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ANOTACE 

 

  Úkolem této diplomové práce bylo vyhotovit geometrický plán pro doplnění souboru 

geodetických informaci o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem. Cílem 

diplomové práce je komplexní řešení geometrického plánu, které se skládá z vyhledaní 

podkladu pro vyhotovení geometrického plánu na příslušném katastrálním pracovišti, měření 

změny v terénu , zpracovaní a vyhodnocení měřených hodnot a zpracování geometrického 

plánu dle platné vyhlášky 26/ 2007 Sb.,ve znění pozdějších předpisu ( katastrální vyhláška), 

ve znění vyhlášky č. 164/2009 

 

Klíčová slova: Geometrický plán, katastrální území, pozemkový katastr, katastr nemovitosti 

 

SUMMARY 

 Task of this thesis was to prepare a plan for geometrically by a file of geodetic 

information about the land not yet registered ways simplified. The work is a comprehensive 

solution to the geometric plan, which consists of Find substrate for making geometric 

príslušnem cadastral plan for the workplace, measuring changes in terrain, processing and 

evaluation of measured values and processing geometric plan according to the valid Decree 

26/2007 Coll., As amended regulation (Land Decree), as amended by Decree No. 164/2009 
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Seznam zkratek:  

BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

Bpv – Balt po vyrovnaní 

ČUZK – Český Úřad zeměměřických a katastrální 

DKM – Digitální katastrální mapa 

GNSS – Globální navigační družicový systém 

GP – Geometrický plán 

KMD – Katastrální mapa digitální 

KN – katastr  nemovitostí 

K. Ú - katastrálni území 

ML – Mapový list 

PB – Podrobný bod 

PK – pozemkový katastr 

SGI – soubor geodetických informaci 

S-JTSK – Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI – Soubor popisných informaci 

TB – trigonometrický bod 

ZE – Zjednodušená evidence 

ZhB – zhušťovací bod 
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1. Úvod 

Hlavním  cílem  diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro doplnění 

souboru geodetických informací o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem. 

Úkolem této diplomové práce bylo také vytyčení daných pozemků v terénu. Táto 

zeměměřická činnost je značně náročná, pokud nastane  případ , kdy geometrické a polohové 

určení pozemků  je určeno pouze zobrazením  průběhu hraníc v katastrální  mapě,  nebo 

v grafickém operátu dřívější pozemkové evidenci. 

Hranice pozemků  se  mohou  v průběhu  času  měnit působením  přírodních činitelů , 

nebo činností člověka. Některé hranice jsou postupem času neidentifikovatelné  nebo zničené. 

Proto je potřebná spolupráce s vlastníky parcel , který přispívají svým souhlasem   

ke stanovení nových vlastnických hraníc .  

Pozemky dotčené změnou jsou evidovaný  v katastru nemovitostí. Správu  katastru  

nemovitosti v katastrálním  území Krásna pod Lysou Horou  vykonává  katastrálně  

pracoviště Frýdek – Místek. V souboru geodetických informací je pro k.ú. Krásná pod Lysou 

Horou vedená platná mapa v KN v analogově formě měřítka 1:2880.  Krásná představuje 

rekreační obec v samém srdci Moravskoslezských Beskyd. Nachází se jihovýchodně od 

Frýdku Místku v údolí říčky Mohelnice a mezi vrcholy hor Travného a Lysé Hory. Střední 

nadmořská výška obce je 520 m n.m, ovšem podstatná část katastru se nachází ve vyšších 

polohách. Katastr obce má rozlohu 4 414 hektarů.  Na východě katastr hraničí s obci 

Morávka, na severovýchodě s obcí Pražmo, na severu s Raškovicemi a Janovicemi u Frýdku 

Místku, a na jihu se Starými Hamry. Obec se člení na několik místních  častí – Visalaje, 

Zlatník, Vyšní a Nižní Mohelnice, Jestřabí, Papežov, Dolní Krásná. Obec se vyznačuje 

poměrně nízkou  hustotou osídlení,  která v průměru činí 15,2 obyvatel na čtvereční kilometr . 

      

 



Bc. Tomáš Borovka  

Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informaci o pozemky dosud evidované zjednodušeným 

způsobem. 

 

2012    12 

 

Měřické činnosti a zpracování geometrického plánu jsem  rozvrhnul do těchto dílčích cílů : 

 Vyhledání podkladů a dokumentace na katastrálním pracovišti 

 Rekognoskace terénu 

 Vytyčení hranic v terénu 

 Zpracování naměřených dát 

 Zpracování geometrického plánu a jeho součástí 
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2. Historie katastru nemovitosti 

Jelikož  platnou  mapu v souboru  geodetických informací pro katastrální území Krásná 

pod Lysou Horou je analogová mapa v měřítku 1:2880, bude v této časti práce stručně 

popsaná historie mapového katastru na území České republiky. 

2.1. Stabilní katastr 

V roce 1810 na pokyn císaře Františka I. začaly práce na zcela novém katastru. 

Legislativní činnost vyvrcholila v roce 1817 kdy byl vydán patent Františka I.  

o pozemkové dani. Podle patentu měly být podrobeny dani plodné plochy bez ohledu na 

příslušnost pozemku k rustikálu nebo dominikálu . Pro mapovaní se používalo Cassiniho 

příčné válcové zobrazení v Soldnerově úpravě [1].  

Pro Čechy byl určen počátek v trigonometrickém bodě Gustenberg a pro Moravu 

počátek v trigonometrickém  bodě  na věži  kostela  svatého Štěpána ve Vídni. Výsledkem 

byla katastrální mapa v měřítku 1 : 2880. Z  josefského katastru byly převzaty některé 

zásady . Bylo převzato  rozdělení země na katastrální obce ( katastrální území ) , pozemky 

byly nazvané parcelami a označený parcelním číslem . Pozemkové parcely byly 

označovaný v původních  mapách červenými parcelními čísly a stavební parcely černými 

čísly.Vyhotovoval se parcelní protokol pro pozemkové a stavební parcely . Výpočty 

výměr se prováděly rozdělením parcel na jednoduché obrazce a plocha se počítala 

z odsunutých délek [1]. 

 

2.2.  Reambulace stabilního katastru  

Hlavním nedostatkem katastru, který byl především důvodem pro jeho revizi  

(reambulanci)  byl  nízký a nestejnoměrný odhad  čistého výnosu z cen plodin z roku 
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1824. To vedlo k  vydaní zákona 24. 5. 1869 o revizi  katastru daně pozemkové. Úkolem 

reambulace bylo jednorázové doplnění měřického a písemního elaborátu katastru všemi 

změnami  nastalými od  původního měření a provedení  nového tzv.  všeobecného vcenění  

a vtřídění pozemků. Při reambulačních prácích bylo rovněž uloženo stabilizovat 

trigonometrické body, opravit a doplnit jejich místopisy a zakreslit je do mapy [1].  

Reambulace byla dokončena v roce 1880 a od 1.1.1881 mohla být zavedena nová 

pozemková daň. Krátká doba na tak náročné a rozsáhlé dílo vedla k zaměstnávaní 

nezkušených a neodborných síl.  Výsledkem  bylo podstatné znehodnocení  map 

stabilního katastru [1]. 

2.3. Pozemkový katastr 

Pozemkový katastr  byl v roce 1918 převzat z evidovaného katastru v nezměněné formě. 

Během války nebylo možné provést podstatnější změny. K zásadním změnám dochází  

až od roku 1928,  kdy nabyl  účinnosti zákon č. 177 ze dne 16. prosince S. z. n. o 

pozemkovém  katastru  (katastrální zákon), doplněný vládním  nařízením č. 205/1928 S. z. n. 

a vládním nařízením 64/1930 S. z. n. [1]. 

Katastrální zákon zrušil předchozí předpisy vztahující se na pozemkový katastr  

a jeho vedení,  mimo ustanovení obsažená v tomto  zákoně. Byl definován jako geometrické 

zobrazení, soupis a popis veškerých pozemků v ČSR. Katastr sloužil jako podklad pro 

vyměřovaní daní, pro zakládání, obnovovaní a doplňovaní veřejných knih a jejich map. 

Sloužil jako pomůcka pro kartografické a výškopisné práce, pro statistické a hospodářské 

účely a pro ochranu památek. Měřické úřady byly pověřeny vedením katastru [1].  

Pozemkový katastr obsahoval podstatné, vedlejší a pomocné součásti. Podstatnými 

součástmi byly: 

 Měřický operát – katastrální a příruční  katastrální  mapa 

 Písemný operát – rejstřík parcel, parcelní protokol a záznam změn 
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 Sbírka listin 

 Úhrnné výkazy 

Postupně byly vydány podrobné předpisy pro katastrální služby „Instrukce A“ z roku  

1932 – byl to návod jak vykonávat měřické práce pro založení nového katastru původní 

katastrálním  řízením a „Instrukce B“ z roku 1933 – návod  jak vykonávat katastrální měřické 

práce pro vedení pozemkového katastru, který upravoval také formální a věcné náležitostí 

geometrických plánů. Tyto instrukce se do jisté míry používají dodnes [1]. 

Katastrální zákon zavedl novou zobrazovací soustavu platnou pro veškeré prováděné 

měřické práce, odstraňující nedostatky předchozí triangulace a zobrazení – Jednotnou 

trigonometrickou síť katastrální (JTSK).  [1].  

Mapování  podle Instrukce A se provádělo číselně v měřítkách 1:1000 a 1:2000. Mapy 

byly zobrazeny na zajištěném  papíře na hliníkových deskách. Rozvoj katastru narušili 

válečné události, druhá pozemková reforma v roce 1945 a komunistický převrat [1].  

    Po skončení 2. světové války přinesly poválečné konfiskace, navazující přídělové řízení, 

revize tzv. první pozemkové reformy a vyhlášení tzv. druhé pozemkové reformy zásadní 

změny vlastnických  práv k nemovitostem. Rozsáhlými změnami byla zasažena třetina území 

státu. Vznikal nový právní stav, který byl v hrubém nesouladu se stavem katastru  

a pozemkových knih, a to v rozsahu do té doby nebývalém. Složitost byla pak nezřídka 

násobena i tím, že přídělové řízení bylo kombinováno s již započatým řízením scelovacím. 

Přídělový operát nebyl všude založen zcela jednotně. Jeho měřickou část tvořil zejména 

grafický přídělový plán, který byl vyhotovován  zpravidla na zmenšeninách katastrálních map 

do měřítka 1:5000. Vytyčené hranice parcel byly v terénu označeny většinou jen kolíky [1].  

Nové hranice byly do plánu zakreslovány co nejjednoduššími způsoby a z takto 

přibližných zákresů byly zjišťovány dalším jednoduchým způsobem i výměry dělených 

parcel. Dne 8.5.1947  byl  přijat zákon č. 90/1947 Sb., o provedení  knihovního pořádku stran 

konfiskovaného  nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících  

se na přidělený majetek, který velice zjednodušil zápisy do pozemkových knih a zásadně 
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změnil principy desítky let platného knihovního práva. Připuštěno bylo používání 

provizorních a málo přesných  měřických podkladů. Během několika let vznikl neutěšený 

stav, který nebyl dodnes napraven. Příděly nebyly zaměřeny a nové hranice nebyly 

v katastrálních  mapách zobrazeny. Původní technické podklady (grafické přídělové plány)  

jsou přitom již často nečitelné, poškozené nebo jsou i ztraceny. Většina započatých 

scelovacích  řízení nebyla nikdy dokončena a na takovém  území vznikl chaotický právní stav. 

Kompetence k dokončování  započatých  scelovacích řízení a k upřesňování nebo 

rekonstrukci přídělů přísluší v současné době pozemkovým úřadům na základě zákona  

č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech [1].  

Dne 1.1.1951 nabyl  účinnosti  zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. Tzv. střední 

občanský zákoník z  r.1951 zavrhl po staletí osvědčenou  zásadu římského práva superficies 

solo cedit a výslovně stanovil, že stavba není součástí pozemku. Došlo i k definitivnímu 

opuštění intabulačního principu zápisů do pozemkových  knih a vlastnictví se nadále 

nabývalo samotnou  smlouvou nebo přecházelo ze zákona, výrokem soudu, úřadu nebo 

orgánu veřejné správy. Střední občanský zákoník završil postupný úpadek významu  

a spolehlivosti zápisů v pozemkových knihách i v pozemkovém katastru [1].  

V nově  panujících  politických poměrech  zcela upadl zájem na evidování 

soukromých práv k nemovitostem. Socialistické hospodářství bylo založeno na plánování 

zemědělské výroby a k naplnění těchto ambicí bylo potřeba především znát kdo půdu 

obhospodařuje a nikoliv kdo ji vlastní. Na tomto požadavku byla v roce 1956 založena 

Jednotná evidence půdy (JEP). Pozemkový  katastr byl opuštěn (aniž by bylo dosaženo jeho 

souladu se skutečností) a přestal být nadále udržován. JEP  neměla základ v obecně závazném 

právním předpisu a byla zakládána jen na základě usnesení vlády č. 192 z 25.1.1956. 

Podstatou  JEP  bylo evidování užívání půdy bez ohledu na vlastnické vztahy. Soukromá 

práva k nemovitostem  nepodléhala v letech 1951-1964  žádné úplné a systematické evidenci 

[1].  
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2.4.  Jednotná evidence půdy 

Jednotná evidence půdy byla založena v letech 1956 až 1960 urychleně na celém 

území státu, u níž se počítalo v pravidelným  vedením a udržováním v souladu se skutečným 

stavem v přírodě. Vycházela z usnesení vlády ze dne 25. ledna 1956. JEP se zakládala  

na vyšetření skutečného stavu  užívaní půdy s využitím podkladů z pozemkového katastru, 

zastavovacích  plánů, grafických přídělových plánů. Pracovalo se s otisky katastrální mapy na 

nezajištěném  papíře, měření bylo maximálně zjednodušeno bez stabilizace a bez kontrol. 

Byly povoleny trojnásobné odchylky ale výjimečně i více. Nezaměřené novostavby bylo 

přípustné doplnit přibližnou lokalizací. Vzhledem k rozsahu díla a krátkosti času byly  využity 

neodborné sily, takže ani velmi mírná kritéria přesnosti nemohla byt dodržena[1].  

 

2.5. Současný katastr nemovitostí České republiky 

Nabyl  platnosti 1. 1. 1993, vytváří právní katastr spojující funkce pozemkového katastru 

a pozemkové knihy. Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen 

"nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. 

Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle 

zvláštního předpisu a to zákona265/1992  Sb.ve znění pozdějších předpisů [3]. Specifickým 

problémem katastru jsou parcely ve vlastnictví  občanů, které byly sloučeny do větších 

půdních celků. Parcely nejsou  zobrazeny  v platných mapách  katastru  nemovitostí ale pouze 

v souboru popisných informací. 
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3. Vyhledaní podkladů na katastrálním úřadě 

 Pro vyhotovení geometrického plánu a vytyčení hranice bylo potřeba získat podklady  

na katastrálním  úřade, bez kterých geometrický plán a vytyčovací náčrt nelze vyhotovit. 

Závazným  podkladem  pro vyhotovení geometrického plánu jsou  údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací [2].. 

 Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů  dřívějších pozemkových 

evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud  nejsou 

dosud vyznačeny v souboru geodetických  informací a souboru popisných informací katastru 

nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa [2]. 

 Podklady byly vyhledány na Katastrálním úřade pro Moravskoslezský kraj, 

katastrální pracoviště Frýdek Místek. Na katastrálním pracovišti mi poskytly snímky pro 

zájmové území z map katastru  nemovitosti č.V.S.XXI-13-9, V.S.XXI-13-6 v měřítku 1:2880 

s údaji o srážce mapového listu  p= 1.20% , 2.70%(viz. příloha č.2), a map pozemkového 

katastru 9 a 6 (viz. příloha č.1), mapy BPEJ s přibližným zákresem parcel (viz.příloha č.3), 

geometrický plán č.j.140/37 (viz. příloha č.7). Součástí  přípravných  prací je vyhledávaní 

dalších  podkladů v archivu  katastrálního úřadu  jako  jsou  náčrty týkající se dané lokality. 

Nalezl jsem polní náčrt č.16 (viz. příloha č.4), který souvisí s vytyčovanými parcelami, 

seznam souřadnic polygonových bodů z mapování z roku 1944. (viz. příloha č.5). Zmíněné 

mapování proběhlo v souřadnicovém systému SK. ( Svatý Štěpán). Výsledné souřadnice byly 

transformovaný do S-JTSK. Zápisník měřených dát z roku 1944 (viz. příloha č.6). Dalším 

podkladem pro vyhotovení geometrického plánu  byl výměnný formát (soubor *.vfk) 

obsahující souřadnice bodů v S-JTSK a popisné informace o parcelách vedené v informačním 

systému katastru nemovitosti (ISKN).  Mapy KN a PK byly též  poskytnutý i jako rastrový 

soubor  ve  formátu *.cit.  
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4. Přípravné práce před měřením v terénu    

 Po získaní podkladů  z  katastrálního úřadu byly vlastníci sousedních parcel písemně 

obeznámeni o plánované  změně a na  nutnost i vstoupit na jejich pozemky. Ze zápisníku  

jsem vypočetl  souřadnice podrobných  bodů  polohopisu  na obvodě vytyčovaných pozemků. 

Tímto postupem byly vypočteny souřadnice všech podrobných bodů polohopisu 

vytyčovaných pozemků. Z geometrického plánu č. 140/37 byly vypočtené body  

č. 047010710022, 047010710020, 047010710021, 047010710023. 

4.1 Transformace a ztotožnění  mapových podkladů  

Transformace souřadnic představuje převést body z jedné souřadnicové soustavy  

do souřadnicové soustavy  jiné. Mapy katastru nemovitosti a mapy pozemkového katastru  

ve formě digitálního rastrového souboru  jsem digitalizoval v programovém  prostředí  

programu Geus verze 15.5.  a transformoval již do existujícího souboru dat vypočtených dle 

zápisníku měřených dat z roku 1944. 
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5. Rekognoskace terénu 

Předtím než bylo možné začít měřické a vytyčovací práce v terénu bylo nutné provést 

rekognoskaci území, které budeme následovně zaměřovat a zjistit stav bodového pole  

a vyhledat  identické body. Pomocí  podkladů vyhotovených z dat získaných na katastrálním 

pracovišti   jsem  tyto body vyhledal v terénu a ověřil jejich polohu. V blízkém okolí jsem 

nalezl hraniční kameny z dřívějšího měření (polní náčrt č. 16 z roku 1944). V okolí 

zaměřované změny nebyly  body podrobných polohových polí, proto jsem se rozhodl na 

určeni nových pomocných bodů použit globálního navigačního satelitního systému. 

 

Obrázek č. 1. –Výřez ortofoto mapy se zákresem dotčených parcel 
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6. Zeměměřické činnosti v terénu 

Zeměměřické činnosti musí byt provedený tak, ab při použití geodetických metod 

umožnily určit souřadnice lomových bodů změny s přesnosti, která je dána základní 

střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14, která se vztahuje k nejbližším bodům 

polohového bodového pole. Relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední 

chyba délky md. Délky se určují s přesnosti, která je dána základní střední chybou délky 

md vypočtenou podle vztahu : 

20

12

d

d
kmd , kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k se vypočte jako 

√2 násobek základní střední souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu 

s nižší přesností [2]. 

        Měření v terénu musí být realizováno tak, aby jeho výsledek mohl být přesně zobrazen  

a spojen s nezměněným a správně zobrazeným polohopisným obsahem katastrální mapy [2]. 

         Při měření se ověří, zda se v terénu nezměnila poloha bodů geometrického základu  

a identických bodů, popřípadě identických linií hranice. Body polohového bodového pole  

se ověřují podle geodetických údajů nebo z výsledků měření. Ověření identických bodů  

se provede určením jejich vzájemné polohy (například polárním zaměřením) nebo změřením 

vzdálenosti identického bodu od nejméně dvou jiných bodů, které lze považovat za identické, 

nebo od bodů polohového bodového pole a porovnáním výsledku s odpovídajícími mírami 

v dokumentovaných výsledcích jeho původního určení nebo v katastrální mapě [2]. 

          Poloha lomového bodu  změny se jednoznačně určí měřením a ověří oměrnými nebo 

jinými kontrolními mírami. Nelze-li oměrné míry nebo jiné kontrolní míry změřit 

pro překážky přímo, například brání-li tomu porost, změří se nepřímo, například z jiného 

pomocného bodu zřízeného pro daný účel, nebo se poloha lomového bodu změny určí 

nezávisle dalším měřením [2]. 

        



Bc. Tomáš Borovka  

Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informaci o pozemky dosud evidované zjednodušeným 

způsobem. 

 

2012    22 

 

 Výsledky měření se zaznamenávají do tiskopisu Úřadu nebo polním registračním 

zařízením. Textový výstup z registračního zařízení s výsledky měření musí být obsahově 

shodný a úpravou přiměřený tiskopisu Úřadu. Pokud k měření bylo použito technologie 

GNSS, zápisník měření se netiskne. Výsledky měření se připojí k záznamu podrobného 

měření změn [2]. 

 

6.1. Geometrický základ měření  

Geometrickým základem podrobného měření jsou: 

 Body polohového bodového pole, případně pomocné měřické body, v případě použití 

technologie globálního navigačního družicového systému také body referenční sítě 

permanentních stanic 

 V terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body, charakterizované kódem 

kvality 3 určené v S-JTSK [2] 

 

6.2. Stabilizace a zaměření pomocných bodů měřické 

sítě 

Při rekognoskaci terénu byly stabilizovány ocelovými  trubkami pomocné měřické 

body č. 4002, 4007, 4014.  Pomocí GPS aparatury bylo metodou  rychlou statickou  

provedeno jejích polohové a výškové zaměření. Poloha a výška se určuje výpočetním 

postupem  z družicových signálu přijímaných  nejméně ze dvou  bodů.  Antény byly umístěny 

ve známe  výšce nad  měřickou  značkou. Souřadnice a výšky bodu se nemůžou určovat 

pouze z  jednoho vektorů – jsou nutné dva, nebo druhé nezávislé určení s časovým  odstupem. 

Proto bylo při určovaní pomocných bodů  metodou GNSS pro vyloučení hrubé chyby, 

provedeno dvojí nezávisle měření. Při dvojím  nezávislým měření technologií GNSS je 

časový interval mezi dvojím zaměřením minimálně 1 hodina. 
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Kontrolní měření v tomto případě proběhlo v ten samý den s časovým odstupem tři  hodiny. 

6.3. Globální polohový systém - GPS     

GPS bylo původně určeno k vojenskému využití a po určité době k měření Země. 

Později byl systém uvolněn i pro civilní využití a ne pouze pro vojenské účely. První hlavní 

aplikace byly námořní navigace a geodetické měření. Celý GPS systém se skládá ze tři 

segmentů : 

 kosmický segment – družice obíhající kolem Země, 

 řídicí segment – stanice umístěné podél rovníku, které kontrolují a řídí družice, 

 uživatelský segment – přijímače GPS signálu [4].  

GPS má četné výhody proti klasickým měřickým metodám: 

 není nutná viditelnost mezi body, 

 leze ji použít v jakoukoliv denní dobu a při jakémkoliv počasí, 

 naměřené výsledky mají velmi vysokou geodetickou přednost, 

 většina prací může být provedena v kratším čase a s méně lidmi [4]. 

Aby GPS pracovalo, je nutné, aby GPS anténa mohla přijímat signál od nejméně 4 družic 

pohybujících se 15° nad obzorem a současně nesmí být družicový signál blokován vysokými 

budovami nebo stromy a pod., nedá se měřit uvnitř staveb, v podzemí apod., proto je GPS 

obtížné používat v centrech měst nebo v lese [4]. 
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Obrázek č. 2. – jak správně používat GPS 

 

Existuje několik metod měření, které se používají pro většinu měřických GPS přijímačů a to: 

 Statická metoda 

 Rychlá statická metoda 

 Kinematická metoda 

 RTK – kinematická metoda v reálném čase [4] 
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Na určení souřadnic pomocných bodů bylo použito  rychlou statickou  metodu, které 

směrodatná odchylka v poloze je 5 až 10mm + 1 až 2 ppm. 

Druhé nezávisle měření jsem opakoval po 3 hodinách  v ten den. 

 

6.4.  Popis  přístroje GPS 

Pro určení souřadnic bodů geometrického základu měření jsem použil metodu za pomoci 

GPS. Pro tuto metodu sem se rozhodl pro nepřístupný terén.  

Měření bylo prováděno přístrojem Ashtech ProMark2 a pro určení polohy bodů 

geometrického základu byla použitá metoda  rychlá  statická  . Před začetím samotného 

měření bylo nutné stanovit transformační klíč. 

 

 

Obrázek č. 3 - Ashtech ProMark2 
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Ashtech ProMark2 je měřický systém od Thales Navigation, je dodáván jako 

kombinovaný přijímač s centimetrovou přesností pro měření a mapovaní. Obsahuje 

integrovaný doplněk WAAS/EGNOS pomáhající při navigaci na vyhledávaný měřický bod, 

 je spolehlivým pomocníkem. Kompletní GPS přístroj s novým software tvoří přehledný 

celek, který nepřináší žádné problémy při měření. V módu měření, kdy se používá nová velmi 

přesná jednofrekvenční anténa Ashtech ProAntenna a software pro postprocesing 

AshtechSolutions, je vše podřízeno jednoduchosti obsluhy. Tyto prostředky určí polohu bodů 

velice přesně a spolehlivě během krátké doby. Tento přístroj se již nevyrábí, ale je k dostání  

v repasovaném stavu.  

 

6.5.  Určení transformačního klíče 

Jedna se o stanovení identických bodů  v systému ETRS-89 a JTSK. Pokud pracujeme 

s GPS, všechny určené souřadnice a souřadnicové rozdíly jsou vyjádřené v pravoúhlém 

geocentrickém systému ETRS-89. Na převod souřadnic do JTSK  používáme 7-parametrovou 

transformaci (parametry v translačním  posuvu, měřítkový faktor a rotační posuv). Vzhledem 

k deformaci JTSK je třeba určovat  transformační parametry samostatně pro každou lokalitu. 

Transformační klíč se určuje s identických bodů a musí byt minimálně tři. Podklady  

pro určení transformačního klíče jsem získal z portálu czepos.cuzk.cz. Pro transformaci sem  

si použil body 000036040060, 000936030290, 000936030220, 000936050010, 

000936042260, 000936080490, 000936080480. Souřadnice a výšky jsou uvedený a tabulce 

číslo 1 a příloze č.11. 
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Tab. č.1 - Souřadnice bodů transformačního klíče. 

Souřadnice identických bodů: 

  Číslo bodu    ETRS-89: B          L              h 

S-JTSK:  Y          X              Z 

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

000036040060  49°34'48.79640  18°32'40.96810  608.440 

454141.030      1131445.870     565.420 

000936030290  49°36' 4.10620  18°31'24.59030  495.960 

455478.490      1129001.070     452.990 

000936030220  49°36'48.96600  18°28' 6.39730  491.410 

459329.350      1127290.880     448.450 

000936050010  49°29'34.79940  18°30' 3.79750  928.960 

458089.090      1140853.150     885.830 

000936042260  49°31'25.27077  18°33' 1.44499  661.639 

454246.550      1137746.100     618.550 

000936080490  49°36'29.84037  18°26'44.71544  504.622 

461012.620      1127743.240     461.650 

000936080480  49°35'33.91650  18°25'23.23458  607.292 

462787.290      1129328.290     564.410 
 

 

Další výpočty a protokoly o  transformaci a měření jsou  uvedeny v příloze(viz příloha č.11). 
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6.6. Zaměření podrobných identických a kontrolních 

bodů 

Po rekognoskaci terénu a určení souřadnic pomocných bodů  měřické sítě metodou 

GNSS jsem začal s měřením polygonových pořadů. Území dotčené změnou bylo pokryto 

třemi polygonovými pořady, jejichž schéma a výpočet je součástí přílohy č. 11 (ZPMZ). 

Z bodů polygonových pořadů jsem následně vytyčil podrobné body polohopisu na hranici 

vytyčovaných  pozemků, jejichž souřadnice byly vypočteny ze zápisníků měření z roku 1944 

a geometrického plánu  č.j. 140/37. Takto vytyčené původní hraniční znaky  jsem kontrolně 

zaměřil polární metodou. Při kontrolním výpočtu jsem  ukládal nové souřadnice. Pokud 

nebyly při vytyčení nalezeny původní znaky osadil jsem lomové body hranice vytyčovaných 

pozemků  plastovými znaky a provedl jsem kontrolní zaměření pomocí kontrolních 

oměrných.  

6.7.  Použitá měřická technika  

Pro měření v terénu jsem použil měřický přístroj a pomůcky: 

- Topcon GTS 700 + stativ, odrazný hranol, ocelové pásmo 

Totální stanice Topcon GTS 700 má interní paměť, do které se při měření ukládají 

měřené podmínky, výpočetní konstanty a provozní podmínky atd. Data a další informace  

se ukládají do interní paměti, které se následovně můžou přenést do externí paměti např.  

do počítače. Topcon GTS-700 obsahuje software pro provádění měření v souřadnicích, 

výpočet vytyčovacích prvků, měření odsazené délky a tak dále. Naměřené hodnoty  

se zobrazují na přehledném LCD displeji. 
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Obrázek č. 4 - Topcon GTS-700 

 

 

Technické parametry: 

- Měření délek: přesnost……………..± 2mm + 2ppm 

- Měření úhlů:   přesnost…………………………±2´´ 
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7. Výpočetní práce 

Výpočty byly zpracovány v počítačovém  programu firmy Geus, verze programu 

15.15.22.  Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů 

(polární metoda včetně volného stanoviska, protínání směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, 

výpočet výměr, průsečíky přímek…). Veškeré výpočty  jsou dokumentovány výpočetním  

protokolem s možností kontroly mezními odchylkami. Přímou součástí základní verze 

programu jsou formáty prakticky všech běžně dostupných  typů totálních stanic v ČR. GEUS 

je také jednodušším zeměměřickým CAD systémem. Jeho největší výhodou je přímá 

specializace na oblast  tvorby map od úplného základu. Do těchto vlastností patří především 

bezproblémová změna měřítka mapy bez ztráty informací a vzhledu, vyspělá spolupráce  

se seznamy souřadnic včetně změny kresby reagující na změny souřadnic ve výpočtech apod. 

Program obsahuje téměř všechny značky dle mapového klíče původní ČSN (a samozřejmě 

také všechny značky pro tvorbu katastrální mapy). Lze vytvářet bloky kresby, které se chovají 

jako značka a tím vytvářet vlastní značky. Kresbu lze dělit až do 64 vrstev. Mimo jiné lze 

provádět následující akce: hromadná editaci kresby, výběry a filtrace prvků přes číslo bodu, 

barvu, vrstvu, kód značky atd. V programu Geometr verze 15.0.05 jsem sestavil tabulky 

geometrického plánu. Program obsahuje i možnost exportu tabulek přes formát DXF i do 

jiných grafických programů. 
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8. Záznam podrobného měření změn 

Nově vyhotovený záznam podrobného měření změn je podkladem pro vyhotovení 

geometrického plánu [2]. ( viz. příloha č.11.) 

Záznam podrobného měření změn obsahuje: 

 Popisové pole 

 Náčrt 

 Zápisník 

 Protokol o výpočtech 

 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů 

 Návrh zobrazení změny 

 Údaje o seznámení vlastníku  s označením a s průběhem  nových  nebo 

změněných hraníc 

Ověření záznamu  měření změn vyznačí ověřovatel  předepsaným  způsobem  v  pravém 

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

poslední strany jeho časti [2].  

8.1. Popisové pole 

Formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem úřadu pod názvem „ 

Záznam podrobného měření změn “ dle [2]. 

Popisové pole podle předtisku obsahuje: 

 Datum, přístroj, jméno a příjmení osoby, která změnu zaměřila 

 Číslo záznamu, souřadnicový systém, číslo geometrického plánu 
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 Název katastrálního území, obce, změnou dotčené parcely [2] 

 

Tab . č. 2 - popisové pole ZPMZ. 
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8.2.  Náčrt 

Náčrt obsahuje zobrazení geometrického základu, měřické sítě, identické body, 

dosavadní a nový stav polohopisu, čísla bodů, parcelní čísla, mapové značky, druh pozemků, 

značky budov, oplocení a ohraničení, oměrné a jiné míry. U zaměřovaných budov je vhodné 

uvést jejich popisné nebo evidenční číslo a způsob využití. 

Náčrt se vyhotovuje v takovým  měřítku aby údaje byly zřetelné i při jeho případné 

reprodukci. Není na závadu, jsou-li v náčrtu zobrazeny skutečnosti nad rámec stanoveného 

obsahu a je-li významnější obsah zvýrazněn (například měřická síť červeně, budovy 

šrafováním), ale nesmí tím být zhoršena čitelnost nebo reprodukovatelnost náčrtu. [2] 

Číslo bodu, jehož poloha byla určena z výsledků měření dokumentovaných  

v předchozím záznamu podrobného měření změn, obsahuje na prvém místě číslo tohoto 

záznamu podrobného měření změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu. Náčrt má 

formát A4 a v případě většího formátu se skládá do tohoto formátu.[2] 

Náčrt ZPMZ 1071 je v příloze č. 9.  

8.3.  Zápisník 

Zápisník obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických 

a nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, změřené údaje pro ověření polohy 

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

doplňující popis bodů.[2] 
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Tab. č. 3- zápisník polygonového pořadu č.1 

;Měřeno přístrojem GTS-700/GTS-600 

; Zakázka: KRAS_SIG,   

Měřil:: Tomáš Borovka 

 Datum:17/11/11 korekce:0 mm/km 

4001 0.000  

4003 58.8600 0.000 384.1472 106.0832 

4002 66.5300 0.000 40.8584 115.8346   

-1 

24 25.2330 0.000 168.2408 102.5048 *KAM739 

1 20.7810 0.000 13.8210 110.4202 *KAM738 

/ 

4003 0.000  

4001 58.8430 0.000 198.7314 94.1572  

4004 34.8970 0.000 25.6434 110.1596  

-1 

2 22.5440 0.000 135.2144 106.2636 *KAM737 

3 33.3630 0.000 48.3786 109.9476 *KAM737 

/ 

4004 0.000  

4003 34.8270 0.000 115.6288 90.6108  

4005 58.8760 0.000 348.8348 109.4144  

-1 

25 22.9760 0.000 186.5606 96.7664 *KAM710 

3 12.0480 0.000 34.7204 100.1356 *KAM736 

4 38.7280 0.000 392.2952 110.4750 *KAM735 

/ 

4005 0.000   

4004 58.7970 0.000 192.4542 91.1788  

4006 45.0040 0.000 393.2806 112.8748  

-1 

5 10.2640 0.000 68.4536 108.1058 *KAM734 

6 26.0340 0.000 398.9494 114.3446 *KAM733 

7 45.0040 0.000 393.2762 112.8608 *KAM732 

/ 

4002 0.000  

4007 150.5860 0.000 192.9032 106.8304  

4001 66.4050 0.000 10.0262 84.6352   

-1 

4008 72.0010 0.000 290.5138 113.5726 

Kompletní zápisník se nachází v příloze  č.11, tab. č.3  je jen část se zápisníku. 
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8.4. Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech obsahuje: 

 Seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů  polohopisu  katastrální 

mapy použitých pro výpočetní práce, 

 vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

  výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

 seznam souřadnic nově určených bodů, 

 datum,jméno,příjmení a podpis osoby,která výpočty prováděla [2]. 

Tab. č.4 – seznam pomocných bodů 

Seznam souřadnic(S-JTSK):  

č.bodu            Y         X       K.v. 

047010714002  458238.74  1131005.26 3 – bod určen GPS 

047010714007  458384.84  1131037.88 3 – bod určen GPS 

047010714014  458513.58  1130883.16 3 – bod určen GPS 
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Tab. č.5 – Souřadnice převzaté dle polních náčrtu z roku 1944 

     Číslo bodů              Y[m]             X[m]  

047010710564   458162.65  1130985.99  

047010710565   458223.53  1131044.42  

047010710566   45292.94  1131066.44  

047010710567   458353.00  1131080.72  

047010710568   458413.93  1131124.82  

047010710569   458483.73  1131142.1  

047010710334   458384.90  1130847.28  

047010710335   458475.36  1130901.39  

047010710336   458503.70  1130934.27  

047010710337   458534.12  1130963.73  

047010710338   458582.09  1131018.94  

047010710659   458524.31  1130873.58  

047010710666   458491.31  1131000.52  

047010710667   458446.97  1131036.25  
 

 

polární metodu – polární metoda byla použita pro výpočet pomocných bodů  

     a podrobných bodů změny, 

 

Tab. č.6 – Výpočet polygonového pořadu č.1 . 

Výpočet polygonového pořadu č.1 ============================================== 

    Lokalita :                                      Číslo polyg.pořadu:    0 

    Pořad :  oboustranně orientovaný                Vyrovnání:  klasické 

  

       ==Číslo bodu============== Y ============ X === 

       ===============Směrník=======Délka============= 

  

           Orient.posun=  293.1110 

        0470 1071 4002          458238.74     1131005.26 

                           303.1347        64.48 

        0470 1071 4001          458174.35     1131008.44 

                            46.4253        58.58 

        0470 1071 4003          458213.38     1131052.12 

                            73.3346        34.44 

        0470 1071 4004          458244.84     1131066.13 
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                           106.5376        58.22 

        0470 1071 4005          458302.76     1131060.16 

                           107.3622        44.08 

        0470 1071 4006          458346.55     1131055.07 

                           126.8616        41.97 

        0470 1071 4007          458384.84     1131037.88 

           Orient.posun=  127.4748 

       Součet délek v pořadu  =       301.78 

       úhlová odchylka       =       -0.0134 [g] 

       Polohová odchylka     =          0.02 [m] 

       Oy =        -0.01    Ox =        -0.01 

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

       Minimální délka strany =         34.44 [m] 

       Maximální délka strany =         64.47 [m] 

       Max.poměr soused.stran   =  1 :   1.7 

       Max.poměr stran v poradu =  1 :   1.9 

       Max.vybočení           =          0.4  SPK 

       Max.odklon od SPK      =        182.9  [g] 

       Počet vrcholu          =          7 

 

== 1   Polární metoda  ==================================================== 

       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

 ST: 0470 1071 4001  

  1: 0470 1071 4003     58.86  2   0.00  384.1472 106.0832 

  2: 0470 1071 4002     66.53  2   0.00   40.8584 115.8346 

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

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

 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní: 

  1:  0470 1071 4003     62.2781       -0.00      0.19     

  2:  0470 1071 4002     62.2763        0.00      0.19     

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

 Výsledná orientace :   62.2772 

-- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

     0470 1071 0024     25.23  2   0.00  168.2408 102.5048 

                    458162.72   1130986.07 

 -- Kontrolní určení bodu  0470 1071 0024  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   458162.65   X:   1130985.99   Z:      0.00 

 Nový:        Y:   458162.72   X:   1130986.07   Z:      0.00 

 Rozdíl:     Dy:       -0.07  Dx:        -0.08 

   Up=    0.07 

 -- #Bod přepsán. Uloženy nové souřadnice. --------------------------------- 

     0470 1071 0001     20.78  2   0.00   13.8210 110.4202 

                    458193.42   1131015.95 

 -- Kontrolní určení bodu  0470 1071 0001  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   458193.38   X:   1131015.84   Z:      0.00 
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 Nový:        Y:   458193.42   X:   1131015.95   Z:      0.00 

 Rozdíl:     Dy:       -0.04  Dx:        -0.11 

   Up=    0.08 

 -- #Bod přepsán. Uloženy nové souřadnice. --------------------------------- 

 

 == 1   Polární metoda  ==================================================== 

       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

 ST: 0470 1071 4003  

  1: 0470 1071 4001     58.84  2   0.00  198.7314  94.1572 

  2: 0470 1071 4004     34.90  2   0.00   25.6434 110.1596 

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

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

 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní: 

  1:  0470 1071 4001     47.6939       -0.01      0.19     

  2:  0470 1071 4004     47.6912       -0.01      0.18     

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

 Výsledná orientace :   47.6929 

-- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

     0470 1071 0002     22.54  2   0.00  135.2144 106.2636 

                    458219.33   1131030.49 

 -- Kontrolní určení bodu  0470 1071 0002  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   458219.27   X:   1131030.37   Z:      0.00 

 Nový:        Y:   458219.33   X:   1131030.49   Z:      0.00 

 Rozdíl:     Dy:       -0.06  Dx:        -0.12 

   Up=    0.09 

 -- #Bod přepsán. Uloženy nové souřadnice. --------------------------------- 

     0470 1071 0003     33.36  2   0.00   48.3786 109.9476 

                    458246.27   1131054.15 

 -- Kontrolní určení bodu  0470 1071 0003  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   458246.17   X:   1131054.02   Z:      0.00 

 Nový:        Y:   458246.27   X:   1131054.15   Z:      0.00 

 Rozdíl:     Dy:       -0.10  Dx:        -0.13 

   Up=    0.12 

 -- #Bod přepsán. Uloženy nové souřadnice. --------------------------------- 

  

== 1   Polární metoda  ==================================================== 

       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

 ST: 0470 1071 4004  

  1: 0470 1071 4003     34.83  2   0.00  115.6288  90.6108 

  2: 0470 1071 4005     58.88  2   0.00  348.8348 109.4144 

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

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

 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní: 

  1:  0470 1071 4003    157.7058       -0.00      0.18     

  2:  0470 1071 4005    157.7028       -0.00      0.19     
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 --------------------------------------------------------------------------- 

 Výsledná orientace :  157.7039 

-- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

     0470 1071 0025     22.98  2   0.00  186.5606  96.7664 

                    458227.23   1131080.82 

 -- Kontrolní určení bodu  0470 1071 0025  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   458227.21   X:   1131080.70   Z:      0.00 

 Nový:        Y:   458227.23   X:   1131080.82   Z:      0.00 

 Rozdíl:     Dy:       -0.02  Dx:        -0.12 

   Up=    0.09 

 -- #Bod přepsán. Uloženy nové souřadnice. --------------------------------- 

     0470 1071 0003     12.05  2   0.00   34.7204 100.1356 

                    458246.27   1131054.16 

 -- Určení bodu  0470 1071 0003 průměrem ----------------------------------- 

 Původní:     Y:   458246.27   X:   1131054.15   Z:      0.00 

 Nový:        Y:   458246.27   X:   1131054.16   Z:      0.00 

 Rozdíl:     Dy:       -0.00  Dx:        -0.01  Dz:      0.00 

 #Průměr:     Y:   458246.27   X:   1131054.16   Z:      0.00 

     0470 1071 0004     38.73  2   0.00  392.2952 110.4750 

                    458271.86   1131039.11 

 -- Kontrolní určení bodu  0470 1071 0004  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   458271.82   X:   1131039.05   Z:      0.00 

 Nový:        Y:   458271.86   X:   1131039.11   Z:      0.00 

 Rozdíl:     Dy:       -0.04  Dx:        -0.06 

   Up=    0.05 

 -- #Bod přepsán. Uloženy nové souřadnice. --------------------------------- 

 

 == 1   Polární metoda  ==================================================== 

       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

 ST: 0470 1071 4005  

  1: 0470 1071 4004     58.80  2   0.00  192.4542  91.1788 

  2: 0470 1071 4006     45.00  2   0.00  393.2806 112.8748 

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

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

 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní: 

  1:  0470 1071 4004    114.0834       -0.00      0.19     

  2:  0470 1071 4006    114.0816       -0.00      0.18     

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

 Výsledná orientace :  114.0826 

-- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

     0470 1071 0005     10.26  2   0.00   68.4536 108.1058 

                    458305.52   1131050.36 

 -- Kontrolní určení bodu  0470 1071 0005  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   458305.41   X:   1131050.31   Z:      0.00 

 Nový:        Y:   458305.52   X:   1131050.36   Z:      0.00 
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 Rozdíl:     Dy:       -0.11  Dx:        -0.05 

   Up=    0.08 

 -- #Bod přepsán. Uloženy nové souřadnice. --------------------------------- 

     0470 1071 0006     26.03  2   0.00  398.9494 114.3446 

                    458327.60   1131055.00 

 -- Kontrolní určení bodu  0470 1071 0006  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   458327.25   X:   1131055.11   Z:      0.00 

 Nový:        Y:   458327.60   X:   1131055.00   Z:      0.00 

 Rozdíl:     Dy:       -0.35  Dx:         0.11 

   Up=    0.26 

 -- #Bod přepsán. Uloženy nové souřadnice. --------------------------------- 

     0470 1071 0007     45.00  2   0.00  393.2762 112.8608 

                    458346.55   1131055.07 

 -- Kontrolní určení bodu  0470 1071 0007  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   458346.47   X:   1131054.99   Z:      0.00 

 Nový:        Y:   458346.55   X:   1131055.07   Z:      0.00 

 Rozdíl:     Dy:       -0.08  Dx:        -0.08 

   Up=    0.08 

 -- #Bod přepsán. Uloženy nové souřadnice. --------------------------------- 

  

Další výpočty jsou uvedený v přilohe č. 11  

Kontrolní  oměrné  míry-  k ověření dosažené přesnosti určení souřadnic podrobných 

bodů byla použita metoda kontrolních oměrných. Pomocí pásma se zaměřily délky mezi nově 

určenými sousedními podrobnými body.  

Tab. č. 7 - Kontrolní oměrné. 

Kontrolní oměrné ====================================================== 

                                     VYPOČTENÁ    MĚŘENÁ     ODCH    MEZNÍ 1x 

   0470 1071 0024  -  0470 1071 0022     28.10     28.10     -0.00     0.18 

   0470 1071 0022  -  0470 1071 0001     14.75     14.75     -0.00     0.16 

   0470 1071 0001  -  0470 1071 0002     29.71     29.70      0.01     0.18 

   0470 1071 0021  -  0470 1071 0022     51.24     51.25     -0.01     0.19 

   0470 1071 0002  -  0470 1071 0003     35.86     35.88     -0.02     0.18 

   0470 1071 0003  -  0470 1071 0025     32.77     32.80     -0.03     0.18 

   0470 1071 0003  -  0470 1071 0004     29.68     29.70     -0.02     0.18 

   0470 1071 0004  -  0470 1071 0005     35.49     35.50     -0.01     0.18 

   0470 1071 0005  -  0470 1071 0006     22.57     22.58     -0.01     0.17 

   0470 1071 0006  -  0470 1071 0007     18.95     18.97     -0.02     0.17 

   0470 1071 0007  -  0470 1071 0008     72.09     72.10     -0.01     0.19 

   0470 1071 0008  -  0470 1071 0009      5.34      5.35     -0.01     0.14 
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   0470 1071 0009  -  0470 1071 0010     38.05     38.05     -0.00     0.18 

   0470 1071 0010  -  0470 1071 0011     38.01     38.00      0.01     0.18 

   0470 1071 0011  -  0470 1071 0012     39.18     39.20     -0.02     0.18 

   0470 1071 0012  -  0470 1071 0013     31.79     31.80     -0.01     0.18 

   0470 1071 0013  -  0470 1071 0014     46.00     46.00     -0.00     0.18 

   0470 1071 0014  -  0470 1071 0015     32.40     32.40      0.00     0.18 

   0470 1071 0015  -  0470 1071 0016     34.76     34.78     -0.02     0.18 

   0470 1071 0016  -  0470 1071 0017     37.91     37.92     -0.01     0.18 

   0470 1071 0017  -  0470 1071 0018      6.27      6.28     -0.01     0.15 

   0470 1071 0018  -  0470 1071 0019     33.59     33.60     -0.01     0.18 

   0470 1071 0019  -  0470 1071 0023     59.07     59.07     -0.00     0.19 

   0470 1071 0023  -  0470 1071 0020     60.58     60.60     -0.02     0.19 

   0470 1071 0020  -  0470 1071 0021     52.51     52.50      0.01     0.19 

 ........................................................................... 

 

Vypočet výměr byl určen 2x nezávisle a to planimetrovaním a výpočtem z již 

digitalizovaných souborů v programovém prostředí Geus verze 15.15.22. 

 

 

8.5.  Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílu)  

Záznam výsledků musí obsahovat: 

 Číslo geometrického plánu (případně číslo ZPMZ), název katastrální území, číslo listu 

katastrální mapy, 

 sestavení výměr parcel a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem způsobu 

výpočtu. (Po skončení každého uceleného výpočtu výměr se porovnají celkové 

výměry dosavadního a nového stavu. Rozdíl obou hodnot musí být nulový nebo roven 

vykazované opravě výměry katastrálního území), 

 datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala [2].  
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Tab. č. 8- Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílu) 
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8.6. Návrh zobrazení změny 

Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data  

ve výměnném formátu. V prostorech s analogovou mapou se návrh  zobrazení změny 

vyhotoví také v analogové podobě, a to na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce. Návrh 

zobrazení změny v analogové podobě obsahuje hlavičku s údaji o čísle geometrického plánu 

(zakázky), katastrálním území, mapovém listu a měřítku katastrální mapy a podle povahy 

změny a formy katastrální mapy identické body nebo značky čtvercové souřadnicové sítě, 

zaměřené lomové body navrhovaných hranic, vytyčených nebo upřesněných dosavadních 

vlastnických hranic pozemků a hranic rozsahu věcného břemene nebo skupiny věcných 

břemen v místě, kde hranice rozsahu věcného břemene není shodná s hranicí pozemku, 

zobrazené ze souřadnic obrazu[2]. Návrh na zobrazení změn v analogové formě je součásti 

přílohy č.11 (ZPMZ). Elektronická forma je na CD nosiči. 
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9. Geometrický plán   

 Vyhotovení geometrického plánu patří mezi zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu. 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. V katastrální 

mapě nelze bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového plánu zobrazit předmět 

obsahu katastru, k němuž se zapisují práva, s výjimkou, kdy katastrální úřad doplňuje 

pozemky evidované zjednodušeným způsobem do souboru geodetických informací na základě 

využití podkladů dřívějších pozemkových evidencí [2]. 

 

 

9.1.  Použití geometrického plánu 

Geometrický plán je výsledkem  zeměměřické činnosti a vyhotovuje se pro: 

 Změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky 

 Rozdělení pozemku  

 Změnu hranice pozemku  

 Vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru 

 Určení hraníc pozemku při pozemkových úpravách v případě, že jejích výsledky 

nejsou využitý pro obnovu katastrálního operátu 

 Doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu 

 Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti 

 Upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení  

 Průběh vytyčení nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku 

 Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku [2]  
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9.2. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným  podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou  údaje katastrálního 

operátu (údaje ze SGI a SPI). Pokud nejsou  tyto údaje dosud vyznačeny v SGI a SPI katastru, 

nebo pokud  mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa, poskytne katastrální 

úřad též mapy bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 

evidencí slouží jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem [2]. 

Dalšími podklady jsou: 

 Záznamy podrobného měření změn, měřické náčrty původního mapování  

a předcházející plány 

 Údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech, bodech 

podrobného polohového bodového pole 

 Údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického přehledu  

se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaženy 

K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad přidělí číslo podkladů měření  

v němž k danému katastrálnímu území přidělí číslo záznamu podrobného měření změn, podle 

potřeby přidělí parcelní čísla nových parcel a čísla bodů podrobného polohového bodového 

pole, pokud budou takové body zřizovány. Bezúplatně poskytne podklady v nezbytném 

rozsahu ve výměnném formátu nebo formou rastrových dat či reprografických kopií [2]. 
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9.3. Obsah a náležitosti geometrického plánu  

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně a má tyto 

náležitosti: 

   Popisové pole 

   Grafické znázornění 

   Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

   Seznam souřadnic 

   Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Případně se do GP poznamená návrh na opravu geometrického a polohového určení 

pozemku nebo na změnu výměry [2].  

 

9.4.  Popisové pole 

Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu (A4) 

geometrického plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 

V popisovém poli se vyplní tyto údaje: 

 Účel vyhotovení geometrického plánu 

 Údaje vyhotovitele geometrického plánu (jméno, příjmení a adresa trvalého 

pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání 

podnikatele) 

 Číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření změn, 

čísla podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného 

letopočtu 

 Název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy 
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 Způsob označení nových hranic, pokud není jednotný, uvede se u jednotlivých 

bodů v poznámce seznamu souřadnic 

 Ověření a potvrzení geometrického plánu [2] 

 

 

Tab. č.9 - Popisové pole geometrického plánu. 
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9.5. Grafické znázornění  

V grafickém zobrazení jsou vyznačeny: 

 Tenká plná čára pro dosavadní stav katastrální mapy 

 Velmi tlustá čára plná pro nový stav hranic, 

 Značka 1.05 pro hraniční znak bodu 

 Parcelní čísla písmem velikosti 2,3 mm, nová parcelní čísla se zvýrazní 

oválem 

 Uvádí se značky druhů pozemků a způsobů jejich využití 

Vyznačí se délky mezi lomovými body hranic nově vyznačovaných nemovitostí  

a čísla bodů obsažená v seznamu souřadnic. Grafické znázornění se orientuje k severu.  

V případě jiné orientace, vyznačí se sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před 

ní písmenem S [2]. Pro grafické znázornění byla použit výkres  vytvořený v prostředí 

programu Geus. 

Grafické znázornění je v příloze č. 8. 

 

9.6. Výkaz dosavadního a nového stavu údajů 

katastru nemovitostí 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem Úřadu. Obsahuje dosavadní stav dotčených parcel, nový stav  

a porovnání se stavem evidence právních vztahů [2].  
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Tab. č. 6 - Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 
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9.7. Seznam souřadnic 

V seznamu souřadnic jsou uvedeny souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů. Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 

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

Y a X a kód kvality. U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených 

v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo čísla 

zkrácená, obsahující na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného měření změn 

oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají počáteční nuly) [2]. 

Tab. č.11 – Seznam souřadnic. 

Seznam souřadnic(S-

JTSK):  

    č.bodu                  Y                   X            K.v. Poznámka 

047010710001   458193.42  1131015.95  kamenný mezník  

047010710002  458219.33  1131030.49     3 kamenný mezník  

047010710003  458246.27  1131054.16     3 kamenný mezník  

047010710004  458271.86  1131039.11     3 kamenný mezník  

047010710005  458305.52  1131050.36     3 kamenný mezník  

047010710006  458327.60  1131055.00     3 kamenný mezník  

047010710007  458346.55  1131055.07     3 kamenný mezník  

047010710008  458418.28  1131062.21     3 kamenný mezník  

047010710009  458420.68  1131057.44     3 kamenný mezník  

047010710010  458450.25  1131033.50     3 kamenný mezník  

047010710011  458479.44  1131009.16     3 kamenný mezník  

047010710012  458509.80  1130984.40     3 kamenný mezník  

047010710013  458534.05  1130963.84     3 kamenný mezník  

047010710014  458511.21  1130923.92     3 kamenný mezník  

047010710015  458479.63  1130916.63     3 kamenný mezník  
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047010710016  458445.70  1130909.13     3 kamenný mezník  

047010710017  458412.84  1130890.21     3 kamenný mezník  

047010710018  458407.62  1130893.69     3 kamenný mezník  

047010710019  458379.16  1130911.54     3 kamenný mezník  

047010710020  458263.04  1130940.36     3 znak z plastu 

047010710021  458219.82  1130970.18     3 znak z plastu 

047010710022  458182.85  1131005.67     3 znak z plastu 

047010710023  458321.84  1130925.77     3 znak z plastu 

047010710024  458162.72  1130986.07     3 znak z plastu 

047010710025  458227.23  1131080.82     3 znak z plastu 

047010714001  458174.35  1131008.44     3 znak z plastu 

047010714002  458238.74  1131005.26     3 znak z plastu 

047010714003  458213.38  1131052.12     3 znak z plastu 

047010714004  458244.84  1131066.13     3 znak z plastu 

047010714005  458302.76  1131060.16     3 znak z plastu 

047010714006  458346.55  1131055.07     3 znak z plastu 

047010714007  458384.84  1131037.88     3 znak z plastu 

047010714008  458256.66  1130937.23     3 znak z plastu 

047010714009  458425.81  1131032.31     3 znak z plastu 

047010714010  458444.90  1131035.31     3 znak z plastu 

047010714011  458481.69  1131005.82     3 znak z plastu 

047010714012  458508.30  1130981.19     3 znak z plastu 

047010714013  458500.92  1130936.74     3 znak z plastu 

047010714014  458513.58  1130883.16     3 znak z plastu 

047010714015  458465.32  1130920.77     3 znak z plastu 

047010714016  458402.15  1130907.12     3 znak z plastu 

047010714018  458287.32  1130924.37     3 znak z plastu 

047010714019  458353.48  1130928.62     3 znak z plastu 

047010714020  458317.58  1130913.74     3 znak z plastu 
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9.8. Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo zemědělského 

pozemku v novém stavu podle katastru, kód BPEJ a výměru parcely příslušejícího k tomuto 

kódu BPEJ [2]. 

Tab. č. 8 – Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. 

 

Jelikož změnou dotčený pozemek p. č. 1475/15 je v souboru popisných  informací 

veden  jako lesní pozemek, součástí geometrického plánu  není výkaz údajů o BPEJ 

k parcelám nového stavu. 
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10. Ověření geometrického plánu  

Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli geometrického 

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

výsledků se připojuje pod otisk razítka ověřovatele [2]. 

 

10.1. Potvrzení geometrického plánu katastrálním 

úřadem 

O potvrzení plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na tiskopisu.  

K potvrzení se podávají ověřené plány v počtu o jeden větší, než kolik jich má být potvrzeno 

a vráceno. Současně s nimi se předkládají ověřené přílohy a ověřené výsledky dřívějších 

souvisejících zeměměřických činností s podklady nezbytnými pro posouzení jejich přesnosti, 

pokud byly pro vyhotovení plánu využity [2]. 

Katastrální úřad přezkoumá zda: 

 

 Je plán vyhotoven pro některý z účelů, pro které se plány vyhotovují, 

 jsou nové a změněné parcely označeny správnými parcelními čísly a výměry v 

dosavadním stavu 

 Jsou v souladu se stavem katastru 

  Jsou připojeny všechny potřebné přílohy [2] 

 

Neshledá-li katastrální úřad  při přezkoumání vadu v plánu nebo jeho přílohách, vyjádří 

souhlas s očíslováním parcel tím, že potvrdí všechny jeho ověřené kopie. Uvede položku 

knihy geometrických plánů, datum, jméno a připojí otisk razítka katastrálního úřadu  

se státním znakem a podpis zaměstnance katastrálního úřadu. Jeden prvopis plánu s přílohami  

si katastrální úřad ponechá pro další využití a dokumentaci. Další potvrzené prvopisy plánu 
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vrátí ověřovateli.Plán, v němž byla shledána vada, vrátí katastrální úřad nepotvrzený se všemi 

přílohami as upozorněním na vadu ověřovateli k přepracování[2].    

10.2. Souhlasné prohlášení 

Zpřesnění geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající zpřesněnou 

výměrou parcely katastrální úřad do katastru zapíše na základě ohlášení vlastníka doloženého 

souhlasným prohlášením, ze kterého je zřejmá shoda vlastníků všech změnou dotčených 

pozemků na průběhu vytyčené nebo jimi upřesněné hranice. 

 

V souhlasném prohlášení musí být tyto údaje: 

 Jméno, příjmení, adresa místa trvalého bydliště, rodné číslo fyzické osoby, popřípadě 

            datum narození 

 Název, adresa sídla a identifikační číslo právnické osoby 

 Označení nemovitosti údaji podle katastrálního zákona 

  Popis průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku čísly bodů podle 

             výsledku zeměměřické činnosti 

 Uvedeno, že hranice nebyly, osobami, které prohlášení činí, měněny, nesou sporné  

a je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí                   

a nadále jimi respektovány [2]. Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic 

pozemku  se nachází v (viz. příloze  č.12.) 
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11.  Vytyčovaní  hranic pozemků 

Základním  podkladem  pro vytyčení hranice pozemku je jeho geometrické a polohové 

určení evidované v souboru geodetických informaci. Pro vytyčení se mohou využít i údaje 

výsledku zeměměřických činností není-li zjištěn rozpor s platným geometrickým  

a polohovým určením. Podklady pro vytyčení hranice pozemku poskytne katastrální úřad 

způsobile osobě ve výměnném formátu nebo ve formě rastrových dát. Vytyčené  lomové body 

hranice se v terénu označí pokud  nejsou označeny. Správnost vytyčení hranice pozemku  

se ověří kontrolním  měřením s přesností odpovídající   kvality 3. Vytyčené lomové body 

hranice se zaměří v S-JTSK, pokud nebyly v tomto souřadnicovém systému určeny. 

Zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku katastrální úřad zapíše na základě 

ohlášení vlastníka doloženého souhlasným prohlášením, ze kterého je zřejmá shoda vlastníků 

všech změnou dotčených pozemků na průběhu vytyčené nebo upřesněné hranice. Součástí 

souhlasného prohlášení je geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 

hranice[2]. 

 

11.1. Oznámení o vytyčení hranice pozemku 

 

K účasti na projednaní vytyčené hranice přizve způsobilá osoba vykonávající vytyčení 

hranice pozemku písemnou pozvánkou všechny vlastníky pozemku, jejichž hranice má byt 

vytyčená, nebo na jejichž hranici my byt vytyčen alespoň jeden lomový bod[2]. Oznámení  

o vytyčení hranice pozemku se nachází v příloze č. 13 
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11.2. Protokol o vytyčení hranice pozemku  

Protokol o vytyčení pozemku obsahuje: 

 Jméno a adresu vytyčovatele (název a sídlo) 

 Číslo zakázky (protokolu) 

 Datum vytyčení 

 Jméno a adresu (název a sídlo) objednavatele vytyčované hranice 

 Údaje o jakou vytyčovanou hranici se jedná, mezi kterými parcelními čísly, ve kterém 

            katastrálním území a obci 

 Podklady ze kterých byla hranice určena 

 Popis vytyčovacích prací 

  Jakým způsobem bylo provedeno označení lomových bodů vytyčované hranice 

 Jména, adresy, vztahy účastníků k dotčeným pozemkům a údaj o účasti 

 Oznámení o možnosti zpřesnění na podkladě GP a souhlasného prohlášení o shodě 

            vlastníků o průběhu hranic pozemků 

 Připomínky zúčastněných stran k výsledku vytyčení včetně jmen a podpisů 

 Datum, jméno, podpis a razítko vytyčovatele[2] 

 

Tento protokol musí byt úředně oprávněným   zeměměřickým  inženýrem  ověřen. 

Protokol o vytyčení hranice pozemků se nachází v příloze č.14. 
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11.3. Vytyčovací náčrt 

Vytyčovací  náčrt obsahuje: 

 

 Grafické znázornění katastrální  mapy 

 Označení použitých identických bodů 

  Měřickou síť červeně 

  Stávající stav polohopisu, i když nejsou obsahem katastrální mapy 

  Oměrné a kontrolní míry 

 Orientace k severu pokud není orientován shodně s katastrální mapou 

 Vyhotovuje se ve formátu A4 a větším 

 Zobrazení vytyčovaných bodů, vytyčovacích prvků (znázornění záměry) 

 Označení značkou použité stabilizace 

  Tabulku s označením vytyčovací náčrt 

 Seznam souřadnic vytyčených lomových bodů [2] 

 

Vytyčovací náčrt se nachází v příloze č. 10. 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Tomáš Borovka  

Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informaci o pozemky dosud evidované zjednodušeným 

způsobem. 

 

2012    58 

 

12. Programové vybavení  

Microsoft Word 

Microsoft Word je textový program, který dokáže zpracovat text podle požadavků 

uživatele.  

TRANSFORM v.v5 

 Program sloužící pro 3D transformaci souřadnic získaných statickým měřením  

a vyrovnáním GNSS dat v systému ETRS-89 do systému S-JTSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

 



Bc. Tomáš Borovka  

Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informaci o pozemky dosud evidované zjednodušeným 

způsobem. 

 

2012    59 

 

13. Závěr 

Cílem  mé diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro doplnění 

souboru geodetických informací o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem  

v katastrálním území Krásná pod Lysou Horou. Zeměměřické činnosti v  terénu i během 

vyhotovení veškeré dokumentace byly provedeny dle platných právních předpisů pro katastr 

nemovitostí ČR a odpovídají těmto svými náležitostmi a přesností . Práce byla zpracována  

dle zásad pro zpracování uvedených v zadání diplomové práce. 

Po vyhledání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu  na katastrálním 

pracovišti ve Frýdku – Místku byly tyto data zpracovány v programovém prostředí Geus 

verze15.15.22. Po rekognoskaci v terénu bylo území, kterého se změna týkala připojeno do 

platného referenčního systému. Samotné podrobné body polohopisu na lomech vytyčované 

hranice byly v terénu vytýčeny a kontrolně zaměřeny. Seznámením vlastníka vytyčovaných 

pozemků  a vlastníků sousedních pozemků s vytyčenými hranicemi a sepsáním souhlasné 

prohlášení o shodě na průběhu  hranice pozemků byly ukončeny práce v terénu. Na základě 

výše uvedených činností byly následně vyhotoveny geometrický plán, ZPMZ a vytyčovací 

náčrt. Tyto dokumenty byly vyhotoveny v programech Geus verze 15.15.22 a Geometr 

verze15.0.05. 

Geometrický plán  může být  po ověření a potvrzení použit jako součást listin pro 

zápis do katastru nemovitostí. 
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