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Anotace 

Cílem diplomové práce je zpracování geodetické dokumentace pro projekt 

obchodního centra s parkovišt�m, vzd�lávacího centra, kultury a zelen� v lokalit�

Kamechy. Obsahem dokumentace pro tvorbu projektu je polohopisný a výškopisný  

plán a vrstevnicový plán. Na základ� projektu je vyhotoven geometrický plán  

s vytý�ením bod� v terénu pro zapo�etí stavebních úprav a zahájení stavebních prací. 

Klí�ová slova

Geometrický plán; katastrální území; polohopis; výškopis; vrstevnicový plán 

Summary 

The aim of this thesis is the processing of geodetic documentation for the project 

shopping center with the car park, education center, culture and greenery in locality 

Kamechy. The content of the documentation for the project is the creation of  

topographic and altimetry plan and contour plan. Based on the project is drawn geometric 

plan with stakeout points in the field to start the structural changes and commencement  

of construction works. 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ  bonitovaná p�dn� ekologická jednotka 

Bpv      výškový systém Baltský po vyrovnání 

CAD  computer-aided design = po�íta�em podporované projektování 

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

DKM  digitální katastrální mapa 

GP  geometrický plán 

ISKN  informa�ní systém katastru nemovitostí 

KK  kód kvality 

KMD  katastrální mapa digitalizovaná (S-JTSK) 

KM-D  katastrální mapa digitalizovaná (systém gusterberský nebo svatošt�pánský) 

KN  katastr nemovitostí 

k. ú.  katastrální území 

LV  list vlastnictví 

PM  podklad m��ení 

RES  registr sou�adnic

S-JTSK sou�adnicový systém jednotné trigonometrické sít�

SGI  soubor geodetických informací 

SPI  soubor popisných informací 

VFK  výb�rový formát katastru

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

Cílem diplomové práce je vyhotovení dokumentace pro projekt obchodního  

centra a jiné zástavby v lokalit� Kamechy. Dokumentace obsahuje polohopisný a 

výškopisný plán v�etn� vrstevnicového plánu a vyhotovený geometrický plán v�etn�  

Záznamu podrobného m��ení zm�n.  

Výškopisný a polohopisný plán byl zam��en a vyhotoven pro up�esn�ní  

projektu pro výstavbu obchodního centra. Plán byl zpracován na základ� požadavku 

objednatele. Plán je vyhotoven ve dvou kresbách, v jedné je pouze polohopis a výškopis 

a v druhé je pod polohopis a výškopis podložena, v odstínech šedé, katastrální mapa. 

Nedílnou sou�ástí je také vrstevnicový plán a ostatní dokumentace. 

Geometrický plán je vyhotovován dle požadavku objednatele na základ�  

projektu pro výstavbu obchodního centra a dalších budov dle projektu. 

Zam��ení, polohopisu s výškopisem a geometrického plánu, bylo na sob�

nezávislé, každá �ást probíhala v jiném období. 

Geometrický plán byl vyhotovován po zam��eném výškopisu s polohopisem. 

Byl zpracován na základ� požadavku objednatele, který vyžadoval nejprve  

zpracování geometrického plánu na rozd�lení a zm�nu hranic pozemk� podle  

projektu a následné vyty�ení bod� v terénu.  
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2 Informace o lokalit� a projektu  

Lokalita Kamechy je nov� vznikající obytná �tvr� v Brn�, probíhá zde  

plánovaný výstavba bytových dom� i s komer�ními prostory pro služby a obchody. 

Sou�ástí plán� je p�evážn� obchodní st�edisko, dále nap�. zdravotnické st�edisko,  

mate�ská školka, kostel �i d�m s pe�ovatelskou služnou. 

2.1 Lokalita 

Sídlišt� Kamechy se nachází mezi m�stskými �ástmi Bystrc a Žeb�tín, což  

jsou zárove� i katastrální území. Správu KN �R v k. ú. Žeb�tín a k. ú. Bystrc provádí 

Katastrální ú�ad pro Jihomoravský kraj, pracovišt� Brno-m�sto.  

Název pochází ze starého názvu místní polní trat�, podle které se pozd�ji 

pojmenovala ulice. Místní obyvatelé celému území mezi sídlišt�m Bystrc a sídlišt�m 

Žeb�tín za�ali, podle již vzniklé ulice, �íkat Kamechy. Tento název se tak ujal, že se  

této �ásti už ani jinak ne�ekne. 

Celá zam��ovaná lokalita je rozložena na mírn� svažitém terén s postupn�  

se rozr�stající výstavbou dom� a bytových dom�, nov� vznikají silnice a v plánu se 

po�ítá i s prodloužením tramvajové smy�ky.  

Obrázek 1 – Pohled na celé Kamechy 
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2.2 Projekt 

Jak již bylo �e�eno výše, výstavba probíhá v lokalit� Kamechy a je rozd�lena  

na 4 etapy. Etapy I a II jsou z v�tší �ásti ukon�eny, jejich hlavní �ást byla výstavba 

byt� a menších prostor� pro komerci. Etapa III již byla zapo�ata, její hlavní �ást  

je obdobná jako u etapy I a II, a to výstavba bytových dom� a prostor� pro komerci.  

Etapa IV je v po�átcích, pro tuto etapu je v této diplomové práci �áste�n�  

vyhotovována geodetická dokumentace. Podle návrh� by se v této etap� m�l  

stav�t obchodní d�m Kaufland, podzemní garáže, mate�ská škola atd. 

Výstavbu etapy I zajiš�uje developerská spole�nost Impera Line a.s.,  

výstavbu etap II, III a IV zajiš�uje spole�nost Reko a.s. 

�áste�ný náhled na samotný projekt, podle kterého byl tvo�en geometrický  

plán, je obsažen v p�íloze B �. 1. 
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3 Informace o pom�ckách a programovém vybavení 

Pro každé zam��ení jsou pot�ebné správné pom�cky a m��ící technika. Pro 

následné zpracování m��ení do vhodné podoby je pot�ebné speciální programové 

vybavení. Použité pom�cky, p�ístroje a programy pro tuto práci jsou popsané 

v následujících podkapitolách. 

3.1 Použité p�ístroje a pom�cky 

Pro m��ení byla použitá totální stanice TOPCON GPT – 7005 (v. �.1ZP676).  

Jde o p�ístroj pro rychlé m��ení a okamžitou registraci vodorovných úhl�, výškových  

úhl� a vzdáleností. S totální stanicí lze nejen m��it, ale i vyty�ovat. 

Obrázek 2 – Totální stanice TOPCON GPT – 7005 

Tabulka 1 – Technické parametry totální stanice TOPCON GPT 7005 

DALEKOHLED 

Zv�tšení 30x 

M�	ENÍ DÉLEK (Hranol)

hranol 3000m

P�esnost ± (3mm + 2ppm)

M�	ENÍ DÉLEK (Bez hranolu)

Dosah  1.5 ~ 250m 

P�esnost 5mm (nad 25m) 10mm . (1.5 až 25m)

M�	ENÍ ÚHL


P�esnost  5” (1.5mgon) 

Minim. �tení 1” (0.2mgon)
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Krom� totální stanice jsou pot�eba další pom�cky pro m��ení, stabilizaci  

bod�, signalizaci bod� atp. 

Použité pom�cky:

• stativ s rychlosvorkami, 

• teleskopická �erveno-bílá výty�ka,  

• odrazný hranol TOPCON, 

• pásmo ocelové ( 50m ), 

• svinovací metr pro m��ení výšky stroje ( 2m ), 

• do�asná stabilizace  - d�ev�né kolíky aj., 

• trvalá stabilizace - plastové znaky aj., 

• zna�kovací sprej, 

• kladivo. 

3.2 Programové vybavení 

Nam��ená data z totální stanice byla stažena a upravena v program  

GEOMAN. Výpo�et a zpracování nam��ený hodnot bylo provedeno v geodetickém 

programu VKM. Výškopisný a polohopisný plán byl tvo�en taktéž v programu VKM,  

až vrstevnicový plán byl upraven v programu Microstation V8. 

 V následujících podkapitolách jsou zjednodušen� popsány specifikace  

a základní funkce použitých program�. 

3.2.1 GEOMAN 

GEOMAN je jednoduchý geodetický program, který zajiš�uje oboustranný  

a také bezchybný p�enos dat mezi totální stanicí (pouze zn. TOPCON) a po�íta�em.  

P�i stahování dat se zavádí korekce m��ených délek na nulovou nadmo�skou výšku 

a ze zobrazení. Tyto korekce se liší v závislosti na m��eném území. Spo�ítají se  

vložením p�ibližných sou�adnic libovolného bodu nacházejícího se v daném území.  

Výsledným souborem je zápisník m��ení ve formátu MAPA 2 s r�znými  

typy délek (typ 2 - šikmá délka, typ 0 - vodorovná délka, typ 6 - vodorovná délka 

a p�evýšení). V hlavi�ce tohoto souboru je název p�ístroje, kterým bylo m��eno, název 
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zakázky, den, kdy bylo m��eno a kdo m��il, vypo�tená korekce, typ m��ených délek, 

p�ed�íslí bod� atd. V p�íloze A �. 2 „Zápisník z m��ení“ není kv�li p�ehlednosti hlavi�ka 

uvád�na, taktéž v zápisníku Záznamu podrobného m��ení zm�n (p�íloha B �ást 3). 

Obrázek 3 – Náhled na program GEOMAN 

3.2.2 VKM 

„VKM je geodetický nástroj pro základní geodetické výpo�ty, tvorbu a úpravu 

digitálních map, v�etn� tvorby geometrických plán�, pozemkových úprav a tvorby 

ú�elových GIS.“ [1] 

Obrázek 4 – Náhled na program VKM 
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Tento program je vhodný jak pro zpracování celého GP i ZPMZ, tak i pro 

zpracování polohopisu a �áste�n� i výškopisu. P�i správném vyhotovení kresby  

a zadáním všech požadovaných údaj�, lze z tohoto programu vygenerovat tabulky  

pro GP a ZPMZ. Jinak tyto tabulky byly tvo�eny v programu Microsoft Office Word. 

Program neumí vytvo�it vrstevnice, proto není vhodný pro zpracování  

celého výškopisu (znázor�ování výškopisu lze pouze kótami a svahovými šrafami). 

Z VKM je možné vygenerovat formáty typu .DGN, .DXF a jiné, tyto lze pak snadno 

zpracovat v jiných a vhodn�jších programech (nap�. Microstation, viz další kapitola). 

3.2.3 Microstation V8 

„Program Microstation V8 je univerzální program pro práci s grafickými  

2D/3D daty od spole�nosti Bentley pro oblasti architektury, stavebního inženýrství, 

dopravy, státní správy, inženýrských sítí atd. Umož�uje vytvá�et a upravovat nejen  

modely budov, ale i technické výkresy atp.“ [2] 

Ve výkresu lze ukládat �áry, zna�ky, popisy aj. do r�zných vrstev. Díky  

tomuto systému lze snadno upravovat jednotlivé hladiny samostatn�, a tedy ve velmi 

krátkém �ase upravit celou kresbu podle požadavk� zadavatele. 

Obrázek 5 – Náhled na program Microstation V8 
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4 P�ípravné práce a zem�m��ické �innosti v terénu 

P�ed zahájením m��ení v terénu, než se provede samotná rekognoskace, 

je d�ležitá spolupráce nejen s katastrálním ú�adem, ale i se stavebním ú�adem.  

4.1 Stavební ú�ad 

Nad popisovým polem každého GP je poznámka „D�lit nebo scelovat  

pozemky lze jen na základ� územního rozhodnutí, pokud podmínky pro n� nejsou 

stanoveny jiným rozhodnutím nebo opat�ením“. Tato v�ta neukládá zpracovatel�m  

ani ov��ovatel�m GP žádné povinnosti. Katastrální ú�ad p�i potvrzování GP není  

povinen kontrolovat dodržení tohoto požadavku. Tato poznámka pouze upozor�uje 

objednatele na povinnosti spojené se zápisem GP do KN. 

Územní rozhodnutí, souhlas nebo obdobné listiny (dle stavebního zákona  

nap�. podle § 79 Rozhodnutí o umíst�ní stavby, § 80 Rozhodnutí o zm�n� využití  

území nebo § 82 Rozhodnutí o d�lení nebo scelování pozemk� atd.) jsou povinnou  

p�ílohou návrhu na vklad vlastnického nebo jiného v�cného práva v p�ípad�, kdy 

neodd�litelnou sou�ástí listiny (kupní, darovací, sm�nné, nebo obdobné smlouvy) je GP. 

4.2 Katastrální ú�ad 

Podle § 6 odst. 1 zákona o zem�m��ictví jsou zem�m��ické a katastrální  

orgány povinny poskytovat na vyžádání osobám oprávn�ným vykonávat  

zem�m��ické �innosti nezbytné podklady a údaje z dokumentovaných výsledk� a ze 

spravovaných bází dat informa�ních systém�, pot�ebné pro jejich �innost, pokud tím  

není dot�ena ochrana práv podle zvláštních zákon�. [3] 

 Aby mohl katastrální ú�ad poskytnout pot�ebné podklady, musí se v žádosti 

o podklady uvést všechny pot�ebné údaje, což jsou katastrální území a dot�ené  

parcely. Pro GP zpracovávaný, v rámci této práce, to byly tyto údaje: 

• k. ú. Bystrc: 339/39, 339/42, 2499, 2509/2, 2512/1, 2513/1, 2513/2, 2514, 2515/1, 

2515/2, 2516, 2517/1, 2517/3, 2517/3, 2517/4, 2517/5, 2518/1, 2518/2, 2518/3, 

2519, 2522/1, 2522/2, 2524/1, 2524/3, 2524/6, 2525/1, 2525/2, 2525/3,
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• k. ú. Žeb�tín: 1926, 1931, 1933/4, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 

1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950/3, 1950/10, 1950/11, 1950/12, 

1950/14, 1950/15, 1950/16, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956/1, 1956/5, 1956/6, 

1956/7, 1956/8, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 

1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1986/1, 1989, 1990, 

1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.

Dále katastrální ú�ady vyžadují po zpracovatelích jiné údaje jako nap�íklad  

�íslo zakázky, pod kterým zpracovatel eviduje daný GP a ú�el, pro který se  

bude GP zpracovávat. Tyto požadavky mají praktický podtext. Pokud by byl GP  

na vyzna�ení v�cného b�emene, katastrální ú�ad m�že poskytnout �íslo ZPMZ  

již jednou p�id�lené a následn� vrácené jiným zpracovatelem. Takto budou využita  

v �ad� všechna �ísla ZPMZ. �íslo ZPMZ je možné vrátit kdykoliv nebo na základ�  

výzvy katastrálního ú�adu. Ten m�že jednou ro�n� vyzvat všechny zpracovatele,  

u kterých vede p�id�lená ZPMZ a GP nebyly potvrzeny katastrem nemovitostí, aby 

p�id�lená ZPMZ vrátili nebo uvedly, že GP bude dokon�eno. Bohužel, záleží jak na 

katastru nemovitosti, jestli tuto potažmo evidenci vede, tak na zpracovatelích 

geometrických plán�, kte�í ZPMZ, ze své vlastní v�le, u nedokon�ených zakázek vrátí. 

Pro daný GP, zpracovávaný v rámci  této práci, byly poskytnuty Katastrálním  

ú�adem pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovišt�m Brno-m�sto, tyto podklady: 

• pro k. ú. Bystrc (prostor s DKM): 

o �íslo ZPMZ 2638 (KN p�id�luje �íslo ZPMZ v rámci k. ú. 

v rozsahu 0001-9999), 

o �íslo PM 297/2012, 

o rezervované podlomení 339/56, 2525/4. 

• pro k. ú. Žeb�tín (prostor s DKM): 

o �íslo ZPMZ 2300, 

o �íslo PM 296/2012, 

o rezervované podlomení 1967/1, 1967/3, 1968/1, 1968/2, 1973/1, 

1973/3. 

• VFK (textový soubor) spole�ný pro ob� katastrální území 
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Poskytnuté podklady se liší podle typu prostoru, kde se GP vyhotovuje: 

• prostory s DKM (nebo KMD) v S-JTSK vedenou prost�edky ISKN  

– katastrální ú�ad vydá data SPI a data SGI ve VFK 

• prostory s analogovou katastrální mapou – katastrální ú�ad poskytne  

data SPI a dostupná digitální data SGI ve VFK, dále rastrovou kopii 

katastrální mapy, mapy d�ív�jší pozemkové evidence atp. (kopie 

p�edcházejících ZPMZ a GP, grafický podklad BPEJ atd.) 

• prostory s KM-D – katastrální ú�ad poskytne data ve VKM, data SPI a 

dostupná digitální data SGI ve VFK a další podklady (kopie 

p�edcházejících ZPMZ a GP, grafický podklad BPEJ atd.) [4] 

4.3 Rekognoskace terénu 

P�ed zahájením vlastního m��ení byla nejprve poch�zkou v terénu 

rekognoskována zadaná lokalita, také byl porovnán stávající stav v terénu se stavem 

v mapovém podkladu poskytnutém katastrálním ú�adem. 

Obrázek 6 – Pohled na zam��ované území z ulice �í�anské 

Na podklad� geodetických údaj� o bodech polohového bodového pole  

a jejich místopisech byly tyto body vyhledány a ov��eny (viz další kapitola).  
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4.4 Bodové pole 

V zadané lokalit� se již zpracovávalo n�kolik GP, proto bylo možné  

p�evzít n�která d�íve vytvo�ená a stabilizovaná stanoviska, u kterých bylo z�ejmé,  

že je probíhající stavební práce nemohly poškodit. Tyto body byly p�evzaty od  

stejného zpracovatele. 

Pro zam��ení a vyty�ení GP byla použita p�evážn� stejná stanoviska jako pro 

zam��ení polohopisu a výškopisu. Pro zam��ení polohopisu a výškopisu bylo použito  

více stanovisek pro dokonalejší vystižení terénu. 

P�evzaté m��ické body byly použity v r�zných ZPMZ. K t�mto bod�m se 

neevidují místopisy. P�i jejich m��ení byla ur�ena a kontroln� ov��ena nadmo�ská  

výška (v ZPMZ  není uvedena, zpracovatel výšky k t�mto bod�m vede ve své databázi).  

Jde o body: 

• 048021804001, 048021804002  ze zakázky �íslo 2180-22/2010 k.ú. Žeb�tín, 

• 048022254003 ze zakázky �íslo 2225-183/2010  k.ú. Žeb�tín, 

• 048022994001 ze zakázky �íslo 2299-28/2012 k.ú. Žeb�tín. 

4.5 Zam��ení polohopisu a výškopisu a GP 

V této kapitole v zkratce popisuji metody, které se nej�ast�ji používají  

a  byly použity pro zam��ení polohopisu a výškopisu, a taktéž m��ických prací v rámci 

ZPMZ. 

Polární metoda 

Nej�ast�jší metoda pro zam��ování podrobných bod�. Tato metoda byla  

použita p�i m��ických a vyty�ovacích prací ZPMZ. 

P�i polární metod� se ur�uje poloha bod� pomocí polárních sou�adnic,  

což je vodorovný úhel (mezi orienta�ním sm�rem a podrobným bodem) a délka (od 

stanoviska k podrobnému bodu).  
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V n�kterých p�ípadech je pot�eba ur�it polární dom�rek �i polární kolmici:  

• polární dom�rek m��íme v tom p�ípad�, když je nap�. nep�ístupný  

vnit�ní roh budovy a je pot�eba zm��it délka,  

• polární kolmice využijeme v p�ípad�, kdy na zam��ovaný podrobný  

bod není ze stanoviska dob�e vid�t. 

P�i m��ení touto metodou m�že nastat p�ípad, kdy stojíme na známém  

stanovisku, pak jde o pevné stanovisko. Volné stanovisko, je takové stanovisko, u kterého 

neznáme polohové sou�adnice. 

P�esnost polární metody závisí na zvolených p�ístrojích a pom�ckách,  

které se použijí p�edevším pro m��ení délek. V tomto p�ípad� byla použita totální  

stanice TOPCON GPT-7005 (p�esnost viz Tabulka 1 – Technické parametry totální 

stanice TOPCON GPT 7005).  

Obrázek 7 – Polární metoda [5] 

Tachymetrie 

Pro ur�ování polohy a výšky podrobných bod� pro výškopisný a polohopisný  

plán byla použita tachymetrická metoda s použitím totální stanice. Tato metoda  

byla použita kv�li p�esnosti a p�ístupnosti svažitého a zarostlého terénu. 

P�i této metod� byla m��ena výška p�ístroje, výška cíle, zenitový úhel a 

vodorovná vzdálenost.  
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4.6 M��ický ná�rt  

Pro správné vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu je velmi  

d�ležité p�i m��ení vytvá�et m��ický ná�rt.  

Ná�rt obsahuje název katastrálního území, �íslo ná�rtu (pokud se zpracovává  

více ná�rt�), orientaci k severu, m��ítko ná�rtu, dále se m�že zapisovat �íslo  

posledního podrobného bodu atp. Do ná�rtu se posléze zaznamenávají podrobné  

zam��ené body. 

Jako podklad pro m��ický ná�rt byla použita, podle rekognoskace v terénu, 

upravená katastrální mapa. Vyzna�eny byly p�evážn� existující stavby  

a komunikace. Do podkladu byly dále zazna�eny body bodového pole.  

Originální ná�rt není p�ílohou této práce, je uložen v dokumentaci  

ov��ovatele. 
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5 Polohopisný a výškopisný plán, vrstevnicový plán 

Polohopis a výškopis byl tvo�en v jedné kresb� a byl zpracováván �áste�n� dle 

normy �SN 01 3411 Mapy velkých m��ítek: Kreslení a zna�ky. �áste�n� byl  

zpracován tak, jak vyžadoval objednatel pro své další pot�eby. 

Dle požadavku zadavatele byly vytvo�eny dva polohopisné a výškopisné  

plány. V prvním plánu jsou pouze prvky zam��ené p�ímo v terénu a zpracované.  

Druhý plán je tvo�en z prvního plánu a z katastrální mapy, která je pod zpracované  

m��ení pouze podložena. 

Vrstevnicový plán tvo�í souhrn pr�m�t� vrstevnic, ale nejen to, skládá se 

z výškopisné složky a je tvo�en také polohopisnou složkou. 

5.1 Polohopis 

Polohopisná složka byla kreslena podle terénního ná�rtu, obsahuje jak prvky 

vegetace, tak chodníky, komunikaci, budovy atp. Pro zakreslení malých p�edm�t�  

byly použity mapové zna�ky dle normy.  

Prvky polohopisu se znázor�ují jejich svislými pr�m�ty na referen�ní  

plochu a vyzna�ují se mapovými zna�kami. Podle velikosti p�edm�tu rozlišujeme 

znázorn�ní obrysem p�edm�tu nebo znázorn�ní zna�kou. 

Do výkresu se zakreslují nap�.: 

• body bodových polí a ostatní body (ve vyhotovovaném plánu jsou tyto 

body pouze v ná�rtu) 

• hranice (nap�íklad hranice obecní, okresní �i katastrálních území, zdi, 

ploty, hranice parcel atp.) 

• druhy pozemk� a zp�sob využití (nap�. orná p�da, park, zahrada atp.) 

• stavební objekty 

• dopravní sí�

• dále se zakreslují: elektrická p�ípadn� jiná vedení, vodstvo a 

vodohospodá�ské stavby, ostatní prvky polohopisu atd. 

• výškopis (viz další kapitola) 
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Polohopis byl zpracován dle požadavku zadavatele, tedy dle již d�íve 

vyhotovovaných plán� pro stejného zadavatele. Nejen pro barevné znázorn�ní není  

p�esný klí�. Ke zpracování je použitá technická norma, ale pouze jen jako technická 

pom�cka. Všechny použité zna�ky a druhy �ar jsou vyzna�eny v legend�, která je na 

každém výkresu.  

5.2 Výškopis 

Prvky výškopisu byly znázorn�ny nej�ast�jšími zp�soby používanými  

v mapách velkých m��ítek. Jsou to: 

• kóty – poskytují rychlé a p�esné informace o výšce terénu. Jsou v�tšinou  

umíst�ny na významných bodech terénu. 

• vrstevnice – jsou to �áry, které spojují body o stejné nadmo�ské výšce. Jsou to 

pr�se�nice terénního reliéfu s vodorovnými rovinami. 

Základní rozestup vrstevnic je v�tšinou metrový pro m��ítka 1:500 a v�tší. 

Zpravidla se vykreslují hn�dou barvou. V map� se klade požadavek 0,2 – 0,3mm 

pro minimální rozestup vrstevnic. V rovném terénu, kdy základní interval je  

p�íliš velký se použijí dopl�kové vrstevnice v polovi�ním intervalu. Pro zvýšení 

�itelnosti jsou použity zd�razn�né vrstevnice, volené v p�tinásobku základního 

intervalu. Tyto vrstevnice jsou okótovány pro lepší �itelnost mapy, vždy tak, aby 

�íslice byla „patou“ ze svahu. 

• technické šrafy – jsou použity tam, kde není z d�vodu prudkého klesání �i 

stoupání svahu možno použít, kv�li �itelnosti, vrstevnice. 

Znázor�ují se st�ídav� krátkými a dlouhými �árkami ve sm�ru spádu. Pro  

zjišt�ní celkového p�evýšení a velikosti úhlu sklonu je nutné, aby technické  

šrafy byly dopln�ny kótami hran. 

Ve výsledku je výškopisný a polohopisný plán tvo�en polohopisem,  

výškopisnými kótami a svahovými šrafami. Vrstevnicový plán obsahuje mimo  

polohopis i vrstevnice a jejich popis. Kóty ve vrstevnicovém plánu nejsou uvedeny, 

p�ípadn� jen na významných bodech. 
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5.3 Ostatní dokumentace 

Mezi další sou�ásti této dokumentace pat�í Technická zpráva (P�íloha A �. 5). 

Tvo�í ji nap�íklad: 

• údaje o objednateli 

• údaje o zhotoviteli 

• �íslo zakázky 

• název 

• údaje o lokalit�

• popis prací 

• použitý sou�adnicový a výškový systém 

• zjednodušený popis prací 

• seznam vyhotovených originál� p�edaných objednateli 

• místo, datum a podpis zpracovatele 

Dále dokumentace musí obsahovat seznam sou�adnic (P�íloha A �. 4), a na  

žádost objednatele byla vyhotovena i fotodokumentace ur�itých zam��ených staveb 

s dopln�nými výškovými kótami (P�íloha A �. 6). 

Mezi další sou�ásti odevzdané pouze na datovém nosi�i pat�í údaje o bodovém 

poli (P�íloha A �. 1), zápisníky z m��ení (P�íloha A �. 2) a výpo�ty (P�íloha A �. 3). 

Obrázek 8 – Vý�ez z Technické zprávy (P�íloha A �ást 5) 
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6 ZPMZ a geometrický plán 

Do Záznamu podrobného m��ení zm�n se zaznamenávají všechny výsledky 

podrobného m��ení, tento záznam by m�l spl�ovat podmínky podle § 76 katastrální 

vyhlášky a podle vzor� uvedených v p�íloze �. 16 katastrální vyhlášky. Na stránkách 

�eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního jsou voln� ke stažení jednotlivé  

tiskopisy nebo lze použít „vlastní tabulky“, které musí jak obsahem, tak vzhledem 

odpovídat ú�edn� vydávaným tiskopis�m. 

6.1 ZPMZ a jeho sou�ásti 

Pokud se zpracovává geometrický plán pro více katastrálních území tak, jak  

tomu je v této práci, je pot�eba vyhotovit pro každé katastrální území vlastní ZPMZ.  

Je možné ur�ité zjednodušení, kdy obsahem jednoho ZPMZ m�že být jen Záznam 

výsledk� výpo�t� vým�r parcel (díl�) a Popisové pole s uvedením poznámky nap�. 

„Výpo�etní protokol, kresba ZPMZ a vyty�ovací protokol jsou uloženy pouze  

v ZPMZ 2300 k. ú. Žeb�tín.“ Pokud by dv� sousední k.ú. nespadaly nap�. pod jeden 

Katastrální ú�ad pro Jihomoravský kraj, pracovišt� Brno-m�sto, ale druhé k.ú. by 

 spadalo pod Katastrální ú�ad pro Jihomoravský kraj, pracovišt� Brno-venkov, bylo  

by nutné vyhotovit ob� ZPMZ celé. Zjednodušení není v tomto p�ípad� vhodné. 

Celý Záznam podrobného m��ení zm�n v�etn�, všech náležitostí uvedených  

níže, je v p�íloze B �.3. 

Záznam podrobného m��ení zm�n má tyto náležitosti: 

a) popisové pole, 

b) ná�rt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpo�tech, 

e) záznam výsledk� výpo�t� vým�r parcel (díl�), 

f) návrh zobrazení zm�ny, 

g) údaje o seznámení vlastník� s ozna�ením a s pr�b�hem nových nebo 

zm�n�ných hranic. [6] 



Bc. Alena Svobodová: Zem�m��ické práce pro projekt obchodního centra 

2013 18 

6.1.1 Popisové pole 

Obsahuje vlastní p�edtišt�né popisové pole, které se vyplní dle p�edtisku  

a další údaje: 

• rok, kdy byl ZPMZ podán na katastrální ú�ad, 

• jméno, p�íjmení a adresa zpracovatele, 

• �íslo GP (zakázky), 

• kdy, kdo a jakým p�ístrojem bylo provedeno zam��ení, 

• název katastrálního ú�adu a pracovišt�, 

• název obce, k. ú. a �íslo k. ú., 

• vypsané zm�nou dot�ené parcely, 

• ozna�ení nových hranic v terénu, 

• �íslo ZPMZ, 

• sou�adnicový systém a list KM, 

• další údaje, které vyplní katastrální ú�ad, 

• pod tabulkou je dále uvedeno: 

o d�vod zm�ny, 

o seznámení vlastníku s pr�b�hem a ozna�ením nových nebo 

zm�n�ných hranic pozemk�, 

o další informace nap�. když se GP vyhotovuje pro dv�  

katastrální území, je nutné tuto informaci uvést, 

o také musí být na obálce pod popisovým polem uvedeno 

„Náležitostmi a p�esností odpovídá právním p�edpis�m“ a údaje  

o ov��ení v�etn� razítka a podpisu ov��ovatele. 

Tabulka 2 – Popisové pole ZPMZ pro k.ú. Žeb�tín 
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6.1.2 Ná�rt 

Má stejné formální náležitosti jako grafické znázorn�ní GP. Je vyhotovován 

v takovém m��ítku, aby všechny obsažené údaje byly z�etelné. Není-li možné  

n�které �ásti ve zvoleném m��ítku zobrazit, vytvo�í se detail ve vhodném v�tším  

m��ítku. Detail se zakreslí na okraj ná�rtu a vyzna�í se souvislost mezi ním a ná�rtem. 

Ná�rt zpravidla obsahuje: 

• zobrazení bod� geometrického základu a identických bod�, 

• m��ickou sí�, 

• dosavadní a nový stav polohopisu, 

• ozna�ení lomových bod� hranic, 

• �ísla bod�, 

• parcelní �ísla, ozna�ení díl�, 

• zna�ky druh� pozemk� a budov, 

• om�rné míry a kontrolní om�rné míry, 

• a další údaje dle p�ílohy 16.10- 16.16 katastrální vyhlášky. 

Mapové zna�ky se v ná�rtu použijí podle p�ílohy �. 10 katastrální vyhlášky. 

Základní formát ná�rtu je A4, v�tší formáty se skládají do formátu A4 tak,  

aby na p�ední stran� byly pot�ebné údaje o ZPMZ nap�. viz Obrázek 9. 

Obrázek 9 – Vý�ez z p�ední strany ná�rtu ZPMZ zpracovaného v rámci této práce 
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6.1.3 Zápisník 

V zápisníku jsou uvedena jednotlivá �ísla bod� stanovisek, orientací 

a podrobných bod� s hodnotami a v pat�i�ném sledu tak, jak byly zaregistrovány p�i 

m��ení v terénu. V zápisníku se také uvádí �ísla bod� a m��ené hodnoty na identické  

body a další údaje jako popis bod� atd. 

Ve vyhotovovaném ZPMZ v rámci této práce je zápisník m��ení a zápisník 

kontrolního m��ení vyty�ených bod� v jednom souboru (P�íloha B. �ást 3) ZPMZ).  

Ze t�í stanovisek p�evzatých z d�ív�jších ZPMZ byly zam��eny identické body.  

Z projektu byly p�evzaty body, které tvo�í lomové body nové hranice. Tyto  

body jsem obdržela od zadavatele v S-JTSK. Po zapracování do GP, byly tyto body 

v terénu vyty�eny ze stejných stanovisek, z jakých byly zam��eny identické body. 

Identické prvky – tzn. identické body nebo identická linie. Tyto prvky se volí 

v nejbližším okolí zm�ny. Vhodné je vybírat tyto prvky v po�adí využitelnosti: 

• p�vodní hrani�ní znaky na hranicích k. ú., 

• p�vodní hrani�ní znaky na styku t�ech nebo více hranic pozemk�, 

• p�vodní hrani�ní znaky v ostatních lomových bodech hranic pozemk�, 

• rohy na obvodu budov z p�vodního mapování, 

• jiné body na trvalých p�edm�tech obsahu KM, 

• identická linie hranice, která je v terénu z�etelná a ur�itá, 

• atd. [4] 

Identické prvky dále musí být voleny tak, aby spl�ovaly ur�itá kritéria dle 

katastrální vyhlášky: 

a) zam��ované podrobné body zm�ny musí být uvnit� kružnice se st�edem 

v polovin� spojnice navzájem nejvzdálen�jších p�ipojovacích bod�  

o polom�ru délky takové spojnice 

b) ve stanoveném prostoru musí identický bod vyhov�t požadavku na  

st�ední sou�adnicovou chybu 0,14 m (kód kvality 3) nebo 0,26 m (kód 

kvality 4) nebo 0,21 m (kód kvality 6). 
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P�esnost podrobného m��ení 

„Charakteristika p�esnosti ur�ení sou�adnic X, Y podrobných bod�  

polohopisu je st�ední sou�adnicová chyba mxy, která se vztahuje k nejbližším bod�m 

polohového bodového pole. Sou�adnice podrobných bod� se ur�ují s p�esností,  

která je dána základní st�ední sou�adnicovou chybou mxy = 0,14 m.“ [6] 

Kód kvality podrobných bod� ur�ených geodetickými metodami se stanoví  

podle hodnoty výb�rové st�ední sou�adnicové chyby v závislosti na základní st�ední 

sou�adnicové chyb� mxy. [6] 

Tabulka 3 – Stanovení KK podle st�ední sou�adnicové chyby 

Z podklad� poskytnutých katastrálním ú�adem bylo zjišt�no, že v dané  

lokalit� se nacházejí i body s jinými kódy kvality než KK 3, konkrétn� s kódy kvalit  

6, 7 a 8. Tyto body vznikly p�i tvorb� DKM, pravd�podobn� jako body nezam��ené,  

ale digitalizované z d�ív�jšího mapového podkladu. 

Obrázek 10 – Náhled na Zápisník m��ených úhl� a délek 
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6.1.4 Protokol o výpo�tech 

Protokol o výpo�tech obsahuje p�ílohy 16.19 katastrální vyhlášky. V praxi  

m�že protokol o výpo�tech obsahovat tyto sou�ásti:  

• Seznam sou�adnic daných bod� (S-JTSK) - seznam obsahuje úplné 

�íslo bodu, sou�adnice obrazu, sou�adnice polohy, kód kvality a 

poznámku. Jsou to body ze SGI, které jsou pot�ebné pro výpo�et nových 

bod� a pro ur�ení vým�r. 

• Výpo�et zápisníku - obsahuje vypo�et zam��ených bod�, porovnání 

identických bod� atd.

• Výpo�et nových bod� - k výpo�tu se používá nap�íklad pr�se�íku  

p�ímek (p�ímky mohou být zadány �ty�mi body, nebo bodem a sm�rem, 

linií atp.), dále se body mohou vyrovnávat do p�ímek atp. Kód kvality 

nového bodu se ur�í podle kvality daného bodu s nejhorším kódem 

kvality.

Obrázek 11 – Náhled na výpo�et nových bod� z Protokolu o výpo�tech 

• Vyty�ovací prvky- jsou to hodnoty pro vyty�ení bod� v terénu, uvádí se 

jak ortogonální tak polární. 

• Výpo�et zápisníku kontrolního m��ení - obsahuje vypo�et kontrolního 

zam��ení vyty�ených bod�

• Kontrolní om�rné míry -  jsou to m��ené vodorovné vzdálenosti dvou 

sousedních polohov� ur�ených bod�

• Výpo�et vým�r - vým�ry nových a zm�n�ných parcel a díl� se ur�í podle 

§ 77 odst. 2 katastrální vyhlášky:
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– ze sou�adnic S-JTSK lomových bod� s kódem kvality 3 nebo 4 a 

sou�adnic bod�, které jsou vložené do p�ímých hranic (bez ohledu 

na jejich kód kvality). Zp�sob takto ur�ených vým�r se ozna�í 

kódem 2. V �ešeném GP nej�ast�ji. 

– jiným �íselným zp�sobem, tj. ze sou�adnic v místním systému 

nebo z p�ímo m��ených m�r. Takto ur�ené vým�ry se ozna�í 

kódem 1. V �ešeném GP nepoužito. 

– ze sou�adnic lomových bod�, z nichž minimáln� jeden lomový 

bod, který není vložený v p�ímé hranici, má sou�adnici s kódem 

kvality 5 až 8. Zp�sob ur�ení vým�ry se ozna�í kódem 0. 

V �ešeném GP se vyskytuje hlavn� v k. ú. Bystrc. 

– graficky: 

� planimetrováním (planimetr je p�ístroj k m��ení plochy 

rovinných obrazc�) 

� výpo�tem z odm��ených m�r na map�

� výpo�tem ze sou�adnic lomových bod� obvodu parcely 

nebo dílu parcely odm��ených na map�

Díly se ozna�ují písmeny malé abecedy. Pokud by vým�ra parcely byla 

menší, než 0,50 m2 nelze ji ozna�it parcelním �íslem. 

Obrázek 12 – Náhled na výpo�et vým�r z Protokolu o výpo�tech 

• Seznam sou�adnic rušených bod� - seznam obsahuje úplné �íslo bodu, 

sou�adnice obrazu, sou�adnice polohy, kód kvality a poznámku 

• Seznam sou�adnic pomocných bod� - seznam obsahuje vlastní �íslo 

bodu a sou�adnice obrazu. U pomocných bod� a stanovisek se neuvádí 

sou�adnice obrazu a kód kvality. 
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• Seznam sou�adnic daných zam��ených bod� - seznam obsahuje úplné 

�íslo bodu, sou�adnice obrazu, sou�adnice polohy, kód kvality a 

poznámku. Jsou to zam��ené dané body s horším kódem kvality než kód 

kvality 3 dopln�né o sou�adnice polohy. 

• Seznam sou�adnic nových bod� - seznam obsahuje vlastní �íslo bodu, 

sou�adnice obrazu, sou�adnice polohy, kód kvality a poznámku. Jsou to 

nové body zm�ny. 

• datum, jméno, p�íjmení a podpis osoby, která výpo�ty provád�la 

• dále musí být uvedeno „Náležitostmi a p�esností odpovídá právním 

p�edpis�m“ a údaje o ov��ení v�etn� razítka a podpisu ov��ovatele 

6.1.5 Záznam výsledk� výpo�t� vým�r parcel (díl�) 

Záznam výpo�tu vým�r parcel obsahuje [6]: 

• �íslo GP a ZPMZ, 

• sestavení vým�r parcel, díl� a výpo�etních skupin s jejich vyrovnáním 

a kódem zp�sobu výpo�tu, 

• podle pot�eby výpo�et díl� parcel ZE s uvedením druhu d�ív�jší 

pozemkové evidence. V této práci není uvedeno. 

• po p�ípad� rozdíl p�i výpo�tu jednotlivých výpo�etních skupin  

s uvedením velikosti a p�í�iny, 

• datum, jméno, p�íjmení a podpis osoby, která výpo�ty provád�la, 

• den ov��ení, �íslo ov��ení, razítko a podpis ov��ovatele. 

Tabulka 4 – Náhled na Výpo�et vým�r parcel (díl�) s nulovým dílem 
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6.2 GP a jeho sou�ásti 

Geometrický plán je výsledek zem�m��ických �inností, který svým  

zpracováním a obsahem souvisí s p�edm�tem katastru nemovitostí, a který je  

zpracován zp�sobem stanoveným p�íslušným právním p�edpisem. Podle  

katastrálního zákona je geometrický plán podkladem listin, podle nichž se do  

katastru nemovitostí zapisují nové stavby, reáln� odd�lované �ásti nemovitostí,  

jakož i v�cná b�emena k �ásti pozemku. [4] 

Vyhotovuje se na základ� zem�m��ických �inností v terénu. Pokud by GP 

nevycházel z m��ení v terénu, šlo by o hrubé porušení právních p�edpis� a ustanovení. 

„Podle § 73 odst. 1 vyhlášky �. 26/2007Sb. se geometrický plán vyhotovuje pro: 

a) zm�nu hranice katastrálního území a hranice správní jednotky, jde-li o 

p�ípad podle § 22 odst. 3 vyhlášky �.26/2007 Sb., 

b) rozd�lení pozemku, 

c) zm�nu hranice pozemku, 

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

s výjimkou p�ípadu podle § 16 odst. 6 písm. h), 

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

výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu (§ 64 odst. 3), 

f) dopln�ní souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

v terénu, 

g) opravu geometrického a polohového ur�ení nemovitosti, 

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

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

j) vymezení rozsahu v�cného b�emene k �ásti pozemku.“ [6] 

Geometrický plán znázor�uje graficky vyjád�ení zm�ny a v tabulkách stav  

p�ed a po zm�n�. Zpracovává se dle Vyhlášky �. 26/2007 Sb. a také tak, aby byl  

�itelný, z�etelný a jasný, a aby byla možná jeho další reprodukce (poskytování kopií). 

Geometrický plán je uveden v p�íloze B �.4. 
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Sou�ásti GP: 

• Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� Katastru nemovitostí 

• Výkaz údaj� o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu 

• Popisové pole 

• Grafické zobrazení 

• Seznam sou�adnic 

6.2.1 Popisové pole 

Umis�uje se vždy do spodní �ásti p�ední strany GP u základního formátu A4, 

u v�tších formátu se umis�uje vždy na první stran� vpravo dole. 

Popisové pole obsahuje: 

• pro jaký ú�el se GP vyhotovuje, 

• zhotovitele (jméno, p�íjmení a adresa trvalého pobytu nebo název  

firmy, adresa místa podnikání, p�ípadn� i I�O), 

• �íslo GP, které je složeno z �ísla ZPMZ, �ísla zakázky zhotovitele a 

letopo�tu, 

• okres, obec a katastrální území, do kterého spadá GP, 

• mapový list, pokud jde o území s DKM, uvede se DKM,

• zp�sob ozna�ení nových hranic, vypíše se pouze v p�ípad�, kdy je u všech 

bod� GP stejný, jinak se toto pole proškrtne a popis je v poznámce 

seznamu sou�adnic, 

• ov��ení, že GP náležitosti a p�esností odpovídá právním p�edpis�m a 

potvrzení, že katastrální ú�ad souhlasí s o�íslováním parcel. [7] 

Nad popisovým polem je uvedena v�ta „D�lit nebo scelovat pozemky lze jen  

na základ� územního rozhodnutí, pokud podmínky pro n� nejsou stanoveny jiným 

rozhodnutím nebo opat�ením.“
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Tabulka 5 – Popisové pole GP 

6.2.2 Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� KN 

Hlavní d�lení výkazu, jak už vyplývá z názvu, je do dvou �ástí. Dosavadní stav 

obsahuje pouze aktuální údaje dle stavu na listech vlastnictví v katastru nemovitostí.  

Jsou to �ísla parcel, vým�ry, druhy pozemk� a zp�soby využití pozemk�. 

Nový stav obsahuje situaci po zm�n�. Obsahem jsou �ísla parcel, vým�ry 

a zp�sob ur�ení vým�r, druhy pozemk� a zp�soby jejich využití, typy staveb a zp�soby 

jejich využití.  

Sou�et vým�r dosavadního a nového stavu musí souhlasit, nesoulad je  

možný pouze na základ� zjišt�ní chyby v KN, v p�ípad� zm�ny vým�ry parcely ur�ené 

s vyšším kódem kvality, pop�ípad� na základ� zp�esn�ní nebo opravy  

geometrického a polohového ur�ení parcely. Také m�že nastat p�ípad, kdy se  

vým�ry v dosavadním a novém stavu budou lišit o n�kolik málo metr�, které vznikly  

díky zaokrouhlování �íseln� ur�ených vým�r. 

Jakákoliv zm�na musí být ve výkazu dosavadního a nového stavu vyzna�ena 

(nap�íklad takto: *)), a pod výkazem musí být uvedeno, na základ� �eho byla zm�na  

možná nap�.: *) Rozdíl vzniklý zaokrouhlením vým�r podle bodu 14.7 b) p�ílohy  

Vyhlášky �.26/2007Sb.

Sou�ástí výkazu nového stavu je „Porovnání se stavem evidence právních 

vztah�“, kde se ke všem nov� odd�lovaným parcelám p�i�adí údaje o parcelních  

�íslech, �íslech LV, vým�rách a ozna�ení díl� parcel podle evidence právních vztah�,  
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které budou podkladem pro sepsání listin. V p�ípadech, kdy se do nové parcely  

p�idává celá dosavadní parcela, uvede se v sloupci „Ozna�ení díl�“ slovo „celá“. Pokud  

se odd�luje z jedné parcely více díl�, které se p�idávají do jedné nové parcely, uvede  

se v tomto sloupci jejich sou�et nap�.: a+b . [6] 

Tabulka 6 – Ukázka Výkazu dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí zpracovávaného GP 

6.2.3 Výkaz údaj� o BPEJ k parcelám nového stavu 

BPEJ je p�timístný �íselný kód evidující se u zem�d�lských pozemk�.  

Vyjad�uje klimatický region, hlavní p�dní jednotku, sklonitost a expozici,  

skeletovitost a hloubku p�dy. 

V n�kterých p�ípadech,  jako je t�eba GP zpracovaný v rámci této práce,  

nemusí být v tomto výkazu n�co obsaženo (nap�. parcely, které se d�lí (scelují)  

nejsou použity, nebo z nich nevzniká zem�d�lská p�da atp.). Prázdný výkaz se do  

GP neuvádí.  

6.2.4 Grafické zobrazení 

Grafická �ást se vyhotovuje v takovém m��ítku zvoleném zpracovatelem,  

aby všechny popisy a znaky dle Vyhlášky �. 26/2007 Sb. v p�vodním stavu a novém  

stavu byly z�etelné a �itelné. Kresba se vyhotovuje v �erné barv�, popisy musí být 

rovnob�žné se spodní hranou papíru a sm�rem k severu. Pokud je kresba oto�ena  

jinak, než k severu, doplní se zna�ka pro sm�r nato�ení k severu. 

Pokud zm�na v n�kterých místech není dostate�n� �itelná, vykreslí se detaily  

na okraj grafické p�ílohy p�ípadn� na zvláštní list papíru. 
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Skládání grafické p�ílohy geometrického plánu se �ídí podle normy  

�SN 01 3111. „Tato norma stanoví zp�soby a skládání kopií a výtisk� všech druh�

technických výkres� na formátA4 pro ú�ely ukládání nebo p�edávání“ [8]. 

Kresba se tedy skládá podle odst. 1. b) „pro p�ímé svázání nebo sešití podle  

tabulky 2“ nebo podle odst. 1. c) „pro svázání s proužkem pro zachycení podle tabulky 3“.  

Tabulka 7 – P�íklad skládání grafické p�ílohy dle normy pro formát A3 

6.2.5 Seznam sou�adnic 

Seznam sou�adnic tvo�í nedílnou sou�ást GP. Skládá se ze sou�adnic bod� na 

nových hranicích a sou�adnic kontrolních bod�. 

 U bod� ur�ených v p�edchozích ZPMZ se uvádí jejich zkrácené �íslo,  

tj. �íslo ZPMZ, poml�ka a �íslo bodu. Nové body se uvádí jen s vlastním �íslem bodu. 

Dále jsou u bod� uvedeny sou�adnice Y a X, kód kvality a p�ípadn� poznámka,  

kde je uveden zp�sob stabilizace, pokud není u všech bod� stejný.  

Platí ješt� ur�ité výjimky pro uvád�ní sou�adnic pro zápis do KN. Pokud je  

kód kvality jiný než 3, a pokud jsou sou�adnice obrazu a sou�adnice polohy odlišné,  

pak se uvádí oboje sou�adnice jako „Sou�adnice pro zápis do KN“ (sou�adnice obrazu) 

a „Sou�adnice ur�ené m��ením“ (sou�adnice polohy). 

Vhodné umíst�ní seznamu sou�adnic je na volném míst� GP blízko grafické  

�ásti. Taktéž je možné umíst�ní na samostatný list tak, jako ve vyhotovovaném GP. 
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6.3 Vyty�ovací ná�rt a protokol 

„Vyty�ování hranic pozemk� je zem�m��ickou �inností, kterou se v terénu  

vyzna�í poloha lomových bod� hranice pozemku podle geometrického a  

polohového ur�ení nemovitosti v KN nebo podle jiného mapového podkladu.“ [7] 

Vyty�ením hranic pozemk� se nezakládají ani nem�ní právní vztahy  

k dot�eným pozemk�m. 

Vyty�ovací ná�rt a vyty�ovací protokol tvo�í dokumentaci vyty�ené hranice 

pozemku. Vyty�ovací ná�rt má p�ibližn� shodnou úpravu s ná�rtem ZPMZ.  

Protokol o vyty�ení hranice obsahuje: 

• adresu a jméno vyty�ovatele, 

• jméno objednatele vyty�ení, 

• údaje o vyty�ované hranici mezi pozemky s uvedením jejich parcelních 

�ísel, katastrálního území a obce, 

• údaje o podkladu, 

• zp�sob a ozna�ení lomových bod� vyty�ované hranice, 

• jména a adresy v�etn� p�íslušných parcel dot�ených ú�astník� s  

informací o ú�asti,  

• p�ipomínky zú�astn�ných stran, 

• datum, podpis a razítko vyty�ovatele, 

• den ov��ení, �íslo ov��ení, razítko a podpis ov��ovatele. 

Obrázek 13 – Vý�ez z protokolu o vyty�ení hranice pozemku 
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6.4 Návrh zobrazení zm�ny 

Návrh zobrazení zm�ny se vždy musí vytvá�it v elektronické podob�. Tvo�í jej  

zm�nová data ve vým�nném formátu. [6] Návrh zobrazení zm�ny ve vým�nném formátu  

obsahuje rušené, aktualizované a nové prvky SGI a SPI. Návrh zobrazení zm�ny  

se vyhotovuje ve formátu textového souboru s p�íponou VFK. 

Programy pro tvo�ení geometrických plán� a ZPMZ jsou uzp�sobeny i pro tvorbu 

nových vým�nných formát�. Nový vým�nný formát k vyhotovovanému GP je uložen 

v p�íloze B 5) NVFK (pouze na CD).  

Obrázek 14 – Vý�ez z NVFK vyhotovenému k danému GP 

„Vým�nný formát je ur�en k vzájemnému p�edávání dat mezi systémem  

ISKN a jinými systémy zpracování dat. Datový soubor vým�nného formátu je  

textový soubor skládající se z: 

• hlavi�ky  

• datových blok�

• koncového znaku &K  

Každý z datových blok� v sob� obsahuje informaci o atributech a jejich  

formátu následovanou vlastními datovými �ádky. Jedná se o textový soubor s  

kódováním �eštiny dle �SN ISO 8859-2 (ISO Latin2).“ [9] 

Za zmínku stojí návrh zobrazení zm�ny v analogové map�. Zm�na se  

zobrazí v m��ítku katastrální mapy s p�ihlédnutím k její deformaci v rastrové  

katastrální map�.  P�edává se KN na nesrážlivém bezbarvém pr�svitném papíru i ve 

formátu VFK. 
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6.5 Ov��ení a potvrzení GP 

GP je platným dokladem tehdy, pokud prvopisy spl�ují tyto podmínky: 

• jsou ov��eny oprávn�nou osobou 

• jsou potvrzeny katastrálním ú�adem 

Oprávn�ná osoba k ov��ování výsledk� zem�m��ických �inností je taková  

osoba, která má právo používat ozna�ení „ú�edn� oprávn�ný zem�m��ický inženýr“, 

používat razítko se státním znakem, svým jménem, �íslem a rozsahem oprávn�ní. 

Ov��ením výsledk� p�ebírá oprávn�ná osoba zodpov�dnost za odbornou  

úrove�, úplnost a správnost náležitostí dle p�edpis�, p�edepsanou p�esnost výsledk�,  

a� je vyhotovitelem prací kdokoliv. Ov��ení se vyzna�uje na všech sou�ástech  

výsledk� a prvopisech GP, které jsou p�edány k potvrzení katastrálnímu ú�adu. 

Zp�sob umíst�ní ov��ení ú�edn� oprávn�ného zem�m��ického inženýra dle 

katastrální vyhlášky: 

• v popisovém poli všech tisk� prvopis� GP, 

• v pravém dolním rohu titulní strany ZPMZ, 

• na vhodném míst� zobrazení zm�ny, 

• v pravém dolním rohu poslední strany výpo�etního protokolu, 

• v pravém dolním rohu poslední strany výpo�tu vým�r parcel (díl�), 

• v pravém dolním rohu vyty�ovacího ná�rtu, 

• v pravém dolním rohu protokolu o vyty�ení hranice pozemk�, 

GP p�edkládá ov��ovatel k potvrzení p�íslušnému katastrálnímu ú�adu.  

Žádost o potvrzení musí být dle tiskopisu uvedeného na webových stránkách �UZK. 

Taktéž musí být p�i podání uhrazen poplatek (�ástka se pohybuje dle po�tu parcel  

v novém stavu tj. za každých i zapo�atých 20 parcel 100 K�), poplatek je možné  

uhradit jak v hotovosti, tak kolkovou známkou v p�íslušné hodnot�. 

K potvrzení se p�edkládají GP zpravidla v po�tu o jeden v�tší, než kolik jich  

má být potvrzeno. Jeden GP vždy z�stává v dokumentaci katastrálního ú�adu.  

N�které katastrální ú�ady vyžadují v po�tu o dva v�tší, než po�et GP k potvrzení. 
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Katastrální ú�ad p�ezkoumává [4]: 

• úplnost a správnost náležitostí GP, 

• ú�el zhotovení, 

• název k. ú., 

• �íslo ZPMZ, 

• grafické znázorn�ní, 

• seznam sou�adnic, 

• výkaz dosavadního a nového stavu, 

• výkaz údaj� o BPEJ, 

• zp�sob stabilizace hranic, 

• ov��ení a úplnost GP a p�íloh, 

• soulad o�íslování parcel s údaji KN, 

• atd.  

Katastrální ú�ad shledá, že v plánu jsou drobné �i vážné vady a vyzve k  

oprav� nebo neshledá žádné p�ípadné nedostatky a GP potvrdí.  

Po ov��ení GP ov��ovatelem a potvrzení katastrálním ú�adem, je možné GP  

zapsat do katastru nemovitostí vkladovým �ízením na základ� listin tak, jak bylo  

�áste�n� popsáno v kapitole 4.1. 
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7 Záv�r 

Cílem diplomové práce bylo vyhotovení dokumentace pro projekt  

obchodního centra a jiné zástavby v lokalit� Kamechy. Dokumentace byla vyhotovena  

dle požadavku zadavatele a obsahuje polohopisný a výškopisný plán ve dvou  

variantách (jen zam��ení skute�ného stavu a zam��ení s dopln�nou katastrální  

mapou), vrstevnicový plán a vyhotovený geometrický plán v�etn� Záznamu  

podrobného m��ení zm�n. 

Zam��ení bylo rozd�leno na dv� �ásti. V dubnu 2012 jsem m��ila  

tachymetrickou metodou polohopis a výškopis. V �ervnu a srpnu 2012 již probíhalo 

zam��ení identických bod� polární metodou a vyty�ení nových bod� se seznámením 

vlastník� dot�ených parcel. Na žádost objednatele bylo na konci listopadu 

2012 provedeno nové vyty�ení se seznámením vlastník� dot�ených parcel.  

Ani na jedno vyty�ení se vlastníci dot�ených parcel, pop�ípad� pov��ené osoby  

nedostavili. Ve své práci odevzdávám jeden protokol a to z listopadového vyty�ení,  

od srpnového vyty�ení se liší pouze datem. V terénu jsem všechny vyty�ené body  

nalezla, pouze jsem prvotní vyty�ením ov��ila, zda se nezm�nila poloha bod�. 

Zpracování polohopisného a výškopisného zam��ení jsem provád�la od  

dubna do �ervna 2012. Geometrický plán jsem zpracovávala zhruba od �ervna do  

srpna 2012. Zpracování bylo rozd�leno do n�kolika �ástí, a� zpracování ZPMZ 

a výškopisného a polohopisného zam��ení probíhalo v jiném období, ve své práci  

jsem n�které �ásti spojila dohromady.  

V úvodní �ásti popisuji lokalitu, pom�cky a programové vybavení. V další  

�ásti uvádím p�ípravné práce a zem�m��ické �innosti nejen v terénu, tedy  

vyhledání podklad� pro vyhotovení výsledk� zem�m��ických �inností na  

p�íslušném katastrálním pracovišti, zam��ení výškopisu a polohopisu a zam��ení  

zm�ny pro vyhotovení geometrického plánu. 

V poslední �ásti se soust�edím na zpracování dat a vyhotovení mapové 

dokumentace pro projekt a zpracování dat a vyhotovení geometrického plánu, který  

je sou�ástí Záznamu podrobného m��ení zm�n. 
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P�ílohy 

A. Polohopisné a výškopisné zam��ení 
1. Bodové pole    (pouze na CD) 
2. Zápisník z m��ení  (pouze na CD) 
3. Výpo�ty   (pouze na CD) 
4. Seznam sou�adnic   
5. Technická zpráva  
6. Pohledy s výškovými kótami 
7. Polohopisný a výškopisný plán 
8. Polohopisný a výškopisný plán s katastrální mapou 
9. Vrstevnicový plán 

B. Geometrický plán a ZPMZ 
1. Projekt   (pouze na CD) 
2. Podklady z KN  (pouze na CD) 
3. ZPMZ  
4. GP 
5. NVFK    (pouze na CD) 


