírají data z katastrálním úřadem poskytnutého souboru geodetických informací. Body 

mají vždy souřadnice obrazu, některé mají i souřadnice polohy, u bodů převzatých z jiného 

výsledku zeměměřické činnosti mají body pouze souřadnici polohy. 
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Obrázek 10 - Vzor seznamu souřadnic stávajících bodů 

V seznamu souřadnic nově určených bodů se uvádějí i stávající body s nově 

určenou souřadnicí polohy. U pomocných bodů a dalších bodů zaměřených v terénu, které 

nebudou v novém stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se neuvádí 

souřadnice obrazu a kód kvality. 

V případě, že bude použit návrh zobrazení změny přizpůsobením změny mapě 

podle bodu 16.26 přílohy [1] a body budou upřesněny, nebo se jedná o body na nové 

hranici, pak bude v seznamu souřadnic nově určených bodů kód kvality 3 u souřadnice 

polohy a souřadnice obrazu bude rozdílná a bez kódu kvality. 

 
Obrázek 11 - Vzor seznamu souřadnic nově určených bodů 

4.2.6 Seznam souřadnic v GP 

Seznam souřadnic v geometrickém plánu obsahuje souřadnice bodů nové hranice 

a souřadnice kontrolních bodů. V případě zpřesnění hranice jsou to i body, které jsou 

předmětem zpřesnění geometrického a polohového určení. 

V případě přizpůsobení změny mapě, tzn. že výsledkem jsou souřadnice obrazu 

odlišné od souřadnic polohy a mají kód kvality vyšší než 3, se v seznamu uvádí oboje 

souřadnice a pod seznam souřadnic se napíše upozornění: Souřadnice bodů na dosavadní 
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hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí 

upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky 

kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této hranice, ke 

kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu (§ 19a odst. 4 

katastrálního zákona). 

 
Obrázek 12 - Vzor seznamu souřadnic v geometrickém plánu 

 

V případě, že bude použit návrh zobrazení změny přizpůsobením změny mapě 

podle bodu 16.26 přílohy [1] a body budou upřesněny, nebo se jedná o body na nové 

hranici, pak bude v seznamu souřadnic ve sloupci souřadnice pro zápis do KN souřadnice 

polohy bodu a kód kvality 3. Souřadnice obrazu se v tomto případě neuvádí, je jen v 

záznamu podrobného měření změn. 

4.3 Registr evidence souřadnic 

V územích, kde je stále ještě platná katastrální mapa v analogové formě, 

poskytuje katastrální úřad souřadnice bodů z registru evidence souřadnic (RES). 

Problémem je, že souřadnice bodů jsou v registru z mnoha různých období tvorby 

geometrických plánů, a proto při vyhotovení geometrického plánu je nutné u těchto 

stávajících bodů prověřit, zda kód charakteristiky kvality odpovídá kódu charakteristiky 

kvality dle [1]. Každý z nás se někdy setkal s kartometricky určenými souřadnicemi bodu 

bez souhlasu vlastníků s kódem charakteristiky kvality 3. Na kódu charakteristiky kvality 

lomových bodů závisí způsob určení výměry parcely, proto je toto prověření důležité. 



Bc. Petra Honáková: Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemek 
dosud evidovaný zjednodušeným způsobem a rozdělení pozemků v k.ú. Černošice 

2013                                                                                                                                      23 
 

Praxe změny kódu charakteristiky kvality u těchto stávajících bodů je na 

katastrálních pracovištích různá. Někde katastrální úřad změní na upozornění kód 

charakteristiky kvality sám a zašle opravený RES, někde se z tohoto důvodu mění číslo 

bodu a kód charakteristiky kvality v záznamu podrobného měření změn při vyhotovení 

geometrického plánu. 

5. Vytýčení a upřesnění hranic pozemků 

Geometrické určení nemovitosti je závazný údaj pro právní úkony spojené s 

evidencí v katastru nemovitostí. Předmětem převodu je pozemek, jehož hranice jsou 

evidovány v katastru nemovitostí nebo jsou vyznačeny v geometrickém plánu a ne vždy 

jsou tyto hranice v souladu se stavem v přírodě. Proto je vhodné před koupí pozemku si 

nechat hranice předmětu koupě v terénu odborně vytýčit.  

5.1 Vytýčení hranic pozemků 

Vytýčení hranic pozemků je zeměměřickou činností, jejímž výsledkem je 

stabilizace polohy lomových bodů hranice v terénu hraničními znaky [15]. Vytýčení 

provádí odborně způsobilá osoba se vzděláním zeměměřického směru podle platného 

geometrického a polohového určení hranice v katastru nemovitostí. 

Je-li geometrické a polohové určení dáno jen zobrazením hranic v katastrální 

mapě podle původního výsledku zeměměřické činnosti, pro vytýčení se tento výsledek 

původní zeměměřické činnosti využije. Mohou se využít i jiné výsledky zeměměřických 

činností, není-li zjištěn jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým určením. [1] 

Pro vytýčení se přednostně využije geometrický základ měření, ze kterého byla 

hranice prvotně geometricky a polohově určena. Před vytýčením se v terénu posoudí 

využití stávajících zachovaných lomových bodů označených trvalým způsobem a 

znatelného přirozeného rozhraní pozemků. 

Změny vlastnických hranic pozemků se od roku 1883 vyznačují na podkladě 

geometrických plánů. Geometrický plán obsahuje údaje o geometrickém a polohovém 

určení nové hranice, při napojení na stávající hranici dotčené změnou se zaměřují kontrolní 

body. Přesnost, náležitosti a podoba geometrických plánů se v průběhu minulých 130 let 
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měnily v závislosti na nárocích na přesnost katastrálních map. Proto je polohopis 

katastrální mapy ovlivněn i přesností jednotlivých geometrických plánů. 

Přesnost vytýčení je dána přesností dosavadních údajů v katastru nemovitostí a 

průběh hranice odpovídá přesnosti zaměření v době svého vzniku a tedy i vytýčení je vždy 

zatíženo nejistotou. 

5.1.1 Dokumentace o vytýčení hranice pozemku 

Dle [1] tvoří dokumentaci o vytýčení hranice pozemku vytyčovací náčrt se 

seznamem souřadnic vytýčených lomových  bodů hranice pozemku a protokol o vytýčení 

hranice pozemku. K vytýčení musí být pozvání vlastníci všech dotčených pozemků. 

Do 30 dnů od seznámení vlastníku s vytýčením hranice pozemku vytyčovatel 

předá dokumentaci o vytýčení hranice objednateli a vlastníkům dotčených parcel, do 90 

dnů příslušnému katastrálnímu úřadu k založení jako přílohu záznamu podrobného měření 

změn. 

Vytyčovací náčrt vychází se stavu katastrální mapy, obsahuje znázornění bodů 

geometrického základu, vytýčených lomových bodů, vytyčovacích prvků a kntrolních 

údajů. Do volného místa náčrtu, nebo na připojený list se uvede seznam souřadnic 

vytýčených lomových bodů. [1] 

Lomové body se v náčrtu označují značkami podle toho, zda jsou to body 

upřesněné, nebo mají souřadnice bodu kód charakteristiky kvality vyšší než 3. 

Protokol o vytýčení hranice obsahuje: 

• jméno fyzické nebo právnické osoby a adresu trvalého pobytu 

vyhotovitele, 

• údaje o objednateli, 

• název katastrálního území a obce, číslo záznamu podrobného měření 

změn, rozsah vytýčení, 

• údaje o podkladu, podle kterého bylo vytýčení provedeno, způsob 

vytýčení, 

• způsob označení lomových bodů hranice, 
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• údaje o vlastnících pozemků dotčených vytýčením a údaj o účasti na 

vytýčení, 

• případné připomínky vlastníků dotčených pozemků, 

• datum a podpis vytyčovatele, popř. razítko, 

• údaje o ověření. 

5.1.2 Označování hranic pozemků 

Lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem hraničními znaky, 

pokud nejsou body ohroženy stavební činností. Ty mohou být po dobu výstavby označeny 

dočasným způsobem s tím, že vlastník po dokončení stavby zajistí jejich označení trvalým 

způsobem. Pokud by hraniční znak bránil v užívání pozemku, nemusí se vůbec umisťovat. 

Nejběžnějšími hraničními znaky jsou plastové mezníky nebo kovové hřeby na tvrdých 

podkladech (beton, skála). 

Hraniční znaky se umisťují na střed bodu lomu hranice. Hranice se označí tak, aby 

z každého znaku bylo vidět na oba sousední znaky a aby mezi nimi nebyla na přímých 

úsecích vzdálenost větší než 200 m. [1] 

5.2 Zpřesnění hranic pozemků 

V katastrální digitální nebo digitalizované mapě jsou ke každému lomovému bodu 

hranice pozemku evidovány souřadnice s kódem charakteristiky kvality podle přesnosti 

měření či měřítka původní mapy. V katastrální mapě, která je dosud v analogové formě, 

jsou souřadnice lomových bodů většinou vedeny pouze u bodů, které byly dotčeny 

geometrickým plánem, nebo z původního mapování (Instrukce A, THM, ZMVM, FÚO) v 

S-JTSK. Souřadnice na lomových bodech nových hranic (např. při dělení pozemků) se 

určují s kódem charakteristiky přesnosti 3. Přesnost bodu, ve kterém se nová hranice 

napojuje na stávající hranici, závisí na přesnosti této dosavadní hranice. 

V případě, že jsou hranice v katastru vedené s nižší přesností, je vhodné hranice 

zpřesnit. Dokud sousední vlastníci užívají pozemky ve vzájemné shodě, nižší přesnost 

údajů v katastru není překážkou. Ovšem v případě sporu o průběh hranice může zpřesnění 

přispět k urovnání tohoto sporu. Za tímto účelem se vyhotovuje souhlasné prohlášení o 
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shodě na průběhu hranic pozemků podepsaného vlastníky všech dotčených pozemků, jehož 

neoddělitelnou součástí je geometrický plán na průběh vytýčené nebo vlastníky upřesněné 

hranice pozemků. Na základě ohlášení vlastníka a souhlasného prohlášení zapíše 

katastrální úřad zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající 

zpřesněnou výměru parcely do katastru. Bez ohlášení vlastníka a souhlasného prohlášení 

lze zpřesněné geometrické a polohové určení zapsat jen v případě, že toto zpřesnění je na 

základě původního výsledku zeměměřické činnosti, ze kterého lze polohu lomových bodů 

hranice určit s vyšší přesností, než je platné geometrické a polohové určení podle katastru 

[1]. 

Zpřesnění průběhu hranice však nejde v každém případě. Nové GPU se nesmí 

nepřípustně lišit od dosavadních údajů vedených v katastru. Tolerance zpřesnění závisí na 

přesnosti dosavadních údajů, které charakterizuje kód kvality souřadnic lomových bodů 

hranice, i na tom, zda se pohledově hranice neliší od dosavadního zobrazení v katastrální 

mapě. 

Zpřesněním údajů o geometrickém a polohovém určení hranice pozemku a 

výměře parcely v katastru ani vytýčením hranice pozemků nedochází ke změně právních 

vztahů k pozemkům. 

Poloha lomových bodů s kódem charakteristiky kvality vyšším než 3 může být 

upřesněna do vzdálenosti dané mezní polohovou chybou [1] 

= √2	∗ , 

kde  je mezní souřadnicová chyba a je dána dvojnásobkem základní střední 

souřadnicové chyby . Základní střední souřadnicová chyba  charakterizuje 

přesnost určení souřadnic a vztahuje se k nejbližším bodům polohového bodového pole. Je 

závislá na původu měření a mapy (při kartometrickém určení souřadnic). 

Hranici evidovanou v katastru jen jejím zobrazením, tedy buď je graficky v 

katastrální analogové mapě, nebo s kódem kvality souřadnic bodu 6, 7 a 8 v digitální či 

digitalizované mapě, lze zpřesnit tak, aby se její upřesněný průběh neodchýlil od tohoto 

zobrazení o vzdálenost větší než je  2 ∗ √2 ∗ , kde se  opět stanoví podle kódu 

kvality bodu s nižší přesností a v případě bodů bez souřadnic v S-JTSK se kód kvality 

určuje v závislosti na měřítku katastrální mapy. 
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6. Metody měření polohopisu 

Polohopis je množina vybraných a zaměřených objektů zobrazených většinou 

jako spojnice podrobných bodů, které charakterizují geometrické a polohové určení 

objektu. [16] 

6.1 Měřická síť 

Pro zaměření podrobných bodů polohopisu se vychází z bodů podrobného 

polohového bodového pole, které se doplňuje pomocnými měřickými body. Síť 

pomocných bodů se volí v hustotě nezbytné pro zaměření zájmových bodů. Pomocné 

měřické body se určují: 

a) staničením na měřických přímkách mezi body polohového bodového pole 

a pomocnými body, 

b) rajóny, 

c) pomocnými polygonovými pořady, 

d) protínáním ze směrů, případně z délek, 

e) jako přechodné stanovisko, 

f) technologií GNSS. 

Délka rajónu může být nejvýše 1000 m a zároveň nejvýše o 1/3 větší než délka 

měřické přímky, na kterou je rajón orientován, nebo nesmí být větší, než je délka k 

nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu. Největší přípustná délka volného polygonového 

pořadu je 250 m (nejvýše tři na sebe navazující rajóny). Délka měřické přímky a 

polygonového pořadu tvořeného pomocnými body nesmí být větší než 2000 m. [5] 

Pro určení pomocných bodů měřické sítě lze využít i technologii GNSS s druhým 

kontrolním měřením nebo kontrolou určením jinou měřickou metodou. 

Pomocné měřické body se číslují v rámci katastrálního území a záznamu 

podrobného měření změn od čísla bodu 4001 a jejich stabilizace může být i dočasná - 

kolíkem, trubkou, hřebem apod. 
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6.2 Podrobné body 

Podrobné body polohopisu se obvykle zaměřují polární metodou nebo technologií 

GNSS; metoda ortogonální, metoda konstrukčních oměrných a metoda protínání ze směrů 

či délek se používají tam, kde není možné nebo účelné body zaměřit polární metodou či 

metodou GNSS (např. nepřístupný bod, výstupky a rozhraní na budovách apod.). 

Určení jednoznačně identifikovatelných bodů se kontroluje oměrnými mírami. 

Pokud kontrolní oměrné míry nelze změřit z důvodu nepřístupnosti či překážky, nebo jsou 

oměrné míry delší než 50 m, změří se kontrolní oměrné míry vztažené k jiným 

jednoznačně identifikovatelným podrobným bodům (křížové míry). [5] 

Podrobné body se číslují 12-timístným číslem v rámci katastrálního území a 

záznamu podrobného měření změn a číslují se od 1. 

Naměřené hodnoty jsou obsaženy v zápisníku podrobného měření. V dnešní době 

jsou tyto zápisníky většinou digitální a jsou zpracovávány na počítači v různých 

programech, takže i výstup zápisníků a protokoly o výpočtu mají různou podobu. 

6.2.1 Polární metoda 

Při měření podrobných bodů polohopisu polární metodou určujeme polohu bodu 

pomocí polárních souřadnic - vodorovného úhlu a délky. Vodorovný úhel je úhel mezi 

orientačním směrem a určovaným bodem. Délka se měří mezi stanoviskem a měřeným 

bodem. Na stanovisku se pro kontrolu zaměří nejméně jeden bod určený též z jiného 

stanoviska. 

 
Obrázek 13 - Polární metoda 
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Úhlové údaje se registrují s přesností alespoň 0,001 gon. Při použití pevného 

stanoviska se orientace provede vždy nejméně na dva body podrobného polohového 

bodového pole nebo pomocné body a nejméně na jeden z nich se změří také délka. Při 

použití přechodného stanoviska musí být orientace vždy nejméně na dva body podrobného 

polohového bodového pole nebo pomocné body a na oba body musí být změřena také 

délka. Směry se v tomto případě musí protínat pod úhlem v rozmezí 30 až 170 gon [5]. 

U polární metody můžeme v případě nepřístupnosti bodu určit polární doměrek 

nebo v případě, že není podrobný bod vidět, tak změřit polární kolmici. Polární kolmice 

nesmí být delší než 1/2 délky od stanoviska k patě kolmice a nesmí přesáhnout délku 30 m 

[5]. 

6.2.2 Ortogonální metoda 

Podrobné body se zaměřují pravoúhlými souřadnicemi k měřické přímce - 

staničením a kolmicí. Staničení je délka měřená od počátku po měřické přímce k patě 

kolmice. Kolmice je délka kolmá k měřické přímce, měřená mezi měřickou přímkou a 

určovaným bodem. 

Délka kolmice nesmí být větší než 3/4 délky příslušné měřické přímky. Největší 

přípustná délka kolmice je 30 m. Měřickou přímku lze prodloužit max. o 1/3 její délky. 

K zaměření je možno použít pevnou a volnou měřickou přímku. Pevná měřická 

přímka je připojena na body ležící na této měřické přímce. Volná měřická přímka je 

připojena na body ležící mimo tuto měřickou přímku. [5] 

 
Obrázek 14 - Ortogonální metoda 
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6.2.3 Metoda konstrukčních oměrných 

Metoda konstrukčních oměrných se používá pro zaměření pravoúhlých výstupků 

budov do 5 m. Určují se body mezi dvěma danými body, max. počet určovaných bodů je 8. 

 
Obrázek 15 - Metoda konstrukčních oměrných 

6.2.4 Metoda protínání vpřed 

Tuto metodu využijeme v případě nutnosti zaměření nepřístupných nebo 

osamocených bodů předmětů měření vzdálených od sítě pomocných bodů. Pro určení 

polohy bodu se změří směry nebo délky ze dvou známých stanovisek (protínání ze směrů a 

z délek). [5] 

6.3 Měření technologií GNSS 

Měření technologií Globálního navigačního družicového systému (Global 

Navigation Satellite System - GNSS) je založeno na zpracování signálů vysílaných 

družicemi. Jedná se o prostorové určování polohy v reálném čase, má celosvětové pokrytí. 

GNSS byl vyvinut pro navigaci v reálném čase. Pro tuto navigaci je přesnost 10 

až 15 m, což je postačující. Pro geodetické využití se využívá relativní metody - poloha se 

určuje vzhledem k jiné stanici, jejíž poloha je v prostorovém systému známa. Polohová 

přesnost této metody je 1-2 mm na 1 km. 
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Struktura většiny GNSS je obdobná a liší se pouze v technických detailech. 

Skládá se z: 

1. kosmického segmentu - zahrnuje aktivní umělé družice Země. Jejich poloha je 

určována v jednotné celosvětové geocentrické souřadnicové soustavě. Družice 

obíhají po drahách ve výšce cca 20000 km nad Zemí. Družice jsou vybaveny 

přijímačem, vysílačem a atomovými hodinami. 

2. řídícího segmentu - skládá se z řídící stanice a monitorovacích stanic, které 

nepřetržitě přijímají signály z družic. Data se zpracovávají v řídící stanici, vypočtou 

se korekce drah a hodin družic a ty jsou vysílány zpět na družice. Družice vysílají v 

navigační zprávě tyto informace uživatelům. 

3. uživatelského segmentu - jsou to pozemní přijímače schopné přijímat a zpracovávat 

družicové signály. 

6.3.1 Data GNSS 

K určení polohy přijímače GNSS slouží data vysílaná družicemi a data vysílaná z 

jiných přijímačů - referenčních stanic. 

Družice vysílají signál na nosných vlnách, na které se modulují pseudonáhodné 

kódy a navigační zprávy. Navigační zpráva je kódována pomocí fázového posunu nosných 

vln. Obsahuje: 

• parametry dráhy družice, 

• čas vysílání počátku zprávy, 

• přesné keplerovské efemeridy družice, 

• korekce hodin družice, 

• almanach (méně přesné parametry všech družic systému), 

• koeficienty ionosférického modelu, 

• stav družice atd. 

Při relativním určování polohy je třeba mít k dispozici data měřená na referenční 

stanici, jejíž polohu v geocentrických souřadnicích známe. Referenční stanice vysílá 

korekce měřených pseudovzdáleností k jednotlivým družicím (rozdíl vzdálenosti měřené a 

vypočtené ze známých souřadnic). Tato data jsou nejčastěji šířena pomocí internetu. 
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6.3.2 Navigační systémy 

1. NAVSTAR GPS 

Je nejstarší ze všech systémů. Je to družicový rádiový systém vytvořený 

ministerstvem obrany USA původně pro vojenské účely, později byl zpřístupněn i civilním 

uživatelům. Je tvořen soustavou 32 družic (z toho 4 záložních), které se pohybují po 6 

téměř kruhových drahách na oběžné dráze 20200 km nad Zemí a vysílají nepřetržité údaje 

o přesném času a poloze. Perioda oběhu družice je 11 hodin 58 min. Souřadnice jsou 

určovány v geocentrickém souřadnicovém systému WGS-84. 

 
Obrázek 16 - Schéma rozmístění družic NAVSTAR GPS 

2. GLONASS 

Původně sovětský, dnes ruský vojenský GNSS. Systém tvoří 24 družic, které 

obíhají na 3 oběžných drahách ve výšce 19100 km nad Zemí. Souřadnice jsou určovány v 

systému PZ90.02. Od roku 2011 je využíván i v České republice. 

3. GALILEO 

Jedná se o evropský globální navigační systém. Jeho výstavbu zajišťují státy 

Evropské unie a Evropská kosmická agentura ESA. Systém by měl začít poskytovat první 

služby do konce roku 2014, plně funkční by měl být na přelomu let 2019 a 2020.  

Systém má být tvořen 30 družicemi (27+3), obíhajícími na 3 oběžných drahách ve 

výšce 23222 km nad Zemí. Souřadnice budou určovány v systému GTRF. 
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4. COMPASS 

Jedná se o systém provozovaný Čínou. Navazuje na předchozí čínský projekt 

Beidou. Systém bude tvořit 35 družic, z nichž 27 družic bude na středním zemském orbitu 

(21500 km), 5 na geostacionární dráze a 3 na geosynchronní dráze (35800 km). 

5. EGNOS 

EGNOS (European Geostationary Overlay Service) je aplikace systému SBAS 

(Satellite Based Augmentation System), který doplňuje a vylepšuje vlastnosti globálního 

polohového systému v Evropě. Provozovatelem je ESA, systém tvoří 34 pozemních 

monitorovacích stanic a několika geostacionárních družic komerčních subjektů. 

6.3.3 Princip určování polohy 

Poloha každé družice je známa v každém okamžiku. Synchronizaci atomových 

hodin a stanovení polohy zajišťuje řídící středisko. Pozemní přijímač přijímá signál z 

družice pomocí elektromagnetických vln. Měří se čas mezi vysláním signálu z družice a 

přijetím stanice v terénu. Výpočet polohy antény se vypočte protínáním z délek. Pro určení 

prostorové polohy potřebujeme data z min. 4 družic (3 pro určení polohy, 1 pro určení 

časového rozdílu mezi časem družice a přijímače), optimálně 6 až 8, které leží alespoň 11° 

nad horizontem. 

Výpočty souřadnic se povádí v geocentrickém souřadnicovém systému WGS-84, 

transformací získáme souřadnice v dalších souřadnicových systémech. 

Měření vzdáleností přijímače od družic lze provádět: 

a) na základě kódových měření - pro měření vzdálenosti se používají tzv. 

dálkoměrné kódy, což jsou přesné časové značky. Z rozdílu času mezi 

odesláním a přijetím signálu se určí pseudovzdálenost (hodiny družice 

nejsou zcela synchronní s časem přijímače) 

b) na základě fázových měření - měření počtu vlnových délek nosné vlny, 

přesnost vzdálenosti lze určit až na milimetry 
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Metody určování polohy: 

1. Absolutní určování polohy  

Za předpokladu, že známe přesné dráhy družic a přesné korekce hodin družic, určíme 

polohu při této metodě s přesností na centimetry. Pro dosažení takovéto přesnosti je 

však třeba alespoň 12-tihodinový záznam dat na určovaném bodě. Poloha lze určit 

bez sítě referenčních stanic. 

2. Relativní určování polohy 

Pro určení relativné polohy je třeba měření dat na dvou bodech. V současnosti jsou v 

České republice k dispozici sítě permanentních stanic, jejichž poloha v 

geocentrickém systému je známa - nahrazují měření na jednom bodě.  

6.3.4 Metody GNSS 

1. Statická metoda 

Statická metoda je metoda určování polohy dlouhodobým měřením dvojicí 

přijímačů nebo jednoho přijímače a referenční stanice. Doba měření je v řádech hodin pro 

přesné řešení ambiquit. Je založena na fázových měřeních a patří k přesným geodetickým 

metodám (přesnost 3 až 5 mm). 

2. Rychlá statická metoda (fast static, rapid static) 

Kratší observace než u statické metody (minuty, desítky minut). Data se počítají v 

postprocessingu, přesnost je 5 až 10 mm. 

3. Kinematická metoda Stop and Go se statickou inicializací 

Po počáteční inicializaci provádí rover měření v krátkém čase (např. 1 sekunda). 

Po dobu měření se nesmí ztratit signál, jinak je třeba opět provést inicializaci. Přesnost je 

10 až 30 mm + 1 až 3 ppm.  

4. Kinematická metoda Stop and Go s inicializací za pohybu (On the Fly) 

Ambiquity jsou řešeny na základě přesných kódových měření za pohybu 

přijímače. 
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5. Real Time Kinematics (RTK - měření v reálném čase) 

Při měření touto metodou se využívá sítě permanentních referenčních stanic, 

jejichž souřadnice jsou známy. Referenční stanice poskytují pohyblivému přijímači v 

reálném čase data pro výpočet přesných korekcí měřených souřadnic. Přesnost je 20 až 50 

mm.  

6.3.5 Geometrické uspořádání družic 

Geometrické uspořádání družice ovlivňuje přesnost určování polohy a času. 

Ideální je rovnoměrné rozprostření družic na obloze. K vyjádření kvality geometrického 

uspořádání družic se používá základní parametr DOP (Dilution of Precision - snížení 

přesnosti). Při určování tohoto parametru se bere v úvahu relativní poloha každé družice 

vzhledem k ostatním družicím. Čím nižší hodnota DOP, tím dané uspořádání zajišťuje 

vyšší přesnost měření. 

Parametrů DOP je několik a indikují přesnost různých parametrů: 

• relativní (RDOP) - relativní chyba polohy, 

• polohový (PDOP) - horizontální a vertikální měření, 

• horizontální (HDOP) - horizontální měření, 

• vertikální (VDOP) - měření výšky, 

• časový (TDOP) - posun hodin. 

Nejčastěji používaným indikátorem vhodnosti uspořádání je PDOP.  

 
Obrázek 17 - Vhodné a nevhodné uspořádání družic 
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6.3.6 Sítě permanentních stanic 

Sítě permanentních stanic jsou sítě referenčních stanic na daném území. Stanice 

jsou připojeny přes internet k operačnímu centru, kde na serverech běží hlavní prvky sítě, 

které poskytují služby klientům opět připojených přes internet. 

Permanentní sítě poskytují data pro postprocessing a RTK korekce. Sítě poskytují 

korekce buď z přímo vybrané referenční stanice, nebo nejbližší funkční stanice. 

Mezi RTK korekce patří služby VRS a plošné korekce. VRS (virtuální referenční 

stanice) je stanice modelovaná poblíž roveru, k níž jsou vypočteny korekce z okolních 

stanic a poskytovány pro daný rover. Plošné korekce jsou korekce z nejbližší stanice 

opravené o síťové řešení všech stanic sítě. 

Sítě permanentních stanic na území České republiky: 

• CZEPOS - spravuje a provozuje Zeměměřický úřad 

• TopNet - spravuje a provozuje firma Geodis Brno spol. s r.o. 

• Trimble VRS Now - spravuje a provozuje firma Trimble 

• ByS@T - spravuje a provozuje firma ByS@T 

Žádná síť permanentních stanic však nedokáže řešit problémy způsobené kvalitou 

příjmových podmínek na určovaném bodě. 

 
Obrázek 18 - Mapa sítí permanentních stanic 
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6.3.7 Souřadnicové systémy GNSS 

WGS-84 

Je geocentrický souřadnicový systém, jehož rámec je realizovaný pomocí 

souřadnic bodů (stanic), rozmístěných po celém světě. 

 
Obrázek 19 - WGS-84 

ETRS89 

Je geocentrický souřadnicový systém totožně definovaný a se stejnými parametry 

jako WGS-84 jen s tím rozdílem, že rámec ETRS89 je realizovaný pomocí souřadnic bodů 

(stanic) umístěných na evropské části euroasijské kontinentální desky. 

Vlivem driftu kontinentálních desek se souřadnice v systému WGS-84 mění, pro 

Evropu je hodnota posunu 2,5 cm za rok severovýchodním směrem. 

Dne 2.1.2011 v čase 00:00:00 (GMT) vstoupila v platnost nová realizace systému 

ETRS89 - ze systému ETRS89/ETRF89 na ETRS89/ETRF2000 a změna souřadnic všech 

trigonometrických a zhušťovacích bodů.  

6.3.8 Transformace mezi systémy 

Vzhledem k tomu, že aparatury GNSS měří v geocentrickém systému - ať už ve 

WGS-84 nebo v ETRS89, je třeba souřadnice transformovat do S-JTSK. Úroveň výsledků 

zeměměřických činností je závislá na volbě a konfiguraci identických bodů a kvalitě 
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zpracovatelského programu. Platí, že vyšší homogenity je dosaženo při použití shodného 

technologického postupu, shodnou volbou a konfigurací identických bodů a shodného 

transformačního programu. Pro transformaci lze dle bodu 9.11 přílohy [4] použít jen 

Zeměměřickým úřadem schválený transformační program. 

Pro transformaci lze použít buď transformační programy pro transformaci pomocí 

zpřesněné globální transformace nebo transformační programy pro transformaci pomocí 

místního klíče a volby identických bodů. 

V našem případě je změna měřena aparaturou Trimble R6 a je použit 

transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2011 schválený ČÚZK pro 

měření od 2.1.2011 do 31.12.2012. 

6.3.9 Technické požadavky na měření a výpočty bodů 

Technické požadavky na měření a výpočty bodů určovaných technologií GNSS 

jsou uvedeny v bodu 9 přílohy [4]. Z tohoto bodu uvádím pouze požadavky, které se 

vztahují k měření geometrického plánu, který je řešen v rámci této práce. 

Poloha nově určovaného bodu [9] musí být určena buď ze dvou nezávislých 

měření technologií GNSS nebo jednoho výsledku měření technologií GNSS a jednoho 

výsledku měření klasickou metodou. Poloha bodu se považuje za ověřenou, jestliže rozdíl 

souřadnic splňuje kritéria bodu 12, resp. 13 přílohy [1]. Opakované měření GNSS musí být 

nezávislé při jiném postavení družic, tj. nesmí být provedeno v intervalu 

 〈−1 + ∗ ; ∗ + 1〉 hodin, kde 

k je počet dní  

n = 23,9333 hodin (23 hodin 56 minut) pro systém GPS-NAVSTAR 

n= 22,5000 hodin (22 hodin 30 minut) pro systém GLONASS 

U výsledku měření GNSS nesmí být hodnota GDOP nebo PDOP vyšší než 7,0. 

Tento výsledek nelze ověřit pomocí dalšího výsledku měření GNSS, jestliže se měření 

nachází v intervalu  〈−3 + ∗ ; ∗ + 3〉 hodin. 
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6.4 Charakteristiky a kritéria přesnosti  

Přesnost souřadnic bodů podrobného měření je vztažena k nejbližším bodům 

polohového bodového pole. Charakteristikou přesnosti určení souřadnic je základní střední 

souřadnicová chyba  

= , kde 

,  jsou střední chyby určení souřadnic , . 

Souřadnice podrobných bodů se určují s přesností = 0,14 . 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic ,  dvojice podrobných 

bodů je základní střední chyba délky  

= ∗ , kde 

 je větší z porovnávaných délek v metrech 

= √2 ∗ , 	je stanovena podle kódu kvality bodu s nižší přesností. 

Podle bodu 13.4 přílohy [1] se posouzení dosažení přesnosti určení podrobných 

bodů provádí pomocí 

a) oměrných měr nebo kontrolního měření délek přímých spojnic jiných 

vybraných dvojic podrobných bodů a jejich porovnání s délkami 

vypočtenými ze souřadnic, nebo 

b) nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu polohopisu a 

jejich porovnání s prvotně určenými souřadnicemi. 

Při posuzování přesnosti podle a) se přesnost považuje za vyhovující, když rozdíl 

kontrolně měřené délky a délky vypočtené ze souřadnic je menší než mezní rozdíl =
2 ∗ . V případě, že se posuzuje přesnost více než 20 rozdílů délek, musí být zároveň 

60% těchto rozdílů menších než . 

Při posuzování přesnosti podle b) se přesnost považuje za vyhovující, když 

výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená metodou nejmenších čtverců nebo 

výběrová střední souřadnicová chyba vypočtená z dvojice měření je menší než mezní 
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souřadnicová chyba = 2 ∗ . V případě více než 20 nově určovaných bodů musí 

být zároveň 40% výběrových středních souřadnicových chyb menších než . 

Při ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu podle b) nesmí 

skutečná souřadnicová chyba překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby , přičemž 

se základní střední souřadnicová chyba stanoví dle kódu kvality ověřovaného bodu. V 

případě ověření více než 20 stávajících podrobných bodů musí být zároveň 40% 

výběrových středních souřadnicových chyb menších než . 

7. Zpracování geometrického plánu 

Geometrický plán jsem zpracovala pro firmu GEOCONSULT, s.r.o. Řevnice, 

jejímž jednatelem je Ing. Jan Kubricht, oprávněný zeměměřický inženýr, č. ověř. 

738/1995. 

Objednávku firmě GEOCONSULT, s.r.o. Řevnice zadal Ing. Jiří Fischer, jehož 

požadavek byl i upřesnit hranice rodinného domku na parcele 4284/3, částečně sídla firmy 

na parcele 4280/1 a po dohodě se sousední vlastnicí i rozdělení pozemku pro odkup části 

pozemku. 

Navrhovaná změna byla po rekognoskaci terénu s oběma majiteli zakreslena do 

snímku katastrální mapy pro předběžné projednání na odboru stavebního úřadu Města 

Černošice. 

Vzhledem k tomu, že některé dotčené pozemky katastru nemovitostí nebyly 

zapsány na listu vlastnictví, jednalo se o oddělení z pozemků zjednodušené evidence 

původem z pozemkového katastru. Zároveň bylo Ing. Jiřímu Fischerovi navrženo doplnění 

SGI o ty pozemky ZE, které měl ve svém vlastnictví, a návrh byl odsouhlasen. 

7.1 Programové vybavení 

Pro zpracování geometrického plánu jsem použila software firmy GEPRO spol. s 

r.o. Praha KOKEŠ v. 10.76, který zahrnuje i nadstavbu GEPLAN, ve které byly provedeny 

výpočty ploch a sestavení tabulek do geometrického plánu, záznamu podrobného měření 
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změn a vytyčovacího náčrtu. Nadstavba GEPLAN zahrnuje i žádost o potvrzení 

geometrického plánu. 

Měřické a vytyčovací práce provedl v terénu Ing. Jan Kubricht s figurantem, který 

data poté i zpracoval v programu G-NET pro polohové vyrovnání sítě, softwaru Ing. 

Svatopluka Sedláčka, Brno. 

7.2 Použité měřické přístroje a pomůcky 

Měřické práce byly provedeny totální stanicí Trimble S6, určení pevných 

stanovisek a vytyčovací práce byly provedeny roverem Trimble R6 GNSS. Rover je 

vybaven univerzálním řídícím softwarem Trimble Survey Controller, v. 12.49. 

Dále byly použity tyto pomůcky:  

• odrazný hranol, 

• teleskopická výtyčka, 

• stativ, 

• ocelové komparované pásmo v délce 50m. 

Parametry: 

a) totální stanice Trimble S6 

zvětšení dalekohledu  30x 

rozsah ostření 1,5 m - nekonečno 

zorné pole na 100 m 2,6 m  

měření úhlů 

přesnost 1” (0,3 mgon) 

měření délek na hranol 

dosah 2-5500 m 

přesnost standard ± 3 mm + 2 ppm 

přesnost tracking ± 10 mm + 2 ppm 

měření délek direct reflex 

dosah  5-300 m 
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přesnost standard ± 3 mm + 2 ppm 

přesnost tracking ± 10 mm + 2 ppm 

> 300 m standard ± 5 mm + 2 ppm 

 
Obrázek 20 - Totální stanice Trimble S6 

b) rover Trimble R6 GNSS 

• technologie Trimble R-Track 

• čip Trimble Maxwell 5 Custom Survey GNSS se 72 kanály 

• měření nosné vlny s přesností < 1 mm v pásmu 1 Hz 

• paralelní sledování signálů 

GPS: L1C/A, L2E 

GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P 

SBAS: L1C/A 

• diferenční kódové určování polohy 

poloha - 0,25m + 1 ppm RMS 

výška - 0,50m + 1 ppm RMS 

přesnost - obvykle < 5m 3DRMS 

• statické a rychlé statické měření 

poloha - 3mm + 0,1 ppm RMS 

výška - 3,5mm + 0,4 ppm RMS 
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• kinematické měření 

poloha - 10mm + 1 ppm RMS 

výška - 20mm + 1 ppm RMS 

doba trvání inicializace - obvykle < 25 sekund 

spolehlivost inicializace - obvykle > 99,9% 

 
Obrázek 21 - Rover Trimble R6 GNSS 

7.3 Vyhledání podkladů na katastrálním pracovišti 

7.3.1 Popis oblasti dotčené změnou 

Lokalita, dotčená změnou, se nachází v katastrálním území Černošice, na 

severním okraji obce Černošice, okres Praha-západ. Jedná se o areál bývalého zahradnictví 

a pneuservisu v ulici U Vodárny, jejichž pozemky jsou dosud vedeny ve zjednodušené 

evidenci. 

V katastrálním území Černošice je číslování parcel vedeno v jedné číselné řadě, 

platná je zde analogová katastrální mapa, v této lokalitě v měřítku 1:2000 s označením 

mapového listu Beroun 0-7/4. Původ parcel zjednodušené evidence je pozemkový katastr, 

původní katastrální území Horní Černošice. 
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Doplnění SGI o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem se týká 

parcel pozemkového katastru, a to pozemkových parcel 70/5 díl 2, 76/1 díl 1 a 76/1 díl 2. 

Rozdělení pozemku se týká parcely katastru nemovitostí 4281/1 a parcel pozemkového 

katastru (ZE) 76/1 díl 1. Upřesnění vlastnické hranice bylo provedeno na hranicích parcel 

4281/1 dle KN s 76/1 díl 1 dle PK, 4284/3 dle KN s 76/1 díl 1 dle PK a 4280/1 dle KN s 

76/1 díl 1 dle PK. Na parcele 4281/1 se nachází skleníky, postavené na betonové 

podezdívce, na parcele 4284/3 rodinný domek a na parcele 4280/1 stavba s pneuservisem. 

 
Obrázek 22 - Ortofoto oblasti dotčené změnou 

7.3.2 Vyžádání podkladů  

Pro vyhotovení geometrického plánu je nutné mít z katastrálního úřadu přiděleno 

číslo řízení PM a číslo záznamu podrobného měření změn. Proto jsem o tyto údaje 

zažádala jménem firmy GEOCONSULT, s.r.o. Řevnice, číslo zakázky firmy 66/2012. 

S žádostí o tyto údaje jsem požádala též o zaslání naskenovaného mapového listu 

Beroun 0-7/4, naskenované mapy pozemkového katastru Horní Černošice, výřez se 
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souřadnicemi v této lokalitě vedené v registru evidence souřadnic a podlomení pro 

oddělované parcely. Lokalitu jsem označila polygonem a vytvořila jsem soubor 

polygon_cernosice66.vfk a k tomu seznam parcely_cernosice66.csv dotčených parcel jak 

katastru nemovitostí, tak parcel zjednodušené evidence pro výřez dat ve formátu vfk, na 

kterém byla založena zakázku v programu Kokeš v. 10.76. 

Z katastrálního pracoviště Praha-západ mi obratem přišly tyto informace k 

zakázce: 

• číslo řízení PM 2237/2012, 

• číslo záznamu podrobného měření změn (ZPMZ) 4137, 

• přidělená podlomení: 4281/4, 4281/5, 4283/3, 4284/15 až 23. 

 
Obrázek 23 - Přidělení čísla řízení a ZPMZ 

Zároveň mi pracovník odboru dokumentace katastru nemovitostí zaslal soubor s 

požadovanými daty ve formátu *.vfk (body se souřadnicemi v S-JTSK, orientační mapu), 

rastr mapového listu Beroun 0-7/4 ve formátu *.cit a rastr mapy pozemkového katastru 

Horní Černošice, oba již transformované do S-JTSK. 
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7.4 Zaměření situace 

7.4.1 Zaměření změny 

Při první schůzce 18.5.2012 s vlastníky dotčených parcel v lokalitě změny nebyl 

zcela zřejmý rozsah prací, nové hranice se upřesňovaly postupně, a proto byly zaměřeny 

pouze body, které se týkaly toho dohodnuté změny a výrazné body polohopisu okolí. 

Byla určena dvě pevná stanoviska technologií GNSS a technologií GNSS bylo 

zaměřeno ještě oplocení. Veškeré body, jež byly touto metodou určeny a zaměřeny, byly 

určeny dvakrát, druhé měření bylo provedeno přibližně po dvou hodinách. Dále byly toho 

dne zaměřeny rohy staveb a zídky podél skleníku v areálu zahradnictví polární metodou. 

Při druhé schůzce 28.6.2012 po dohodě s majitelkou zahradnictví bylo dohodnuto 

zpřesnění hranic skleníku a zaměřeny tedy ještě rohy podezdívky stavby. 

Koncem srpna se majitelé mezi sebou dohodli na konečné verzi nových hranic, 

objednateli bylo navrženo doplnění všech pozemků ZE na jeho listu vlastnictví do SGI a 

objednatel ještě rozšířil objednávku o zpřesnění hranic pozemků, na kterých se nacházejí 

stavby. 

 
Obrázek 24 - Zaměření změny 
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Dne 15.9.2012 bylo tedy provedeno poslední zaměření situace, kdy byly 

doměřeny veškeré rohy staveb a oplocení po celém areálu pneuservisu a zahradnictví. 

Technologií GNSS bylo určeno další stanovisko, opět s druhým kontrolním měřením, 

tentokrát přibližně po 2,5 hodinách. Rohy polozbořené stavby, která nebyla předmětem 

polohopisu katastrální mapy, byly též zaměřeny technologií GNSS, další doměřené body 

byly určeny polární metodou. 

7.4.2 Zpracování dat 

Naměřená data zpracoval Ing. Jan Kubricht.  

Data měřená technologií GNSS byla zpracována softwarem firmy Geotronics 

Praha, s.r.o. Data byla naimportována do počítače pomocí programu Trimble Data Transfer 

a pomocí programu Trimble ASCII File Generator byly zpracovány protokoly o měření, 

průměry dvakrát měřených bodů a vytvořeny protokoly určení bodů podrobného 

polohového bodového pole a podrobných bodů technologií GNSS, které jsou přílohou 

zpracovaných protokolů měření pro záznam podrobného měření změn. 

Data měřená polární metodou byla zpracována v softwaru firmy Ing. Svatopluk 

Sedláček, Brno, v programu G-NET pro vyrovnání polohové sítě. Výsledným obsahem 

zpracovaného souboru je zápisník měřených veličin, rozbor vyrovnání polohové sítě, 

informace o vyrovnání měřených veličin, vyrovnané souřadnice stanovisek a připojovacích 

bodů, výpočet podrobných bodů zápisníku. 

7.5 Zpracování GP v programu KOKEŠ 

Grafické a výpočetní práce spojené s tímto geometrickým plánem byly provedeny 

v programu KOKEŠ v. 10.76. Do protokolu o výpočtu se postupně zaznamenávají veškeré 

údaje o použitých metodách výpočtů souřadnic, vyrovnání bodů, porovnání výsledků s 

mezními hodnotami, připojení změny na identické body, výpočet číselně určených výměr 

atd. 

Založením nové zakázky zakázky jsem naimportovala soubor 009_4137ex.vfk, 

zaslaný katastrálním úřadem. Program vytvořil všechny potřebné soubory pro tvorbu 

geometrického plánu, tedy výkres platného stavu, výkres orientační mapy, výkres náčrtu, 
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výkres geometrického plánu, výkres vytyčovacího náčrtu, soubor souřadnic bodů platného 

stavu, soubor souřadnic bodů budoucího stavu, soubor souřadnic bodového pole. 

V programu KOKEŠ lze geometrické plány vytvářet dvěma způsoby. Já jsem 

zvolila způsob mně vyhovující - „dlouhou linku“, tzn. výkresy se generují postupně: ze 

zpracovaného výkresu náčrtu se generuje výkres geometrického plánu a vytyčovacího 

náčrtu. Z výkresu geometrického plánu se generuje výkres budoucího stavu a výkres 

„průsvitka“ pro návrh zobrazení změny v analogových mapách. Z výkresu geometrického 

plánu se generují změnové věty. 

Linie, texty a symboly jsou již v programu pro tvorbu GP nadefinovány v 

jednotlivých vrstvách ve funkci Expert tak, aby bylo možno jednotlivé výkresy z náčrtu 

vygenerovat. 

V nadstavbě GEPLAN se provádějí výpočty ploch nových parcel a dílů a 

vytvářejí se tabulky jak pro záznam podrobného měření změn, tak pro geometrický plán a 

vytyčovací náčrt, tak i výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí pro 

geometrický plán a výpočet výměr parcel (dílů) pro záznam podrobného měření změn. 

 
Obrázek 25 - Nadstavba GEPLAN 

Na závěr se vygeneruje výsledný soubor vfk pro export změn pro katastrální úřad. 

V oblastech s analogovou mapou se ještě přikládá seznam souřadnic nových, kontrolních a 

identických bodů. 
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7.6 Vyhotovení záznamu podrobného měření změn 

Po založení zakázky a vygenerování potřebných souborů pro tvorbu 

geometrického plánu jsem vytvořila nejprve kresbu náčrtu do záznamu podrobného měření 

změn, ze kterého všechny další soubory vychází.  

Vzhledem k tomu, že náčrt byl vyhotoven ve formátu A1, byl složen do 

základního formátu A4. Všechny listy ZPMZ byly pevně spojeny a spoj byl překryt 

přelepkou a otiskem razítka ověřovatele. 

Kompletní záznam podrobného měření změn - viz příloha č. 1. 

7.6.1 Transformace mapy KN a PK 

Seznam souřadnic zaměřených bodů (jak technologií GNSS, tak polární metodou) 

buď ve formátu *.txt či ve formátu *.stx jsem načetla do souboru souřadnic, který se 

vygeneroval po založení zakázky. Vzhledem k tomu, že v katastrálním území Černošice je 

platná analogová katastrální mapa, otevřela jsem si pro transformaci rastru naskenované 

mapy ještě orientační mapu parcel a platný stav, kde může být již kresba hranic katastru. 

Rastr ve formátu *.cit, zaslaný katastrálním úřadem, byl již transformován do S-

JTSK na mapový rám, ovšem pro naši oblast bylo třeba ještě rastr dotransformovat. 

Transformaci jsem provedla shodnostní transformací na 14 bodů. 

Taktéž rastr mapy pozemkového katastru Horní Černošice byl zaslán katastrálním 

úřadem v S-JTSK a stejně jako rastr mapy katastru nemovitostí jej bylo třeba 

dotransformovat. Nalezla jsem 5 bodů shodných s dnešním platným stavem a na těchto 5 

bodů jsem rastr shodnostní transformací dotransformovala.  

7.6.2 Kresba stávající situace 

Po dotransformaci rastrů jak mapy katastru nemovitostí, tak mapy pozemkového 

katastru jsem nakreslila dle funkce Expert platný stav katastru nemovitostí a převzatou 

značkou pro převzatou hranici jsem nakreslila i stav pozemkového katastru, parcely jsem 

očíslovala parcelními čísly, označila druhy pozemku a využití. Dále jsem metodou 
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konstrukčních oměrných vypočetla souřadnice bodů pro zakreslení platného a skutečného 

stavu. Veškeré tyto výpočty byly uloženy do záznamu výpočtu programu. 

Dále jsem označila identické body pro navázání na polohopisný obsah platné 

katastrální mapy. Identické body se vyznačují pouze v lokalitách s platnou analogovou 

mapou a v digitalizované mapě v systému gusterbergském a svatoštěpánském. Pro 

identické body platí, že zaměřované podrobné body musí být uvnitř kružnice se středem v 

polovině navzájem nejvzdálenějších bodů, jejíž poloměr je roven 3/4 délky takové spojnice 

[1]. Na tyto body jsem provedla test zobrazení podrobných bodů mezi délkou měřenou a 

délkou odsunutou z mapy, zda lze tyto body využít pro navázání změny na obsah platné 

katastrální mapy. 

 
Obrázek 26 - Tvorba náčrtu ZPMZ 

Provedla jsem porovnání souřadnic stávajících bodů v registru evidence souřadnic 

s nově zaměřenými body. Dále jsem prověřila stávající body vedené v registru evidence 

souřadnic a provedla přečíslování těch bodů, u kterých jsem zjistila nesprávný kód 

charakteristiky kvality, dle původních podkladů (dle měřítka mapy katastru nemovitostí 

1:2000 - kk 7). 

Při kresbě stávajícího platného stavu byly dodrženy mezní odchylky pro kód 

charakteristiky kvality 7 (měřítko platné analogové katastrální mapy 1:2000), kód 



Bc. Petra Honáková: Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemek 
dosud evidovaný zjednodušeným způsobem a rozdělení pozemků v k.ú. Černošice 

2013                                                                                                                                      51 
 

charakteristiky kvality 8 (měřítko mapy pozemkového katastru 1:2880), včetně mezních 

odchylek pro výpočet výměr jak pro parcely katastru nemovitostí, tak pro parcely 

zjednodušené evidence. 

7.6.3 Zakreslení změny 

Po dohodě mezi vlastníky o rozdělení pozemků jsem vypočetla souřadnice bodů 

pro zakreslení nové hranice. Dále jsem zakreslila nové hranice pro oddělení parcel 

pozemkového katastru z parcel katastru nemovitostí, které byly předmětem doplnění SGI. 

Linie převzaté hranice doplňovaných parcel pozemkového katastru do souboru SGI byla 

přeškrtnuta. 

Body jsem označila symbolem pro hraniční znak tam, kde byly umístěny plastové 

mezníky, symbolem pro lomový bod označený jiným způsobem dle bodu 10.2 [1] tam, kde 

byly umístěny roxorové tyče, hřeby, čepy, a označila ty, které byly upřesněny. 

7.6.4 Určení kartometrických souřadnic parcel ZE 

Pro vytýčení parcel zjednodušené evidence tam, kde nebylo v terénu možno 

jednoznačně identifikovat linii hranice, jsem určila kartometrické souřadnice pro vytýčení. 

7.6.5 Dokončení kresby ZPMZ 

Kresbu jsem dokončila očíslováním podrobných bodů dle funkce Expert tak, aby 

čísla lomových bodů nových hranic a kontrolních bodů byla po vygenerování výkresu 

geometrického plánu v něm zobrazena. K číslům bodů byly dopsány indexy (stabilizace 

bodů).  

Dále jsem vypočetla kontrolní oměrné opět dle funkce Expert a doplnila měřickou 

síť. 
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7.6.6 Seznamy souřadnic  

Seznamy souřadnic byly vygenerovány tři viz bod 16.19 přílohy [1]:  

1. seznam souřadnic stávajících bodů 

seznam bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu katastrální 

mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů, 

2. seznam souřadnic nových bodů změny, 

3. seznam souřadnic rušených a nahrazených bodů. 

7.7 Vytýčení parcel ZE a navrhované změny 

Souřadnice nových bodů změny, vypočtené dle návrhu a odsouhlasení majitelů 

pozemků, a souřadnice bodů určené kartometricky byly v terénu vytýčeny technologií 

GNSS. Vytýčené body byly kontrolně zaměřeny opět technologií GNSS přibližně za 1,5 

hodiny.  

K vytýčení byli vlastníci dotčených parcel písemně pozváni 14 dní předem. 

7.8 Vyhotovení vytyčovacího náčrtu 

 Z náčrtu záznamu podrobného měření změn byl vygenerován vytyčovací náčrt. K 

němu byl doplněn seznam souřadnic vytýčených lomových bodů - viz bod 16.30 přílohy 

[1]. 

Součástí vytyčovacího náčrtu je protokol o vytýčení hranice pozemku, ve kterém 

byly vyplněny údaje o vlastnících dotčených parcel, jejich účasti při vytýčení hranic atd. - 

viz bod 16.31 přílohy [1]. 

Vzhledem k tomu, že vytyčovací náčrt byl vyhotoven ve formátu A1, byl složen 

do základního formátu A4. Všechny listy vytyčovacího náčrtu byly pevně spojeny a spoj 

byl překryt přelepkou a otiskem razítka ověřovatele. 

Kompletní vytyčovací náčrt - viz příloha č. 2. 
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7.9 Vyhotovení geometrického plánu 

Výkres geometrického plánu se automaticky generuje z výkresu náčrtu záznamu 

podrobného měření změn. Jeho obsahem je stávající platný stav polohopisu katastrální 

mapy, nové hranice, nové body změny, kontrolní body a kontrolní oměrné. 

Výkres byl vyhotoven ve formátu A1, proto byl složen do základního formátu A4. 

Všechny listy geometrického plánu byly pevně spojeny a spoj byl překryt přelepkou a 

otiskem razítka ověřovatele. 

Kompletní geometrický plán - viz příloha č. 3. 

7.10 Souhlasné prohlášení 

K zápisu zpřesněného geometrického a polohového určení parcel a tím i 

zpřesněné výměry je třeba doložit souhlasné prohlášení o shodě vlastníků na průběhu 

hranic pozemků.  

V tomto geometrickém plánu byly upřesněny hranice pozemků, na nichž se 

nacházejí stavby, tudíž bylo vyhotoveno souhlasné prohlášení a vlastníci jej podepsali před 

Ing. Janem Kubrichtem. Ten jej ověřil svým podpisem a razítkem oprávněného 

zeměměřického inženýra. 

Souhlasné prohlášení - viz příloha č. 4. 
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Obrázek 27 - Ukázka souhlasného prohlášení 

7.11 Návrh zobrazení změny 

Výkres budoucího stavu, tedy stav tak, jak bude vypadat po zápisu geometrického 

plánu do katastru nemovitostí, se generuje z výkresu geometrického plánu. Pokud máme ve 

všech výkresech, náčrtem počínaje, správně očíslované lomové body hranic, linie a texty 

kreslené ve správných vrstvách, pak při spuštění tvorby změnových vět je správně 

vygenerovaná kresba pro export do výsledného vfk, odesílaného na katastrální úřad. V 

případě analogové mapy se výkres změnových vět musí upravit tak, aby v tomto výkresu 

byly pouze linie nových hranic a identické body, popř. kontrolní body - viz bod 16.24 

přílohy [1]. 

Výsledný vfk soubor se změnou, který odesíláme na katastr, získáme spuštěním 

funkce „export vfk“. V tabulce „údaje pro změnové věty ve formátu vfk“ zkontrolujeme 
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výměry parcel, zda máme všechny parcely zadané. Po kontrole této tabulky musíme 

zkontrolovat ještě body a jejich souřadnice polohy a obrazu, zda máme správně kódy 

charakteristiky kvality bodů, zda jsou souřadnice polohy u všech bodů, kde mají být apod. 

Pokud je vše v pořádku, spustíme export a uložíme soubor ve tvaru *im.vfk. 

Tento soubor spolu se souřadnicemi nových bodů změny, kontrolních a identických bodů 

ve formátu *.txt odešleme na katastrální úřad.  

 
Obrázek 28 - Změnové věty pro export vfk 

V případě tohoto geometrického plánu byla tvorba v pořádku, a proto jsem 

vytvořila soubory 009_4137im.vfk a 009_4137im.txt a odeslala je elektronicky jako 

přílohu žádosti o potvrzení geometrického plánu na Katastrální pracoviště Praha-západ. 
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Obrázek 29 - Údaje o parcelách ke změnovým větám 

7.12 Ověření a potvrzení GP 

Vyhotovený geometrický plán byl ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem 

Ing. Janem Kubrichtem. Ten ho ověřil svým podpisem a otiskem razítka s číslem ověření 

66/2012 a geometrický plán byl se žádostí o potvrzení geometrického plánu v osmi 

stejnopisech předán Katastrálnímu pracovišti Praha-západ. 
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Obrázek 30 - Žádost o potvrzení geometrického plánu 

 

Při kontrole geometrického plánu byly zjištěny drobné vady a nedostatky, které 

byly odstraněny. Plán byl poté potvrzen a v sedmi stejnopisech vrácen ověřovateli. 
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8. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro doplnění 

SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem a rozdělení pozemků v 

katastrálním území Černošice. Geometrický plán byl vyhotoven, potvrzen katastrálním 

úřadem, a proto se tento cíl podařilo splnit. 

Geometrický plán byl jako součást listin vložen do katastru nemovitostí a zapsán. 

Měřické a vytyčovací práce a veškeré výpočty byly provedeny v souladu s 

vyhláškou č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších změn. 
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