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Anotace 
  

P�edm�tem této diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro 

pr	b�h vytý�ené a vlastníky up�esn�né hranice pozemku a rozd�lení pozemku 

v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku. Pro zam��ení byla použita technologie GPS a 

m��ení totální stanicí.  

 

 
Annotation  
 

The subject of this graduation theses was the plat map for demarcation plot 

boundary and plot division in Cadastral Territory Václavovice, region Frýdek-

Místek. For a surfy was used a GPS technology and measuring with total station.  
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1 ÚVOD 

 
P�edm�tem této diplomové práce je zam��ení skute�ného pr	b�hu hranic, 

popis použité metody, zam��ení stávajícího stavu a vyhotovení geometrického 

plánu jako podkladu pro rozd�lení pozemku. �ešená parcela se nachází v 

katastrálním území Václavovice u Frýdku - Místku, na východním okraji obce 

Václavovice, okres Frýdek - Místek.  Pozemek je veden v katastru nemovitostí 

jako orná p	da pod ochranou zem�d�lského p	dního fondu.  
 

B�hem prací spojených s vytý�ením nových hranic pozemk	 byla nutná 

spolupráce s vlastníky dot�ených pozemk	, kte�í svým souhlasem potvrdili 

geometrické a polohové ur�ení nov� vzniklých parcel.  
 

V pr	b�hu všech prací, jak zem�m��ických �inností v terénu, tak p�i 

zpracování geometrického plánu bylo postupováno v souladu s platnou 

legislativou.  
 

Práce je rozd�lena na n�kolik �ástí. První �ást je v�nována vymezení a 

lokalizaci zam��ovaného území, teoretickým poznatk	m a popisu státního 

mapového díla daného území. Parcely v katastrálním území Václavovice u Frýdku 

– Místku jsou sou�ástí mapování z roku 1939. P	vodní mapy v analogové podob� 

na folii v m��ítku 1:2880 byly následn� digitalizovány a vektorizovány ve 

Svatošt�pánském systému.  
 

V druhé �ásti se v�nuji použitým geometrickým základ	m pro vyhotovení 

geometrického plánu, rozebírám jednotlivé pracovní postupy, použité m��ící 

p�ístroje s nimiž bylo m��ení provedeno, zpracování nam��ených údaj	 a 

vypracování geometrického plánu.  
 

Tato práce obsahuje také všechny pot�ebné podklady pro zam��ení a výpo�et, 

které jsou sou�ástí p�íloh.  
 

Výsledkem této diplomové práce je vyhotovený geometrický plán. Ten by se 

po ov��ení oprávn�ným zem�m��ickým inženýrem a potvrzení katastrálním 

ú�adem m�l stát sou�ástí dokumentace pro vklad vlastnických práv 

k nemovitostem do katastru nemovitostí.  
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2 ZAM��OVANÉ ÚZEMÍ 

 
2.1 O obci 

 

Název obce:   Václavovice 

Rozloha obce:  566 ha 

Nadmo�ská výška: 304 m. n. m. 

Po�et dom	:  522 (k 1. 1. 2009)  

Po�et obyvatel: 1732 (k 1. 1. 2009)  

Znak obce:              Znak znázor
uje dva p�ek�ížené obilné klasy a 

  zá�ící slunce na modrém podkladu. Oba motivy 

vycházejí z historické pe�et� a jsou znázorn�ny 

také na obecním razítku. Modrá a žlutá barva, ve kterých je znak i 

prapor proveden, jsou barvami knížectví t�šínského, na jehož 

historickém území se Václavovice nacházejí.  

 

Obec Václavovice se nachází v kraji Moravskoslezském, v severním 

výb�žku okresu Frýdek-Místek, nedaleko t�í velkých m�st, Ostravy, Haví�ova a 

Frýdku-Místku. Již p�es 700 let se rozkládá na svazích dvou kopc	, posledních 

výb�žk	 beskydské pahorkatiny, zasahující až po Ostravskou kotlinu.  

Samotné údolí, v n�mž obec leží, je orámované lesy, které pokrývají 2/3 její 

rozlohy. St�ed obce s nejhustší zástavbou rodinných dom	 p�edstavuje 

pravd�podobn� nejstarší �ást vesnice a rozkládá se v údolí Frýdeckého potoka. 

Zde je také soust�ed�na veškerá ob�anská vybavenost – obecní ú�ad, základní a 

mate�ská škola, školní a sokolské h�išt�, obchody a pohostinství. Ostatní �ásti 

obce se nacházejí na p�ilehlých kopcích, jako nap�. obecní h�bitov nebo nov� 

postavený kostel sv. Václava, který se stal dominantou obce. K historickým 

stavbám m	žeme za�adit �etné d�ev�né domky, mlýnky, kapli�ky a zvoni�ku, které 

vznikly po�átkem 19. století.  

Václavovice jsou poprvé písemn� zmi
ovány v soupisu obcí T�šínského 

knížectví povinovaných odvodem desátek vratislavskému biskupství, sepsaném v 

r. 1302. Ze starobylého názvu obce Václavovice - "Wenceslavowitz" lze však 
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usuzovat, že osada p�edcházející obci existovala již koncem 13. století. Jméno 

vesnice je odvozeno od jejího prvního držitele, Václava, �i V�nceslava. Za�átkem 

15. století drží Václavovice pánové z Wolfenberka na Paskov�, pak jsou sou�ástí 

polskoostravského (slezskoostravského) panství pán	 z Tvorkova. P�echodn� se 

stává jejich držitelem bývalý husitský hejtman Jan �apek ze Sán, a pozd�ji Ruc�í 

z Rudz. Koncem šestnáctého a b�hem sedmnáctého století tvo�í Václavovice 

spole�n� s Horní Datyní samostatný statek Sobk	 z Kornic. Od po�átku století 

osmnáctého jsou za�len�ny do šenovského panství Skrbenských z H�íšt� na 

Šenov�, v n�mž z	stávají až do poloviny století devatenáctého. V r. 1867 kupuje 

velkostatek hrab�nka Fatoni von Hein, která jej po krátkém držení prodává hrab�ti 

Jind�ichu Larisch-Mönnichovi. 

         Obyvatelstvo této �ásti T�šínska bylo historickým vývojem zna�n� smíšené. 

Koncem 19. století a v dob� vzniku �eskoslovenské republiky se však v�tšina 

obyvatel Václavovic hlásí k �eské národnosti[1].  
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2.2 Zájmové území 

 

Zájmové území leží jihovýchodn� od m�sta Ostravy, v katastru obce 

Václavovice u Frýdku - Místku. Jedná se o parcelu 363/1 o celkové rozloze 6440 

m2 na ulici Frýdecká. Tato parcela je vedena v katastru nemovitostí jako orná p	da 

s hodnotou bonitované p	dn� ekologické jednotky 64300.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. �. 1: Lokalizace zájmového území v �R 
 

 
 

 
Obr. �. 2: Vymezení zam��ovaného území 
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3 HISTORIE MAPOVÝCH PODKLAD� 

�ešená parcela je evidována na mapovém listu KM – D, katastrální mapa 

digitalizovaná. Jedná se o mapu v sou�adnicovém systému S-JTSK vyhotovenou 

p�epracováním analogové mapy v sou�adnicovém systému Svatošt�pánském do 

digitální formy. P	vodní mapování prob�hlo v rámci stabilního katastru. Tato mapa 

byla naskenována, došlo k odstran�ní srážky mapového listu a vektorovému 

p�enesení do po�íta�e. 

 

3.1 Stabilní katastr 

 

Po smrti císa�e Leopolda II. nastupuje na tr	n František II.(pozd�ji 

abdikoval, a dosavadní �íši �ímskou vyhlásil jako Rakouskou �íši, v níž nastoupil na 

tr	n jako František I.), naprostý konzervativec a zastánce starých po�ádk	. 

Vzhledem nutnosti �ádného zam��ení pozemk	 pro pozemkovou da
 byla v roce 

1810 založena samostatná Dvorská komise pro úpravu dan� pozemkové. Tato 

byla vybavena nebývalými pravomocemi a p�istoupila ke svému úkolu velmi 

zodpov�dn�. Na základ� patentu vydaném 23. 12. 1817 Františkem I. za�ali práce 

na stabilním katastru.  

M��ítko budoucích map bylo ur�eno jako 1:2880, což vycházelo 

z požadavku, aby �tvercová plocha v terénu o vým��e jednoho dolnorakouského 

jitra se zobrazila na map� jako �tvrecová plocha o stran� jednoho palce. Jitro má 

stranu o délce 40 sáhu, sáh se d�lí na 6 stop a stopa na 12 palc	.  Evidovány byly 

všechny pozemky bez rozdílu vlastnictví. Katastrální operát m�l t�i �ásti – m��ický 

operát (výstup geometrického zam��ení a zobrazení všech pozemk	), písemný 

operát (soupis všech pozemk	 a jejich vlastník	) a vce
ovací operát (druhové a 

bonitní rozd�lení pozemk	). Všechna m��ení byla provedena podle zásady „z 

velkého do malého“, aby nedocházelo k sou�adnicovým chybám a tím i chybám ve 

vým�rách jednotlivých pozemk	. 

K vyhlášení platnosti stabilního katastru a nabytí právní ú�innosti došlo 

v �echách roku 1860, na Morav� a ve Slezsku již roku 1851 [2]. 
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3.1.1 Kartografické a geodetické základy 

 

Kartografickým základem pro mapy stabilního katastru je referen�ní plocha 

Gaussovy koule a jako zobrazovací soustava Cassiniho soustava v úprav� 

Soldnerov�. Jedná se o transversální válcové zobrazení na pláš� válce, který se 

dotýká Zemského plášt� v sou�adnicové ose x.  

V letech 1807 až 1858 byla budována trigonometrická sí�, která se stala 

geodetickým základem pro ú�ely stabilního katastru. Sí� tvo�ilo p�ibližn� 12 600 

bod	, napojení bylo provedeno na �ty�i p�ímo m��ené základny, jejichž délky 

sloužily jako kontrola m��ické sít�. Na základnách byla provedena astronomická 

orientace a ur�ení zem�pisných azimut	.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. �. 3: Nákres hlavní trigonometrické sít� katastrální v �echách z let 1824 – 1825 [2] 

 

3.1.2 Práce p�i podrobném m��ení 

 

Dále se budu zabývat jen podrobným m��ením a mapováním na území 

Moravy. Podrobné m��ení probíhalo v letech 1824-1830 a 1833-1836 v m��ítku 

1:2880. Bylo provád�no metodou m��ického stolu, �ili grafickým protínáním 
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nejmén� ze dvou stanovisek, p�ípadn� m��ením po obvod� nebo tzv. rajonem 

(jedna zám�ra, na niž se nanesla délka m��ená p�ímo �et�zcem) s kontrolními 

k�ížovými mírami, vyjíme�n� (nap�. v lesích) busolním m��ením[2]. Délky se m��ily 

délkovými m��idly, tzv. �et�zci.  

Sou�ástí terénních prací byl polní ná�rt, který m�l p�edstavovat pokud 

možno v�rný obraz ohrani�ených pozemk	 ur�ených pro podrobné m��ení.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. �. 4: Ukázka polního ná�tru z nového m��ení z roku 1892 [2] 
 

3.1.3 Zpracování nam��ených dat 

 

Po ukon�ení terénního m��ení následovalo zpracovávání nam��ených 

hodnot. Vým�ry parcel se po�ítaly z odm��ených m�r z mapy tak, že nepravidelné 

parcely se rozd�lily na trojúhelníky nebo lichob�žníky a všechny odm��ené 

(„odsunuté“) ur�ovací míry se zapsaly do výpo�etního protokolu. Kontrolou byl 

souhlas sou�tu vým�r všech parcel ve skupin� s vým�rou výpo�etní skupiny.  

 

 



 
MAGDA VALCHA�OVÁ: GEOMETRICKÝ PLÁN PRO UP�ESN�NÍ HRANIC A ROZD�LENÍ POZEMKU 

�

           - 15 - 

3.1.4 Vývoj stabilního katastru po roce 1848 – Reambulovaný katastr 

 

Na�ízením císa�e Františka Josefa I. ze dne 9. 2. 1849 byl zrušen patent 

Františka II., který stanovoval zásadu udržování tereziánsko-josefského katastru 

v souladu se skute�ným stavem a s platnou evidencí[2]. Od té doby se stal stabilní 

katastr jedinou platnou ú�ední evidencí pozemkové dan�.  

Dne 24. 5. 1869 byl vydán zákon �. 88/1869 �.z., o revizi katastru dan� 

pozemkové, který na�ídil reambulaci katatru a jeho pravidelné revize[2]. Došlo 

k jednorázovému dom��ení zm�n, o n�ž se doplnil p	vodní stabilní katastr.  

Revize byly na�ízeny každých patnáct let. P�es všechna opat�ení se �asová 

tíse
 na kvalit� mapových podklad	 negativn� odrazila a setkáváme se s nimi na 

mapách sáhových m��ítek dodnes. 

Toto všechno však stejn� nesta�ilo, mapy neplnily sv	j p	vodní ú�el – 

p�edepisování dan�. Proto t�i roky po ukon�ení reambulace, v roce 1883, došlo 

k p�ijetí zákona o evidenci katastru dan� pozemkové. P�ichází t�etí etapa 

stabilního katastru nazývaná jako evidovaný katastr. Pravidelné revize byly 

na�ízeny každé t�i roky, vzniká geometrický plán a stanovují se pravidla pro 

vyšet�ování a zam��ování území. Tento katastr fungoval až do rozpadu Rakouska 

– Uherska. 

  

3.2 Pozemkový katastr 

 

Území �SR vzniklo spojením t�ech �ástí s rozdílným právním systémem – 

�echy a Morava (bývalé rakouské zákony), Slovensko a Podkarpatská Rus 

(bývalé uherské zákony) a �ást Horního Slezska (bývalé pruské zákony). Uvedené 

okolnosti vyžadovaly vydání unifika�ního p�edpisu[2].  

Proto byl v roce 1927 vydán zákon o pozemkovém katastru a jeho vedení 

�.177/1927 Sb., který vzešel v platnost po�átkem roku 1928. Byly jím zrušeny 

dosud platné normy a došlo k zavedení nové jednotné právní normy, která se 

nazývala pozemkový katastr. Tento p�evzal beze zm�n celý operát stabilního 

katastru. Od roku 1930 se za�alo m��it v systému jednotné trigonometrické sít� 

katastrální (S-JTSK), mapování probíhalo nov� v m��ítku 1:1000 a 1:2000. P�i 



 
MAGDA VALCHA�OVÁ: GEOMETRICKÝ PLÁN PRO UP�ESN�NÍ HRANIC A ROZD�LENÍ POZEMKU 

�

           - 16 - 

vedení pozemkového katastru se pak m��ické práce �ídily podle Instrukce B. 

Kartografickým základem se stalo K�ovákovo konformní kuželové zobrazení na 

Besselov� elipsoidu.  

3.2.1 P�íd�lové �ízení v rámci pozemkového katastru 

 

Uspo�ádání zem�d�lské p	dy poznamenala v roce 1918 pozemková 

reforma, která byla d	sledkem konfiskace a p�erozd�lení šlechtického majetku. Po 

druhé sv�tové válce, v letech 1945 – 1954, se pak za�ala rozvíjet další etapa 

zm�n v organizaci zem�d�lského p	dního fondu a lesní p	dy. Vznikla druhá 

pozemková reforma, jejímž d	sledkem bylo p�íd�lové �ízení[2].  

V katastrálním území Václavovice u Frýdku – Místku došlo k poslednímu 

mapování v roce 1939. Ing. Žert, který m��ení provedl a vyhotovil geometrický 

plán, zam��il podrobné body v místním systému. Vznikla tak analogová mapa 

v sáhovém m��ítku (1:2880). Tato mapa je sou�ástí této práce jako P�íloha �.12. 

Cílem katastrálního ú�adu v Ostrav� bylo p�evedení analogových map do digitální 

podoby. Veškeré mapové podklady vyhotovené na tomto území byly 

naskenovány, pracovnící se pokusili co nejd	kladn�ji odstranit srážku mapového 

listu a vektorov� ji p�enesli do po�íta�e. Nová m��ení probíhající na tomto území 

jsou provedena v sou�adném systému jednotné trigonometrické sít� katastrální, 

následn� transformovány do svatošt�pánského systému a vloženy do platné 

katastrální mapy. Tento postup jsem zvolila i p�i tvorb� geometrického plánu, který 

je p�edm�tem této diplomové práce.  

 
 
3.3 Sou�asnost 

 

Sou�asným mapovým podkladem je katastrální mapa. V katastru 

nemovitostí se vyskytuje v t�chto formách: 

a) digitální katastrální mapa (DKM) v S-JTSK vyhotovená p�i obnov� 

katastrálního operátu novým mapováním, na základ� pozemkových 

úprav, p�epracováním souboru geodetických informací (s výjimkou KM-
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D) nebo p�evedením �íselného vyjád�ení analogové mapy do digitální 

podoby 

b) analogová mapa na plastové fólii, jejíž p�esnosti a zobrazovací soustava 

odpovídají p�edpis	m stanoveným v dob� jejího vzniku 

c) katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) vyhotovená p�epracováním 

analogové mapy v sou�adném systému gustenberském nebo 

svatošt�pánském do digitální podoby, nebo digitální forma katastrální 

mapy vyhotovená podle d�ív�jších p�edpis	 v sou�adném systému 

gustenberském nebo svatošt�pánském 

Polohopis katastrální mapy zobrazuje hranice státních hranic, katatrálních 

území, územn� správních jednotek, chrán�ných území, ochranných pásem, 

nemovitostí a další prvky polohopisu, které jsou ur�eny jak geometricky, tak 

polohov� (nap�. osy kolejí železni�ní trat�, hrana koruny a st�ední d�lící pás 

silni�ní komunikace, osy vodního koryta, mosty, tunely, propustky, vedení 

vysokého nap�tí v�etn� stožár	, sochy,památníky, boží muka, aj.). katastrální 

mapa digitální a digitalizovaná obsahuje navíc ješt� hranice v�cného b�emene 

k �ásti pozemku. 
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4 METODY M��ENÍ 

 
4.1 Metoda m��ení GNSS p�ístroji 

4.1.1 Typ p�ístroje a jeho parametry  

 

GNSS p�ístroj zna�ky TOPCON 

Skládá se z n�kolika základních �ástí: 

• Datový kontrolér FC-200  

• Software TopSURV ur�ený pro integrovaný kontrolér  

• Vícefrekven�ní p�ijíma� GR-3 

• Program PC-CDU 

Datový kontrolér - jedná se o záznamník s dotykovým barevným displejem, 

který pomocí Bluetooth komunikuje s GNSS p�ijíma�em, slouží pro ukládání 

nam��ených dat. Ta lze dále p�enášet pomocí sériového nebo paralelního portu 

do po�íta�e.  

Software TopSURV je geodetický program vyvinutý firmou Topcon ur�ený 

pro polní kontroléry. Je možné jej nainstalovat do datových kontrolér	 typu FC, 

které pracují s opera�ním systémem Windows CE. Používá se pro sb�r dat, 

vyty�ovací a kontrolní práce.  

P�ijíma� GR-3 je víceú�elový a vícefrekven�ní p�ijíma� GPS+ ur�ený pro 

p�esné systémy, tzn. s vybavením, subsystémy, sou�ástmi a softwarem pro 

zam��ování. Je schopen p�ijímat a zpracovávat více typ	 signálu (GPS L2C, GPS 

L5, GLONASS C/A L2 a GALILEO), což zlepšuje p�esnost a spolehlivost 

zam��ovaných bod	 a poloh, zejména p�i náro�ných terénních podmínkách. 

Funkce p�ijíma�e v oblasti GPS+ a využití více frekvencí se vzájemn� kombinují a 

vytvá�ejí tak dostate�n� p�esný systém ur�ování polohy pro jakékoli zam��ování. 

Program PC-CDU je aplikace Windows pro �ízení rádiových naviga�ních 

p�ijíma�	 vyvinutých a vyráb�ných firmou Topcon Positioning Systems. Jeho 

hlavními funkcemi jsou propojení po�íta�e s kontrolérem, monitorování po�tu a 

stavu viditelných satelit	, poskytování údaj	 o aktuální poloze a �ase p�ijíma�e, 

�ízení záznamu m��ických dat v interní pam�ti p�ijíma�e, aj. 
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Obr. �. 5 a 6: Datový kontrolér FC-20 a vícefrekven�ní p�ijíma� GR-3 

 
 

4.1.2 Struktura GNSS 

 

Celý systém se skládá ze t�í segment	 – kosmický, �ídící a uživatelský. 

Kosmický segment tvo�í soustava družic, které jsou rozmíst�ny na 

ob�žných drahách a vysílají naviga�ní signály. Sestává se z 24 družic, jejichž 

doba ob�hu je p�ibližn� 12 hodin. Standardní rozmíst�ní tvo�í 6 ob�žných drah, jež 

mají stálou polohu v	�i Zemi, a 4 družice na každé z t�chto drah. Toto uspo�ádání 

zaru�uje, že v kteroukoli dobu, na kterémkoli míst� povrchu zemského jsou trvale 

dostupné signály alespo
 �ty� družic.  

�ídící segment zodpovídá za �ízení celého globálního polohového systému 

a jeho hlavním úkolem je obnovovat a aktualizovat údaje z naviga�ních zpráv 

jednotlivých družic. Tento segment tvo�í p�t monitorovacích soustav a t�i 

komunika�ní stanice pro dorozumívání s družicemi, které se nacházejí na 

vojenských základnách na americkém území. Komunika�ní stanice umož
ují 

vysílat na družice nejr	zn�jší údaje, aktualizovat naviga�ní zprávy, nastavovat 

hodiny, apod. Na rozdíl od toho monitorovací stanice ur�ují vzdálenosti k družicím 

a jsou schopné sledovat všechny aktuáln� viditelné družice. Tyto stanice jsou bez 

obsluhy a dálkov� jsou ovládány z hlavní �ídící stanice. 

A kone�n� mezi laickou i odbornou ve�ejností nejznám�jší – uživatelský 

segment. Skládá se z uživatel	, vyhodnocovacích postup	 a hlavn� nejr	zn�jších 

typ	 GNSS p�ijíma�	, kterými se na základ� p�ijatých signál	 z družic ur�uje 

poloha, rychlost a �as. Podle pot�eb uživatele se liší také p�esnost, s jakou 



 
MAGDA VALCHA�OVÁ: GEOMETRICKÝ PLÁN PRO UP�ESN�NÍ HRANIC A ROZD�LENÍ POZEMKU 

�

           - 20 - 

p�ístroje polohu ur�ují. Typickou aplikací je navigace turist	, lokace vozidel, 

geodetická m��ení, lodní a letecká navigace, apod.  

Ur�ení polohy pomocí GNSS je založeno na zm��ení vzdálenosti mezi 

družicemi a GNSS p�ijíma�em na Zemi. Základní ideou je protínání, které 

provedeme z nam��ených hodnot. Když známe vzdálenosti ze t�í bod	 k p�ijíma�i, 

m	žeme ur�it jeho polohu vzhledem k t�mto bod	m.  

V geodézii se používá, k získání p�esné polohy bodu, relativní fázové 

m��ení, jehož p�esnost je 0,5 až 20 mm[7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 7: Ur�ení bodu relativním fázovým m��ením 

4.1.3 Chyby m��ení 

 

Na chyby p�i m��ení GNSS p�ístroji má velký vliv ionosféra, atmosféra, 

DOP, výška družic nad obzorem, aj. P�i pr	chodu družicového signálu ionosférou 

m	že dojít k jeho zpomalení nebo posunutí. Taktéž atmosférická refrakce 

nep�ízniv� ovliv
uje rychlost signálu v d	sledku v�tší hustoty vzduchu. Kvalita 

signálu také samoz�ejm� závisí na výšce družice nad obzorem. Signál z nízko 

letící družice je ovlivn�n více než signál z družice letící blízko zenitu, což je dáno 

vzdáleností, kterou v atmosfé�e urazí.  

4.1.4 Výhody GNSS 

 

M��ení pomocí GNSS p�ístroje má oproti klasickým metodám spoustu 

výhod, mezi n�ž �adíme p�edevším možnost používání v jakoukoli denní dobu a 

p�i jakémkoli po�así, což je ocenitelná pomoc zvlášt� na podzim a v zim�. Dále je 
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nepochybn� výhodou, že není nutná viditelnost mezi jednotlivými body, proto je 

možno používat i v nep�ehledném území. Je však nutné dát pozor na to, aby 

anténa GNSS mohla p�ijímat signál minimáln� ze 4 družic, pohybujících se 

alespo
 15° nad obzorem. Toto hrozí zvlášt� v zastav�ném území a v blízkosti 

lesa, kde by signál mohl být blokován vysokými budovami, stromy, apod. Taktéž 

není její použití možné uvnit� staveb a v podzemních prostorách. Jsou-li však 

všechna tato omezení vylou�ena, dosahují nam��ené výsledky vysokou 

geodetickou p�esnost a v�tšina m��ení m	že být provedena rychle a v menším 

po�tu m��i�	.  

Existuje n�kolik metod m��ení technologií GNSS, mezi n�ž se �adí statická, 

rychlá statická, kinematická a RTK[7]. 
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4.2 Metoda m��ení totální stanicí 

4.2.1 Typ p�ístroje a jeho parametry  

 

Totální stanice TOPCON CTS-2/2B 

 Tento p�ístroj m��í délky pomocí infra�erveného paprsku. Jeho sou�ástí je 

Psion Organizer II. EO 2 (externí záznamník), který ukládá nam��ená data. 

K p�enosu dat mezi zápisníkem a po�íta�em slouží datový kabel. Parametry 

p�ístroje jsou uvedeny v tab. �. 1. - 3.  

 P�i m��ení používáme odrazný hranol na oto�ném držáku na výty�ce 

s konstantou -30 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 8: Totální stanice Topcon CTS-2/2B 

 
Technické parametry p�ístroje: 

 

Tabulka �. 1: Parametry dalekohledu 

Délka 149 mm 
Pr	m�r objektivu 35 mm 
Zv�tšení 26 x 
Zorný úhel 1°30‘ 
Rozlišovací schopnost 3,5‘‘ 
Minimální vzdálenost pro 
zaost�ení 0,9 m 
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Tabulka �. 2: Úhlové m��ení 

Jednotky stupn�, gony 
Doba m��ení 0,5 s 
P�esnost 10‘‘ (2 mgon) 
Minimální �tení 10‘‘/20‘‘ (2 mgon/5 mgon) 
Pr	m�r kruhu 71 mm 

 

 

Tabulka �. 3: Délkové m��ení 

Jednotky metry, stopy 
M��ický rozsah 600 – 1000 m 
P�esnost m��ení +- (3 mm + 5 ppm) 
P�esnost zobrazení délek  
      P�esné m��ení 1 mm 
      Rychlé m��ení 1 mm 
      Tracking 10 mm 
Doba m��ení  
      Pr	b�žné m��ení 2,6 s 
      Tracking 0,6 s 

 

4.2.2 Použité metody 
 

 Polární metoda 

 

ωσσ

σ

σ

+=

⋅+=∆+=

⋅+=∆+=

SOSP

SPSPSSPSP

SPSPSSPSP

sxxxx

syyyy

cos

sin

 

 

P – ur�ovaný bod 

S – stanovisko 

O – orientace 

� – úhel mezi orientací a ur�ovaným bodem 

SO – sm�rník strany SO 

 

Obr. �. 9: Princip polární metody 
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Principem polární metody je zam��ení vodorovného úhlu mezi orientací a 

podrobným bodem a délky mezi stanoviskem stroje a ur�ovaným bodem. Poloha 

bodu je tak ur�ena p�esn� a jednozna�n� úhlem a délkou, díky �emuž je tato 

metoda nejpoužívan�jší. Podrobné body zam��ujeme ze stanoviska po provedení 

orientace na známé, již d�íve ur�ené, body, které musí spl
ovat daný kód kvality.  

Toto m��ení se provádí v�tšinou elektronickými totálními stanicemi 

s registrací nam��ených údaj	 a signálem s odrazným hranolem.  
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5 P�ÍPRAVNÉ PRÁCE 

 

5.1 P�ípravné práce p�ed zapo�etím m��ení 

 

Podklady pro vypracování tohoto geometrického plánu byly získány na 

Katastrálním ú�ad� pro Moravskoslezský kraj, Katatstrální pracovišt� Ostrava. 

Katastrální pracovišt� v Ostrav� mi p�id�lilo �íslo záznamu podrobného m��ení 

zm�n (ZPMZ) 1385 pro katastrální území Václavovice u Frýdku – Místku. Po 

p�id�lení bylo nutné nahlásit dot�ené pracely a zažádat o rezervaci podlomení pro 

rozd�lovanou parcelu. Dále byly získány pro vyhotovení geometrického plánu tyto 

podklady – katastrální mapa KM-D v digitální form� v systému svatošt�pánském 

ve formátu VKM (vým�nný formát katastrální mapy), soubor popisných informací o 

dot�ených parcelách katastru nemovitostí a údaj o bonitované p	dn� ekologické 

jednotce (BPEJ), soubor popisných informací a sou�adnice bod	 zam��ených na 

daném území v S-JTSK ve formátu VFK (vým�nný formát katastru). Výsledkem 

této práce je geometrický plán pro up�esn�ní hranic a rozd�lení pozemku 

v sou�adném systému svatošt�pánském.  

Abych bylo možno provést m��ení a p�ipojit se do systému, bylo t�eba zvolit 

správnou GNSS monitorovací sí� s nejlepším pokrytím v dané lokalit�, tzv. „Base 

lines“.  

Toto jsou referen�ní stanice budované zprvu k navigaci lodní dopravy podél 

pob�eží a na významných vnitrozemních lodních cestách. Pozd�ji za�alo docházet 

k budování a rozvíjení sítí referen�ních stanic a nezbytných vysíla�	 i ve 

vnitrozemí. 

V �eské republice bylo v roce 2004 zahájeno budování národní sít� 

referen�ních stanic, které jsou provozované resortem �UZK a umíst�né na 

budovách katastrálních ú�ad	 nebo externími subjekty z �ad akademických 

institucí, jež podávají korek�ní údaje v reálném �ase podle údaj	 získaných 

z družic.  

Celkem by se m�lo jednat o p�ibližn� 26 referen�ních stanic.  
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Obr. �. 10: P�edpokládané rozmíst�ní referen�ních stanic sít� CZEPOS po jejím úplném 

vybudování 

 

V m��ené oblasti se p�ekrývají dosahy stanic VŠB–TU Ostrava a Frýdek–

Místek, proto byly využity ob� (vždy ta s lepším signálem). Parcela se nachází 

na území bez vyšších strom	 a zástavby, proto byla pro ur�ení stanovisek metoda 

GNSS a podrobné body byly dom��eny totální stanicí. 

 

5.2 Mapový podklad 

 

Mapovým podkladem je mapa ve formátu KM-D. Na katastrálním pracovišti 

v Ostrav� jsem ji získala v digitální podob� ve formátu VFK. Po importování do 

programu GEUS 14.0 byly pak veškeré výpo�ty i grafické zpracování provád�ny 

p�ímo v tomto programu. 

Pro vytvo�ení transforma�ního klí�e ze zem�pisných sou�adnic do 

sou�adnic S-JTSK bylo nutné zjistit v nejbližším okolí trigonometrické body, které 

mají ur�enou polohu jak v zem�pisných tak v S-JTSK sou�adnicích. Pro toto 

zjišt�ní jsem využila program DATAZ plus. 
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6 TERÉNNÍ PRÁCE 

 

6.1 Rekognoskace terénu 

 

P�ed zapo�etím m��ických prací jsem se seznámila s místem zam��ení 

p�ímo v terénu. V blízkosti �ešeného pozemku se nacházely pouze dva trvale 

signalizované body �. 2 a 5. Byly stabilizovány kamennými mezníky s k�ížkem. Po 

porovnání sou�adnic jejich skute�né polohy s katastrální mapou vyhov�ly mezní 

odchylce a proto byly použity jako identické. Dále jsem, s ohledem na rozsah 

p�edpokládaného m��ení, zastabilizovala stanoviska 4001, 4002 a 4003 metodou 

GNSS. Tyto body mají díky p�esnosti m��ení kód kvality 3 a jsou stabilizovány 

d�ev�nými kolíky. 

V rámci rekognoskace byly také kontrolními mírami ov��eny sloupky 

p�ilehlých plot	 a prozkoumány všechny body stabilizované trvalou zna�kou. 

V blízkosti zam��ované parcely se nenacházejí žádné trvale stabilizované 

trigonometrické nebo zhuš�ovací body. 

 

6.2 P�íprava stroje p�ed zapo�etím m��ení 

 

Totální stanice 

 

Aby se zajistila spolehlivá funkce p�ístroje, je t�eba p�ed zapo�etím m��ení 

provést centraci a horizontaci. Po umíst�ní stroje na hlavu stativu ho p�ipevníme 

pomocí upínacího šroubu. K horizontaci p�ístroje slouží krabicová libela, která se 

používá pro hrubé urovnání, a alhidádová libela, sloužící pro zp�esn�ní. 

K urovnávání obou slouží stav�cí šrouby. Následuje optická centrace a urovnání 

krabicové libely nastavením výsuvných noh stativu. V p�ípad�, že je bod ve st�edu 

zna�ky dalekohledu, je možno za�ít s m��ením, když ne, opakujeme celý 

p�edchozí postup.  

P�ed za�átkem samotného m��ení je pot�eba zkontrolovat všechny výše 

uvedené hodnoty a parametry tak, aby souhlasily se zvolenou metodou m��ení.  
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Tento typ p�ístroje nemá interní pam�� a nam��ené hodnoty je t�eba 

zapisovat do m��ického zápisníku nebo použít externí záznamník. 

 

GNSS p�ístroj 

 

P�ed zapo�etím m��ení GNSS p�ístrojem je pot�eba nastavit konfiguraci 

p�ijíma�	 pro zam��ování, a to propojením s po�íta�em pomocí datového kabelu 

p�íp. technologií Bluetooth. Poté, co je konfigurace nastavena, je nutno nastavit 

mobilní p�ijíma�.  

Po zapnutí datového kontroléru i p�ijíma�e dojde k propojení obou pomocí 

Bluetooth. Optimální ur�ení polohy zajistí �ty�i a více družic. Po nalezení se 

ur�ená pozice zafixuje a m	že být zapo�ato m��ení.  

V menu datového kontroléru jsme zvolili vhodnou referen�ní stanici, kterou 

byla v našem p�ípad� VŠB–TU Ostrava a Frýdek–Místek. Je možné se také 

podívat na rozmíst�ní družic nad obzorem kv	li optimální hodnot� PDOP.  

 

6.3 Stabilizace stanovisek 

 

P�i m��ení podrobných bod	 jsem vycházela ze t�í stanovisek 4001, 4002 a 

4003. Tyto body byly ur�eny metodou GNSS. Pro m��ení bylo použito 

referen�ního p�ijíma�e TOPCON viz bod 5.1.1. Tento typ je vhodný pro statické, 

kinematické i RTK aplikace.  

Pro ur�ení sou�adnic bod	 jsem použila metodu RTK. Ta využívá m��ení 

v reálném �ase a je využito také rádiového spojení k vysílání družicových dat ze 

stanice referen�ní na podrobnou. Pohybující se p�ijíma� má v sob� zabudovaný 

software, který zpracovává p�ijímaná data a provádí transformaci. Po tomto 

zpracování vlastního m��ení je pak známá poloha ur�ovaného bodu v reálném 

�ase.  

V p�ípad� vyty�ování vlastnických hranic a navázání zm�ny na polohopisný 

obsah katastrální mapy, která není v S-JTSK se m��ení p�ipojí na podrobné body, 

které jsou v terénu jednozna�n� identifikovatelné a zárove
 jsou zobrazeny v 

katastrální map�. Tyto nazýváme identickými body. M��ené body se musí 
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nacházet uvnit� kružnice se st�edem v polovin� spojnice navzájem 

nejvzdálen�jších identických bod	. Polom�r opsané kružnice je maximáln� 

t�i�tvrt� délky této spojnice. 

Pro transformaci bylo použito identických bod	 ZPBP 3606-1121, 3606-

2450, 3606-2490, 3607-80, 3607-230. Pro výpo�et transforma�ních parametr	 je 

t�eba znát polohu identických bod	 v systému JTSK i WGS-84. Pro transforma�ní 

klí� byl použit software TopSURV. 

Body transforma�ního klí�e spole�n� se schématickým zakreslením 

rozložení bod	 jsou sou�ástí této práce jako P�íloha �. 1 

Všechny body ur�ené RTK metodou byly zam��eny druhým nezávislým 

m��ením technologií GNSS p�i nezávislém postavení družic. Toho bylo 

dosaženo intervalem mezi jednotlivými m��eními v�tším než 1 hodina. 

Výsledkem jsou sou�adnice v S-JTSK a BpV. 

M��ení pomocných m��ických bod	 metodou RTK a následné zam��ení 

prob�hlo 30. 9. 2010. Technické požadavky m��ení a výpo�ty bod	 ur�ovaných 

technologií GNSS upravuje vyhláška 31/1995 Sb. 

Stabilizace byla uvnit� i vn� pozemku provedena d�ev�nými kolíky jako 

do�asná s kódem kvality 3. 

 

Na bod Zac.mereni 
Doba 
mer. H.pres.(m) V.pres.(m) Metoda Typ reseni GPS sat. PDOP 

4001 26.3.2010 13:46 0:00:02 0,01 0,012 
RTK 
Topo   Fixovano,Phase Diff 7 2,235 

4002 26.3.2010 13:54 0:00:02 0,013 0,021 
RTK 
Topo   Fixovano,Phase Diff 7 2,49 

4003 26.3.2010 13:56 0:00:02 0,012 0,021 
RTK 
Topo   Fixovano,Phase Diff 7 2,524 

4002_ 26.3.2010 14:58 0:00:02 0,01 0,017 
RTK 
Topo   Fixovano,Phase Diff 8 2,022 

4003_ 26.3.2010 14:59 0:00:02 0,016 0,03 
RTK 
Topo   Fixovano,Phase Diff 6 3,486 

4001_ 26.3.2010 15:02 0:00:02 0,009 0,016 
RTK 
Topo   Fixovano,Phase Diff 9 1,86 

 
Tabulka �. 4: Výstup z výpo�etního softwaru, kde jsou uvedeny hodnoty DOP a �asy za�átku a 

konce m��ení na bodech 
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6.4 M��ení podrobných bod� totální stanicí 

 

Pro vlastní m��ení podrobných bod	 byla použita metoda polární. M��ení 

probíhalo z jednotlivých stanovisek 4001, 4002 a 4003, do�asn� stabilizovaných 

p�ed za�átkem m��ení. Na každém stanovisku byly zam��eny dv� orientace a to 

na p�edchozí a následující stanovisko nebo na trvale stabilizované body. Pro 

možnost kontroly správnosti m��ení (zda nedošlo b�hem m��ení k chyb� vlivem 

prost�edí nebo nepozorností m��i�e) bylo na po�áte�ní sm�r nastaveno 0g a na 

tomto sm�ru m��ení i kon�ilo. 

Po zadání vstupních dat a nezbytné centraci a horizontaci teodolitu na 

jednotlivých m��ických bodech bylo možno p�istoupit k zam��ování podrobných 

bod	 pozemku. M��ené veli�iny (vodorovné úhly a délky) byly automaticky 

ukládány do pam�ti totální stanice, z níž byly po ukon�ení m��ení pomocí 

datového kabelu uloženy do po�íta�e a následn� zpracovány v programu GEUS. 

Podrobn� byly zam��eny body 201, 203 a 6., z lomových bod	 parcely byly 

nalezeny pouze dva trvale stabilizované body. Jedná se o bod �.2 a 5. oba 

stabilizovány kameným mezníkem s k�ížkem.   

Nam��ené hodnoty jsou sou�ástí této práce jako P�íloha �. 2  

 

6.5 P�edm�t m��ení 

 
 P�edm�tem m��ení byly polohopisné pom�ry daného území a p�ilehlých 

objekt	. Nejd	ležit�jší bylo p�esné vyty�ení lomových bod	 parcely 363/1 a jejich 

zastabilizování. Body 3, 4, 11, 12 a 13 byly vypo�teny ortogonální metodou 

v místním systému z geometrického plánu vyhotoveného 20. 4. 1939. 

Helmertovou transformací byly body transformovány z místního systému do        

S-JTSK. Body 1 a 7 byly vypo�teny ortogonální metodou z podklad	 ke 

geometrickému plánu na odd�lení parcely �íslo 363/5. U všech t�chto bod	 byla 

up�esn�na jejich poloha a byly nov� stabilizovány plastovými mezníky. Vzhledem 

k podepsání souhlasu o shod� na pr	b�hu hranic vlastníky dot�ených pozemk	 

mohly být tyto body vloženy do katastrální mapy s kódem kvality 3. 

Následn� prob�hlo kontrolní zam��ení všech bod	.  
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Podkladem pro vyty�ení hranice pozemku bylo geometrické a polohové 

ur�ení pozemku v souboru geodetických informací získaných z katastru 

nemovitostí. Vyty�ené lomové body hranice byly v terénu ozna�eny dle vyhlášky 

26/2007 Sb. podle § 88 p�edepsaným zp	sobem. 

Sou�ástí m��ení je také m��ický ná�rt – P�íloha �. 4 
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7 ZPRACOVÁNÍ NAM��ENÝCH DAT 

 

7.1 Export dat 

 

Data nam��ená totální stanicí byla p�epsána ze záznamníku, který byl psán 

ru�n� b�hem m��ení, do po�íta�e. P�epsaná data jsou uložena v textovém 

souboru, ve formátu *.txt v podob� zápisníku m��ených hodnot v po�adí, v jakém 

byly zaznamenány.  

Data nam��ená GPS p�ístrojem byla z kontroléru p�ehrána pomocí 

datového kabelu do po�íta�e a pomocí programu TopSURV uložena jako *.txt. 

Tato data byla m��ena v zem�pisných sou�adnicích, proto bylo nutno vytvo�it 

transforma�ní klí� pro ur�ení jejich sou�adnic v systému S-JTSK.  

 

7.2 Tvorba transforma�ního klí�e 

 

 

 

 

 

 

Obr. �. 11.: Výstup z programu DATAZ plus – sou�adnice trigonometrických bod	 

 

K vyhledání vhodných bod	 pro transforma�ní klí� byl použit program 

DATAZ plus. Po otev�ení tohoto souboru je nutno lokalizovat území, v n�mž 

chceme body transformovat. Toto je možné v grafické mapce. Poté musíme uvést 

polom�r, ve kterém chceme zjistit pot�ebné trigonometrické body. Program po 

spušt�ní vyhledá v zadané lokalit� všechny trigonometrické body, které mají 

ur�eny sou�adnice jak zem�pisn�, tak v sou�adném systému S-JTSK. Zobrazí je 

v mapovém listu i v seznamu sou�adnic.  

Tyto sou�adnice trigonometrických bod	 exportujeme do textového 

souboru. Pomocí programu TRANGPS vytvo�íme z vyhledaných bod	 

transforma�ní klí�. Po spušt�ní se vytvo�í protokol o vytvo�ení transforma�ního 
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klí�e, který pak lze použít i pro jiná m��ení provád�ná v obci Václavovice a 

nejbližším okolí.  

Pro výpo�et a transformaci nam��ených hodnot jednotlivých podrobných 

bod	 pak použijeme vytvo�ený transforma�ní klí�. Do TRANGPS uložíme 

sou�adnice trigonometrických bod	 (ETRS i S-JTSK) a sou�adnice nam��ených 

podrobných bod	. Po spušt�ní výpo�etního procesu nám program vyhodnotí 

chyby a uloží protokol o provedené transformaci - P�íloha �. 1 

 
7.3 Vypo�tená stanoviska 

 

Všechna pot�ebná stanoviska byla zam��ena pomocí GPS, transformována 

do sou�adnicového systému S-JTSK a použita pro dom��ování podrobných bod	. 

 

�íslo 
bodu Y X Z Kod 

Kvality Stabilizace 

4001 464533.70 m 1111699.94 m 0.00 m 3 d�ev.kolík 
4002 464403.86 m 1111697.82 m 0.00 m 3 d�ev.kolík 
4003 464422.13 m 1111754.20 m 0.00 m 3 d�ev.kolík 

        

Tabulka �. 5: Vypo�tené sou�adnice stanovisek 

 

7.4 Zpracování nam��ených hodnot 
 

Všechny geodetické výpo�ty byly provedeny v po�íta�ovém programu 

Geus 14.0. Poté následoval export vypo�tených hodnot do grafické podoby 

v tomtéž programu a vyhotovení polohopisné mapy.  

Vytvo�ené protokoly a výstupy z tohoto programu jsou sou�ástí této práce 

jako P�íloha �. 2  

 

7.4.1 Výpo�et sou�adnic vyty�ovaných bod� 

 

Nejprve byly do programu vloženy podrobné body a stanoviska nam��ená 

GPS p�ístrojem. Body byly nam��eny v systému ETRS, nahrány do po�íta�e a 

v n�m transformovány do S-JTSK. Dále byly vloženy i zam��ené podrobné body. 
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Všechny body bylo t�eba pomocí identických bod	 transformovat ze 

svatošt�pánského systému do systému JTSK. Použita byla Helmertova 

transformace.  

Helmertova transformace je lineární konformní transformace s vyrovnáním 

koeficient	 metodou nejmenších �tverc	 (dále jen MN�). Tato numerická metoda 

slouží k nalezení takového vyrovnání m��ení, aby sou�et druhých mocnin chyb 

nalezeného �ešení byl minimální (sou�et �tverc	 odchylek musí být co nejmenší). 

MN� je možno použít pro vyrovnání m��ení p�ímých, zprost�edkujících i pro 

m��ení podmínková.   

Do Geusu byly pak vkládány již sou�adnice v S-JTSK.  

 
 

Transformace z MS(1939) do S-JTSK 
== 65  Transformace  helmertova =========================================== 
                          Yg/Ym         Xg/Xm 
   1:  1200 1385 0002    464529.49    1111714.20 
   m:  1200 1385 0104       966.29       5025.69 
   2:  1200 1385 0005    464382.91    1111704.77 
   m:  1200 1385 0111       940.29       5169.93 
 --------------------------------------------------------------------------- 
  Odch   =       0.31   Mezní =       0.38 
 == Transforma�ní koeficienty ============================================== 
 Z  :  1200 1385 0101       913.70       5041.35 
 Do :  1200 1385 0001    464507.78    1111663.73            3   
 Z  :  1200 1385 0106       989.85       5149.25 
 Do :  1200 1385 0003    464409.25    1111751.66            3   
 Z  :  1200 1385 0107       996.11       5146.72 
 Do :  1200 1385 0004    464412.48    1111757.60            3   
  
Transformace z SŠ do S-JTSK 
 == 65  Transformace  helmertova =========================================== 
                          Yg/Ym         Xg/Xm 
   1:  1200 1385 0005    464382.91    1111704.77 
   m: -1200 0613 4198   -144677.27    -173298.29 
   2:  1200 1385 0002    464529.49    1111714.20 
   m: -1200 0613 4288   -144530.82    -173272.97 
   3:  1200 1385 0004    464412.48    1111757.60 
   m: -1200 0613 4441   -144652.81    -173241.68 
 --------------------------------------------------------------------------- 
  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =      Up = 
 --------------------------------------------------------------------------- 
   1:   1200 1385 0005     -0.81     -0.41      0.64  p�ekro�eno 2Uxy     
   2:   1200 1385 0002      0.91     -0.08      0.65  p�ekro�eno 2Uxy     
   3:   1200 1385 0004     -0.10      0.49      0.35  p�ekro�eno 2Uxy     
 --------------------------------------------------------------------------- 
  T�ída p�esn.(kód kvality):3     Mezní odch. = 0.14 
  Odchylky dle KatV ve zn�ní �.164/2009, body p�ílohy 13.7 až 13.9 
  Celkem bod�:3   z toho do 1Uxy:0   do 2Uxy:0   p�es 2Uxy:3   % do 1Uxy:  0 
 P�EKRO�ENA MEZNÍ ODCHYLKA 
 == Transforma�ní koeficienty ============================================== 
  A[1,1] = 0.9944461875    A[1,2] = 0.1052462836 
  A[2,1] =-0.1052462836    A[2,2] = 0.9944461875 
  Posun Y =     626494.86 Posun X =    1268813.44 
  M��ítko =    1.0000000000 
  Vzorec: Yn=PosunY+A[1,1]*Ys+A[1,2]*Xs 
  Vzorec: Xn=PosunX+A[2,1]*Ys+A[2,2]*Xs 
 

 

Tabulka �. 6: Helmertova transformace 
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Pro Helmertovu shodnostní transformaci byly použity hodnoty jako identické 

body body 2 a 5. P�i této transformaci dochází k posunutí, pooto�ení a zm�n� 

m��ítka, což je d	ležité kv	li mapovým srážkám. Transformované body byly uvnit� 

kružnice opsané dvojici identických bod	. Identické body byly rozmíst�ny 

rovnom�rn� na ploše transformované oblasti. 

Rozdíl délky ur�ené z p�ímého m��ení a délky ur�ené ze souboru 

geodetických informací musí být menší než mezní rozdíl vypo�tený ze vzorce:  

 

 

kde d je v�tší z porovnávaných délek a k je vypo�teno jako √2*mxy (st�ední 

sou�adnicová chyba) 

U bod	 se sou�adnicemi ur�enými z katastrální mapy v m��ítku 1:2880 

s kodem kvality 8 se uvažuje mxy = 1,00 m. 

Vypo�tením stanovisek i podrobných bod	 bylo vyhov�no požadované 

p�esnosti.  

Po ur�ení polohy všech stanovisek byly po�ítány podrobné body nam��ené 

totální stanicí na jednotlivých stanoviscích. Bylo m��eno v jedné �ad� a jedné 

skupin�. K výpo�tu byla využita polární metoda.  

Všechny body se automaticky ukládaly do seznamu sou�adnic a 

zobrazovaly v grafickém modulu programu Geus 14.0, a vytvo�ily tak sí� bod	. 

Spojením t�chto bod	 vznikl grafický podklad m��eného území, který je 

dopl
kovým materiálem pro stávající katastrální mapu. Hranice nov� 

zam��ovaných objekt	 byly uloženy ve vrstv� 1, �ísla bod	 do vrstvy 7, ostatní 

stávající a d�íve zam��ované objekty do vrstev 2 – 6 (podle typu).  

 

7.5 Komunikace s vlastníky dot�ených pozemk� 

 

Všichni vlastníci pozemk	, jejichž hranice byla vyty�ována byli pozváni 

písemn� doporu�eným dopisem k ú�asti na projednání vyty�ené hranice. Obsah 

pozvánky byl v souladu s § 86 vyhlášky 26/2007 Sb. 
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8 VYTY�OVACÍ PRÁCE 

 
Vyty�ovacím pracem p�edcházel výpo�et polárních vyty�ovacích prvk	. 

Tyto byly nahrány do pam�ti totální stanice a následn� v terénu vyty�eny. 

Všechny body byly trvale stabilizovány plastovým mezníkem, který vyhovuje 

podmínkám uvedeným v § 88 vyhlášky 26/2007 Sb. Orientace byla provedena na 

body 4001, 4002 a 4003, jejichž poloha byla ur�ena metodou GNSS. Na míst� 

byly nalezeny dva body stabilizované kamenným mezníkem – body �. 2 a 5. Tyto 

byly použity jako identické body.  

 

8.1 Výpo�et sou�adnic vyty�ovaných bod� a jejich vytý�ení 

 
Sou�adnice vyty�ovaných bod	 jsem získala jako pr	se�ík p�ímek 

vypo�tením v programu Geus. K následnému vytý�ení jsem použila polární 

metodu, vyty�ovacími prvky byla délka a úhel. Tyto polární vyty�ovací prvky pro 

bod 14 jsem si vypo�etla ze stanoviska 4001, pro bod 15 ze stanoviska 4002.  

Pomocí vypo�tených polárních prvk	 byly vyty�eny oba lomové body nové 

hranice. Z bodu 4001 jsem vyty�ila bod 14, z bodu 4002 bod 15. U obou 

stanovisek byla vždy nulová hodnota ztotožn�na s p�íslušným po�áte�ním 

sm�rem a ov��ovací zám�ry byly vždy na dv� zbývající stanoviska. Nové lomové 

body byly stabilizovány trvalým zp	sobem hrani�ními znaky s plastovou hlavou.   

Správnost vyty�ení byla ov��ena nezávislým kontrolním polárním m��ením 

a také zm��ením vzdáleností mezi vyty�enými body. Došlo k následnému 

porovnání sou�adnic výsledných a kontroln� zam��ených. Všechny sou�adnice 

vyhovovaly posouzením p�esnosti dle mezní chyby sou�adnicové uxy dle Tab. �. 6. 

Mezní sou�adnicová chyba se stanoví jako dvojnásobek základní st�ední chyby 

sou�adnicové mxy. 
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T�ída p�esnosti uxy  [m] 

1 0,04 

2 0,08 

3 0,14 

4 0,26 

5 0,50 

 

Tabulka �. 7: Kritéria p�esnosti podrobných bod	 polohopisu 

 

Vzdálenost mezi vyty�enými lomovými body byla pásmem kontroln� 

om��ena.   

 

 
8.2 Dokumentace o vyty�ovacích pracech 

 

Dokumentaci o vyty�ení hranice pozemku tvo�í vyty�ovací ná�rt se 

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

Ú�edn� oprávn�ný zem�m��ický inženýr pak ov��í p�edepsaným zp	sobem 

každou samostatnou �ást dokumentace.   

Sou�ástí p�iložené dokumentace je také souhlasné prohlášení o shod� na 

pr	b�hu hranic pozemk	 – P�íloha �. 3. Vlastníci dot�ených sousedních pozemk	 

prohlásili, že se shodli na pr	b�hu zam��ené a nov� vyty�ené hranice. Na základ� 

tohoto souhlasu, jehož sou�ástí je i p�iložený geometrický plán, budou do katastru 

nemovitostí zapsána zp�esn�ná geometrická a polohová ur�ení pozemk	, pop�. i 

jim odpovídající zp�esn�né vým�ry parcel. Vlastníci sousedících pozemk	 

prohlašují, že tyto hranice nebyly zm�n�ny a tak jak byly zam��eny byly evidovány 

v katastru nemovitostí. Díky tomuto zp�esn�ní a souhlasnému prohlášení byl 

zam��eným bod	m zm�n�n kód kvality z p	vodní 8 na 3 a zp	sob ur�ení vým�r 

mohl být tímto s hodnotou 2.    
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8.3 Vyty�ovací ná�rt 

 

Vyty�ovací ná�rt musí být vyhotoven ve vhodném m��ítku tak, aby byla 

zaru�ena �itelnost a p�ehlednost. Vychází z katastrální mapy a obsahuje body 

geometrického základu, body geometrického základu, vyty�ené lomové body, u 

polárních vyty�ovacích prvk	 znázorn�ní zám�ry, m��ickou sí�, tabulku s 

ozna�ením vyty�ovací ná�rt (dle tiskopisu Ú�adu), seznam sou�adnic vyty�ených 

bod	, ozna�eni identických bod	, om�rné a kontrolní míry, zna�ku použité 

stabilizace, v p�ípad�, že ná�rt není orientován shodn� s katastrální mapou 

orientaci k severu, tabulku vyty�ovacího ná�rtu. 

Vyty�ovací ná�rt je vyhotoven v m��ítku 1:750, jsou v n�m nazna�eny 

�ervenou barvou sm�ry z jednotlivých m��ických bod	 na vyty�ované body, 

zp	sob stabilizace a seznam sou�adnic nov� vyty�ovaných bod	. Vyty�ovací ná�rt 

je sou�ástí této práce jako P�íloha �. 5 

 

8.4 Protokol o vyty�ení hranice 

 

Protokol o vyty�ení hranice je vyhotoven jako tiskový výstup z po�íta�e a je 

obsahov� shodný a úpravou p�im��ený tiskopisu uvedenému ve vyhlášce 26/2007 

Sb. Obsahuje jméno a adresu vyty�ovatele (název a sídlo), �íslo zakázky 

(protokolu), datum vyty�ení, �ísla vyty�ovaných bod	 a �ísla parcel na jejichž 

hranicích prob�hlo vyty�ení, název okresu, obce a katastrálního území, podklady 

ze kterých byla hranice ur�ena, popis vyty�ovacích prací, popis ozna�ení 

lomových bod	 vyty�ované hranice, jména a adresy vlastník	 dot�ených parcel a 

údaj o ú�asti, oznámení o možnosti zp�esn�ní na podklad� GP a souhlasného 

prohlášení o shod� vlastník	 na pr	b�hu hranic pozemk	, p�ipomínky 

zú�astn�ných stran k výsledku vyty�ení v�etn� jmen a podpis	, datum, jméno, 

podpis a razítko vyty�ovatele, �íslo ov��ení odborné správnosti a datum ov��ení.  

Na žádost vlastníka pozemku �. 363/1 p. Tur�ína byly vyty�eny body na 

vlastnických hranicích mezi tímto a sousedními pozemky. Vyty�ení bylo 

provedeno na podkladu katastrální mapy digitalizované, GP z 20. 4. 1939 a GP na 



 
MAGDA VALCHA�OVÁ: GEOMETRICKÝ PLÁN PRO UP�ESN�NÍ HRANIC A ROZD�LENÍ POZEMKU 

�

           - 39 - 

odd�lení p.�. 363/5. Vlastníci dot�ených pozemk	 byli písemn� pozváni 

k seznámení s výsledkem vytý�ení, jednání prob�hlo bez p�ipomínek.  

Protokol o vyty�ení hranice je sou�ástí této práce jako P�íloha �. 7 

 

 

9 ZÁZNAM PODROBNÉHO M��ENÍ ZM�N 

 
Záznam podrobného m��ení zm�n je podkladem pro vyhotovení 

geometrického plánu [8]. 

Každé ZPMZ je �íslováno v rámci katastrálního úžemí v rozsahu 0001-9999 

v jedné �íselné �ad�. Zaznamenávají se v n�m výsledky podrobného m��ení zm�n 

a obsahuje popisové pole, ná�rt, zápisník, protokol o výpo�tech, záznam výsledk	 

výpo�tu vým�r parcel a díl	, návrh zobrazení zm�ny, údaje o seznámení vlastník	 

s ozna�ením a s pr	b�hem nových nebo zm�n�ných hranic.  

P�ílohou mého ZPMZ 1385 je dokumentace o vytý�ení hranice pozemku. 

 

9.1  Popisové pole ZPMZ 

 

Popisové pole musí odpovídat tiskopisu vydanému �eským ú�adem 

zem�m��ickým a katastrálním. Zpracovatel musí vyplnit název (jméno) 

zpracovatele, �íslo GP, jméno a p�íjmení m��i�e, datum zam��ení, druh p�ístroje, 

název katastrálního ú�adu, pracovišt�, obce a katastrálního území v�etn� �ísla, 

�ísla dot�ených parcel, ozna�ení nov� navrhovaných hranic, �íslo ZPMZ, 

sou�adnicový systém, list KM. 

Pod tabulkou se uvede d	vod zm�ny geometrického plánu a v p�ípad� 

rozd�lení pozemku je nutno informovat o souhlasu vlastníka s d�lením pozemku. 

 
9.2  M��ický ná�rt 

 

M��ický ná�rt ZPMZ 1385 zobrazuje body geometrického základu, identické 

body, m��ickou sí�, dosavadní a nový stav polohopisu s vyzna�ením zp	sobu 

ozna�ení stabilizace lomových bod	 nov� odd�lované hranice, �ísla bod	, 
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parcelní �ísla, ozna�ení díl	 a mapové zna�ky druhu pozemk	, zna�ky budov, 

oplocení, om�rné a jiné kontrolní míry. 

Je vyhotoven v takovém m��ítku, aby byly všechny údaje �itelné a z�etelné 

a aby byla zajišt�na reprodukce. Plnou tenkou �arou jsem zobrazila dosavadní 

stav katastrální mapy, velmi tlustou �arou stav nových hranic a plastové mezníky 

zna�kou hrani�ního znaku. Nové parcelní �íslo je zvýrazn�no oválem. Na 

katstrálním ú�adu bylo rezervováno nové podlomení, kterým byla nová parcela 

ozna�ena ve všech �ástech dokumentace. 

 

9.3  Zápisník 

 

Výstup z m��ického p�ístroje je uložen ve form� zápisníku.  Ten obsahuje 

�ísla bodu geometrického základu, kontrolních, identických a nových bod	 

s m��enými údaji ur�ujícími jejich polohu.  

Pomocné body 4001, 4002 a 4003 byly zam��eny metodou GNSS, proto je 

zápisník nahrazen výstupním protokolem GPS, P�íloha �. 1 

 

9.4  Protokoly výpo�t� 

 

Všechny geodetické výpo�ty byly provedeny v programu Geus 14.0. 

Výpo�ty a sou�adnice bod	 jsou uvád�ny na dv� desetinná místa. Protokol o 

výpo�tech obsahuje jméno, p�íjmení osoby provád�jící výpo�et, �íslo ZPMZ, 

název katastrálního území, seznam sou�adnic bod	 geometrického základu, 

protokol o výpo�tech metodou GNSS pomocných bod	 4001, 4002 a 4003, 

sou�adnice vypo�tených bod	 4001, 4002 a 4003, polární metodu, výpo�et 

podrobných bod	 polohopisu v místním systému z GP vyhotoveného 20. 4. 1939, 

výpo�et sou�adnic identických bod	, výpo�et sou�adnic vyty�ovaných bod	 2 a 5 

Helmertovou transformací, seznam sou�adnic vyty�ovaných bod	, polární 

vyty�ovací prvky bod	 2 a 5, polární metodu, kontrolní zam��ení vyty�ovaných 

bod	 2, 5 a zam��ení podrobných bod	 3, 4, 7, 11-15, kontrolní om�rné pro 

porovnání dosažených výsledk	 m��ení s mezními hodnotami, výpo�et bod	 jako 

pr	se�íku p�ímek, výpo�ty spojené s napojením zm�ny a protokol o napojení 
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zm�ny, výpo�et �íseln� ur�ených vým�r, seznam sou�adnic nov� ur�ených bod	, 

datum, jméno, p�íjmení a podpis osoby provád�jící výpo�ty. 

P	vodní sou�adnice bod	 z GP z roku 1939 mají záporné znaménko a kód 

kvality 8. Pomocné body 4001, 4002 a 4003 nejsou sou�ástí GP, mají pouze 

sou�adnice polohy a kód kvality 3. Seznam nov� ur�ovaných bod	 obsahuje 

dvanáctimístné �íslo bodu, jeho sou�adnice obrazu a polohy. Sou�adnice polohy 

jsou sou�adnice ur�ené geodetickými metodami s p�esností podle vyhlášky 

26/2007 Sb. a sou�adnice obrazu slouží k zobrazení bodu v katastrální map�. 

Po�adí sou�adnic je X, Y. Podrobné body uvnit� pozemku mají kód kvality 3, 

protože vlastník vyjad�uje souhlas s geometrickým a polohovým ur�ením 

nemovitosti a podává geometrický plán spolu s listinou k zápisu do katastru 

nemovitostí. Zp�esn�ní pozemk	 prob�hlo v souladu s § 19 odstavce 4 

katastrálního zákona.  

 

 
                          Seznam sou�adnic (S-JTSK) 
 �íslo bodu      Sou�adnice obrazu              Sou�adnice polohy      Poznámka 
                    Y          X    Kód kv.        Y        X    Kód kv. 
  
 120013850002  464529.49  1111714.20         464529.49  1111714.20  3  Kam.mez.  
 120013850003  464409.25  1111751.66         464409.25  1111751.66  3  Pl.mez.  
 120013850004  464412.48  1111757.60         464412.48  1111757.60  3  Pl.mez.  
 120013850005  464382.91  1111704.77         464382.91  1111704.77  3  Kam.mez.  
 120013850007  464466.94  1111677.15         464466.94  1111677.15  3  Pl.mez.  
 120013850011  464390.15  1111732.54         464390.15  1111732.54  3  Pl.mez.  
 120013850012  464515.03  1111686.18         464515.03  1111686.18  3  Pl.mez.  
 120013850013  464475.01  1111700.07         464475.01  1111700.07  3  Pl.mez.  
 120013850014  464518.75  1111693.40         464518.75  1111693.40  3  Pl.mez.  
 120013850015  464393.15  1111735.55         464393.15  1111735.55  3  Pl.mez.  
 120013854001                                464533.70  1111699.94   
 120013854002                                464403.86  1111697.82      
 120013854003                                464422.13  1111754.20      
 
                       S E Z N A M   S O U � A D N I C 
 Sou�adnicový systém: SŠ                              Výškový systém: - 
 = �ÍSLO BODU   ======= Y ========== X ====== Z ==KVAL. ===================== 
 -1200 1385 0014  -144539.82  -173294.60     0.00     8 
 -1200 1385 0015  -144669.69  -173266.15     0.00     8 
 

 

Tabulka �. 8: Sou�adnice nov� ur�ených bod	 

 

Protokol o výpo�tech obsahující seznam sou�adnic vstupních bod	, 

zam��ení podrobných bod	, transformaci sou�adnic ze SŠ do S-JTSK, vyty�ovací 

prvky, zam��ení nových bod	 a kontrolní om�rné míry a seznam sou�adnic nov� 

zam��ených bod	 je sou�ástí této práce jako P�íloha �. 2 
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9.5  Záznam výpo�tu vým�r 

 

Záznam výsledk	 výpo�tu vým�r obsahuje �íslo geometrického plánu, 

název katastrálního území a ozna�ení listu katastrální mapy s uvedením plošné 

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

kódem zp	sobu výpo�tu, p�ípadný rozdíl p�i výpo�tu jednotlivých výpo�etních 

skupin s uvedením jeho velikosti a p�í�iny, datum, jméno, p�íjmení a podpis osoby, 

která vým�ry vypo�ítala.  

P�i výpo�tu nových vým�r v katastrální map� digitalizované musí být 

vým�ra ur�ena dv�ma nezávislými výpo�ty. V mém p�ípad� byly vým�ry 

vypo�teny ze sou�adnic nam��ených bod	 v S-JTSK s kodem kvality 3. Vypo�tená 

hodnota se lišila o 93 m2 od hodnoty získané z katastru nemovitostí. Tento rozdíl 

se stal p�edm�tem �ešení s katastrálním ú�adem. Návrh na zm�nu vým�ry byl 

podán podle § 29 odstavec 1, vyhlášky 26/2007 Sb. Vzhledem k souhlasu 

vlastník	 bylo možno do katastru nemovitostí uvést novou vým�ru vypo�tenou 

z nov� nam��ených bod	. Kontrolní výpo�et byl proveden planimetrováním. Po 

ukon�ení výpo�tu vým�r bylo provedeno porovnání s celkovou p	vodní vým�rou. 

Rozdíl m�l hodnotu v toleranci mezní odchylky dle Tabulky �. 8. 

 

Kód kvality u nejmén� p�esn� ur�eného 

lomového bodu hranice parcely 
uxy  [m

2] 

3 2,0 

4 0,4 * √P + 4 

5 1,2 * √P + 12 

6 0,3 * √P + 3 

7 0,8 * √P + 8 

8 2,0 * √P + 20 

 

Tabulka �. 9: Mezní odchylky mezi parcelou grafického souboru a souboru popisných informací 

 

Záznam výpo�tu vým�r je sou�ástí této práce jako P�íloha �. 9 
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9.6  Návrh zobrazení zm�ny 

 

Návrh zobrazení zm�ny se odevzdává v elektronické podob� katastrálnímu 

ú�adu ve formátu *.vfk a je tvo�en zm�novými daty ve vým�nném formátu. U bod	 

zm�ny jsou uvedeny sou�adnice polohy i obrazu, které se od sebe mohou lišit 

v toleranci mezní chyby. Toto nastává v p�ípad� p�izp	sobení zm�ny v map�. 

Návrh zobrazení zm�ny je sou�ástí této práce jako P�íloha �. 8 

 

9.7  Ov��ení záznamu podrobného m��ení zm�n 

 

Ov��ení záznamu podrobného m��ení zm�n vyzna�í ov��ovatel 

p�edepsaným zp	sobem v pravém dolním rohu první strany záznamu podrobného 

m��ení zm�n a v pravém dolním rohu poslední strany jeho �ástí, pokud se �ásti 

nebo p�ílohy skládají z více list	 nebo arch	, musí být spojeny podle [4]. 

Ú�ední oprávn�ní získává fyzická osoba na základ� spln�ní zákonných 

podmínek. Tato osoba zodpovídá za odbornou úrove
 ov��ených výsledk	 

zem�m��ických �inností podle právních p�edpis	. Ov��ení odborné správnosti se 

vyzna�í textem: „Náležitostmi a p�esnostmi odpovídá právním p�edpis	m“ 

sou�asn� s vyzna�ením data, �ísla evidence ov��ení výsledk	 a otisku razítka se 

státním znakem dle 200/1994 Sb. 
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10 GEOMETRICKÝ PLÁN 

 
Geometrický plán je d	ležitá sou�ást listin, na jehož základ� je proveden 

zápis do katastru nemovitostí, v p�ípad�, že je t�eba p�edm�t zápisu zobrazit 

v katastrální map�. Musí být vyhotoven z�eteln�, �iteln�, se zajišt�nou stálostí a 

možností jeho další reprodukce. Vyhotovuje se na tiskopisech �ÚZK, nebo jako 

tišt�ný výstup obsahov� i úpravou shodný s p�edepsanými tiskopisy.  

GP má musí obsahovat popisové pole, grafické znázorn�ní, výkaz 

dosavadního a nového stavu údaj	 katastru nemovitostí, seznam sou�adnic, výkaz 

údaj	 o BPEJ k parcelám nového stavu.  

Podkladem pro tvorbu geometrického plánu byla katastrální mapa a soubor 

popisných informací získaných na katastrálním ú�adu v Ostrav�. Katastrální mapa 

byla získána ve formátu *.vfk, v souboru popisných informací byly údaje o 

parcelách 363/1, 363/3, 363/4, 363/5, 366, 636/2, 699. Geometrický plán je 

sou�ástí této práce jako P�íloha �. 10 

 

10.1  Popisové pole GP 

 

Popisové pole je umíst�no ve spodní �ásti geometrického plánu u 

základního formátu a vpravém dolním rohu u formátu v�tšího. Vypl
uje se u n�j 

ú�el pro který je GP vyhotoven, �íslo geometrického plánu které se skládá z �ísla 

ZPMZ, �ísla zakázky zhotovitele, plánu a úplného letopo�tu, údaje a vyhotoviteli 

GP, v p�ípad� fyzické osoby jméno, p�íjmení a adresa trvalého pobytu, název 

okresu, obce a katastrálního území a ozna�ení listu katastrální mapy, zp	sob 

ozna�ení nových hranic, v p�ípad� že není jednotný uvádí se u jednotlivých bod	 v 

poznámce seznamu sou�adnic, údaje o ov��ení a potvrzení plánu. 

Tento GP byl vyhotoven pro up�esn�ní hranic a rozd�lení pozemku na. 

�íslo plánu 1385-5/2010 bylo p�id�leno katastrálním ú�adem.   
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10.2  Grafické znázorn�ní 

 

Grafické znázorn�ní se vyhotovuje pro dosavadní a nový stav nemovitosti, 

vyhotovuje se �ern� ve vhodném m��ítku, musí být �itelné a z�etelné (jak graficky, 

tak popisov�). Používají se platné grafické zna�ky podle vyhlášky 26/2007 Sb. 

Zm�ny musí být jasn� viditelné a znázor
ují se siln�jší tlouš�kou �ar. V grafickém 

znázorn�ní této práce byly použity platné zna�ky - tenká plná �ára pro stávající 

stav katastrální mapy, plná velmi tlustá �ára pro vyzna�ení nového stavu 

vlastnických hranic, zna�ka �. 1.05 pro hrani�ní znak, nová parcelní �ísla byla 

opat�ena oválem, mezi lomovými body nové hranice byla graficky vyzna�ena 

délka mezi nimi, v grafické �ásti jsou zobrazena �ísla bod	 uvedených v seznamu 

sou�adnic, grafické zobrazení bylo orientováno k severu. 

 

10.3  Výkaz dosavadního a nového stavu 

 

Obsah výkazu dosavadního a nového stavu je stanoven tiskopisem �ÚZK. 

Jsou v n�m, v �ásti dosavadního stavu, uvedeny údaje podle KN – parcelní �íslo, 

vým�ra parcely a druh a zp	sob využití pozemku. Ve výkazu nového stavu jsou 

uvedena nová parcelní �ísla s vým�rami, druh a zp	sob využití pozemk	 a zp	sob 

ur�ení vým�r. Dále se v n�m objeví u nov� odd�lovaných parcel porovnání se 

stavem evidence právních vztah	.  

P	vodní parcela �.363/1 je vedena v katastru nemovitostí jako orná p	da 

s vým�rou 6533 m2. Po zam��ení byl zjišt�n rozdíl ve vým��e nov� nam��ené a 

vedené v katastru nemovitostí. Ve výkazu dosavadního a nového stavu údaj	 

katastru nemovitostí byl tento rozdíl uveden a vzhledem k vlastníky 

odsouhlaseným obvodovým bod	m bylo možno uvést návrh na zm�nu vým�ry 

podle § 29 vyhlášky 26/2007 Sb. Zm��ená vým�ra pozemku byla rozd�lena na 

dva stejné díly o vým��e 3220 m2 se zp	sobem využití orná p	da.  
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10.4  Seznam sou�adnic 

 

Obsahem seznamu seou�adnic jsou sou�adnice bod	 nové hranice a 

sou�adnice kontrolních bod	. Uvádí se v n�m �ísla bod	 a jejich sou�adnice 

v po�adí Y a X a jejich kód kvality. U p�evzatých bod	 z p�edchozích ZPMZ se 

uvádí �íslo ZPMZ poml�kou odd�lené od vlastního �ísla bodu. Sou�adnice vedené 

ve svatošt�páském systému mají záporné zn�ménko a díky odsouhlasené poloze 

kód kvality 3. 

 

10.5  Výkaz údaj� o BPEJ 

 

Výkaz údaj	 o bonitované p	dn� ekologické jednotce se vyhotovuje pouze 

v katastrálních územích, které tyto údaje evidují, p�íp. v územích, kde evidovány 

nejsou, ale lze je p�i�adit k parcelám nového stavu z podklad	 KN. Obsahuje 

parcelní �íslo zem�d�lského pozemku v novém stavu podle katastru. Ke každému 

takovému pozemku se uvádí p�íslušný šestimístný kód BPEJ a jeho vým�ra.  

 
10.6  Ov��ování GP 

 

Geometrický plán m	že ov��it pouze oprávn�ný zem�m��ický inženýr 

p�edepsaným zp	sobem do popisového pole na všech stejnopisech. Ov��ení je 

tvo�eno platným kulatým razítkem, podpisem, datem a �íslem evidence 

ov��ovaných výsledk	. Ú�ední oprávn�ní získává tato osoba na základ� 

spln�ných podmínek podle zákona �. 200/1994 Sb. a zodpovídá za správnost, 

odbornou úrove
, p�edepsanou p�esnost a správnost podléhající právním 

p�edpis	m. 

 

10.7  Potvrzení GP katastrálním ú�adem 

 

Na p�edepsaném tiskopisu �ÚZK požádá ov��ovatel o potvrzení 

geometrického plánu. Žádost obsahuje minimáln� t�i stejnopisy geometrického 

plánu a záznamu podrobného m��ení zm�n. Katastrální ú�ad p�ezkoumává p�ed 
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potvrzením zda je GP vyhotoven pro ú�ely dle vyhlášky 26/2007 Sb., zda je 

ov��en v rozsahu oprávn�ní ov��ovatele,  zda má zákonem stanovené náležitosti, 

zda odpovídá platnému stavu KN, zda vyhovuje stanoveným p�edepsaným 

odchylkám, zda m��ení je p�ipojeno na body geometrického základu dle vyhlášky 

26/2007 Sb. a zda jsou nové a zm�n�né parcely správn� ozna�eny parcelními 

�ísly. 

Pokud nejsou katastrálním ú�adem shledány chyby v GP, potvrdí ho 

souhlasem  s novým o�íslováním parcel na všech stejnopisech. Katastrální ú�ad 

p�i potvrzení uvádí �íslo �ízení, datum, jméno a p�ijímení osoby, jež GP potvrdila. 

Katastrální ú�ad si nechává jedno vyhotovení pro další použití, ostatní dv� vrací 

zp�t ov��iteli.  
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11 ZÁV�R 

 

Cílem této diplomové práce bylo prokázání znalostí získaných b�hem 

studia na Hornicko–geologické fakult�, oboru Inženýrská geodézie a vyhotovení 

geometrického plánu pro up�esn�ní hranic a rozd�lení pozemku v katastrálním 

území Vaclavovice u Frýdku – Místku. 

Veškeré pot�ebné listiny, výpo�ty a dokumentace jsou sou�ástí p�íloh a po 

ov��ení ú�edn� oprávn�ným zem�m��ickým inženýrem se stávají sou�ástí 

dokumentace katastrálního ú�adu. 

První �ást této práce byla p�evážn� v�nována historii mapování v daném 

území, použité m��ické p�ístroje a metody m��ení. Druhá �ást byla v�nována 

praktickým informacím, postupu výpo�tu, vyhotovení grafického výstupu a s nimi 

spojenými teoretickými základy.  

Vypracovaný geometrický plán i veškerá doložená dokumentace svými 

náležitostmi a p�esností spl
ují platné právní p�edpisy.  
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