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Anotace 

V této předloţené práci je zpracováván geometrický plán pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Janov u Krnova. První část se věnuje historii platné katastrální mapy 

v zájmovém území a geodetickým základům nutným pro zeměměřické práce. V druhé části 

je popisován postup jednotlivých prací a to získání podkladů pro vyhotovení 

geometrického plánu, rekognoskace terénu, měřické práce s popisem pouţitých 

geodetických metod. Následuje kancelářské zpracování naměřených údajů a vyhotovení 

geometrického plánu včetně příslušné dokumentace, která je obsahem záznamu 

podrobného měření změn (ZPMZ). 

Klíčová slova: geometrický plán, S-JTSK, záznam podrobného měření změn 

 

Annotation 

In this diploma work is being worked on a surway skatch for dividing of the lands 

in the cadastral unit Janov u Krnova. First part comments  history of a valid cadastral map 

of a wanted area  and geodetic foundations needed for geodetic measurements. The second 

part describes a procedure of each sub-operation especially to gain necessary supporting 

documents, the reconnaissance of a terrain, measurement procedures with the description 

of used geodetic methods. Then follows the office elaboration of  measured data and the 

surway skatch execution including relevant documentation, which is the content of the 

documentation of detailed survey of changes (ZPMZ). 

 

Key words: surway skatch, S-JTSK, documentation of detailed survey of changes 
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SEZNAM ZKRATEK 

BPEJ                bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚZK            český úřad zeměměřický a katastrální 

DGNSS          Differential Global Navigation Satellite System 

ETRF2000     European Terrestrial Reference Frame 2000 

ETRS89         European Terrestrial Reference System 1989 

GNSS          globální navigační satelitní systém  

GP   geometrický plán 

GPS    global positioning system 

GSM   Global System for Mobile Communications 

K.Ú.    katastrální území 

OB    orientační bod 

PPBP   podrobné polohové bodové pole 

RTK    real time kinematic 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TB   trigonometrický bod 

VRS  virtuální referenční stanice   

WGS84  World Geodetic System 1984 

ZB   zajišťovací bod 

ZPBP   základní polohové bodové pole 

ZPMZ   záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 

  Cílem předloţené diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku v katastrálním území Janov u Krnova. Při provádění zeměměřických 

činností v terénu a vyhotovení geometrického plánu, je nutné postupovat v souladu 

s platnou legislativou a spolupracovat nejen s vlastníky rozdělovaných pozemků, ale 

s vlastníky všech změnou dotčených pozemků.  

Geometrický plán pro rozdělení pozemku je nedílnou součástí listin pro zápis 

vlastnických práv do katastru nemovitostí. Vlastnické právo obecně zahrnuje právo 

vlastněnou věc drţet, uţívat ji a nakládat s ní. Katastr nemovitostí eviduje vlastnická práva 

k nemovitostem (pozemky a stavby pevně spojené se zemí). Geometrickým plánem 

vyhotoveným touto diplomovou prací vzniknou nové pozemky, v katastru nemovitostí 

evidované jako pozemkové parcely, které vlastník pozemku město Janov bude prodávat 

investorům pro individuální výstavbu. 

Místně příslušný stavební úřad v Městě Albrechticích vydává v územním řízení na 

základě návrhu rozdělení pozemku souhlas s jeho rozdělením. V územním plánu města 

Janov je zájmová lokalita vyčleněna pro individuální výstavbu s ohledem na udrţitelný 

rozvoj území, který spočívá ve vyváţeném vztahu podmínek pro příznivé ţivotní prostředí, 

hospodářský rozvoj a soudrţnost společenství obyvatel území.  
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2 Mapy dřívějších pozemkových evidencí, z kterých 

vychází současné platné mapové dílo 

Katastrální mapa v katastrálním území Janov u Krnova je v analogové podobě        

(na folii) v měřítku 1:2880. Původ této mapy sahá do 19. století, proto je první část této 

diplomové práce věnována vzniku a následnému vývoji závazného státního mapového dílu 

v zájmovém území. 

2.1 Stabilní katastr 

V roce 1817 byl vydán patent Františka I. jimţ byl zaveden stabilní katastr jako 

podklad pro správné vyměření pozemkové daně. Začaly práce na budování stabilního 

katastru. Na základě návrhu jmenované Dvorské komise bylo vyuţito trigonometrické sítě 

I. a II. řádu vojenské triangulace, z které byla dle [6] odvozena podrobnější síť. Stabilní 

katastr evidoval všechny pozemky bez rozdílu vlastnictví. Pozemky byly geometricky 

zaměřeny, popsány a zobrazeny. Platnost stabilního katastru byla na Moravě a ve Slezsku 

vyhlášena roku 1851. 

2.1.1 Kartografické a geodetické základy 

Kartografickým základem bylo zobrazení Cassini–Soldner. Je to transversální 

válcové zobrazení na plášť válce, který se dotýká Země v souřadnicové ose X, více v [1].  

Osa X prochází přibliţně středem zobrazovaného území, kladná osa X směřuje k jihu, 

kladná osa Y  na západ. Území Rakouska Uherska bylo kvůli vlivu délkového zkreslení 

rozděleno na sedm pásů. Morava a Slezsko byla v pásu katastrálního souřadnicového 

systému svatoštěpánského. Počátkem soustavy byla věţ katedrály Svatého Štěpána ve 

Vídni. 

Geodetickým základem byla pro účely stabilního katastru v Rakousku-Uhersku 

budována trigonometrická síť, která obsahovala přibliţně 12 600 bodů. Na území rakouské 

říše vznikly čtyři přímo měřené základny, podrobně v [6], jejichţ délky byly změřeny 

invarovými dráty. Na základnách byla provedena astronomická orientace a určení 

zeměpisných azimutů. Budování probíhalo ve čtyřech etapách. Trigonometrická síť I. řádu 

byla budována 1824-1840, délky stran trojúhelníků měřily přibliţně 30 km. Následovalo 
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zhuštění na trigonometrickou síť II. řádu s délkami stran o průměrné délce 15 km. Ve třetí 

etapě probíhalo budování sítě III řádu. Zhuštění novými trojúhelníky probíhalo tak, aby 

kaţdá rakouská čtvereční míle (základní triangulační list, čtverec o straně 4000 sáhů) 

obsahovala nejméně tři trigonometrické body. Čtvrtá etapa probíhala grafickou triangulací, 

metodou měřického stolu. Délkovou jednotkou pro měření byl vídeňský sáh (1 sáh = 6 stop 

= 1,89648 m).  

2.1.2 Podrobné měření stabilního katastru 

Mapování polohopisu probíhalo v měřítku 1:2880. Na Moravě bylo podrobné 

měření polohopisu prováděno v letech 1833-1836. Předmětem měření byly hranice obce, 

hranice katastrálního území, hranice pozemkových a stavebních parcel. Dále se 

zaměřovaly hranice ţelezničních těles, silnic, vodstva a vybrané prvky polohopisu (boţí 

muka, kříţe). Měření předcházelo šetření, při kterém se hranice označovaly kolíky. 

Jednotlivé dřevěné kolíky se číslovaly a zakreslovaly do polního náčrtu. 

 

                             

                                                   Obr.1  Měřický stůl [2] 

 

Hlavní měřickou metodou, byla grafická metoda měřického stolu, protínáním  

ze dvou stanovisek. Délky se měřily délkovými měřidly- řetězci. Řetězec byl komparován 

podle sáhového etalonu [1], tak bylo dosaţeno shodných délkových parametrů pro celé 

území říše. V zastavěném území, bylo měření sloţité. Měřickým stolem se určil obvod 
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budovy zaměřením rohů budov, na které bylo vidět. V případě front domů se zaměřovala 

uliční fronta a následně se v ulicích stabilizovaly kolíky, které slouţily jako body měřické 

sítě. Pro dokončení měření, kdy uţ nebylo moţno pouţít měřický stůl (obr. 1) se pouţívala 

metoda záměrných přímek s úsečkami a pořadnicemi.  

 Před zpracováním naměřených údajů proběhla revize v terénu za účasti obce  

a vlastníků pozemků. Porovnávaly se výsledky měření se skutečností. 

2.1.3 Kancelářské práce 

Po ukončení polních prací následovaly kancelářské práce, podrobně v [1]. Mapa se 

v zimním období doplnila dorýsováním hranic a vypočetly se výměry, které se počítaly 

před kolorováním mapy (obr. 2). Následovalo doplnění mapy parcelními čísly ve dvou 

číselných řadách. Černě se zapisovaly čísla stavebních parcel, červeně čísla parcel 

pozemkových. Po zapsání parcelních čísel následovalo doplnění mapy označením 

jednotlivých kultur.  

 

 

Obr.2 Mapa stabilního katastru [5] 
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2.1.4 Další vývoj stabilního katastru 

Vzhledem k vývoji v Rakousku-Uhersku po roce 1848, kdy byl patentem císaře 

Josefa II zrušen zákaz stěhování, dělení majetku dědictvím, došlo k porušení stability 

katastru. Katastr zastarával, protoţe údrţba katastrální mapy a písemného operátu nebyla 

schopna drţet krok s novými změnami. Pojem stabilní katastr ztratil své oprávnění.  

Nápravu měl přinést zákon z roku 1869, který nařizoval aktualizaci stabilního 

katastru a vznikl katastr reambulovaný [1]. Skutečný stav byl doplněn jednorázovým 

doměřením změn stabilního katastru. V jeho rámci byly zjišťovány změny vlastnictví, 

výměr, v případně potřeby probíhalo nové měření. Vzhledem k časové tísni, byly práce 

prováděny ve spěchu a docházelo ke zjednodušení pracovních postupů. Některé změny 

byly do mapy zakresleny jen od oka, coţ mělo za následek znehodnocení původního díla. 

S těmito negativními důsledky se v sáhových mapách setkáváme dodnes. Revize katastru 

byly nařízeny kaţdých patnáct let. 

Mapa stabilního katastru i po reambulaci přestala plnit svůj původní účel, tzn. být 

podkladem pro předepisování daně. V roce 1883, jiţ tři roky po ukončení reambulace, byl 

proto přijat zákon č.83/1883 ř.z. o evidenci katastru daně pozemkové. Nastává třetí etapa 

stabilního katastru, katastr evidovaný. Ten stanovil přesné právní a technické podmínky 

pro udrţování katastru v souladu se skutečným stavem a soulad katastru s obsahem 

veřejných knih. Byla zavedena oznamovací povinnost vztahující se ke změnám vedeným 

v katastru. Pravidelné revize byly prováděny v intervalu tří let. V katastru evidovaném 

byly stanoveny pravidla pro vyšetřování a zaměřování změn, vznik geometrického plánu. 

Tento katastr byl plně funkční aţ do rozpadu Rakouska – Uherska. 

2.2 Pozemkový katastr 

V roce 1918 po vzniku Československé republiky bylo kromě dosavadní funkce 

katastru poţadováno zabezpečení hospodářsko technické funkce katastru. Vznikem 

Československa došlo ke spojení tří částí s rozdílným právním systémem (Čechy  

s Moravou, Slovenska s Podkarpatskou Rusí a části Horního Slezska–Hlučínska) a proto 

bylo nutné přijmout unifikační, sjednocující předpis pro celé území nově vzniklého 

Československa, podrobněji v [1].  
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Zákonem č. 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru a jeho vedení byl přijat zákon  

o pozemkovém katastru a jeho vedení, který rušil dosud platné normy a zaváděl novou 

jednotnou právní normu - pozemkový katastr, v platnost vstoupil 1. ledna 1928. Nově 

vzniklý pozemkový katastr převzal beze změn operát stabilního katastru. Pozemkový 

katastr obsahoval měřický operát (katastrální mapa), písemný operát (rejstřík parcel, 

parcelní protokol) a sbírku listin s úhrnnými výkazy. Pro nové mapování zaváděl společné 

polohopisné základy. Od roku 1930 se měřilo v systému jednotné trigonometrické sítě 

katastrální. Nově se mapovalo v měřítku 1:1000 a 1:2000. Kartografickými základy se 

stalo Křovákovo konformní kuţelové zobrazení v obecné poloze na Besselově elipsoidu. 

Návodem pro vykonávání katastrálních měřících prací při vzniku nového katastru se stala 

Instrukce A z roku 1932. Takto bylo zmapováno přibliţně 5% území státu. Instrukce B pak 

byla návodem pro vykonávání měřických prací při vedení pozemkového katastru.  

V katastrálním území Janov u Krnova, do dnešního dne neproběhlo nové 

mapování. Mapa je v analogové podobě na plastové folii vedena v původním sáhovém 

měřítku 1:2880. Mapa pozemkového katastru v zájmovém území byla převzata z map 

stabilního katastru, viz obr. 3.  

 

      

 

 

Obr. 3  Mapa pozemkového katastru, katastrální území Janov u Krnova 
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2.3 Přídělové řízení 

Po druhé světové válce v letech 1945-1954, jak uvádí [1], probíhala druhá 

pozemková reforma, jejímţ výsledkem bylo přídělové řízení. Operát přídělového řízení se 

skládal ze dvou částí, grafické a písemné. Podkladem pro prováděné změny byly dekrety 

prezidenta republiky o konfiskaci, rozdělení majetku, osídlení zemědělské půdy. Během 

provádění přídělového řízení došlo k mnoha chybám způsobených prováděním zákresu 

přídělu do platných katastrálních map a přídělový operát byl znehodnocován zákresem 

většiny změn. Zjišťování průběhu změn probíhalo neměřickým způsobem pouze zákresem 

nově vzniklých hranic do platné katastrální mapy, aniţ by respektovala přirozené terénní 

hranice, někdy byl přídělový operát zničen. V současné době je nutné přídělové plány 

upřesňovat v podobě pozemkových úprav, nebo upřesněným přídělovým plánem 

(geometrický plán).  

Přes uvedené skutečnosti proběhl na katastrálním pracovišti v Krnově koncem 

minulého století pokus o vyřešení výše popsaného problému jinou cestou. Cílem bylo 

odstranit parcely vedené ve zjednodušené evidenci, nejčastěji historické majetky obcí  

a soukromých vlastníků. Ve všech katastrálních územích, které spravoval provedl 

katastrální úřad srovnávací sestavení parcel. Platný stav katastrální mapy byl porovnáván 

s pozemky vedené v přídělovém operátu a tyto pomocí srovnávacího sestavení parcel byly 

následně zakresleny do platné katastrální mapy. Nově vzniklé hranice, byly zakresleny 

čárkovanou čárou. V současné době je veškerý dochovaný operát přídělového řízení 

uschován na Pozemkovém úřadě v Bruntále a není veřejně dostupný. Přestoţe je toto 

řešení velmi neobvyklé a nepřesné, musí geodeti pracující v těchto katastrech respektovat 

takto vzniklou hranici. Pokud na tuto převzatou hranici navazuje nově navrhované 

rozdělení pozemku, musí být před vyhotovením geometrického plánu hranice vytyčena se 

splněním všech zákonných podmínek pro vytyčení hranice pozemku dle [1]. Tento případ 

nastal také při řešení této diplomové práce. Pro ukázku je přiloţena grafická část 

srovnávacího sestavení parcel číslo ZPMZ 108 z roku 1997 (obr. 4), které vytvořilo novou 

pozemkovou parcelu  953/8. Na takto zakreslenou hranici pozemkové parcely pak 

navazuje navrhované rozdělení pozemku, které řeší GP vyhotovený v rámci této diplomové 

práce. 
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Obr. 4 Srovnávací sestaveni parcel ZPMZ 108 

2.4 Katastrální mapa současnosti 

          Katastrální mapa je dle [8] závazným státním mapovým dílem velkého měřítka. 

Obsahuje body polohového pole, polohopis, popis a má tyto formy: 

 a)  katastrální mapa v systému JTSK v digitální formě (digitální mapa), 

 b) katastrální mapa na plastové folii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými 

v době jejího vzniku (analogová mapa), 

 c) katastrální mapa v systému JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy, 

v systému gusterbergském, nebo svatoštěpánském do digitální formy, nebo digitální 

forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů v systému 

gusterbergském nebo svatoštěpánském (digitalizovaná mapa). 

Katastrální mapa můţe mít v ucelených částech katastrálního území různou formu. 

 Katastrální mapa v S-JTSK obsahuje trvale stabilizované a signalizované body 

polohového bodového pole.  
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 Polohopis katastrální mapy zobrazuje hranice katastrálních území, státních hranic, 

hranic územních správních jednotek, chráněných území, ochranných pásem, hranice 

nemovitostí a další prvky polohopisu. 

 Katastrální mapa digitalizovaná (KMD) a digitální (DKM) obsahuje jako zvláštní 

prvek hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. Tyto hranice se při poskytování 

kopie katastrální mapy zobrazí jen na ţádosti. 

 Mapa dále obsahuje prvky polohopisu, které jsou geometricky a polohově určeny. 

Jsou to například osy kolejí ţelezniční tratě mimo ţelezniční stanici, hrana koruny  

a střední dělící pás silniční komunikace, mosty, osa vodního koryta širokého méně neţ 2 

metry, propustky a tunely, nadzemní vedení vysokého napětí včetně stoţárů, zvonice, 

sochy, památníky, mohyly, boţí muka, budovy které jsou příslušenstvím jiné budovy  

na téţe parcele, nebo jsou součástí vodního díla.  

 Popis katastrální mapy tvoří uvnitř mapového rámu čísla bodů polohového 

bodového pole, čísla hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví  

a označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami.  
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3 Geodetické základy podrobného měření 

Geodetickými základy podrobného měření uvedených v [8] jsou body polohového 

bodového pole, nebo pomocné měřické body. V případě pouţití technologie globálního 

navigačního satelitního systému GNSS jsou geodetickým základem body referenčních sítí 

permanentních stanic. Dále to jsou podrobné body, které jsou v terénu jednoznačně 

identifikovatelné, jejichţ souřadnice byly určeny v S-JTSK s přesností podle [8] bodu 13.1. 

přílohy. 

3.1 Základní polohové bodové pole 

Rozdělení bodových polí a technické poţadavky na body jsou obsahem [7], kdy 

základní polohové bodové pole je tvořeno: 

- body referenčních sítí nultého řádu,  

- body Astronomicko geodetické sítě (AGS), 

- body České státní trigonometrické sítě (ČSTS), 

- body geodynamické sítě. 

3.1.1 Základní pojmy 

Základní polohové bodové pole tvoří body trigonometrické sítě které zajišťují 

spojitost všech polohopisných měření v rámci ČR v jednotném systému JTSK. To 

znamená, ţe při mapování a zaměřování polohopisu v S-JTSK na různých místech 

republiky bude jednoznačně určena poloha měření a tato měření budou navazovat na 

všechna předchozí měření připojených na toto bodové pole.  

Ke kaţdému geodetickému bodu základního bodového polohového pole jsou 

evidovány tyto údaje: 

  1) číslo a název trigonometrického bodu, 

  2) lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci, katastrálním  území), označení  

      listu Státní mapy 1:5000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1:50 000, označení  

      triangulačního listu, číslo parcely nebo číslo popisné stavby, na níţ je bod umístěn,  
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  3) souřadnice trigonometrického bodu, jeho nadmořskou výšku s uvedením místa,  

ke kterému se vztahuje a údaje o orientaci, 

  4) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis, 

  5) údaje o stabilizaci, ochraně a signalizaci trigonometrického bodu, 

  6) údaje o vlastníku pozemku nebo stavby, na kterém je trigonometrický bod umístěn, 

  7) údaje o zřízení trigonometrického bodu. Je-li k trigonometrickému bodu zřízen 

zajišťovací nebo orientační bod, jsou jejich údaje uvedeny v údajích daného 

trigonometrického bodu. 

3.1.2 Signalizace, stabilizace, ochrana a číslování ZPBP 

 Body základního bodového polohového pole jsou signalizovány a tuto signalizaci 

rozdělujeme na: 

   1) přirozené signály, kterými jsou voleny předměty v krajině daleko viditelné a mající   

trvanlivý charakter. Nejčastěji jsou to věţe kostelů, zámků, kapliček nebo význačných 

budov. Nevýhodou těchto bodů je, ţe z nich nemůţeme provádět přímé měření (nelze 

se na ně postavit se strojem). Proto se v okolí těchto bodů budují zajišťovací body, 

které se stabilizují ve vzdálenosti 50 aţ 100 m od těchto trigonometrických bodů. Na 

tyto body uţ můţeme postavit měřicí přístroj, změřit délku pomocí odrazného hranolu,  

   2) umělé signály, které se nejčastěji budují ve svislici nad stabilizovaným bodem. Tyto 

signály bývají nejčastěji ze dřeva nebo z ocele. 

Druhy stabilizace bodů základního polohového pole řeší [7]. Kaţdý bod ZPBP se 

trvale stabilizuje 1 povrchovou a 2 podzemními značkami. Povrchová značka je tvořená 

ţulovým hranolem o celkové délce 800 mm, s opracovanou hlavou o rozměrech 200x200 

mm, která musí vyčnívat 100 mm nad povrch. Hlava je opatřena vytesaným kříţkem, ve 

směru úhlopříček. Vrchní podzemní značkou je kamenná deska o rozměrech 300x300x120 

mm s vytesaným kříţkem ve směru úhlopříček a spodní podzemní značku tvoří kamenná 

nebo skleněná deska s rozměry 160x160x25 mm a kříţkem. Všechny 3 značky musí leţet 

na svislici s mezní odchylkou 3 mm. 
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Nelze-li při stabilizaci bodu osadit jednu ze tří značek, zajistí se bod nejméně 

jedním zajišťovacím bodem (stabilizuje se stejně jako TB). Nelze-li osadit 2, zajistí se bod 

nejméně 2 ZB. Nelze-li TB stabilizovat tímto způsobem, stabilizuje se způsobem 

zajišťujícím stejnou kvalitu, např. (kovovou značkou na střeše objektu, kovovým kuţelem 

zabetonovaným svisle do skály). Trvale signalizované body a střešní stabilizace se zajistí 

dvěma ZB stabilizovanými max. do 500 m od TB. Druhý a další ZB, rovněţ i OB se 

stabilizují kamenným hranolem (16x16x75 cm) a podzemní značkou – kamenná deska 

(30x30x10 cm). 

 Ochrana bodů základního polohového bodového pole je zajištěna třemi druhy 

ochranných znaků. Nejčastěji je jako ochranný znak pouţita ţelezná trubka dlouhá 2,5 m 

zasazená do betonového podstavce. Trubka je natřena barevnými pruhy po 50 cm a to 

červenobílými na TB nebo černobílými na OB. Horní část trubky je opatřena výstraţnou 

tabulka s nápisem „Státní triangulace – poškození se trestá“ [8]. Tyč je umístěna ve 

vzdálenosti 0,75 m od TB, výstraţná tabulka je umístěna ve směru TB. Další typy 

ochranných znaků jsou betonový sloupek a betonová skruţ. Zřízení TB a jeho 

přidruţených bodů je oznámeno vlastníkům (uţivatelům) nemovitostí.  

 Body základního polohového bodového pole se označují 12 místným úplným 

číslem ve tvaru: 0009 TTTT CCC0 kde: TTTT je číslo triangulačního listu (ZTL a TL) 

CCC je vlastní pořadové číslo bodu. Pořadové číslo základního polohového bodového pole 

je v rozmezí od 1 do 199 a zhušťovacího od 201 do 499. Body ZPBP se číslují v evidenční 

jednotce, kterou je triangulační list.  Přidruţené body bodů ZPBP a zhušťovací body mají 

číslo doplněné desetinnou tečkou a pořadovým číslem přidruţeného bodu. V úplném čísle 

se pořadové číslo v rámci čísla bodu uvádí na posledním místě na místo nuly. 

3.2 Body referenčních sítí permanentních stanic 

Při měření v geodézii pouţívající globální navigační satelitní systém (GNSS) se 

pouţívá relativní určování polohy. Systém GNSS byl vyvinut pro vojenské účely, pracuje 

v souřadnicovém celosvětovém systému WGS84, nebo evropském ETRS89 (v době 

měření listopad 2010, dnes se pouţívá ETRF2000), proto je nutné transformovat tyto 

souřadnice na souřadnice v S-JTSK, které jsou závazné při vyhotovování geometrického 

plánu. 
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Pro běţné měření je v dnešní době nejvíce vyuţívána metoda RTK (kinematika 

v reálném čase), vyuţívající korekce při pouţití fázových měření z permanentních sítí.  

Provozovatel sítě permanentních referenčních stanic provozuje ústřednu pro připojení 

klientů prostřednictvím GSM. Na daném území jsou rozmístěny jednotlivé referenční 

stanice permanentní sítě. Na jejich vzdálenosti a hustotě jsou závislé sluţby sítě  a většinou 

poskytují tyto sluţby: data pro postprocesing, RTK korekce a DGNSS korekce. Sluţby 

VRS (virtuální referenční stanice) jsou poskytovány v rámci těchto sítí. VRS pouţívá 

k výpočtu data z více referenčních stanic. Výpočet je generován pro virtuální referenční 

stanici, která je umístěna v lokalitě ve které se nachází uţivatel sítě. Plošné korekce jsou 

korekce z nejbliţší stanice opravené o síťové řešení všech stanic sítě. 

V současnosti jsou v České republice pro měření metodou GNSS vyuţívány tři 

celoplošné GNSS sítě, které za poplatek poskytují data svým registrovaným uţivatelům.  

Státem provozovaná síť CZEPOS, TopNET a síť TrimbleVRS Now Czech. Státní síť 

CZEPOS poskytuje data pro postprocessing ve formátu RINEX, dále DGNSS, RTK a 

síťové korekce. Síť TopNET kterou provozuje firma Geodis Brno poskytuje stejná data 

jako státní síť. Výrobce GNSS přijímačů firma TRIMBLE provozuje vlastní síť 

TrimbleVRS Now Czech, která byla pouţita v této diplomové práci.  

Síť Trimble VRS Now Czech vyuţívá navigačního systému GPS provozovaného 

armádou USA a ruského navigačního systému GLONASS, podrobněji v [3]. Tato 

skutečnost zabezpečuje za všech okolností dostatečný počet satelitů pro kvalitní měření. 

Porovnání základních parametrů obou navigačních systémů je uvedeno v tab. 1.  

 

GNSS    GPS      GLONASS  

začátek vývoje    1973      1972  

start první druţice    1978      1982  

celkový počet druţic    21 + 3 náhradní      21 + 3 náhradní  

dráhové roviny    6      3  

sklon k rovníku    55º      65º  

výška druţice nad Zemí  20 180 km  19 100 km  

oběţná doba druţice 11 h 58 min  11 h 15 min  

souřadnicový systém  WGS 84  PZ90  

časový systém  GPST  GLONASS T  

charakteristika signálu  kódová identifikace  frekvenční identifikace  

frekvence  L1 , L2 , (L5)  L1 , L2 , (L5)  

Tab. 1  Porovnání základních parametrů GNSS [4] 
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Kaţdá druţice vysílá rádiový signál na třech nosných vlnách (L1, L2, L5). Na tyto 

nosné vlny se modulují pseudonáhodné kódy (C/A, P, Y, L1C, …) a navigační zprávy. Při 

diferenčním určování polohy musíme mít k dispozici data měřená na referenční stanici, 

jejíţ polohu přesně známe. Nejčastěji referenční stanice vysílá korekce měřených 

pseudovzdáleností k jednotlivým druţicím (rozdíl vzdálenosti měřené a vypočtené ze 

známých souřadnic).  

V sítí Trimble VRS Now Czech se pouţívá software VRS3Net. V České republice 

je rozmístěno 24 referenčních stanic. Tím jsou kvalitní RTK korekce zajištěny na celém 

území republiky.  Do sítě dodává data i 8 stanic z Trimble VRS Now Deutschland [3].   

 

 

Obr. 5 Referenční stanice permanentní  sítě Trimble [3] 
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4 Vyhledání a získání podkladů pro zpracování 

geometrického plánu 

Vyhotovení geometrického plánu probíhá v součinnosti s místně příslušným 

katastrálním úřadem v [8] jsou uvedeny závazné podklady pro vyhotovení geometrického 

plánu a informace o poskytnutí nezbytných podkladů pro vyhotovení GP. 

4.1 Katastrální úřad 

Kaţdé vypracování geometrického plánu po obdrţení objednávky začíná na 

katastrálním úřadě. Je nutné získat podklady pro vyhotovení plánu a to v souboru 

geodetických informací (SPI) a v souboru popisných informací (SGI). Potřebné údaje a 

informace pro vyhotovení geometrického plánu v katastrálním území Janov u Krnova byly 

získány na Katastrálním úřadě pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště  Krnov. 

 Katastrálním pracovištěm v Krnově bylo pro vyhotovení GP přiděleno číslo 

záznamu podrobného měření změn (dále jen ZPMZ) 299 pro katastrální území Janov  

u Krnova. V rámci přidělení ZPMZ byly nahlášeny dotčené pozemkové parcely a zároveň 

byla provedena rezervace podlomení pro rozdělované parcely. Z informačního systému 

katastru nemovitostí (ISKN) byly získány popisné informace o dotčených a sousedních 

parcelách potřebné k vyhotovení geometrického plánu, výměra parcel, kvalita výměr, 

informace o BPEJ, číslo listu vlastnictví, údaje o vlastnících, břemenech a zástavách, číslo 

mapového listu, druh pozemku.  

V digitální formě obdrţí vyhotovitel geometrického plánu výměnný formát 

(soubor*.vfk) obsahující popisné informace o dotčených parcelách, slouţící pro přenos dat 

mezi katastrálním úřadem a zhotovitelem plánu. Dále byly získány souřadnice všech 

podrobných bodů v S-JTSK  v katastrálním území Janov u Krnova (zájmové katastrální  

území neobsahuje body PPBP) z registru souřadnic (RES) a digitální rastrový soubor 

katastrální mapy V.S. XI-4-2 ve formátu *.cit. 

Nezbytnou součástí pro zpracování geometrického plánu je kopie katastrální mapy. 

Získána reprografická kopie katastrální mapy V.S.XI-4-2 (obr. 6) byla v měřítku 1:2880 

s uvedením plošné sráţky p=3.6%. Plošná sráţka je způsobena sraţením původního 

mapového podkladu v papírově podobě a je důleţitá při následném výpočtu výměr 
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planimetrováním. Druhou kopií byla kopie grafického podkladu zobrazující obvody a kódy 

BPEJ v dotčeném území. 

 

 

 

 

                             Obr. 6  Katastrální mapa V.S.XI-4-2 dotčeného řízení  

 

Důleţitou součástí přípravných prací je dohledání závazných podkladů pro 

vyhotovení GP v souboru geodetických informací a to zejména předchozích ZPMZ 

týkajících se dané lokality. Rozdělení pozemku řešeného touto diplomovou prací se týkalo 

ZPMZ 108 obsahující srovnávací sestavení parcel a ZPMZ 191-geometrický plán č. 191-

58/2002, kterým vznikla sousední pozemková parcela 951/3. Tento plán, který byl zaměřen 

v místním systému, byl pouţit pro ověření identických bodů a výpočtu souřadnic 

vytyčovaného bodu neznatelné vlastnické hranice pozemku.  

Informace o bodech základního bodového pole a zhušťovacího bodového pole viz 

[8], které se staly geodetickým základem pro vyhotovení GP, byly získány z internetových 

stránek státní správy zeměměřictví a katastru www.cuzk.cz. V sekci geodetické základy, 

databáze bodových polí, byly grafickým vyhledáváním nalezeny body ZPBP a zhušťovací 

body v zájmové lokalitě. K těmto bodům byly vytištěny geodetické údaje (obr. 7). 
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             Obr.7  Místopis zhušťovacího bodu 

4.2 Katastrální území a dotčené parcely 

V katastrálním území Janov u Krnova jsou pozemky evidovány ve dvou číselných 

řadách, stavební a pozemkové parcely. Geometrickým plánem řešeným v této diplomové 

práci jsou děleny pozemkové parcely 951/1 a 953/8, vznikne sedm nových parcel, které 

budou určeny k odprodeji soukromým investorům. Vzhledem k převzaté vlastnické hranici 

vzniklé v ZPMZ 109 je povinností vyhotovitele geometrického plánu tuto hranici vytyčit 

podle  § 85 aţ 87 dle [8]. Tímto vytyčením je zároveň dotčena pozemková parcela 953/2.  

Katastrální území Janov u Krnova leţí v městě Janov, v okrese Bruntál, 

v Moravskoslezském kraji. Číslo katastrálního území je 656976. Katastrální výměra je 

1101,5 ha, souřadnice definičního bodu jsou Y=523648.00 X= 1051014.00.  
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5 Zeměměřické činnosti v terénu 

Zeměměřické činnosti následovaly po získání potřebných informací a podkladů pro 

vyhotovení GP. V případě geodetických prací v analogových mapách s původem  

ve stabilním katastru následuje po rekognoskaci terénu vybudování měřické sítě a 

zaměření identických bodů. Tyto identické body jsou nutné pro transformaci mezi 

mapovým podkladem a body změny zaměřenými v S-JTSK. V případě, ţe vlastnické 

hranice, na které navazuje navrhovaná změna rozdělení pozemku, jsou v terénu 

jednoznačně neidentifikovatelné je nutné vytyčení této pozemkové hranice. 

5.1 Rekognoskace terénu 

Před započetím zeměměřických činností byla provedena rekognoskace zájmového 

území. Podle místopisu byl ověřen bod zhušťovacího bodového pole č. 000926112040. 

Vzhledem k tomu, ţe v blízkosti rozdělovaných pozemků se nenacházel další vhodný bod 

pouţitelný pro geodetický základ měření, byly stabilizovány s ohledem na rozsah 

předpokládaného měření a terénního reliéfu dva pomocné měřické body (4001,4002). 

Stabilizace byla provedena plastovými mezníky, pro následné zaměření technologií GNSS.  

V rámci rekognoskace, byly zároveň ověřeny délky mezi zabetonovanými sloupky 

oplocení kontrolními oměrnými mírami. Důvodem oměření bylo zjištění, zda odpovídají 

kontrolní oměrné míře uvedené v ZPMZ 109 (místní systém) pro jejich případné pouţití 

jako identických bodů.  

5.2 Zaměření pomocných měřických bodů technologií GNSS                                           

Nejrozšířenější metodou GNSS pro sběr podrobných dat je v současnosti metoda 

RTK, která obsahuje korekce poslané z vlastní báze ze síťové stanice, nebo modelované 

síťovým řešením (VRS, plošné). Stanice se v reálném čase přijímají kromě vlastních dat ze 

satelitů také korekce nutné pro úspěšné řešení ambiguit. Korekce jsou opravy chyb hodin 

pro jednotlivé satelity a chyb z atmosféry získané na základě známé polohy referenční 

stanice. Výpočty – ambiguity - jsou řešeny na přijímači v reálném čase. Touto metodou 

můţe být dosaţeno dvou centimetrové přesnosti určení podrobného bodu. Metoda RTK 

byla pouţita pro zaměření pomocných měřických bodů 4001 a 4002. 
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5.2.1 Měřická technika a programové vybavení   

Pomocné měřické body (4001, 4002) byly zaměřeny technologií GNSS metodou 

RTK přijímačem Trimble R4 ve spojení s kontrolní jednotkou RECON (obr. 9)  

a softwarem Trimble Digital Field Book 6.01. 

                           

                                              Obr. 8  Trimble R4 přijímač + Recon 

Tento integrovaný GNSS přijímač obsahuje anténu a vyměnitelnou Li-Ion baterii. 

Interní paměť v přijímači je moţné vyuţít pro postprocesní zpracování dat. Standardně 

vyuţívá signál přijímaný ze systému GPS a GLONASS. Komunikace s kontrolní 

jednotkou Recon (barevný dotykový displej) probíhá pomocí technologie Bluetooth . Polní 

software softwar Trimble Digital Field Book umoţňuje práci v referenčních sítích. 

Připojení k internetu probíhá pomocí GPRS modemu. Při měření byla pouţita síť Trimble 

VRS Now CZ, jejíţ software je schválen pro práci na úseku katastru nemovitostí. Dle 

výrobce Trimble, můţe být dosaţeno přesnosti polohového měření při kinematické metodě 

10 mm + 1 ppm RMS za dodrţení platného měřického postupu. Přesnost měření bývá 

ovlivněna vícenásobným odrazem, překáţkami, rozmístěním druţic a atmosférickými 

podmínkami.  

5.2.2 Zaměření pomocných měřických bodů 

Měření pomocných měřických bodů č. 4001, 4002 metodou RTK a následné 

zaměření podrobných bodů proběhlo 30. 11. 2010. Technické poţadavky měření a výpočty 

bodů určovaných bodů technologií GNSS upravuje [7] příloha 9 a jsou uvedeny v kapitole 

5.4.2 této diplomové práce.  
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Z pomocných měřických bodů se zaměřují identické body a podrobné body změny. 

Pomocné měřické body proto musí mít vyšší přesnost neţ body z nich určované a zároveň 

musí být zaručeno, ţe jsou zaměřeny s plnohodnotnou kontrolou (druhé nezávislé zaměření 

technologií GNSS, nebo kontrolní zaměření geodetickými metodami na známé body) pro 

vyloučení hrubé chyby, protoţe chyba na pomocném měřickém bodě se přenáší na všechny 

body z něj zaměřované.  

      

          Obr.9  Schéma lokální transformace technologie GNSS 

Kontrolní zaměření pomocných měřických bodů 4001 a 4002, viz obr. 9, bylo 

provedeno druhým nezávislým měřením technologii GNSS při odlišné konfiguraci druţic. 
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Z těchto dvou měření byly vypočteny výsledné souřadnice pomocných měřických bodů 

aritmetickým průměrem (příloha 1). Základní informace o měření metodou GNSS jsou 

obsahem protokolu určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS 

(příloha 1). K transformaci souřadnic z geocentrického souřadnicového systému do 

systému JTSK byl pouţit Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním schválený 

transformační program Trimble Digital Field Book 6.01. Pro výpočet místního 

transformačního klíče lokální transformace ze systému ETRS89 do  

S-JTSK byly zvoleny tyto identické body 000926112140, 000926112100, 000918152110, 

000918152110. Určované pomocné měřické body 4001 a 4002 jsou umístěny uvnitř 

obrazce tvořeného identickými body (obr. 9). Výpočty jsou uvedeny v protokolu RTK o 

lokální transformaci (příloha 1). Maximální odchylka v souřadnicové chybě identických 

bodů je 0,019 m.  Získané souřadnice bodů 4001.1, 4002.1 (první měření) a 4002.1, 4002.2 

(druhé měření s časovým odstupem) jsou uvedeny v protokolu o výpočtech (příloha 1). 

Maximální polohová odchylka určení pomocných měřických bodů je dle protokolu GNSS 

měření (příloha 1) 0.035 m. Výsledné souřadnice pomocných měřických bodů 4001 a 4002 

bodů byly vypočítány aritmetickým průměrem ze souřadnic vypočítaných ze dvou měření 

(příloha 1) a zároveň jsou uvedeny v tabulce (tab. 2). Součástí dokumentace ZPMZ 

k měření technologií GNSS dodávané katastrálnímu úřadu je grafické schéma (obr. 9) 

rozmístění bodů ZPBP pouţitých při lokální transformaci vůči zaměřovaným pomocným 

měřickým bodům.                                  

Seznam souřadnic pomocných měřických bodů 

číslo bodu Y (m) X (m) 

4001.1 524738.43    1051190.86 

4001.2 524738.45    1051190.99 

4001 524738.44    1051190.93 

4002.1 524626.72    1051168.66 

4002.2 524626.73    1051168.65 

4002 524626.73    1051168.65 

                                    Tab. 2  Aritmetický průměr pomocných bodů 
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5.3 Zaměření pomocného měřického bodu 4003 metodou 

přechodného stanoviska 

Podrobné měření (zaměření identických bodů pro připojení změny do katastrální 

mapy a zaměření podrobných bodů změny v dané lokalitě) vyţadovalo zaměření třetího 

pomocného měřického bodu č. 4003. Z tohoto bodu bylo následně polární metodou 

prováděno podrobné měření. Výpočet souřadnic pomocného měřického bodu 4003 bylo 

provedeno metodou přechodného stanoviska. 

          

       Obr.10  Schéma určení pomocného měřického bodu 4003 

5.3.1 Princip metody 

Měření úhlů a délek probíhá na určovaném bodě. Pro výpočet touto metodou je 

potřeba měřit minimálně tři směry s jednou délkou, nebo dvě délky se sevřeným úhlem. 

Pro účely měření katastru nemovitostí je vyţadováno zaměření minimálně dvou směrů a 

jednoho směru s délkou. Metoda přechodného stanoviska je v dnešní době velmi 

pouţívána, pro svou rychlost a dostatečnou přesnost. Nástup metody umoţnily 

elektronické teodolity s dálkoměry, doplněné odpovídající výpočetní technikou. Pro 

zaměření pomocného měřického bodu 4003 metodou přechodného stanoviska byl pouţit 
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zhušťovací bod 000926112040 a pomocné měřické body 4001 a 4002 určené metodou 

GNSS. Měřeny byly 3 délky a 3 směry na tyto známé body (obr. 10). Měřením byla 

zároveň nezávisle ověřena poloha bodů 4001 a 4002 určených technologií GNSS vůči 

polohovému bodovému poli.  

5.3.2 Měřické pomůcky 

Zaměření pomocného měřického bodu 4003 a následné podrobné měření bylo 

prováděno elektronickým tachymetrem Carl Zeiss Rec Elta 15. Tento elektronický 

tachymetr měří délky na principu infračerveného paprsku. Jeho součástí je registr 

měřených údajů ve vnitřní paměti přístroje. K přenosu dat mezi tachymetrem a počítačem  

se pouţívá datový kabel. Kvalita a přesnost měření přístroje Rec Elta 15 (obr. 11) plně 

vyhovuje nárokům přesnosti pro práce v katastru nemovitostí. Přístroj umoţňuje měření 

v námi zvoleném módu (svislé délky, vodorovné délky, měření v souřadnicích). Po nahrání 

souřadnic umoţňuje programové vybavení přístroje určení přímo v terénu přechodným 

stanoviskem stanoviskem, nebo orientaci na stanovisku pevném a následné vytyčování 

bodů, které jsou uloţeny v paměti přístroje. Součástí přístroje je optická olovnice, hrubé a 

jemné ustanovky, nastavení atmosférických korekcí a podobně. Základní technické 

parametry tohoto přístroje jsou uvedeny v tabulce (tab. 3). 

Při měření podrobných bodů byl pouţit jeden dřevěný stativ, vytyčka s odrazným 

hranolem a komparované 30 m ocelové pásmo na vidlici. 

  

Základní technické údaje elektronického tachymetru Rec Elta 15 

zvětšení dalekohledu 22x 

přesnost odečítání úhlů 1.0 mgon / 3“ 

charakteristika přesnosti 5 mm + 2 ppm 

dosah dálkoměru na 1 hranol 1000 m  

Max. dosah dálkoměru 3500m  

                       Tab. 3  Základní technické údaje elektronického tachymetru Rec Elta 15 
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Měření pro určení souřadnic přechodného stanoviska a identických bodů pro 

připojení změny proběhlo 30. 11. 2010, zápisník měření je obsahem přílohy č. 1. 

 

                                 

 

 

                                                          Obr.11  Rec Elta  15 

5.4 Zaměření identických bodů 

V případě vytyčování vlastnických hranic a navázání změny na polohopisný obsah 

katastrální mapy, která není v S-JTSK se měření připojí na podrobné body, které jsou 

v terénu jednoznačně identifikovatelné a zároveň jsou zobrazeny v katastrální mapě 

podrobně v [8]. Obsah měření musí být uvnitř kruţnice se středem v polovině navzájem 

nejvzdálenějších identických bodů. Poloměr kruţnice opsané je maximálně ¾ délky této 

spojnice. V tomto geometrickém plánu byly jako identické body, dle [8], pouţity rohy 

budov (body č. 2, 3, 10) a zabetonované sloupky oplocení na vlastnických hranicích 

pozemků (body č. 1, 4, 5, 8).  

5.4.1 Použitá měřická metoda 

Identické body č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 (obr. 12) byly zaměřeny z pomocného 

měřického bodu 4003 polární metodou (příloha 1). Při polární metodě je poloha 

podrobného bodu jednoznačně určena změřeným vodorovným úhlem a délkou. V dnešní 

době se pro měření pouţívají elektronické tachymetry s elekrooptickým měřením délek a 

s registrací naměřených údajů. K signalizaci podrobného bodu se pouţívá vytyčka 
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s odrazným hranolem. Podrobné body se zaměřují po provedení orientace na jiţ známé 

body odpovídajícího kódu kvality. Jako orientační body byly pouţity body 4001, 4002 

určené technologií GNSS a zhušťovací bod 000926112040. Po polárním měření byly 

změřeny kontrolní oměrné míry mezi jednotlivými body. Součástí měření je vedení 

měřického náčrtu, kde se zakreslují jednotlivé čísla bodů do situace polohopisu a kontrolní 

oměrné míry. 

5.4.2 Charakteristika a kritéria přesnosti podrobného měření  

a souřadnic bodů 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic podrobného bodu je základní střední 

souřadnicová chyba m
xy

, která se dle [8] vztahuje k nejbliţším bodům polohového 

bodového pole. Souřadnice podrobných bodů se určují s přesností, která je dána střední 

souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. Mezní souřadnicová chyba  uxy nesmí přesáhnout 

dvojnásobek základní střední
 
souřadnicové chyby. 

Charakteristikou relativní přesností určení souřadnic dvojice bodů je základní 

střední chyba délky md. Tato je dána vztahem 













20

12

d

d
kmd , kde d je větší 

z porovnávaných délek a k je vypočtena jako odmocnina dvojnásobku základní střední 

souřadnicové chyby stanovené podle kvality bodu s niţší přesností. Mezní rozdíl délky ud 

se stanoví dvojnásobkem základní

 

střední chyby délky md.

 

Mezní polohová chyba up je 

dána vztahem up = 2* u.

  

Přesnost měření můţeme ověřit buď měřením kontrolních 

oměrných mezi dvojici podrobných bodů, nebo nezávislým kontrolním měřením, výpočtu 

souřadnic a jejich následným porovnáním s původně určenými souřadnicemi.  
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6 Vytyčení vlastnické hranice 

Podkladem pro vytyčení hranice pozemku bylo geometrické a polohové určení 

pozemku v souboru geodetických informací. Pro výpočet souřadnic vytyčovaného bodu 

č.11 (obr. 11) bylo pouţito ZPMZ 191 obsahující GP č.191-58/2002 pro rozdělení 

pozemku. Souřadnice vytyčovaného bodů 12 (obr. 11) byly získány z grafického podkladu. 

Vytyčené lomové body hranice se v terénu označují předepsaným způsobem dle [8] § 88. 

6.1 Výpočetní práce 

Veškeré výpočetní práce byly prováděny v programu GEUS 15.5 a jsou obsahem 

protokolu o výpočtech ZPMZ 299 (příloha č. 1).  

6.1.1 Výpočet souřadnic vytyčovaných bodů 

Souřadnice vytyčovaného bodů č. 12 (obr. 12) byly získány odsunutím místních 

souřadnic vytyčovaných a identických bodů z mapového podkladu a následnou 

transformací pomocí identických bodů č.1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 do S-JTSK.  

 

                Obr.12  Rozmístění identických a vytyčovaných bodů 
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== 65  Transformace  helmertova =========================================== 

                          Yg/Ym         Xg/Xm 

   1:  0520 0299 0001    524747.08    1051189.15 

   m:                    526641.32    1050465.76 

   2:  0520 0299 0002    524759.04    1051185.87 

   m:                    526653.42    1050465.35 

   3:  0520 0299 0003    524758.55    1051194.03 

   m:                    526652.04    1050472.22 

   4:  0520 0299 0004    524739.23    1051233.79 

   m:                    526627.85    1050508.95 

   5:  0520 0299 0005    524582.89    1051192.10 

   m:                    526483.81    1050452.33 

   6:  0520 0299 0008    524586.64    1051136.09 

   m:                    526494.00    1050396.77 

   7:  0520 0299 0010    524622.14    1051139.47 

   m:                    526526.46    1050403.20 

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

 Odchylky transf.:     Vy =      Vx =      Vp =      

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

   1:   0520 0299 0001     -0.18     -0.76      0.78    ANO 

   2:   0520 0299 0002      0.23      0.62      0.66    ANO 

   3:   0520 0299 0003      0.14     -0.32      0.35    ANO 

   4:   0520 0299 0004     -0.88      0.56      1.04    ANO 

   5:   0520 0299 0005      0.74      1.71      1.87    ANO 

   6:   0520 0299 0008      0.67     -0.54      0.86    ANO 

   7:   0520 0299 0010     -0.73     -1.28      1.47    ANO 

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

  Střední chyba transformace  :      0.93  Mezní :     1.00 

  Měřítko =    1.0334118918 

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

  Ověření dle 15.4/15.5  Nastavené mapové podklady: 1:2880 

     Číslo bodu 1    Číslo bodu 2  VYPOČTENÁ    MĚŘENÁ     ODCH     MEZNÍ  

  0520 0299 0001 -  0520 0299 0002     12.40     12.51     -0.11     2.13 

  0520 0299 0002 -  0520 0299 0003      8.17      7.24      0.93     2.03 

  0520 0299 0003 -  0520 0299 0004     44.21     45.43     -1.22     2.48 

  0520 0299 0004 -  0520 0299 0005    161.80    159.87      1.93     2.70 

  0520 0299 0005 -  0520 0299 0008     56.14     58.35     -2.21     2.53 

  0520 0299 0008 -  0520 0299 0010     35.66     34.18      1.48     2.42 

  0520 0299 0010 -  0520 0299 0001    134.45    135.10     -0.65     2.68 

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

 Z  :                    526479.37    1050457.81 

 Do :  0520 0299 0012    524579.74    1051199.98            8   

 

  

Tab. 4  Helmertova transformace 

 

Pro transformaci bodů byla pouţita Helmertova transformace (Tab. 4). Jako 

identické body (známé souřadnice v obou soustavách) byly pouţity bod č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 

10 do cílové souřadnicové soustavy v S-JTSK byly transformovány body 12 (příloha 1). 

Při pouţití této transformace dochází k posunutí, pootočení a změně měřítka (důleţité kvůli 

sráţky mapy). Transformované body byly uvnitř kruţnice opsané mezi dvojici 

nejvzdálenějších bodů a identické body byly rovnoměrně rozmístěny na ploše 

transformované oblasti. Dosaţená přesnost se povaţuje za vyhovující, kdyţ rozdíl délky 

určené z přímého měření a délky určené ze souboru geodetických informací je menší 

neţ mezní rozdíl, který [8] stanoví dvojnásobkem základní střední chyby délky md  
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vypočtené podle 
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,kde d je větší z porovnávaných délek a k je vypočtena 

jako odmocnina dvojnásobku základní střední souřadnicové chyby  mxy. U bodů souřadnic 

určených z katastrální mapy v měřítku 1:2880 (kód kvality 8) se uvaţuje mxy  = 1,00 m.  

K výpočtu souřadnic vytyčovaného bodu č. 11 byl vyuţit GP č. 191-58/2002 

(obr.13) pro rozdělení pozemku v ZPMZ 191. Tento geometrický plán je v místním 

souřadnicovém systému. V rámci zaměření identických bodů, byly také zaměřeny 

souřadnice čtyř bodů shodných se čtyřmi trvale stabilizovanými body GP 191-58/2002. Pro 

výpočet souřadnic bodu 11 byla pouţita shodnostní transformace.  

 

                  Obr. 13 GP 191-58/2002 pro rozdělení pozemku 
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Pro výpočet souřadnic vytyčovaného bodu č. 11 v S-JTSK byly v transformaci 

pouţity body 2=132-7, 3=191-16 (rohy budov) a body č. 4=191-2 a 1=191-1 v GP 191-

58/2002 původně plastové mezníky (nyní sloupky oplocení). Shodnostní transformací 

(příloha 1) byly převedeny místní souřadnice bodu 191-3 do S-JTSK a tyto transformací 

vypočtené souřadnice byly pouţity pro výpočet polárních vytyčovacích prvků bodu č. 11. 

6.2 Součinnost s vlastníky pozemků 

Vlastník pozemku jehoţ hranice měla být vytyčena (Město Janov), nebo na jejichţ 

hranici byl vytyčovaný minimálně jeden lomový bod (Miloš Malucha) byli pozváni 

písemnou pozvánkou (doporučený dopis) k účasti na projednání vytyčené hranice (obr. 

14). Obsah pozvánky byl napsán dle § 86 vyhlášky 26/2007 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pavel Osadník: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2011                                                                                                                                                                                    30 

  

 

vytyčovatel:        

 

Bc. Pavel Osadník       pan 

Výkon zeměměřických činností      Jan Malucha 
Náplavní 4  , Krnov                                                                                                

IČO 75025451                Pasek 107/1 
e-mail:  realplany@ tiscali.cz                                                                                 

tel. 554 620 791       700 30 Ostrava 

      774 434 493                                                                                                      

          
 

POZVÁNKA  K  ÚČASTI 
na projednání vytyčené hranice pozemku 

dle oddílu 8, § 86 vyhlášky č.26/2007 Sb. v platném znění 

 

 Váţený pane (paní), 

Na základě objednávkyMěsta Janov  

bylo provedeno vytyčení hranice (nebo její části)  dle § 85, vyhlášky č. 26/2007 Sb . 

pozemku  p.č  953/8  

v katastrálním území…Janov u Krnova 

Ţádáme Vás tímto k účasti na projednání (seznámení s označením a průběhem) vytyčené 

hranice výše uvedeného pozemku, které proběhne dne…1.2.2011 v 10:00  

přímo na místě vytyčované hranice. 

 

Další  související upozornění : 

 

- K účasti můţe vlastník pověřit svého zástupce na základě plné moci. 

- informaci o vytyčené hranici lze získat u vytyčovatele (nutno si předem domluvit 

schůzku se zeměměřičem provádějící vytyčení hranice). 

- V případě Vaši neúčasti se lze k průběhu hranice vyjádřit (do 10 dnů ode dne 

určeném k projednání vytyčené hranice) u vytyčovatele (technika provádějícího 

vytyčení hranice pozemku). 

- Má-li být do katastru nemovitostí zapsáno zpřesněné geometrické a polohové 

určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněná výměra parcely podle výsledku 

vytyčení hranice pozemku, je nutné vyhotovit pro tento účel geometrický plán. 

- Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním 

jednání není na překáţku. 

- Případný spor vlastníků o průběhu vlastnické hranice a o rozsahu vlastnického 

práva ke sporné části pozemku je možno řešit  občanskoprávní cestou. 

- Pověření zaměstnanci a osoby oprávněné k výkonu zeměměřické činnosti jsou 

oprávnění vstupovat a vjíždět v míře nezbytně nutné na dotčené pozemky - § 7 

zákona o zeměměřictví, č.200/1994 Sb. v platném znění. 

 

v Krnově dne: 14.1.2011  

      Bc. Pavel Osadník 

   zeměměřický technik provádějící vytyčení hranice pozemku 

                        razítko firmy a podpis 
 

     

Obr. 14  Pozvánka k vytyčení hranice 
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7 Vytyčení lomových bodů 

Samotnému vytyčení lomových bodů předcházel výpočet polárních vytyčovacích 

prvků, které byly nahrány do elektronického tachymetru a následně vytyčeny. Lomové 

body 11,12 byly vytyčeny polární metodou z pomocného měřického bodu 4003 dne 1. 2. 

2011 (příloha 1). Orientace byla provedena na body 000926112040, 4001 a 4002. Lomové 

body vytyčené hranice byly trvale stabilizovány plastovými mezníky. Plastové znaky 

vyhovovaly svými rozměry podmínkám uvedených v § 88 podle [8].  

Správnost vytyčení byla ověřena nezávislým kontrolním polárním měřením 

(příloha 1) a také zaměřením vzdáleností mezi vytyčenými body. 

7.1 Dokumentace o vytyčení hranice pozemku 

Dokumentace o vytyčení hranice pozemku se skládá z vytyčovacího náčrtu se 

seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů a protokolu o vytyčení hranice pozemku 

dle [8]. Ověřovatel (úředně oprávněný zeměměřický inţenýr) ověří předepsaným 

způsobem kaţdou samostatnou část dokumentace.                                         

7.1.1 Vytyčovací náčrt 

Vytyčovací náčrt (příloha č. 2) musí být vyhotoven ve vhodném měřítku, 

zaručujícím čitelnost a přehlednost. Vychází ze stavu katastrální mapy a obsahuje: 

- body geometrického základu, 

- vytyčené lomové body, 

- u polárních vytyčovacích prvků znázornění záměry, 

- měřickou síť, 

- tabulku s označením vytyčovací náčrt (dle tiskopisu Úřadu),    

- seznam souřadnic vytyčených bodů, 

- označeni identických bodů, 

- oměrné a kontrolní míry, 

- značku pouţité stabilizace, 

- v případě, ţe náčrt není orientován shodně s katastrální mapou orientaci k severu, 

- tabulku vytyčovacího náčrt (tab. 5). 
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Tab. 5  Tabulka vytyčovacího náčrtu 

7.1.2 Protokol o vytyčení hranice 

Protokol o vytyčení hranice (příloha č. 2) je vyhotoven tiskovým výstupem 

z počítače a je obsahově shodný a úpravou přiměřený tiskopisu dle [8] a obsahuje: 

  -    jméno a adresu vytyčovatele (název a sídlo), 

- číslo zakázky (protokolu), 

- datum vytyčení, 

- čísla vytyčovaných bodů a čísla parcel na jejichţ hranicích proběhlo vytyčení, 

- název okresu, obce a katastrálního území, 

- podklady ze kterých byla hranice určena, 

- popis vytyčovacích prací, 

- popis označení lomových bodů vytyčované hranice, 

- jména, adresy, vlastníků dotčených parcel a údaj o účasti, 

- oznámení o moţnosti zpřesnění na podkladě GP a souhlasného prohlášení o shodě 

vlastníků na průběhu hranic pozemků, 

- připomínky zúčastněných stran k výsledku vytyčení včetně jmen a podpisů, 

- datum, jméno, podpis a razítko vytyčovatele, 

- číslo ověření odborné správnosti a datum ověření. 
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8 Zaměření podrobných bodů 

Podrobné body č. 12-30 byly zaměřeny polární metodou z pomocného měřického 

bodu 4003 dne 1. 2. 2011 (příloha 1 zápisník Rec Elta) na základě poţadavků objednatele 

na polohu a rozměr nově oddělovaných pozemků. Orientace byla provedena na zhušťovací 

bod 000926112040 a pomocné měřické body 4001, 4002.  

Přesnost měření odpovídala charakteristice a kritériu pro přesnost podrobného 

měření a souřadnic podrobných bodů uvedených v příloze 13 vyhlášky 26/2007 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (kapitola 5.4.3 této diplomové práce). Lomové body nově 

navrhované hranice byly trvale stabilizovány plastovými mezníky spolu se signalizačními 

dřevěnými kolíky.  Plastové znaky vyhovovaly svými rozměry podmínkám uvedených v § 

88 dle [8].  

Dosaţená přesnost měření nově určovaných bodů byla ověřena zaměřením 

oměrných měr komparovaným ocelovým pásmem na vidlici. 
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9 Záznam podrobného měření změn 

Nově vyhotovený záznam podrobného měření změn je podkladem pro vyhotovení 

geometrického plánu více v [7]. 

ZPMZ se číslují v rámci katastrálního území v rozsahu 0001-9999 v jedné číselné 

řadě, a zaznamenávají se v něm výsledky podrobného měření změn. Kaţdé ZPMZ 

obsahuje: 

- popisové pole, 

- náčrt, 

- zápisník, 

- protokol o výpočtech, 

- záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů, 

- návrh zobrazení změny, 

- údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 

hranic.   

Přílohou tohoto ZPMZ 299 je dokumentace vytyčení hranice pozemku.  

9.1 Popisové pole 

Popisové pole (příloha č.1) musí odpovídat vzoru tiskopisu vydaného ČÚZK. Vzor 

je uveden příloze 16.7 dle [8] a v tabulce musí zpracovatel vyplnit pole:  

- název (jméno) zpracovatele, číslo GP, jméno a příjmení měřiče, datum zaměření, druh 

přístroje, 

- název katastrálního úřadu, pracoviště, obce a katastrálního území včetně čísla, čísla 

dotčených parcel, označení nově navrhovaných hranic, 

- číslo ZPMZ, souřadnicový systém, list KM. 

Pod tabulkou se uvede důvod změny GP a v případě GP pro rozdělení pozemku se 

informuje o souhlasu vlastníka s dělením pozemku. Za textem souhlasu je uváděno jméno 

vlastníka, místo a datum seznámení s označením nově navrhovaných pozemků.  
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9.2 Měřický náčrt 

Měřický náčrt ZPMZ 299 (příloha 1) zobrazuje body geodetického základu, 

identické body označeny značkou 1.10 dle [8], měřickou síť, dosavadní a nový stav 

polohopisu s vyznačením způsobu označení stabilizace lomových bodů nově oddělované 

hranice. Dále obsahuje čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů a mapové značky druhu 

pozemků, značky budov, oplocení, oměrné a jiné kontrolní míry.  

Formální náleţitosti měřického náčrtu odpovídají grafickému znázornění 

geometrického plánu. Náčrt je vyhotoven v takovém měřítku, aby byla zajištěna jeho 

reprodukce a všechny údaje byly zřetelné. Pro přehlednost je měřická síť vyznačena 

silnějším fontem a budovy jsou vytečkovány. Plnou tenkou čárou byl zobrazen dosavadní 

stav katastrální mapy, velmi tlustou plnou čárou stav nových hranic. Nová parcelní čísla 

byla zvýrazněna oválem, plastové mezníky značkou hraničního znaku. Neplatný stav 

hranice pozemku byl rušen dvěma krátkými plnými čárami, kolmo k rušené čáře a rušené 

parcelní číslo se podélně škrtlo tenkou čárou. Díly parcel byly označeny písmeny malé 

abecedy.  

9.3 Zápisník  

Výstup z měřického zařízení je obsahem zápisníku. Zápisník obsahuje čísla bodu 

geodetického základu, kontrolních, identických a nových bodů s měřenými údaji určující 

jejich polohu. Změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu  

a identických bodů, případně další měřené kontrolní údaje a doplňující popis. 

Protoţe pomocné měřické body 4001 a 4002 byly určeny technologií GNSS byl 

zápisník nahrazen výstupem z výpočetního protokolu zpracovatelského programu, 

protokolem určení bodů technologií GNSS (příloha 1) a protokolem GNSS měření 

s výpočtem lokální transformace (příloha 1). 

Zápisníky z Rec Elta 15 jsou ze dnů 30. 11. 2010 (příloha 1, tabulka 6) a 1.2.2011 

(příloha 1). 
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Janov u Krnova 30.11.2011 

 

1 MERENI/                                                                

2                                             Hz       0.0000 V1  91.5207 

3    2611-204  tr              E       233.27 Hz       0.0138 h     31.15 

4        4001                  E        61.47 Hz      74.3578 h     -0.85 

5        4002                  E        54.74 Hz     248.9007 h      0.80 

6    2611-204  tr                             Hz       0.0127 V1  91.4692 

7    2611-204  tr                             Hz     200.0124 V1 308.4025 

8        4002                  E        54.74 Hz      48.8980 h      0.82 

9        4001                  E        61.47 Hz     274.3551 h     -0.84 

10   2611-204  tr                             Hz     200.0102 V1 308.4907 

11          1                  E        62.16 Hz     254.1145 h      1.32 

12          2                  E        72.77 Hz     260.1979 h      1.23 

13          3                  E        74.60 Hz     253.3136 h      1.31 

14          4                  E        82.32 Hz     217.4791 h      4.67 

15          5                  E        66.16 Hz     206.8738 h      5.49 

16          6                  E        52.27 Hz     188.6632 h      4.48 

17          7                  E       106.83 Hz      54.8636 h     -1.15 

18          8                  E       107.78 Hz      88.5594 h      2.27 

19          9                  E       104.16 Hz      75.6447 h     -1.33 

20         10                  E       111.46 Hz      68.3625 h     -2.46 

21         11                  E       111.18 Hz      62.4839 h     -2.19 

22         12                  E         3.32 Hz      85.7453 h     -0.45 

23         13                  E        54.63 Hz      42.5928 h     -1.22 

24         14                  E        72.44 Hz      48.0110 h     -1.18 

  

Tab. 6  Zápisník Rec Elta 30.11.2010 

9.4 Protokol o výpočtech 

Veškeré geodetické výpočty byly prováděny v programu GEUS 15.5. Souřadnice 

bodů a výpočty jsou uváděny na dvě desetinná místa. Protokol o výpočtech v ZPMZ 199 

(příloha 1) obsahuje: 

  -    jméno, příjmení osoby provádějící výpočet, číslo ZPMZ, název katastrálního území,  

- seznam souřadnic bodů geodetického základu, 

- protokol o výpočtech metodou GNSS pomocných bodů 4001 a 4002,  

- souřadnice vypočtených bodů 4001 a 4002, 

- polární metodu, výpočet přechodného stanoviska 4003 a výpočet souřadnic 

identických bodů, 

- výpočet souřadnic vytyčovaného bodu 11 shodnostní transformací s vyuţitím ZPMZ 

191, 

- výpočet souřadnic vytyčovaného bodu 12 podobnostní transformací pomocí 

identických bodů, 

- seznam souřadnic vytyčovaných bodů, 
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- polární vytyčovací prvky bodů 11 a 12, 

- polární metodu, kontrolní zaměření vytyčovaných bodů 11,12 a zaměření podrobných 

bodů 13-30 z pomocného měřického bodu 4003, 

- vyrovnání do přímky podrobných bodů leţících na přímce,  

- kontrolní oměrné pro porovnání dosaţených výsledků měření s mezními hodnotami, 

- výpočty spojené s napojením změny a protokol o napojení změny, 

- výpočet číselně určených výměr, 

- seznam souřadnic nově určených bodů (tab. 7), 

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby provádějící výpočty. 

 

    

                          

                            Seznam souřadnic (S-JTSK) 

 Číslo bodu      Souřadnice obrazu              Souřadnice polohy      Poznámka 

                    Y          X    Kód kv.        Y        X    Kód kv. 

  

 052002990001  524747.08  1051189.15  8      524747.08  1051189.15                            

 052002990002  524759.04  1051185.87  8      524759.04  1051185.87                            

 052002990003  524758.55  1051194.03  8      524758.55  1051194.03                            

 052002990004  524739.23  1051233.79  8      524739.23  1051233.79                            

 052002990005  524582.89  1051192.10  8      524582.89  1051192.10                            

 052002990006                                524577.34  1051157.73       

 052002990007                                524579.14  1051147.61       

 052002990008  524586.64  1051136.09  8      524586.64  1051136.09                            

 052002990009                                524640.47  1051142.63       

 052002990010  524622.14  1051139.47  8      524622.14  1051139.47                            

 052002990011  524733.89  1051231.35  8      524733.89  1051231.35                            

 052002990012  524579.79  1051199.40  8      524579.79  1051199.40                              

 052002990013  524585.85  1051147.92  8      524585.85  1051147.92                           

 052002990014  524603.98  1051204.41  8      524603.98  1051204.41                            

 052002990015  524625.57  1051208.89  8      524625.57  1051208.89                            

 052002990016  524647.05  1051213.34  8      524647.05  1051213.34                            

 052002990017  524669.18  1051217.93  8      524669.18  1051217.93                            

 052002990018  524673.43  1051218.81  8      524673.43  1051218.81                            

 052002990019  524693.81  1051223.04  8      524693.81  1051223.04                            

 052002990020  524715.51  1051227.54  8      524715.51  1051227.54                            

 052002990021  524746.36  1051193.25  8      524746.36  1051193.25                            

 052002990022  524723.16  1051183.91         524723.16  1051183.91  3    

 052002990023  524702.17  1051175.48         524702.17  1051175.48  3    

 052002990024  524684.82  1051169.88         524684.82  1051169.88  3    

 052002990025  524681.44  1051173.24         524681.44  1051173.24  3    

 052002990026  524677.55  1051170.35         524677.55  1051170.35  3    

 052002990027  524674.99  1051164.91         524674.99  1051164.91  3    

 052002990028  524656.19  1051161.33         524656.19  1051161.33  3    

 052002990029  524634.66  1051157.22         524634.66  1051157.22  3    

 052002990030  524613.00  1051153.09         524613.00  1051153.09  3    

 052002994001                                524738.44  1051190.93       

 052002994002                                524626.73  1051168.65       

 052002994003                                524688.21  1051169.19       

  

                                         Tab. 7  Seznam souřadnic nově určených bodů 

 

Seznam nově určovaných bodů ZPZM 299 obsahuje úplné dvanáctimístné číslo 

bodu, souřadnice obrazu a polohy v pořadí X, Y. Kódy kvalit jednotlivých bodů jsou 

následující. Nebylo provedeno zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků dle 
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§19 odst. 4 katastrálního zákona, proto jsou body na vlastnických hranicích s kódem 

kvality 8. Tyto body současně mají svoji souřadnici obrazu, která je označena kódem 

kvality 0 a bod je upraven znaménkem mínus. Souřadnice polohy a obrazu v systému 

JTSK jsou u těchto bodů v analogových mapách shodné. Podrobné body uvnitř vlastnictví 

mají kód kvality 3, protoţe vlastník budoucím podáním geometrického plánu k zápisu do 

katastru nemovitostí spolu s listinou vyjadřuje svůj souhlas s jejím geometrickým  

a polohovým určením. Pomocné měřické body 4001, 4002, 4003 a podrobné body 6, 7, 9, 

které nejsou obsahem GP, mají pouze souřadnice polohy, znaménko mínus a kód kvality 0.  

Souřadnice polohy jsou souřadnice určené geodetickými metodami s přesností 

podle vyhlášky 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Souřadnice obrazu slouţí 

k zobrazení bodu v katastrální mapě. 

9.5 Záznam výsledků výpočtu výměr a dílů 

Záznam výsledku výpočtu (příloha 1) výměr parcel dílů obsahuje dle [1]: 

- číslo geometrického plánu, název katastrálního území a označení listu katastrální 

mapy s uvedením plošné sráţky, 

- sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem 

způsobu výpočtu, 

- případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením jeho 

velikosti a příčiny, 

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala. 

Pozemkové parcely 951/1 a 953/8 dotčené změnou jsou v souboru popisných 

informací evidovány s kódem způsobu určení výměry 0. Při výpočtu nových výměr nebo 

dílů v analogové mapě se tato výměra získá dvěma nezávislými výpočty. V tomto případě 

byly některé výměry nově vzniklých parcel vypočítány ze souřadnic v S-JTSK s kódem 

kvality 8 a díly následně vyrovnány na takto vypočtenou výměru. Kontrolní výpočet byl 

proveden planimetricky. Po ukončení kaţdého uceleného výpočtu výměr se provede 

porovnání celkových výměr dosavadního a nového stavu. Případný rozdíl musí být nulový, 

nebo shodný s vykazovanou opravou výměry. Rozdíl výměr skupiny mezi dosavadní         

a nově vypočtenou výměrou musí být menší neţ mezní odchylka dle [8]. Případný rozdíl 

se u výměr kódu kvality 0 rozdělí úměrně velikosti výměr parcel a dílů ve skupině. 
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Skupinu tvoří dělená parcela, nebo souvislý celek parcel jednoho vlastníka dotčených 

změnou.  

Grafické a kontrolní určení výměr nově vzniklých bylo určeno planimetrováním 

pomocí planimetru Planix 5000.  

9.6 Návrh zobrazení změny 

Návrh zobrazení změny má vţdy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve 

výměnném formátu více v [8]. U bodů změny se uvádí souřadnice polohy i obrazu. Tyto 

souřadnice se v případě přizpůsobení změny mapě mohou od sebe lišit do hodnoty dané 

mezní souřadnicovou chybou. Návrh zobrazení změny se odevzdává katastrálnímu úřadu 

ve formátu souboru *.vfk (příloha 1). 

V případě, ţe změna probíhá v analogových katastrálních mapách, vyhotovuje se 

návrh změny také na nesráţlivé, bezbarvé a průsvitné podloţce (příloha 1). Tento návrh 

v textové části obsahuje údaje o čísle ZPMZ , název katastrálního území, číslo mapového 

listu, měřítku katastrální mapy, plošnou sráţku, datum, jméno a příjmení zhotovitele. 

V grafické části jsou obsahem identické body opatřeny značkou, zaměřené lomové body 

navrhovaných hranic, navrhované hranice. Přiřazení změny se provádí v protokolu  

o výpočtech shodnostní, nebo afinní transformací.  

9.7 Ověření záznamu podrobného měření změn 

Ověření záznamu podrobného měření změn vyznačí ověřovatel předepsaným 

způsobem v pravém dolním rohu první strany záznamu podrobného měření změn  

a v pravém dolním rohu poslední strany jeho částí, pokud se části nebo přílohy skládají 

z více listů nebo archů, musí být spojeny podle [8]. 

Úřední oprávnění můţe získat fyzická osoba na základě splnění zákonných 

podmínek. Tato osoba zodpovídá za odbornou úroveň ověřených výsledků zeměměřických 

činností a za dosaţení předepsané přesnosti, správnosti úplnosti podle právních předpisů. 

Ověření odborné správnosti dle [10] se vyznačí textem: „Náleţitostmi a přesnostmi 

odpovídá právním předpisům“ současně s vyznačeným datumem, čísla evidence ověření 

výsledků a otisku razítka se státním znakem.  



Pavel Osadník: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2011                                                                                                                                                                                    40 

10  Geometrický plán  

Geometrický plán (příloha 3) je neoddělitelnou součástí listin, podle nichţ má být 

proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální 

mapy dle [7]. GP musí být vyhotoven způsobem zaručujícím jeho zřetelnost, dobrou 

čitelnost, stálost a moţnost reprodukce. Vyhotovuje se na tiskopisech ČÚZK, nebo jako 

tiskový výstup, který je obsahově shodný a přiměřený úpravou těchto tiskopisů. Jeho 

základní formát je A4. Větší formát se skládá do předepsaného formátu dle ČSN 01 3111 

tak aby sloţení nebránilo prohlíţení jednotlivých částí GP. Větší mnoţství listů se pevně 

spojí dle [8]. Geometrický plán má tyto náleţitosti: 

- popisové pole, 

- grafické znázornění, 

- výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

- seznam souřadnic, 

- výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. 

10.1  Popisové pole 

Popisové pole (tab. 8) je umístěno ve spodní části základního formátu GP  

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

vyhotovitel geometrického plánu vyplňuje: 

- účel pro který je GP vyhotoven, 

- číslo geometrického plánu, které se skládá z čísla ZPMZ, čísla zakázky zhotovitele 

plánu a úplného letopočtu, 

- údaje a vyhotoviteli GP, v případě fyzické osoby jméno, příjmení a adresu trvalého 

pobytu, 

- název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy, 

- způsob označení nových hranic v případě, ţe není jednotný, uvádí se u jednotlivých 

bodů v poznámce seznamu souřadnic, 

- údaje o ověření a potvrzení plánu. 
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        Tab. 8  Popisové pole GP   

 

10.2  Grafické znázornění  

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost 

kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení, přičemţ se vţdy 

pouţijí platné mapové značky dle [8]. Z rozsahu zobrazení musí být zřetelné zobrazení 

změny s jejím okolím. V případě, ţe jsou některé kontrolní body od změny vzdáleny, 

mohou se schématicky znázornit tak, aby byla vyloučena pochybnost o jejich totoţnosti.    

V grafickém znázornění (obr. 15) byly pouţity mapové značky dle [8] a to: 

- tenká plná čára pro stávající stav katastrální mapy, 

- plná velmi tlustá čára pro vyznačení nového stavu vlastnických hranic, 

- značka č. 1.05 pro hraniční znak, 

- nová parcelní čísla byla zvýrazněna oválem, 

- značky druhu pozemků byly vyznačeny podle údajů katastru pro dosavadní stav, pro 

nový stav bylo přihlédnuto ke skutečnému stavu v terénu a značky byly umístěny nad 

parcelním číslem, 

- rušený stav hranic pozemku byl vyznačen dvěma krátkými tenkými plnými čárami 

kolmo k rušené čáře a rušené parcelní číslo se podélně škrtlo tenkou plnou čárou, 

- díly parcel byly označeny písmeny malé abecedy, 

- mezi lomovými body nové hranice byly graficky vyznačeny délky mezi nimi, 
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- v grafické části jsou zobrazeny čísla bodů uvedených v seznamu souřadnic, 

- grafické zobrazení bylo orientováno k severu. 

 

 

    Obr. 15  Grafické znázornění GP  

10.3  Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem ČÚZK dle [8]. V části dosavadního stavu se uvádějí údaje podle 

katastru. Údaje o druhu a způsobu vyuţití pozemku se v části nového stavu uvedou podle 

skutečnosti zjištěné v terénu. Ke všem nově oddělovaným parcelám se v části evidenci 

právních stavů přiřadí informace o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách  

a také označení dílu parcel, které budou podkladem pro sepsání listin. V GP řešeného touto 

diplomovou prací bylo z jedné parcely odděleno více dílů, které se v novém stavu 



Pavel Osadník: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2011                                                                                                                                                                                    43 

slučovaly do jiné parcely, proto se uvedl ve výkazu dosavadního a nového stavu jen součet 

jejich výměr (tab. 9). 

V tomto GP jsou díly parcely 953/8 v původním stavu katastru vedené jako trvalý 

travní porost přidány do parcely 951/1 (orná půda). Při zápisu tohoto stavu do katastru 

nemovitostí je nutné doloţit územní rozhodnutí stavebního úřadu o změně druhu pozemku.  

 

 

     Tab. 9  Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 
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10.4  Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních 

bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y a X a kód 

kvality dle [8]. U bodů převzatých z předcházejících ZPMZ se uvádí číslo ZPMZ oddělené 

pomlčkou od vlastního čísla bodu, u nových bodů se uvádí pouze číslo bodu. Druh 

měřického systému se uvádí za nadpisem „Seznam souřadnic“.  

 

                      

                   Seznam souřadnic (S-JTSK) 

Číslo bodu  Souřadnice pro zápis do KN 

                      Y                X    Kód kv.  Poznámka 

 

         1  524747.08  1051189.15  8      sl. plotu 

         4  524739.23  1051233.79  8      sl. plotu 

         5  524582.89  1051192.10  8      sl. plotu 

         8  524586.64  1051136.09  8      sl. plotu 

       11  524733.89  1051231.35  8      pl. mezník 

       12  524579.79  1051199.40  8      pl. mezník 

       13  524585.85  1051147.92  8      pl. mezník 

       14  524603.98  1051204.41  8      pl. mezník 

       15  524625.57  1051208.89  8      pl. mezník 

       16  524647.05  1051213.34  8      pl. mezník 

       17  524669.18  1051217.93  8      pl. mezník 

       18  524673.43  1051218.81  8      pl. mezník 

       19  524693.81  1051223.04  8      pl. mezník 

       20  524715.51  1051227.54  8      pl. mezník 

       21  524746.36  1051193.25  8      pl. mezník 

       22  524723.16  1051183.91  3      pl. mezník 

       23  524702.17  1051175.48  3      pl. mezník 

       24  524684.82  1051169.88  3      pl. mezník 

       25  524681.44  1051173.24  3      pl. mezník 

       26  524677.55  1051170.35  3      pl. mezník 

       27  524674.99  1051164.91  3      pl. mezník 

       28  524656.19  1051161.33  3      pl. mezník 

       29  524634.66  1051157.22  3      pl. mezník 

       30  524613.00  1051153.09  3      pl. mezník 

  

                                                Tab. 10  Seznam souřadnic bodů GP             

 Pokud v rámci ZPMZ došlo k přizpůsobení změny mapě, jehoţ výsledkem 

jsou souřadnice obrazu rozdílné od souřadnic pro zápis do KN, jsou tyto souřadnice také 

obsahem tohoto seznamu. Seznam můţeme umístit na vhodné místo grafického 
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znázornění, nebo tvoří samostatnou část GP. Pokud není u všech bodů seznamu stejný druh 

stabilizace v terénu, doplní se seznam poznámkou o způsobu stabilizace (tab. 10). 

10.5  Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Tento výkaz obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle 

katastru a k němu příslušející kód BPEJ s výměrou BPEJ. Jedna parcela můţe být sloţená 

z více dílu o rozdílných kódech BPEJ. Tento výkaz (tab. 11) se vyhotovuje pouze 

v katastrálních územích, které evidují údaje o BPEJ, anebo v územích kde nejsou 

evidovány v dosavadním stavu, ale k parcelám nového stavu lze tyto údaje přiřadit 

z podkladů uloţených u katastrálního úřadu. 

 

      Tab. 11  Výkaz údajů o BPEJ 

10.6  Ověření geometrického plánu 

Ověření geometrického plánu provádí předepsaným způsobem úředně oprávněný 

zeměměřický inţenýr v popisovém poli geometrického plánu na všech stejnopisech. Pod 

otisk razítka připojuje podpis, datum a číslo evidence ověřovaných výsledků. 
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Úřední oprávnění můţe dle [10] získat fyzická osoba na základě splnění zákonných 

podmínek. Tato osoba zodpovídá za odbornou úroveň ověřených výsledků zeměměřických 

činností a za dosaţení předepsané přesnosti, správnosti a úplnosti podle právních předpisů.  

10.7  Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

Ověřovatel GP písemně ţádá katastrální úřad o potvrzení geometrického plánu na 

tiskopise ČÚZK, nebo tiskovým výstupem, který je obsahově shodný a přiměřený úpravou 

tomuto tiskopisu. Ověřovatel můţe v ţádosti zmocnit jinou osobu k projednávání 

případných vad a k převzetí potvrzeného geometrického plánu. Součástí ţádosti  

o potvrzení jsou nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a ZPMZ.  

Katastrální úřad přezkoumá před potvrzením GP jestli: 

- je geometrický plán vyhotoven pro účel dle [8], 

- je ověřen v rozsahu oprávnění ověřovatele, 

- má zákonem stanovené náleţitosti, 

- odpovídá platnému stavu katastru nemovitostí, 

- vyhovuje stanoveným předepsaným odchylkám, 

- měření je podle [8] připojeno na body geometrického základu, 

- jsou nové a změněné parcely správně označeny parcelními čísly. 

Pokud katastrální úřad neshledá vady v geometrickém plánu a je-li v souladu se 

ZPMZ potvrdí tento geometrický plán souhlasem s očíslováním parcel na všech 

předloţených stejnopisech. Při potvrzení musí katastrální úřad uvést číslo řízení, datum, 

jméno a příjmení zaměstnance, který plán potvrdil s otiskem razítka katastrálního úřadu se 

státním znakem. Jeden prvopis GP a záznam podrobného měření změn si katastrální úřad 

ponechá ve své dokumentaci pro další vyuţití. Zbývající stejnopisy GP vrátí ověřovateli.  

V případě zjištění vady v GP, vrátí tento nepotvrzený plán včetně ZPMZ 

ověřovateli s písemným odůvodněním nepotvrzení geometrického plánu. Následná ţádost 

o potvrzení GP se povaţuje za novou ţádost. Za vadu GP se nepovaţuje, pokud po 

předloţení plánu došlo v důsledku vedení katastru ke změně výměr parcel, nebo byla 

chyba způsobena nesprávnými údaji poskytnutými vyhotoviteli GP.  
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11 Závěr 

V této diplomové práci byl vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Janov u Krnova. Obsahem příloh této práce jsou všechny potřebné 

listiny, dokumenty a výpočty, které se po ověření úředně oprávněným zeměměřickým 

inţenýrem stávají součástí měřické dokumentace (ZPMZ) katastrálního úřadu, tak aby 

katastrální úřad mohl vyhotovený geometrický plán potvrdit.  

První teoretická část této diplomové práce popisuje historii státního mapového díla, 

které je v analogové podobě (na folii) v měřítku 1:2880, z kterého vychází platná 

katastrální mapa v katastrálním území Janov u Krnova. Část práce je věnována 

geometrickým základům pro vypracování geometrického plánu, které byly pouţity v této 

diplomové práci.  

Druhá část diplomové práce postupně popisuje provedené práce od získání 

potřebných údajů z katastru nemovitostí, přes rekognoskaci terénu, zeměměřické práce 

v terénu, výpočetní práce, náleţitosti ZPMZ aţ po vyhotovení a obsah geometrického 

plánu. Přesnost podrobného měření a souřadnic podrobných bodů odpovídá vyhlášce  

č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která je dána střední souřadnicovou chybou 

mxy = 0,14 m.  

Součástí vypracování tohoto geometrického plánu bylo vytyčení lomových bodů 

vlastnické hranice pozemku. Vytyčovaná hranice se stala obsahem katastrální mapy 

vyhotovením srovnávacího sestavení parcel na základě pozemkového přídělu. Srovnávací 

sestavení parcel je obsahem ZPMZ 191, které vypracoval katastrální úřad. Vyhotovení 

geometrického plánu proběhlo po předání vytyčené hranice vlastníkům dotčených 

pozemků. V průběhu vytyčování hranic pozemku bylo spolupracováno s vlastníky 

pozemků, kterých se týkalo vytyčování hranic, tak aby následně přispěli svým souhlasem 

s vytyčením a ke geometrickému a polohovému určení nově vzniklých parcel. 

Geometrický plán a všechny přílohy geometrického plánu vyhotoveného v této 

diplomové práci odpovídají platným právním předpisům. Po ověření úředně oprávněným 

zeměměřickým inţenýrem a potvrzením katastrálním úřadem se tento geometrický plán 

můţe stát nedílnou součástí listin pro zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí.  
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