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Anotace 

Tato diplomová práce popisuje zpracování geometrického plánu 

pro doplnění souboru geodetických informací o pozemky vedené dosud 

zjednodušeným způsobem, jejichž hranice se v terénu vytyčují. Ukazuje, jakým 

způsobem lze zpřesnit geometrické a polohové určení nemovitosti v katastru. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, GPS, GNSS, katastr nemovitostí, zjednodušená 

evidence, podrobné polohové bodové pole 

 

Annotation 

This thesis describes an option of survey plan solution, processing and data 

preparation for land registry database addition. The survey plan solves registered 

property data transition from previous system into the actual together with marking 

out of the property border. The thesis conclusion shows a possibility of increasing 

survey data accuracy in the official land registry database. 

 

 

Keywords: survey plan, GPS, GNSS, land registry database, simplified land 

inventory, points of detailed minor control 
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Seznam použitých zkratek 

 

BPEJ  bonitní půdně ekologická jednotka 

CD  digitální záznamové médium pro laserový zápis 

CSV  comma separate values  formát textového souboru, který má pevně 

dané pořadí dat oddělených středníky 

CZEPOS Česká síť permanentně měřících stanic ČÚZK 

ČR  Česká republika 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DGN  design  digitální výkresový formát softwaru MicroStation 

DKM  digitální katastrální mapa v S  JTSK 

EN  Evidence nemovitostí. 

ETRF 2000 Evropský terestrický referenční rámec vázaný k epoše roku 2000, 

nová realizace rámce ETRF  89 

ETRS 89 Evropský terestrický referenční systém vázaný k epoše roku 1989 

GIF  graphic interchange format – (digitální formát předávaných obrázků) 

GNSS  obecné označení globálních navigačních družicových systémů 

(Galileo, GLONASS, NAVSTAR GPS)  

GP  geometrický plán 

GPS  globální družicový systém určování polohy  NAVSTAR GPS 

GPU  geometrické a polohové určení 

GÚ  geodetické údaje o bodech 

ISKN  informační systém katastru nemovitostí 

JEP  operát Jednotné evidence půdy 

JPEG  joint photographic expert group – (komprimovaný soubor s obrázky) 



k. ú  katastrální území 

KMD  digitalizovaná katastrální mapa v S JTSK 

KM D  digitalizovaná mapa v souřadnicovém systému stabilního katastru 

KN  katastr nemovitostí 

MNČ  metoda nejmenších čtverců 

p.p.  pozemková parcela 

PDF  digitální formát dokumentu 

PDOP  geometrický bezrozměrný parametr určující rozložení družic vůči 

určovanému bodu 

PET  plastová fólie (polyetyléntereftalát), používaná pro zobrazení 

analogové mapy 

PPBP  podrobné polohové bodové pole 

RES  registr souřadnic S JTSK vedený v databázi ISKN 

Sb.  sbírky (zákonů) 

SGI  soubor geodetických informací 

S JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SM 5  státní mapa v měřítku 1:5000 

SPI  soubor popisných informací 

St. p.  stavební parcela 

TUO  Technická univerzita Ostrava 

ÚOZI  úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

VFK  výměnný formát katastru 

VRS  virtuální referenční stanice 

VŠB  Vysoká škola báňská 

VÚGTK Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický 

ZE  zjednodušená evidence 



ZhB  zhušťovací bod 

ZPBP  základní polohové bodové pole 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn  



Bc. Zdeněk Zelinka: Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací 

o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem  

 

1 
 

2012 

1. Úvod 

Téma této diplomové práce je geometrický plán pro doplnění souboru 

geodetických informací o pozemky vedené dosud zjednodušeným způsobem, 

jejichž hranice se vytyčují a dochází při tom ke zpřesnění geometrického 

a polohového určení těchto hranic v katastru. 

V dnešní době je na území ČR několik druhů katastrálních map. Jedná se 

o mapy velkých měřítek typu DKM, KMD, KM D a největší část v analogové 

podobě na PET fóliích. Jsou to většinou mapy v měřítku 1:1000, 1: 2000, 1: 2500, 

1: 2880. 

Měřítko 1: 2880 má svůj původ v době katastrálního mapování Rakousko

Uherska v letech 1824 1842. Měřítko 1: 2880 bylo zvoleno tak, aby se plocha 

velikosti jednoho jitra zobrazila v mapě jako čtverec o straně jednoho palce (jitro = 

40x40 sáhů = 2880 palců) [9]. Za svou existenci prošly tyto mapy velkou řadou 

změn, zejména po roce 1945, kdy se přídělovým řízením zcela změnilo 

uspořádání mapy bývalého pozemkového katastru. Následovaly operáty JEP 

a Evidence nemovitostí, které vnesly do pozemkových map další nepřesnosti. 

I přesto mapy sáhového měřítka plní svou funkci ještě dnes. Za celou dobu jejich 

využívání došlo k mnoha odlišnostem v údržbě, zpracování a v měření změn 

samotných. 

V době operátu JEP a EN docházelo ke scelování pozemků do větších 

půdních celků. Prioritou těchto operátů bylo zobrazovat především užívací vztahy. 

Vlastnictví bylo v době operátu JEP zcela opomíjeno. Při EN došlo v tomto směru 

k částečné nápravě. Při scelování nedošlo většinou k majetkoprávnímu 

vypořádání, neboť vlastnictví bylo prokazatelné pouze na základě registrace 

nabývacího titulu u státního notářství. Pozemky vlastníků, které zůstaly sloučeny 

do velkých parcel a u nichž nedošlo k majetkoprávnímu vypořádání, nazýváme 

parcelami zjednodušené evidence. 
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Původ parcel zjednodušené evidence: 

• Grafický příděl. Jde o pozemky, které byly celé nebo z části, 

přídělovým řízením přepsané na nového vlastníka v rámci tohoto řízení.  

• Pozemkový katastr. Parcely původem z operátu Pozemkového 

katastru. Nebyly součástí návrhu žádného přídělu. 

• Evidence nemovitostí. V této kategorii jsou zahrnuty pozemky 

nebo jejich části, které jsou součástí jiných parcel, nezapsaných na listu 

vlastnictví, do kterých se v době operátu EN dostaly jako díl a nebyly dosud 

majetkově vypořádány. Jako příklad lze uvést zaměřenou stavbu silnice. 

Silnice byla zaměřena geometrickým plánem, ale díly přecházející do této 

nové parcely nebyly nikdy vlastnicky vypořádány. Proto byly tyto díly 

v komunikaci označeny jako parcely zjednodušené evidence typu EN 

a vlastnicky jsou stále zapsány na původního majitele, kterým byl vlastník 

pozemku před vyhotovením takovéhoto geometrického plánu. 

Díky tomu je dnes v katastru nemovitostí nutné vést platné SGI (katastrální 

mapu) a údaje SPI o parcelách katastru nemovitostí a parcelách zjednodušené 

evidence. To vše až do doby přepracování katastrálního operátu, jak je uvedeno 

v § 90 [1]. 

Katastrální území Horní Staré Buky, ve kterém byl vyhotoven geometrický 

plán, bylo poprvé mapováno v roce 1840. Dokladem tehdejšího mapování jsou 

povinné císařské otisky, tedy kolorované mapy, které byly jako kopie originálu 

uloženy u tehdejšího Centrálního archivu pozemkového katastru ve Vídni [5]. 

Obrázek 1 pořízený z webových stránek ČÚZK zachycuje zájmové území 

geometrického plánu v době po mapování stabilního katastru. Z něho je patrné 

rozlišení jednotlivých druhů pozemků, které dnes již není v katastrálních mapách 

používáno. Příkladně stavby na tomto otisku jsou obarveny žlutě, což vypovídá, 

že tyto byly v době mapování dřevěné. Při pochůzce danou lokalitou dnes není 

vidět jedinou původní dřevěnou stavbu. To znamená, že míra identity dnešních 
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objektů, objektů z původní mapy a map bývalého pozemkového katastru musí být 

posouzena zaměřením většího počtu identických bodů, které polohu objektů 

v mapě ověří. Je nutné také zmínit, že tyto mapy vznikaly z důvodu rovné platby 

daně pozemkové a že v době jejich vzniku to bylo dílo rozsáhlé a pro dané účely 

dostačující.  

Nikomu z tvůrců těchto map před 170 lety nebylo nic známo o výpočetní 

technice, jak ji známe dnes my. Proto by měl být nadále respektován způsob, 

jakým tyto mapy vznikaly, pokud dochází k jejich přepracování do digitální podoby. 

 

Obrázek 1: Císařský otisk na původní p. p. 583 a 512 

Cílem digitalizace katastrálních map, které v současné době nařízením 

ČÚZK vznikají, je odstranění pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem 

z katastrálního operátu. Výjimku tvoří operáty s neobnovitelnými hranicemi parcel 

grafického přídělu, které mohou být obnoveny pouze v rámci pozemkových úprav. 
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Druhý důvod, proč jsou mapy digitalizovány, je zpřehlednění obsahu katastru 

nemovitostí vlastníkům. Těmto je evidence v číselných řadách parcel ZE a parcel 

KN, pokud mají shodné číslování, těžko pochopitelná. V katastrálních územích, 

kde digitalizace již proběhla, je široké veřejnosti umožněn přístup k údajům 

z katastru nemovitostí bez osobní návštěvy katastrálního úřadu, což mnozí 

z vlastníků a uživatelů této databáze ocení. 

Jednou z několika možností, jak mohou být parcely zjednodušené evidence 

převedeny na parcely KN, je buď přepočet hranic těchto pozemků 

podle dochovaného výsledku dřívější zeměměřické činnosti uloženého 

v dokumentaci měření a šetření katastrálního úřadu či katastrálního pracoviště 

nebo vektorizace hranic těchto pozemků z transformovaného obrazu map dřívější 

pozemkové evidence. V těchto případech je nově vzniklá parcela označena 

původním parcelním číslem shodným s číslem parcely ZE, pokud to číselná řada 

parcel KN umožňuje nebo je označena novým podlomením honové parcely KN, 

ze které je nově oddělena. Těmito způsoby však vznikne pouze vektorizovaný 

obraz hranice parcely bez ověření průběhu hranice v terénu. Tato 

se od vektorového obrazu může značně lišit. Rozdíl mezi souřadnicemi lomových 

bodů v S JTSK vektorové kresby hranic parcel a skutečnou polohou lomového 

bodu hranice pozemku v terénu je dán mezní polohovou chybou, která je závislá 

na měřítku mapy, a od tohoto měřítka odvozeného kódu kvality bodu (bod 13.2 

a 13.3 přílohy [1]). 

Mezní polohová chyba up pro měřítko mapy 1: 2880 je 2,83 m. [1] 

mm

mu

uU

xy

xyxy

xyp

1

2

2

=

⋅=

⋅=

 

Druhou možností, jak převést pozemek evidovaný zjednodušeným 

způsobem na parcelu KN a zpřesnit údaje v SGI i SPI, je vyhotovení 

geometrického plánu a vytyčení průběhu těchto hranic přímo v terénu. Způsob 
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tohoto provedení je sice nákladnější, ale jistě je daleko efektivnější. Vlastníci znají 

skutečný průběh hranice pozemků v terénu a výměra těchto pozemků je v souboru 

SPI vázaná na skutečné hranice, které jsou vlastníkům vytyčeny a jsou jim tedy 

známy. 

Geometrický plán je pro účely údržby katastrálního operátu znám 

již od roku 1883, kdy byl zakotven v říšském zákoníku č. 83. Zákon o evidenci 

katastru daně pozemkové nařizoval udržovat katastr v souladu s právním 

a skutečným stavem v terénu [5], [9]. Od roku 1883 geometrický plán prošel 

mnoha úpravami až do podoby, jak je popisován v této práci. 

V následujících částech je podrobně popsána činnost při vyhotovení 

geometrického plánu a s ní související problematika. 
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2. Geometrický plán a záznam podrobného měření 

změn 

Předmětem této práce, jak již bylo zmíněno, je vyhotovení geometrického 

plánu pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek vedený dosud 

zjednodušeným způsobem, kdy dochází dle § 19 [3] ke zpřesnění geometrického 

a polohového určení hranic pozemků. V této práci je geometrickým plánem řešena 

pozemková parcela KN číslo 513/8 v katastrálním území Horní Staré Buky. 

Parcela je vedena s druhem pozemku lesní pozemek a není zapsána na listu 

vlastnictví. Jsou v ní obsaženy pozemkové parcely ZE – původ grafický příděl 

(č. 513/2, 513/8, 583/1, 583/2). Katastrální území Horní Staré Buky přísluší 

do správy Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště 

Trutnov. 

 

2.1. Geometrický plán 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí 

nebo listiny pro zápis změny, které je nedílnou součástí. Spolu se záznamem 

podrobného měření změn, dále jen ZPMZ, je podkladem pro provedení změn 

v souboru SGI a SPI. V katastrální mapě nelze zobrazit předmět obsahu katastru 

bez geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn. [1] 

2.1.1 Předmět katastru  

Předmětem katastru jsou:  

• Katastrální území. 

• Pozemky a parcely. Pozemky se v katastrální mapě evidují jako 

parcely § 27. [3] 
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• Budovy, byty, nebytové prostory a vodní díla. [1] 

2.1.2 Účel vyhotovení geometrického plánu  

Geometrický plán se vyhotovuje pro:  

• Změna hranice katastrálního území a hranice územní správní 

jednotky. 

• Rozdělení pozemku. 

• Změna hranice pozemku. 

• Vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu 

v katastru. 

• Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, 

že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu. 

• Doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud 

evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují 

a označují v terénu. 

• Oprava geometrického a polohového určení nemovitosti. 

• Upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení. 

• Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. 

• Vyznačení věcného břemene k části pozemku. 

Geometrický plán obsahuje údaje před změnou a po provedené změně. [1] 

2.1.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu  

• Výkaz dosavadního a nového stavu obsahuje původní a nové 

označení pozemku parcelním číslem, jeho výměru, druh, způsob využití 

a v novém stavu způsob určení výměr. V porovnání se stavem evidence 
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právních vztahů obsahuje údaje o dílech přecházejících z parcel katastru 

nemovitostí nebo zjednodušené evidence do nové parcely. Dále obsahuje 

údaj o čísle listu vlastnictví, z kterého díl nebo celá parcela přechází, 

a výměru této parcely nebo dílu. Ve spodní části výkazu výměr jsou uvedeny 

údaje o dosavadním a novém stavu parcel zjednodušené evidence, 

popřípadě je zde uvedena poznámka o zániku celé parcely zjednodušené 

evidence nebo údaje o opravě výměry. Pod výkazem výměr je pak uveden 

odkaz na příslušný paragraf vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů nebo na odstavec katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterým se mění nebo opravuje označená výměra 

parcel. V případě zpřesnění hranice pozemku je tato skutečnost uvedena 

nad popisovým polem geometrického plánu. Geometrické a polohové určení 

pozemku a jemu odpovídající zpřesněnou výměru parcely katastrální úřad 

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. [1] 

• Nad popisovým polem je také uvedena poznámka, že dělit 

nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud 

podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným opatřením. Tato poznámka je 

informací pro objednatele. 

• Popisové pole s vyznačením účelu, pro který je geometrický plán 

vyhotoven, jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby 

nebo obchodní jméno právnické osoby s adresou sídla podnikání, 

která geometrický plán vyhotovila. 

• Číslo geometrického plánu. Toto obsahuje na prvém místě číslo 

ZPMZ, označení čísla zakázky, které odpovídá pořadí zakázek zpracovatele 

geometrického plánu, a za lomítkem je číslo roku zpracování. 

• Název okresu, obce, katastrálního území, označení mapového listu, 
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který je dotčen změnou. 

• Údaje o označení nových hranic. 

• Údaje o ověření ÚOZI a potvrzení geometrického plánu. 

• Výkaz údajů BPEJ. 

• Grafické znázornění. 

• Seznam souřadnic. 

2.1.4 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu  

Závaznými podklady pro vyhotovení GP jsou: 

• Údaje SGI a SPI. 

• 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 přesnost než platná katastrální mapa. 

• Záznamy podrobného měření změn. 

• Údaje o bodech základního polohového bodového pole, 

zhušťovacích bodech a bodech podrobného polohového bodového pole. [1] 

 

2.2. Záznam podrobného měření změn 

Náležitosti záznamu podrobného měření změn: 

• Popisové pole. 
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• Náčrt. 

• Zápisník. 

• Protokol o výpočtech. 

• Záznam výsledků výpočtů výměr parcel (dílů). 

• Návrh zobrazení změny. 

• Údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových 

nebo změněných hranic; zpravidla pod popisovým polem. [1] 

Přílohy ZPMZ: 

• Dokumentace o zřízení bodu PPBP a oznámení o změnách, 

zjištěných závadách v geodetických údajích PPBP. 

• Písemný podnět na opravu chybných údajů katastru. 

• Kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku. 

Dokumentace o vytyčení hranice pozemku: 

• Vytyčovací náčrt. 

• Protokol o vytyčení hranice pozemku. 

Vytyčovací náčrt vychází ze stavu katastrální mapy a obsahuje znázornění 

bodů geometrického základu, vytyčených lomových bodů, znázornění záměry 

a kontrolních údajů. Do volného místa vytyčovacího náčrtu, popřípadě 

na připojený list se uvede seznam souřadnic [1]. 

2.2.1 Protokol o vytyčení hranice a jeho obsah  

Protokol o vytyčení hranice pozemku obsahuje: 

• Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu 

fyzické osoby nebo právnické osoby, která dokumentaci o vytyčení 
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vyhotovila. 

• Údaje o objednateli vytyčení hranice pozemku. 

• Název katastrálního území, obce, číslo záznamu podrobného měření 

změn, údaje o rozsahu vytyčení s uvedením parcelních čísel dotčených 

pozemků. 

• Údaje o podkladu, podle kterého bylo vytyčení provedeno, způsob 

vytyčení. 

• Způsob označení lomových bodů vytyčené hranice. 

• Údaje o vlastnících pozemků dotčených vytyčením, údaj o účasti 

a seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků. 

• Připomínky k průběhu a označení hranice pozemků. 

• Datum, podpis vytyčovatele, kterým potvrzuje vytyčení podle hranice 

katastru, případně otisk razítka vytyčovatele. 

• Ověření dokumentace  ÚOZI. [1] 

2.2.2 Vytyčování hranic pozemků  

Základním podkladem pro vytyčení hranice je geometrické a polohové 

určení hranice pozemku. Může být dáno pouze zobrazením těchto hranic 

v katastrální mapě nebo zobrazením hranic na podkladě existujícího výsledku 

původní zeměměřické činnosti. Pak se použije pro vytyčení také tento výsledek 

zeměměřické činnosti, pokud to není v rozporu s platným geometrickým 

a polohovým určením. [1] 

Podklady poskytne katastrální úřad způsobilé osobě bezplatně 

a v nezbytném rozsahu ve formátu VFK, ve formě rastrových dat 

nebo reprografických kopií. 

Pro vytyčení se přednostně použije geometrický základ měření, z něhož 
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byla hranice geometricky a polohově určena. [1] 

Vytyčené lomové body hranice se označí předepsaným způsobem [1]. 

Na místo vytyčení je možno provést zaměření takové dosavadní hranice 

označené trvalým způsobem, jejíž průběh byl v terénu vlastníky upřesněn, 

která pohledově odpovídá zobrazení v katastrální mapě, přičemž poloha lomových 

bodů může být upřesněna do vzdálenosti dané mezní polohovou chybou. Hranici 

evidovanou v katastru jen jejím zobrazením v katastrální mapě lze upřesnit tak, 

aby se její upřesněný průběh neodchýlil od tohoto zákresu o hodnotu větší, 

než u měřítka 1: 2880 je m83,2212 =⋅⋅ . Mezi jednoznačně identifikovatelnými 

body musí být dodržen mezní rozdíl délek [1]. 

K účasti na projednání vytyčené hranice přizve způsobilá osoba 

vykonávající vytyčení hranice pozemku písemnou pozvánkou všechny vlastníky 

pozemků, jejichž hranice má být vytyčena nebo je na jejich hranici vytyčen 

alespoň jediný bod [1]. 

Písemnou pozvánku doručí vytyčovatel prokazatelně všem vlastníkům. 

Seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice provede vytyčovatel ústním 

jednáním. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce 

na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele [1]. 
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3. Dokumentace výsledků měření a šetření 

pro vedení a obnovu SGI 

Před samotným započetím měřických prací se bylo třeba seznámit s danou 

lokalitou a prohledat dokumentaci měření a šetření na katastrálním úřadě.  

Od doby vzniku císařského otisku a stabilního katastru uplynulo více 

než 170 let. Za tu dobu byl katastrální operát několikrát reambulován. Prvně v roce 

1870 71, následně roku 1894. K další reambulaci měřického operátu stabilního 

katastru již nedošlo. Z těchto reambulací se v měřické dokumentaci dochovalo 

velmi málo. Jediným podkladem jsou mapy s vyznačením změn. Ne vždy však 

k těmto změnám existuje náčrt nebo body geometrického základu, z nichž byla 

změna zaměřena. Což u mapy měřítka 1: 2880 je dosti problematická věc.  

A právě proto je velmi důležité, aby byl nejprve prověřen obsah 

dokumentace daného katastrálního území. Často zde leží výsledek původní 

zeměměřické činnosti, na jehož podkladě lze hranice původních parcel obnovit. 

Při prohledávání katastrálního operátu byl nalezen geometrický plán z roku 

1932, náčrt z roku 1942 a ZPMZ č. 131. Geometrický plán a náčrt z roku 1932 

a 1942, dělil řešené parcely zjednodušené evidence 583 a 513/8 (viz obrázek 2 

a obrázek 3). ZPMZ č. 131 z roku 2002 bylo na vytyčení hranice mezi 

pozemkovou parcelou zjednodušené evidence typ GP č. 513/2 a pozemkovou 

parcelou katastru nemovitostí č. 590/1. Na základě tohoto ZPMZ a původních 

náčrtů lze předpokládat existenci hraničních znaků v terénu. 
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3.1. Protokol měření (PM) a podklady pro zpracování 

Katastrální úřad vede číslovaný protokol o poskytnutých podkladech 

pro měření. Je to záznam v ISKN, kde jsou údaje o zpracovateli geometrického 

plánu nebo záznamu podrobného měření změn, katastrálním území, změnou 

dotčených parcelách, poskytnutých rezervacích čísel ZPMZ, rezervovaných 

číslech pozemkových nebo stavebních parcel a rezervacích čísel bodů PPBP, 

pokud jsou při tomto ZPMZ zřizovány. 

V případě zpracování tohoto geometrického plánu byl založen protokol 

měření číslo PM 1432/2011 610. Označení znamená protokol měření číslo 1432 

(číslo v pořadí poskytnutých údajů pro měření). Dalším údajem je rok, kdy byly 

podklady poskytnuty a za pomlčkou je údaj, který specifikuje číslo pracoviště, 

které informace poskytlo. 

Pro účely zpracování bylo zarezervováno nové číslo záznamu podrobného 

měření změn 205. Katastrální území Horní Staré Buky je prostor, kde je od roku 

2003 povinnost měření změn v S JTSK. Pro zpracování ZPMZ byla rezervována 

dvě nová čísla bodů PPBP, aby nová změna byla dostatečně zajištěna pro případ 

navazujícího měření či obnovení změny v terénu. Při bližším seznámením 

s obsahem měřické dokumentace bylo zjištěno, že v dané lokalitě není zřízen 

žádný takový bod, ze kterého by změny bylo možné udržovat. Z dostupných 

záznamů podrobného měření změn vyplývá, že v daném území do této doby bylo 

několik pomocných měřických bodů určeno technologií GNSS a následné změny 

byly připojeny měřením na podrobné body. Nejbližší zhušťovací bod a měřický 

bod vůbec, je bod č. 0916162230. Jeho vzdálenost od budoucí změny je asi 700 

m. Vyhláška č. 26/2007 Sb., v platném znění, umožňuje připojit změnu 

na podrobné body měření, jestliže v místě není dostupné polohové bodové pole. 

Následné připojování změn na podrobné body pomocí protínání zpět ovšem není 

příliš vhodné a vede k rostoucí nehomogenitě zaměřených souřadnic podrobných 
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bodů. Tímto způsobem udržovaný stav katastrální mapy a připojení nových změn 

připomíná kvalitou KMD. 

Při doplnění celého pozemku dosud evidovaného zjednodušeným 

způsobem nebo jeho části do souboru SGI je tomuto pozemku ponecháno 

parcelní číslo parcely zjednodušené evidence, nevznikne li duplicita v číslování 

parcel § 28 [1]. 

Při poskytování informací z katastru nemovitostí byla ověřena skutečnost, 

zda je možné rezervovat nové číslo pozemkové parcely 583/1, které je shodné 

s číslem parcely zjednodušené evidence (583/1). Protože toto parcelní číslo 

nebylo v databázi ISKN nalezeno jako dosud rezervované, bylo přiřazeno 

k novému ZPMZ č. 205.  

3.1.1 Výměnný formát katastru (VFK) 

Pro zpracování geometrického plánu, ZPMZ nebo dokumentace o vytyčení 

hranic pozemků poskytne katastrální úřad výstup v novém výměnném formátu 

(VFK). Jsou to data z ISKN, která obsahují údaje ze souboru SPI o změnou 

dotčených parcelách, jako jsou údaje o vlastníku, výměře, druhu pozemku a jeho 

využití, způsob určení výměr, omezení vlastnických práv a údaje SGI, 

které představují informace o bodech a souřadnicích polohy, bodech 

a souřadnicích obrazu katastrální mapy včetně vektorové kresby hranic, pokud 

zde byla v blízké minulosti vyznačena změna. Součástí VFK je aktuální a budoucí 

stav katastrálního operátu. V tomto souboru nelze zobrazit body s příznakem 

minulost. To jsou body, které byly v ISKN smazány, respektive byla smazána 

kresba, která přes tyto body byla vedena. Ač tedy nejsou body s příznakem 

minulost obsahem VFK, lze tyto body na katastrálním úřadě zobrazit v prostředí 

ISKN.  

V případě dotčených pozemků byla v souboru VFK obsažena data SPI 

a SGI s body, které se do ISKN dostaly ještě před účinností vyhlášky 
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č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto body měly přiřazen k. kv. 3, ale 

při bližším prohlédnutí příslušného ZPMZ bylo zjištěno, že body byly zaměřeny 

jako identické nebo jednoznačně identifikovatelné v terénu a nebyly součástí VFK, 

jako body změny. Těmto bodům byly při zpracování přiřazeny pouze souřadnice 

polohy v seznamu ZPMZ. Dnes by se do ISKN s novým návrhem změny dostaly 

jen jako identické body, ale jejich kód kvality by zůstal na hodnotě k. kv. 8. Tyto 

body jsou při novém zpracování map KMD znovu kontrolovány a v případě, že kód 

kvality u nich uvedený je v rozporu se současně platným ustanovením vyhlášky 

č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou pak tyto body vypuštěny 

z databáze ISKN, popřípadě jsou přečíslovány a je jim přiřazen k. kv. odpovídající 

střední souřadnicové chybě mapového podkladu (bod 15.6 přílohy k vyhlášce [1]). 

Informace plynoucí z výskytu těchto bodů v ISKN ušetří spoustu času 

při hledání výsledků dřívější zeměměřické činnosti v této lokalitě neboť přes číslo 

ZPMZ je možné rychle dohledat starší měřické záznamy v místě měřené změny, 

z kterých vycházela geodetická firma již při zpracování předešlých ZPMZ. 

Poskytnutým podkladem pro zpracování byl i transformovaný rastrový obraz 

katastrální mapy v S JTSK. V současnosti jsou tyto rastry dostupné 

i prostřednictvím webového rozhraní, pomocí kterého si dnes geodetické 

programy příslušné rastry katastrální mapy sami stáhnou na pevný disk počítače. 
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Obrázek 2: Nalezený náčrt z roku 1942 
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Obrázek 3: Nalezený geometrický plán na opravu hranic z roku 1932 
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3.1.2 Mapové podklady 

Jedním z neméně důležitých podkladů pro vyhotovení geometrického plánu 

byla kopie mapy bývalého pozemkového katastru s vykazovaným stavem do roku 

1949, jak je uvedeno na mimorámových údajích mapového listu číslo 1. 

Na podkladu této mapy je u katastrálního úřadu veden grafický přehled parcel 

zjednodušené evidence. Tento přehled vznikl po roce 1993 pro potřeby tehdejší 

digitalizace SPI. Protože se jedná o území, kde je platná katastrální mapa 

v měřítku 1: 2880, byla tato poskytnuta v podobě reprografické kopie z listu platné 

katastrální mapy VS XVII 9 2 vedené na PET fólii. Na kopii katastrální mapy bude 

při zpracování dokumentace ZPMZ ověřena přesnost podkladu a přesnost 

zobrazení podrobných bodů. 

 

 

Obrázek 4:Grafický přehled parcel zjednodušené evidence na podkladu mapy PK 
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3.1.3 Srážka mapového podkladu 

Pro správné zpracování podkladu je třeba znát jeho srážku, a to nejen 

pro přesné ověření identických bodů, ale v případě určování výměr nových parcel 

grafickým způsobem se srážka uplatní v původní i v nově určené výměře parcely. 

Na mimorámových údajích každé katastrální mapy je uvedena její srážka tak, 

jak byla zjištěna v době uvedené v dolní části mapového listu. Zaměstnanec 

katastrálního pracoviště, který poskytuje podklady pro měření, má povinnost podat 

spolu s otiskem platné analogové katastrální mapy i údaje o její srážce. 

Pro kontrolu údajů o srážce uvedené na mimorámových údajích mapového listu, 

byla ověřena aktuální srážka výpočtem z následujících hodnot odměřených 

na originále mapového rámu a původních hodnot, které měl rám mapového listu 

při svém vzniku. Údaj o rozměrech mapového listu lze získat z přílohy k vyhlášce 

č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Podélná srážka podkladu q a příčná srážka r se určí z následujícího vztahu: 

[6] 

n

nn
q

m

mm
r

´
100(%)

´
100(%)

−
=

−
=

 

(viz obrázek 6) 

Rozměr rámu mapového listu v mm je 658,5 x 526,8 mm. 

m = 658,5 mm n = 526,8 mm 

Zjištěné rozměry mapového listu mapy KN jsou 656,2 x 521,6 mm. 

m´= 656,2 mm n´=521,6 mm 

Z uvedených vzorců je pak vypočtená srážka pro mapu KN: 

r = 0,95 % a q = 0,33 % 
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Tato zjištěná srážka platí ovšem pro celý mapový list. Protože se jedná 

o list mapy měřítka 1: 2880, na kterém je v souvislém zobrazení několik 

katastrálních území najednou, je třeba znát srážku určenou místně pro danou část 

mapového listu. Postup určení je zcela shodný, jako při určení srážky celého 

mapového listu, jen v tomto případě je využito dělení sekčního rámu mapového 

listu. Sekční rám je v podélném směru (Y) ekvidistantně dělen na 25 dílů 

a v příčném směru (X) je dělen na 20 dílků. 

Tedy jeden dílek v podélném směru má velikost 658,5/25 mm a v příčném 

526,8/20 mm. 

V podélném směru měřeno 5 dílků vzdálenosti 131,59 mm. Z rozměru 

mapového listu by tato vzdálenost měla být rovna mm7,1315
25

5,658
=⋅ . Výpočtem 

podle vzorce pro podélnou srážku je pak srážka rovna: 

%1,0100
7,131

59,1317,131
(%) =

−
=r  

V příčném směru měřeno 8 dílků vzdálenosti 209,31 mm. Z rozměru 

mapového listu by tato vzdálenost měla být rovna mm72,2108
20

8,526
=⋅ . Výpočtem 

podle vzorce pro příčnou srážku je pak srážka: 

%7,067,0100
72,210

31,20972,210
(%) ==

−
=q

 

Zjištěné rozměry mapového listu mapy bývalého pozemkového katastru 

jsou: 

 658,0 x 524,7 mm, m´= 658,0 mm, n´=524,7 mm. 

 

Z uvedených vzorců je pak vypočtená srážka pro mapu bývalého PK: 
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r = 0,08 % a q = 0,40 % 

Nastavené měřítko pro určení plochy planimetrem a ověření polohy 

identických bodů v mapě KN pak bude: 

M(r) = 2880x1,001 = 2882 m 

M(q) = 2880x1,007 = 2900 m 

Nastavené měřítko pro určení plochy planimetrem v mapě PK: 

M(r) = 2880x1,0008 = 2882 m 

M(q) = 2880x1,0039 = 2891 m 

Porovnáním obou srážek mapy KN a PK je vidět, že jsou značně podobné, 

a že v příčném směru má mapa KN větší srážku. Je také vidět, že údaje o srážce 

evidované u map KN značně zkreslují bez ověření těchto údajů výsledné veličiny 

(graficky určené výměry nových či změněných parcel). 

 

Obrázek 5: Srážka udávaná na listu mapy 1: 2880 

 

Plošná srážka S se určí jako součet podélné a příčné srážky.  
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Plošná srážka souvisí úzce se srážkou v délce.

že mapový list se srazil

ale stále zůstal obdélníkem

´

´´

=−=

⋅=

⋅=

mPPS

ńmP

nmP

KN

Tento výsledek je srovnatelný s

Pro určení nových výměr parcel a jejich ověření 

srážky M(r), M(q) zjištěné na kopii snímku mapy bývalého pozemkového katastru

Výpočet graficky určených výměr byl nadále proveden s planimetrem X

d II, který umožňuje zadání srážky mapového podkladu pro jednotlivé osy 

samostatně. 

3.1.4 Klad a značení mapových listů

Klad a rozměry mapového listu v měřítku 1:2880 jsou odvozeny od dělení 

Zelinka: Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací 

pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem 

%48,0=+= qrS p
 

Plošná srážka souvisí úzce se srážkou v délce. Určujeme ji za předpokladu,

srazil rovnoměrně. To znamená, že sekční rám změnil rozměry, 

ale stále zůstal obdélníkem. [6] 

%46,0´´** =− nmnm
 

Tento výsledek je srovnatelný s výpočtem plošné srážky 

Pro určení nových výměr parcel a jejich ověření byly pro další výpočty užity 

zjištěné na kopii snímku mapy bývalého pozemkového katastru

Výpočet graficky určených výměr byl nadále proveden s planimetrem X

, který umožňuje zadání srážky mapového podkladu pro jednotlivé osy 

Obrázek 6: Srážka mapového listu 

Klad a značení mapových listů 

Klad a rozměry mapového listu v měřítku 1:2880 jsou odvozeny od dělení 

oplnění souboru geodetických informací 

pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem  

23 

Určujeme ji za předpokladu, 

sekční rám změnil rozměry, 

výpočtem plošné srážky Sp. 

pro další výpočty užity 

zjištěné na kopii snímku mapy bývalého pozemkového katastru. 

Výpočet graficky určených výměr byl nadále proveden s planimetrem X plan 360 

, který umožňuje zadání srážky mapového podkladu pro jednotlivé osy 

 

Klad a rozměry mapového listu v měřítku 1:2880 jsou odvozeny od dělení 
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triangulačního listu na 4 sloupce ve směru osy Y a 5 vrstev ve směru osy X (viz 

obrázek 7 a obrázek 8). Označení mapového listu v měřítku 1: 2880 obsahuje 

rozlišení sloupce triangulačního listu, římské číslo sloupce, číslo vrstvy oddělené 

pomlčkou.[1]  

Označení mapového listu v měřítku 1:2880 VS XVII 9 2 tedy označuje: 

VS  východní sloupec triangulačního listu. Tento mapový list se nachází 

na východ od základního poledníku, který pro Čechy prochází počátečním bodem 

Gusterberg v Horním Rakousku. Základní poledník je totožný s osou X, která musí 

také procházet tímto bodem. 

Značení mapových listů v měřítku 1:2880 

XVII – označuje sloupec triangulačního listu 

9 – číslo vrstvy 

2 – číslo listu mapy v dělení triangulačního listu 

 

Obrázek 7: Klad triangulačních listů v systému stabilního katastru 
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Obrázek 8: Značení mapového listu VS XVII 9 2 

 

Pozemková parcela katastru nemovitostí č. 513/8 se tedy nachází 

na mapovém listu, který je umístěn v kladu triangulačních listů na východ 

od základního poledníku procházejícího počátkem souřadnicového systému 

v bodě Gusterberg, ve vrstvě číslo 9 a mapovém listu číslo 2. 

Další označením mapového listu katastrální mapy vyhotovené v měřítku 

1:2880 je označení VS XVII 9 ce. Toto označení je možné nalézt v pravém horním 

rohu mapového listu. Dvě malá písmena na konci mapového listu opět značí 

sloupec a vrstvu, jak byl dělen triangulační list. Jedná se o původní značení 

mapových listů. 

První označení mapového listu je novější a byly tak označeny mapové listy 

při překreslování map do souvislého zobrazení. 
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4.  Požadavky na nové body PPBP  

V následujících kapitolách jsou shrnuty požadavky (rozsah stanovené 

dokumentace, stabilizace, přesnost), které musí být splněny při doplňování sítě 

nových bodů PPBP. 

4.1. Zřizování značek bodů polohového pole 

Orgány státní správy a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti 

jsou v nezbytném rozsahu oprávněny využívat nemovitosti k zřízení, údržbě, 

obnově či přemístění značky.  

Správcem značky PPBP jsou příslušné katastrální úřady a katastrální 

pracoviště, v jejichž správním obvodu se měřická značka nachází. 

Osoba, která značku zřizuje, je povinna před jejím zřízením projednat její 

umístění s vlastníkem nemovitosti, na které má být značka umístěna. 

Správce značky je povinen písemně poučit vlastníka či oprávněného 

uživatele o omezeních vyplývajících z umístění značky na nemovitosti. Omezení 

výkonu vlastnického nebo uživatelského práva musí být spojeno s poskytnutím 

náhrady. 

Vlastník je povinen strpět umístění značek a zdržet se činností, 

které by značku mohly poškodit nebo zničit. [4] 

Požadavky na body PPBP z hlediska katastrální vyhlášky:  

Poloha nových bodů PPBP se volí přiměřeně technickým možnostem 

měření pro účely katastru. Nové body PPBP mají být voleny tak, aby nebyly body 

ohroženy, signalizace byla jednoduchá, aby umístění bodů neomezovalo vlastníka 

nemovitosti a body mohly být plně využitelné pro připojení podrobného měření. [1] 
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4.2. Umístění bodů PPBP a jejich značení  

Na technických objektech poskytujících trvalou stabilizaci, zejména rozích 

budov. 

Na hranici pozemku se znakem, který svojí stabilizací vyhovuje 

ustanovením vyhlášky [1]. 

Číslo bodu PPBP je dvanáctimístné a skládá se v pořadí zleva: 

První tři číslice označují příslušnost ke katastrálnímu území v rámci okresu. 

Čtvrtá číslice je nulová, pokud se bod nachází uvnitř okresu nebo je 

vyjádřena 1  8 v případě příslušnosti do katastrálního území sousedního okresu. 

Pořadí těchto čísel udává číselník v ISKN. 

Pozice 5 – 8 je označena nulami. 

Poslední čtyři číslice jsou vlastním číslem bodu uvnitř katastrálního území. 

Číslo je v rozmezí 0501 – 3999. [1] 

Zaměření každého bodu PPBP se provede nejméně dvakrát nezávislým 

způsobem. Měření musí být připojeno na body nejméně takové přesnosti, která je 

požadována na určovaných bodech. [1] 

4.2.1 Určení souřadnic nových PPBP polygonovým pořadem 

Polygonové pořady: 

PPBP lze zaměřovat polygonovými pořady oboustranně připojenými 

a oboustranně orientovanými. Polygonové pořady kratší 1,5 km mohou být 

jednostranně orientované, popř. neorientované o 4 stranách. Mezní poměr délek 

stran v pořadu je max. 1: 3, počet nových vrcholů max. 15. Osnovy směrů se měří 

ve skupinách (nejméně v jedné), teodolitem zajišťujícím přesnost měřených směrů 

0,0006 gon, při délkách do 500 m je možné použít teodolit s přesností 0,0020 gon. 

Mezní odchylka v uzávěru skupiny a mezní rozdíl mezi skupinami je 0,0030 gon. 
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Délky se měří 2x, dálkoměrem s přesností na 0,01 m obousměrně. Použijí 

se kalibrované dálkoměry a pásma. Naměřené délky se opravují o fyzikální 

redukce (teplota, tlak), matematické redukce (do roviny zobrazení, z nadmořské 

výšky, přepočet šikmé délky na vodorovnou).  

Za mezní rozdíl délek dvojice měření je považován rozdíl 0,02 m u délek 

kratších 500 m a 0,04 u délek nad 500 m. Centrační prvky se nezavádějí 

při excentricitě menší než 0,01 m. V polygonových pořadech se zásadně používá 

trojpodstavcová souprava.  

Souřadnice bodů určené geodeticky se vypočítají u polygonového pořadu 

rovnoměrným rozdělením úhlové odchylky na jednotlivé vrcholy pořadu 

a rozdělením odchylek v souřadnicích, úměrně absolutním hodnotám 

souřadnicových rozdílů. [2] 

4.2.2 Technologie GNSS 

Při určování polohy bodů technologií GNSS nesmí vycházet výsledná 

poloha bodu pouze z jedné kombinace určení souřadnic. Nutná jsou nejméně dvě 

nezávislá měření GNSS nebo jedno měření GNSS a jedno měření klasickou 

geodetickou metodou. Při opakované observaci na bodě musí být splněna 

podmínka časového rozdílu 1 hodiny mezi prvním a druhým měřením, aby bylo 

dosaženo odlišného postavení družic při jednotlivých měřeních a obě měření tak 

byla nezávislá. Při tomto způsobu určení souřadnic není nutné další ověření 

polohy. [7] 

K transformaci souřadnic i jen jednotlivých bodů do S JTSK smí být použity 

transformační programy schválené ZÚ. Jejich seznam je zveřejněn na jeho 

webových stránkách www.cuzk.cz v záložce GNSS . Pro určení transformačního 

klíče do S JTSK se zvolí nejméně 4 body z blízkého okolí určovaných bodů. Body 

transformačního klíče nesmí mít přesnost určení nižší, než je požadovaná kvalita 

určovaného bodu. Body mají být voleny tak, aby rozložení bylo rovnoměrné 
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a žádný z identických bodů nebyl vzdálen vně spojnice obrazce o více než 1/10 

délky této spojnice. Pokud je lokalita rozsáhlá, přesahuje území 4 triangulačních 

listů nebo u liniových prvků 3 triangulačních listů, pak nelze použít jeden 

transformační klíč. [2], [7] 

Pro udržení homogenity výsledku měřických prací se doporučuje používat 

v dané lokalitě tentýž transformační klíč. 

4.3. Charakteristika přesnosti PPBP 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y bodů PPBP, je střední 

souřadnicová chyba mxy. 

2

)( 22

yx

xy

mm
m

+
=

 

mx, my → střední chyby určení souřadnic x, y. 

 U nově určených bodů se kontrola přesnosti provede: 

 Pomocí střední souřadnicové chyby vypočtené MNČ. 

 Pomocí výběrové střední chyby vypočtené z dvojice měření, 

která nesmí překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby. [1] 

4.4. Dokumentace doplnění PPBP 

Dokumentace obsahuje: 

• Seznam souřadnic 

• Přehledný náčrt PPBP 

• Zápisníky měření, doklad o splnění požadavku na měřidla  

• Protokol o výpočtech, protokol výsledků měření GNSS 

• Geodetické údaje 
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• Potvrzená oznámení o zřízení měřické značky 

• Technická zpráva+protokol určení bodů PPBP 

• Záznamové médium [2] 

4.4.1 Ověření výsledku doplnění PPBP 

Dokumentace tvorby PPBP je výsledek zeměměřické činnosti a musí být 

ověřen osobou s úředním oprávněním vydaného Zeměměřickým úřadem [4]. 

Úřední oprávnění je vydáno fyzické osobě, která je plně způsobilá 

k právním úkonům, bezúhonná, má ukončeno vysokoškolské vzdělání 

zeměměřického směru alespoň magisterského programu a poté vykonala 

minimálně 5 let praxe v oboru, pro který žádala o udělení oprávnění a složila 

zkoušku odborné způsobilosti. 

Osoba s úředním oprávněním potvrdí výsledek zeměměřické činnosti 

na technické zprávě, pokud dokumentace obsahuje více technických práv, 

pak ověří každou jednotlivou zprávu. Dále ověří výsledek na poslední straně 

elaborátu. K ověření připojí svůj podpis, otisk razítka se státním znakem, číslo 

položky ověření a datum. 
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5. Práce v terénu – rekognoskace 

Na podkladě otisku katastrální mapy, nalezených ZPMZ a původních náčrtů 

byla provedena pochůzka v terénu. Dle údajů zaměřených při ZPMZ č. 140, byly 

v terénu nalezeny původní kamenné hraniční znaky (body 140 3, 140 4, 140 10, 

140 11). Při dalším šetření byly nalezeny i plastové hraniční znaky osazené 

při ZPMZ 131. Byly to body č. 131 19, 131 23 a kamenný mezník č. 205 8 

v lesním pozemku p. p. č. 560. Kamenný mezník č. 205 8 odpovídá svou polohou 

hranici, která je uvedena pouze v císařském otisku mapy stabilního katastru 

na rozhraní pozemkových parcel zjednodušené evidence č. 559 a 560, 

které zachycuje obrázek 1. Tento nalezený kamenný znak je možné vidět 

na následující straně (viz obrázek 9). Ze zkušenosti lze potvrdit, že ne všechny 

hraniční znaky, které jsou skutečně osazeny na hranicích pozemků v terénu, jsou 

také zakresleny v katastrální mapě. Před začátkem měření je tedy dobré provést 

revizi okolních hranic pozemků, zda se v blízkosti prováděné změny nenalézají 

původní hraniční kamenné znaky, které lze s výhodou použít jako identické body 

pro přiřazení změny do katastrální mapy.  

V terénu byly nalezeny plastové hraniční znaky (body č. 5, 6, 7), ke kterým 

se nepodařilo v měřické dokumentaci nalézt příslušný náčrt ZPMZ. 

Jedná se o dosud neevidovanou změnu v SGI. Tyto plastové znaky jsou osazeny 

na hraně úvozové cesty. Protože jejich poloha odpovídala pohledově kresbě 

katastrální mapy, byly zaměřeny a použity při tvorbě ZPMZ. 
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Obrázek 9: Hraniční kamenný znak č. 8 

 

Při rekognoskaci byla rozvržena poloha měřické sítě. Body sítě byly 

stabilizovány dřevěnými kolíky. Bod č. 131 19 (hraniční znak z plastu) byl shledán 

vhodným pro zřízení nového bodu PPBP a k němu přidružený bod jihozápadní roh 

domu č. p. 159. 

Lesní pozemek označený parcelním číslem zjednodušené evidence 

č. 513/8 byl ke dni měření zalesněn smíšeným porostem stáří 12 let. Druhý 

pozemek (parcela zjednodušené evidence č. 513/2) je s lesním porostem stáří 

kolem 70 let. Pozemkové parcely zjednodušené evidence č. 583/1 a č. 583/2 byly 

ke dni měření bez zalesnění. Mezi p. p. zjednodušené evidence č. 583/1, č. 583/2 

č. 513/2 je v terénu přirozená hranice mez, na které byly nalezeny kamenné 
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hraniční znaky s původním označením bodů z databáze RES 140 3 a 140 4 (viz 

obrázek 10). Přírodní hranicí mezi p. p. ZE č. 583/1 a p. p. ZE č. 1624 je úvozová 

cesta, hluboko zapuštěná do terénu. 

 

 

 

Obrázek 10: Kamenný hraniční znak č. 38 (původně bod 140  4) 
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5.1. Měřické práce 

Měřické práce lze rozdělit na tři části. První je vybudování měřické sítě. 

Druhou je zaměření identických a jednoznačně identifikovatelných bodů v terénu. 

Posledním krokem je vytyčení lomových bodů na hranicích parcel a ověření jejich 

polohy např. polární metodou nebo pomocí měřených délek mezi těmito body.  

5.1.1 Pomůcky k měření 

K měření byl použit elektronický tachymetr značky Trimble 3303 DR výrobní 

číslo 601755 A, úhlová přesnost přístroje 1.0 mgon, přesnost dálkoměru ±  (2+2 

ppm) mm. U přístroje byla v měsíci srpnu 2011 provedena kalibrace na VÚGTK. 

Kalibrační protokol je v příloze této práce jako příloha 19. Dále bylo použito dvou 

odrazných hranolů firmy Zeiss se směrovými terči o součtové konstantě 0,034 m. 

Tři dřevěné stativy, jeden optický dostřeďovač Zeiss (viz obrázek 11), ocelové 

pásmo BM 30 m, tuhé desky pro tvorbu náčrtu, psací potřeby, kolíky a kladivo. 

 

 

Obrázek 11: Optický dostřeďovač Zeiss s odrazným hranůlkem 
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5.1.2 Body určené technologií GNSS 

V dané lokalitě byl dle ZPMZ č. 152 vyhledán bod č. 4001, 

jehož souřadnice S JTSK byly určeny metodou GPS v roce 2005. V roce 2005 

byla ještě metoda měření značena technologie GPS. Z dohledaného protokolu 

o určení souřadnic bodů vyplývá, že určení souřadnic S JTSK bylo provedeno 

jedním zaměřením bodu 152 4001 pomocí GPS a ověřeno měřením na body 

určené již dříve v systému S JTSK. Nové ověření přesnosti polohy tohoto bodu 

vyplývá z výsledku připojení nového polygonového pořadu. Způsob určení bodu 

152 4001 vyhovuje požadované přesnosti. Tento bod byl zaměřen statickou 

metodou jednofrekvenčním přístrojem Promark 2 s dobou měření 30 minut. 

Původní protokol o určení bodu je v příloze práce (příloha 20). Dokument měl být 

správně označen jako protokol určení pomocných měřických bodů technologií 

GPS. 

 Souřadnice S JTSK nebyly určeny přímo na místě, ale pozdějším 

zpracováním dat – postprocessing. Měření se uskutečnilo za pomocí dvou 

aparatur, z nichž jedna zaznamenávala data od dostupných družic na bodě 

o známých souřadnicích v S JTSK a ETRS 89. V tomto případě měřila aparatura 

na bodě č. 0916160150. Druhou aparaturou pak bylo měřeno na určovaném bodě, 

kde byla opět přístrojem data od družic pouze zaznamenána do paměti přístroje. 

Pozdějším zpracováním v softwaru Transform v. 4. 15. 0 byly transformací získány 

správné souřadnice S JTSK. Při měření mohla být jako referenční využita stanice 

CTRU na střeše katastrálního pracoviště, jež je zapojena do sítě permanentního 

měření CZEPOS. Tato síť je provozována ZÚ a poskytuje síťové řešení. Pomocí 

této služby bylo a je možné vypočítat i polohu VRS. Poloha VRS bývá určena 

výpočtem z dat nejbližších stanic, které musí být aktivní v době měření 

na určovaném bodě. Potřebné údaje k výpočtu VRS lze stáhnout za úplatu 

z internetových stránek ČÚZK. 

Pokud by tento bod byl určen v roce 2011, bylo by nutné použít body, 
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jejichž poloha je vázána na geocentrické souřadnice rámce ETRF2000 a připojení 

z WGS 84 do ETRS 89 provést měřením na 2 body při jednom určení GNSS [7]. 

Podmínkou správného určení polohy je, aby při měření byl dostupný stálý 

signál minimálně od pěti družic s elevací nad 15° a PDOP nepřesáhl hodnotu 4. 

PDOP  představuje geometrický parametr, který vypovídá o poloze družic vůči 

určovanému bodu v době měření. Přehled o tomto parametru i o počtu 

sledovaných družic má obsluha během měření na displeji přístroje. 

5.1.3 Polygonový pořad 

Druhým a zároveň výchozím bodem pro připojení měření polygonovým 

pořadem do S JTSK byl zvolen zhušťovací bod č. 0916162230. Jeho poloha byla 

ověřena dle dostupných geodetických údajů. 

Z bodu č. 0916162230 byl postupně měřen jednostranně orientovaný 

a oboustranně připojený polygonový pořad orientovaný a připojený na počátečním 

zhušťovacím bodě č. 0916162230 a připojený na druhém konci na bod 152 4001. 

Směry v pořadu byly měřeny v jedné skupině za pomoci trojpodstavcové 

soupravy. Před samotným měřením byla do paměti tachymetru uložena informace 

o aktuální teplotě a atmosférickém tlaku.  

 Při zpracování měření byl použit program Groma 9.0. Celý zápisník byl 

Obrázek 12: Princip měření směrů ve skupině 
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vyrovnán v programu Excel (viz tabulka 1). Směry byly opraveny o uzávěr skupiny 

měřených směrů.  

Tabulka 1: Výňatek zpracování zápisníku měření v 1 skupině 

zápisník polygonu             

Měřil: Bc. Zdeněk Zelinka Datum: 9.9.2011 
Součtová 
konstanta 0,034 

Přístroj: 

Trimble 3303 DR 
601755 A kalibrace 8/2011   

Katastrální území : Horní Staré Buky ZPMZ 205     

stanovisko cil poloha skupina 
průměr 
redukce zenit opravený zenit 

centrovaný 
směr 

                

916162230 909250120 I 0,0002 0,0017 96,4684 96,4696 0,0000 

    II 200,0032 0,0000 303,5292     

  909242030 I 15,0416 15,0420 97,0616 97,0629   

    II 215,0424 15,0403 302,9358   15,0405 

  4001 I 70,2908 70,2906 100,8360 100,8369   

    II 270,2904 70,2889 299,1622   70,2893 

  909250120 I 399,9998 0,0010 96,4668 96,4697   

    II 200,0022 399,9993 303,5274   0,0000 

                

4001 9161162230 I 0,0002 0,0006 99,1708 99,1724 0,0000 

    II 200,0010 0,0000 300,8260     

  909250120 I 129,2360 129,2349 96,4468 96,4472   

    II 329,2338 129,2343 303,5524   129,2342 

  909242030 I 144,4810 144,4804 97,0434 97,0441   

    II 344,4798 144,4798 302,9552   144,4796 

  4002 I 211,5230 211,5237 99,8832 99,8844   

    II 11,5244 211,5231 300,1144   211,5228 

  916162230 I 0,0016 0,0010 99,1748 99,1758   

    II 199,9996 0,0004 300,8232   0,0000 
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Tabulka 2: Výsledky polygonového pořadu 

 

Parametry polygonového pořadu: 

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

 

Typ pořadu                         : Vetknutý, jednostranně orientovaný 

Délka pořadu                        :  947.10m 

Odchylka Y/X                       :    0.02m /    0.02m 

Polohová odchylka                  :    0.03m 

Největší / nejmenší délka v pořadu :  134.46m/   76.23m 

Poměr největší / nejmenší délka    : 1:1.76 

Max. poměr sousedních délek        : 1:1.42 

Nejmenší vrcholový úhel            : 108.1990g 

 

Vypočtené body: 

         Bod           Y           X 

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

000000004001   633155.61  1006271.44 

000000004002   633072.82  1006180.05 

000000004003   633012.32  1006104.31 

000000004004   632928.37  1006068.12 

000000004005   632832.09  1006101.72 

000000004006   632755.95  1006105.40 

000000004007   632738.27  1006006.53 

000000004009   632741.65  1005914.85 

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

Test polygonového pořadu: 

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

Typ testu polygonového pořadu: PPBP: Připojovací body PPBP, ZPBP, , délka pořadu do 
1500m 

Polohová odchylka  [m]    : Skutečná hodnota:    0.030, Mezní hodnota:    0.185 

Mezní počet bodů          : Skutečná hodnota: 8, Mezní hodnota: 15 

Mezní délka pořadu [m]    : Skutečná hodnota:  947.10, Mezní hodnota: 1500.000 

Minimální délka strany [m]: Skutečná hodnota:   76.23, Mezní hodnota:   50.000 

Maximální délka strany [m]: Skutečná hodnota:  134.46, Mezní hodnota:  400.000 

Mezní poměr délek         : Skutečná hodnota: 1:1.42, Mezní hodnota: 1:3.00 

 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
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Tabulka 2 zobrazuje výsledky výpočtu jednostranně orientovaného 

a oboustranně připojeného polygonového pořadu. Dle dosažených odchylek lze 

konstatovat, že splňuje přesností požadavky na určení bodů PPBP. Byly dodrženy 

požadavky na maximální celkovou délku pořadu, nebyl překročen mezní počet 

vrcholů ani poměr délek stran. Polohová odchylka koncového bodu je 3 cm. 

Při tomto typu polygonového pořadu nedochází k úhlovému vyrovnání. Vyrovnání 

výsledných souřadnic určovaných bodů probíhá v tomto programu úměrně 

souřadnicovým rozdílům. 

Souřadnice podrobných bodů polohopisu ZPMZ č. 205 byly určeny polární 

metodou ze stanovisek polygonového pořadu. Jako kontrolní body byly zaměřeny 

nalezené hraniční znaky a rohy budovy č. p. 159, jejichž souřadnice byly obdrženy 

ze souboru VFK z databáze katastrálního pracoviště. Byly to body číslo 140 6 

a 140 42. Kontrolním určením souřadnic S JTSK byla porovnána střední 

souřadnicová a polohová chyba. 

Při ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu, nesmí 

skutečná souřadnicová chyba překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby ux, 

přičemž základní střední souřadnicová chyba je odvozena od kódu kvality 

podrobných bodů, určených geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami [1]. 

Body ZPMZ č. 140 byly určeny polární metodou s kódem kvality 3. Jde však pouze 

o body kontrolní. Tyto body nebyly nikdy součástí vyznačení změny v katastru. 
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Tabulka 3: Ověření souřadnic stávajících bodů na objektu č. p. 159 

 

• Základní střední souřadnicová chyba pro k. kv. 3 je 0,14 m. 

• Mezní souřadnicová chyba je 2*0,14 = 0,28 m. 

Skutečná souřadnicová chyba je určena z rozdílu původních a nově 

určených souřadnic původního bodu. V protokolu z Groma 9.0 je označena tato 

chyba jako polohová odchylka (viz tabulka 3). Hodnota mezní souřadnicové chyby 

nebyla překročena. 

U původních hraničních kamenných znaků na vlastnické hranici mezi 

parcelou vedenou zjednodušeným způsobem č. 583/1, 583/2 a 513/2 byly zjištěny 

rozdíly mezi původně a nově určenými souřadnicemi poněkud větší. U bodů 140 3 

a 140 4 jsou zjištěné odchylky uvedeny v tabulce (viz tabulka 4). I když u bodu 

140 4 nedošlo k překročení mezní souřadnicové chyby ux, byl tento bod navržen 

na zrušení a bylo mu přiřazeno v pořadí další volné číslo v ZPMZ 205 z důvodu 

zpřesnění polohy. Ani u bodu  140  3 nedošlo k překročení mezní souřadnicové 

chyby. Body byly opět při ZPMZ 140 měřeny jako kontrolní a identické 

pro přiřazení změny. Protože účelem geometrického plánu je zpřesnění 

 
Kontrolní určení bodu číslo 059001400042 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X         Z  Popis            

------------------------------------------------------------ 
Starý      632732.92  1005984.25         -   
Nový       632732.92  1005984.33         -  A 
Rozdíl         -0.00       -0.08         -  Polohová odchylka: 0.080  Stř. souř. chyba: 0.056 
------------------------------------------------------------ 
Uložený    632732.92  1005984.25         - 
 
Kontrolní určení bodu číslo 059001400006 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X         Z  Popis            
------------------------------------------------------------ 
Starý      632733.21  1005963.95         -   
Nový       632733.14  1005963.99         -  A 
Rozdíl          0.07       -0.04         -  Polohová odchylka: 0.081  Stř. souř. chyba: 0.057 
------------------------------------------------------------ 
Uložený    632733.21  1005963.95         -   
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geometrického a polohového určení parcel, byly všechny body navrženy 

ke zrušení a nově jim bylo přiděleno číslo ZPMZ 205 37, 205 38 (viz § 28  

zpřesnění GPU) [1]. U těchto původních bodů byl rozdíl v určení stávajících 

a nových souřadnic v systému S JTSK způsoben zřejmě tím, že se jedná 

o kamenné hraniční znaky velkého rozměru, bod 140 3 je navíc mírně nakloněn. 

 

Tabulka 4: Změna polohy souřadnic bodu 

Kontrolní určení bodu číslo 059001400004 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X         Z  Popis            
------------------------------------------------------------ 
Starý      632765.16  1006044.12     0.000   
Nový       632765.00  1006044.15         -   
Rozdíl          0.16       -0.03     0.000 Polohová odchylka: 0.163 Stř. souř. chyba:0.115 
------------------------------------------------------------ 
Uložený    632765.00  1006044.15     0.000   
Změna čísla bodu: bod 059001400003 uložen pod novým číslem 059002050037. 
 
Kontrolní určení bodu číslo 059001400003 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X         Z  Popis            

------------------------------------------------------------ 
Starý      632789.85  1006080.72     0.000   
Nový       632789.69  1006080.96         -   
Rozdíl          0.16       -0.24     0.000 Polohová odchylka: 0.284 Stř. souř. chyba: 0.201 
------------------------------------------------------------ 
Uložený    632789.69  1006080.96         -   
              (Nová)      (Nová)    (Nová)   
Změna čísla bodu: bod 059001400003 uložen pod novým číslem 059002050038. 

 

5.2. Doplnění PPBP 

Před započetím měřických prací byla vhodně rozvržena měřická síť a blízko 

měřené změny byly zvoleny dva body pro určení PPBP. Jedním z bodů byl 

plastový mezník na trojmezí vlastnické hranice mezi pozemkovou parcelou 

katastru nemovitostí číslo 590/1, 1624/1 a 513/8. Tento mezník zde byl osazen 

při vytyčení hranic pozemkové parcely číslo 590/1. Stabilizace vyhovuje 
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ustanovení bodu 12.5 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. S vlastníky dotčených nemovitostí bylo předem projednáno zřízení 

měřického bodu v tomto místě a byli řádně poučeni [3]. Druhým bodem pro zřízení 

PPBP byl zvolen jihozápadní roh domu č. p. 159, který bude sloužit jako bod 

orientační k nově zřizovanému bodu PPBP. 

5.2.1 Měřické práce na bodech PPBP 

Čísla nových PPBP č. 509 a 510 byla poskytnuta katastrálním pracovištěm. 

Souřadnice bodu PPBP č 510 byly určeny polygonovým pořadem 

jednostranně orientovaným, oboustranně připojeným. Výsledky tohoto pořadu jsou 

uloženy v protokolu měření nebo je možné zhlédnout v tabulce (viz tabulka 2). 

Všechny osnovy směrů v tomto pořadu byly měřeny trojpodstavcovou sestavou 

v jedné skupině. Polygonový pořad byl měřen ze zhušťovacího bodu 

č. 0916162230 na bod zaměřený technologií GNSS. Jeho poloha byla ověřena 

připojením pořadu a měřením při ZPMZ 152. 

Souřadnice druhého PPBP na objektu byly určeny rajonem z bodu 4006 

a 510. 

5.2.2 Výpočty bodů PPBP 

Pro výpočetní část byl použit program Groma verze 7.0 a 9.0 spolupracující 

s programem Microstation 95 PC, ve kterém byla vyhotovena graficky celá 

zakázka. 

 Postup zpracování: 

• Stažení dat z přístroje na pevný disk počítače. 

• Nastavení uživatelského rozhraní programu Groma, opravy 

z kartografického zkreslení a oprava z nadmořské výšky. Oprava byla 

vztažena k zadaným souřadnicím S JTSK ZhB 0916162230 a k jeho 



Bc. Zdeněk Zelinka: Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací 

o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem  

 

43 
 

2012 

nadmořské výšce udané na formuláři GÚ. Vypočtený měřítkový koeficient: 

0.9999783463 m (  2,2 mm/100m). 

• Při načtení dat z měření do softwaru Groma 9.0 byly opraveny 

všechny vzdálenosti v zápisníku. V programu byly automaticky všechny 

šikmé záměry převedeny na vodorovné. Takto zpracovaný zápisník byl 

ručně vyrovnán v programovém prostředí Microsoft Excel (příloha 3). 

Byly zde opraveny měřené směry a zenitové úhly o chyby přístroje a měření. 

Ze čtení v obou polohách byly vypočteny průměry čtení horizontálního kruhu 

a vertikálního kruhu v obou řadách. V katastru nemovitostí jde především 

o polohové měření. 

• Do seznamu souřadnic byly doplněny body geodetického základu 

a body podrobného měření pocházející z výsledků dřívější zeměměřické 

činnosti, které byly poskytnuty ve výměnném formátu katastru. 

• Výpočet polygonového pořadu. 

• Výpočet souřadnic bodů polární metodou. 

• Uložení bodů v seznamu souřadnic. 

 Kontrola výpočetního protokolu o dosažených odchylkách. [8] 

Geometrické parametry bodu určeného rajonem na objektu nebyly 

překročeny. Mezní délka ud rajonem určeného bodu při přesnosti připojovacích 

bodů 0,04 0,06 m nesmí přesáhnout 300 m a nemá být menší než 50 m [2]. 

I když záměra z bodu 4007 je pod 50 m, jedná se tu ale o kontrolu určení 

souřadnic nově určeného bodu, jehož souřadnice byly určeny z bodu 4006. 
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5.2.3 Charakteristiky přesnosti 

Přesnost souřadnic nově určovaného bodu PPBP je posuzována pomocí 

výběrové střední souřadnicové chyby z vyrovnání MNČ. 

Tabulka 5: Vyrovnání sítě MNČ 

 

VÝSLEDKY VYROVNÁNÍ: 
=================== 
Počet nadbytečných měření                    : 7 
Základní střední chyba m0 apriorní       [cc]:    1.00 
Základní střední chyba m0 aposteriorní   [cc]:    3.30 
m0 aposteriorní / m0 apriorní                : 3.30 
Interval spolehlivosti                       : 0.47 - 1.53 
 
VYROVNANÉ SOUŘADNICE: 
===================== 
         Bod             Y             X       my       mx      mxy 
                                             [mm]     [mm]     [mm] 
------------------------------------------------------------------- 
        4001   633155.6120  1006271.4397     3.83     4.07     3.95  
        4002   633072.8201  1006180.0486     5.81     5.66     5.74  
        4003   633012.3169  1006104.3148     7.07     6.41     6.75  
        4004   632928.3681  1006068.1159     8.29     6.83     7.59  
        4005   632832.0864  1006101.7231     8.93     7.49     8.24  
        4006   632755.9430  1006105.3971     9.63     8.05     8.87  
        4007   632738.2607  1006006.5260     7.97     7.59     7.79  
        4009   632741.6497  1005914.8507     5.83     6.89     6.38  
Střední souřadnicová chyba mxy                    [mm]: 7.07 

 

Chyba nesmí překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby xyu , což je 

v případě PPBP 0,12 m. Toto kritérium bylo dodrženo, jak je vidět z tabulky 

(viz tabulka 5). Střední souřadnicové chyby vypočtené MNČ dosahují u všech 

bodů zanedbatelnou velikost vzhledem k velikosti mezní souřadnicové chyby 

PPBP. 

Pro další práci byly použity souřadnice S JTSK vypočtené polygonovým 

pořadem. Rozdíl 1 cm v poloze oproti výsledkům vyrovnání sítě nemá zásadní vliv 

na výsledky měření pro účely katastru. 
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5.2.4 Dokumentace pro PPBP 

Technická zpráva s popisem použité metody zaměření PPBP, dosažené 

odchylky nově určených bodů, způsob stabilizace nových bodů, použité podklady, 

geodetické údaje o bodech a přehledný náčrt bodů PPBP, to vše je dokumentace 

k doplnění bodů PPBP. Spolu s geodetickými údaji byl vyhotoven dokument 

o zřízení a ochraně měřické značky.[8] 

Dokument o zřízení a ochraně měřické značky byl odeslán všem 

vlastníkům, jejichž nemovitosti jsou zřízením měřické značky dotčeny. 

O vyrozumění vlastníků nemovitostí musí být doklad, který spolu s dokumentací 

PPBP bude uložen na katastrálním úřadě. V dokumentu o zřízení a ochraně 

značky je uvedeno číslo bodu PPBP, parcelní číslo a druh pozemku, na kterém je 

měřická značka umístěna, druh stabilizace a číslo triangulačního listu. Součástí 

dokumentu je i poučení o ochraně měřické značky a zobrazení místopisného 

náčrtu. Vlastník svým podpisem potvrzuje souhlas s umístěním měřické značky 

na svém pozemku. Zřízení měřického bodu na hraničním znaku bylo s vlastníky 

předem projednáno.[8] 

V přehledném náčrtu budování PPBP, který je také povinnou součástí 

dokumentace bodů PPPB, byla vyznačena síť měřických bodů, z kterých byly 

body určeny. Jsou zde zobrazeny pomocné měřické body, (pokud byly v terénu 

určeny), PPBP, ZhB, ZPBP a v případě rušení nebo změny jsou body škrtnuty. 

Náčrt obsahuje údaje o počtu zřízených a zrušených bodů, dále údaje 

o vyhotoviteli dokumentace, datum, měřítko zobrazení, název okresu, 

katastrálního území, obce, přibližný zákres katastrální hranice a hranice 

zastavěného území, pokud se jedná o větší počet zřizovaných bodů. V náčrtu je 

vhodné podkreslit stav katastrální mapy pro zlepšení orientace.[8] 

Geodetické údaje byly vyhotoveny ve dvojí formě. Jednak v tištěné, 

která bude založena v měřické dokumentaci Katastrálního pracoviště v Trutnově 

a pak v digitální podobě ve formátu JPEG, GIF spolu se souřadnicemi, údaji 
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o stabilizaci, způsobu určení a vyhotoviteli ve formátu CSV umožňující 

automatizované načtení do ISKN. V tomto případě se jedná pouze o dva nově 

zřízené body a lze tedy odevzdat pouze obrázky místopisného náčrtu s detailem 

ve formátu JPEG, GIF spolu s textovým souborem obsahujícím čísla bodů, jejich 

souřadnice v S JTSK. Přehledný náčrt budování PPBP je nedílnou součástí 

dokumentace. Je to zjednodušené schéma měřické sítě s vyznačením měřených 

směrů a délek. Z tohoto musí být patrné, jakým způsobem byly souřadnice nových 

bodů určeny. [8] 

Do formuláře GÚ se doplní údaje: 

• Katastrální území, obec. 

• Číslo bodu PPBP a číslo verze bodu.  

• Souřadnice S JTSK a výška bodu, pokud byla určena. U výšky je 

uveden odkaz na výškový systém. 

• Místopisný náčrt (viz obrázek 13), nárys nebo detail bodu. 

• Označení listu mapy SM 5, na kterém se bod nachází. 

• Datum, rok zřízení bodu, jméno nebo označení zřizovatele bodu 

a datum platnosti bodu. 

• Údaje o způsobu určení bodu, popis stabilizace bodu. 

• Poznámka s údaji o datu revize, popřípadě doplňující údaje. 
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Obrázek 13: GÚ bodu PPBP č. 510 

Celý elaborát je uložen na záznamové médium CD a spolu s dokumentací 

předán do měřické dokumentace katastrálního pracoviště. Náčrt (příloha č. 27), 

výpočty, technická zpráva, seznam souřadnic v listinné podobě musí být ověřeny 

v souladu s platnými předpisy [3], [7]. 

Ověření dokumentace nově zřízených bodů PPBP musí být od osoby, 

která je držitelem oprávnění dle písmene b, v souladu se zákonem 

č. 200/1994 Sb., a vyhláškou č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších přepisů. 
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6. Vyhotovení záznamu podrobného měření změn 

V předchozí kapitole byl popsán celý postup při zpracování dokumentace 

doplnění bodů PPBP. V této chvíli je již naplněn seznam souřadnic. Jsou v něm 

uloženy souřadnice bodů, které byly importovány ze souboru VFK a body jejichž 

souřadnice byly dopočteny polární metodou ze zápisníku měřených dat. 

6.1. Identické body 

Z tohoto seznamu souřadnic byly vybrány identické body. Jako identické 

byly zvoleny zaměřené kamenné mezníky, rohy budov (st. p. 104, 106, 137) 

a plastové mezníky blízko vytyčované hranice (viz příloha č. 9). Hlavním kritériem 

bylo, aby tyto body měly svůj obraz v mapě bývalého pozemkového katastru 

a bylo je tak možné ztotožnit s touto mapou. Rozložení identických bodů bylo 

zvoleno s ohledem na rozsah geodetických prací. Zájmový prostor geometrického 

plánu je ve středu obrazce mezi zvolenými identickými body. U těchto vybraných 

bodů byl proveden test zobrazení dle bodu 15.5 přílohy k vyhlášce 26/2007 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Tabulka 6 obsahuje ověření identických bodů. 

Nejsou zde uvedeny zcela všechny identické body, pouze vybrané. Z tabulky 6 

vyplývá, že zvolené body lze za identické považovat, protože nebyl překročen 

mezní rozdíl délky odměřený mezi identickými body v mapě a vypočtený 

ze souřadnic S JTSK z výpočtu. Dalším krokem výpočtu byla transformace obrazu 

mapy bývalého pozemkového katastru. 
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Tabulka 6: Test identických bodů 

 

Test zobrazení identických bodů 
 
 
 

  
Měřítko mapy 1:2880     
      

číslo bodu číslo bodu 
měřená 
v mapě vypočtená rozdíl 

mezní 
rozdíl 
délky 

          ud=2*md  
59001400028 59001400012 78,53 77,54 0,99 2,60 
59001400012 59001520019 200,26 197,55 2,71 2,73 
59001520019 59001400042 208,96 207,87 1,09 2,73 

33 37 114,62 112,77 1,85 2,66 
37 38 45,46 44,32 1,14 2,48 

5 38 57,35 56,3 1,05 2,54 
37 59001400028 222,51 220,51 2,00 2,74 

59001400042 4007 22,29 22,91 0,62 2,33 

33 4007 37,2 38,01 0,81 2,44 
 

 

6.2. Transformace rastrového obrazu katastrální mapy 

Katastrálním pracovištěm byly poskytnuty dva rastrové obrazy katastrálních 

map referencovaných v S JTSK. Jedním z rastrů byl obraz mapy bývalého 

pozemkového katastru a druhým pak rastrový obraz platné katastrální mapy 

z posledního skenování, které každý rok ČÚZK provádí. K výpočtu konečné 

polohy rastru v S JTSK pro vyhotovení geometrického plánu, byla použita 

podobnostní transformace v prostředí Kokeš 6.82.1. Tento program 

při transformaci rastrů používá Jungovu dotransformaci na identických bodech, 

čímž na těchto bodech eliminuje zbytkové odchylky. Tabulka 7 zobrazuje odchylky 

na jednotlivých identických bodech. Rastrový obraz byl transformován s výběrovou 

střední souřadnicovou chybou 0,71 m. Mezní souřadnicová chyba je 1m. 

( )
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Tabulka 7: Transformace rastru 

Transformace rastrového obrazu mapy bývalého pozemkového katastru 
 
 
Kokeš verze 6.82.1/32 15.09.2011 19:54:16 
výpočet transformačního klíče a vlastní transformace dat 
______________________________________________________________________________________________
_______________________ 
 
  určení transformačního klíče 
     y             x           body cílové         Y           X            dY       dX     
delta 
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

  632753.28    1005972.60   000000000033      632756.51    1005973.18     0.64     0.24     
0.68 
  632735.78    1006005.50   000000000012      632738.27    1006006.53    -0.26     0.86     
0.90 
  632762.19    1006043.16   000000000038      632765.00    1006044.15     0.16     1.10     
1.11 
  632713.34    1006073.12   000000000005      632716.29    1006072.38    -0.04    -0.52     
0.53 
  632950.08    1005931.20   059001400028      632951.29    1005930.93    -0.10    -0.56     
0.57 
  632938.23    1005853.61   059001400012      632939.04    1005854.36    -0.45    -0.03     
0.45 
  632814.21    1005876.21   059001400010      632815.87    1005877.65    -0.40     0.60     
0.72 
  632753.43    1005776.49   059001520019      632756.94    1005777.77     1.23    -0.27     
1.26 

  632786.34    1006081.58   000000000037      632789.69    1006080.96     0.80    -0.23     
0.83 
  632732.08    1005964.71   059001400006      632733.21    1005963.95    -1.58    -1.18     
1.97 
 
   podobnostní transformace 
     X =    0.9938291155 x +   -0.0015738380 y +       7203.9334 
     Y =    0.0015738380 x +    0.9938291155 y +       2323.9991 
   střední polohová chyba = 1.00 
        střední souř. chyba 0.71 
 
transformace dat (výkresů, seznamů souřadnic, rastrů) 
    transformační klíč: 
      X =    0.9938291155 x +   -0.0015738380 y +       7203.9334 
      Y =    0.0015738380 x +    0.9938291155 y +       2323.9991 
 
      odstranění zbytkových odchylek Jungovou dotransformací 

 

Na tento již upravený rastr byl přes shodné body kresby transformován 

i rastr současné katastrální mapy. Obrázek 14 ukazuje grafické prostředí Kokeš 

při transformaci rastrového obrazu mapy. Šedá barva značí body vypuštěné 

z výpočtu transformačního klíče. Modré šipky naopak značí použité body 

v transformačním klíči pro výpočet směru a posunu rastrového obrazu. Z obrázku 

14 je také vidět jak jižní část pozemku, která je v terénu na kopci, je tlačena 
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transformací k západu, zatímco severní část, která je ve skutečnosti pod svahem, 

je tlačena transformací k jihu. Výsledný obraz je tak mírně deformován. 

Po dokončení transformací byly z těchto rastrů sejmuty souřadnice lomových bodů 

vytyčované hranice a provedena kontrola zobrazení. 

Souřadnice bodů 10, 11 byly dopočteny ortogonální metodou dle původního 

náčrtu z roku 1942. Tento jediný výsledek dřívější zeměměřické činnosti 

vyhotovené před rokem 1945 byl využit. 

 

Obrázek 14: Transformace rastru mapy bývalého pozemkového katastru v Kokeši 
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6.3. Kresba náčrtu a výpočty 

V programu Microstation 95 PC byl vytvořen náčrt ZPMZ. Dosavadní 

hranice parcel katastru nemovitostí byly kresleny tenkou plnou čarou po rastrovém 

obrazu katastrální mapy. Hranice parcel vedených zjednodušeným způsobem byly 

kresleny čerchovaně dle rastrového obrazu mapy bývalého pozemkového 

katastru. Parcelní čísla byla kreslena o velikosti 2 3 mm slabě a parcelní čísla 

pozemků vedených zjednodušeným způsobem byla do náčrtu kreslena slabě 

v kulatých závorkách. Do náčrtu byla vyznačena měřická síť. Polygonová síť 

čerchovaně a rajony byly značeny slabě čárkovaně. Na hranice parcel vedené 

zjednodušeným způsobem a vnitřní kresbu, která nebude tvořit v novém stavu 

polohopis katastrální mapy dle § 16 [1], byly umístněny dvě krátké plné čáry, 

které označují rušený stav. Protože tento ZPMZ zpřesňuje geometrické 

a polohové určení pozemku, byly na body, jejichž poloha byla zpřesněna, 

umístěny mapové značky 1.05 – hraniční znak a zesílená kresba. Na ostatních 

bodech, které jsou označeny hraničními znaky a to shodně pro dosavadní i nový 

stav je tato mapová značka slabě. Na hraniční znaky v kresbě náčrtu byl přidán 

kulový vrchlík, který doplňuje v náčrtu bod označený hraničním znakem [1]. Body 

identické byly označeny mapovou značkou 1.10. V náčrtu byly dále zvýrazněny 

šrafováním budovy a v těchto byla doplněna popisná čísla v místě vstupu. 

V náčrtu byly slabě škrtnuty body, které budou rušeny v rámci tohoto ZPMZ. 

U bodů, které byly zaměřeny již v předchozích záznamech, bylo v náčrtu doplněno 

za nové číslo bodu rovnítko s odkazem na číslo záznamu a bodu z předchozího 

ZPMZ. U bodů mezi kterými byly měřeny oměrné míry, byly tyto údaje doplněny 

do náčrtu spolu s údajem o způsobu trvalého označení bodů. Nové parcelní číslo 

obnovované parcely 583/1 bylo umístěno do oválu. V náčrtu byly vyznačeny 

terénní zlomy, které upřesňují lokalizaci bodu v terénu. Součástí ZPMZ je titulní 

strana, která byla vyplněna v softwaru Groma 9.0. 

Při vytyčení samotných bodů byl náčrt zpracován pouze v hrubých rysech, 
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aby dle něho bylo možno lomové body parcel vytyčit v terénu. Jejich souřadnice 

byly získány odsunutím z transformovaného obrazu katastrální mapy. Náčrt 

ZPMZ, jak je výše popsán, byl pak vyhotoven na podkladě zjištěných údajů 

z terénu. 

Vytyčením došlo ke změně polohy některých bodů úpravou (viz kapitola 7). 

O všech výpočtech a dosažených odchylkách byl veden výpočetní protokol. 

V tomto byly zaznamenány: 

• Souřadnice bodů geometrického základu. 

• Údaje měření, zpracovaný zápisník. 

• Výpočet polygonového pořadu. 

• Výpočet souřadnic podrobných bodů polární metodou, ortogonální 

metodou. 

• Ověřovací test identických bodů zobrazených v mapě v měřítku 

1:2880. 

• Transformace rastrových obrazů katastrální mapy. 

• Polární vytyčovací prvky. 

• Polární metodou zaměřené body po vytyčení. 

• Kontrolní oměrné. 

• Test zobrazení podrobných bodů v mapě KN. 

• Protokolovaný výpočet výměr nových parcel. 

6.4. Seznam souřadnic 

V seznamu souřadnic byly uvedeny všechny použité body ZPMZ. K bodům, 

jejichž poloha byla tímto geometrickým plánem zpřesněna, byly kromě souřadnic 

polohy přiřazeny i souřadnice obrazu a kód kvality 3. Ostatním bodům byly 
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přiřazeny pouze souřadnice polohy bez uvedení kódu kvality. V příloze vyhlášky 

č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takový seznam souřadnic ZPMZ 

sice není, ale v bodech č. 16.20 a 16.24 přílohy této vyhlášky [1] je uvedeno, 

že součástí návrhu změny jsou body změny a body identické. V praxi jsou 

souřadnice obrazu identických bodů, dle zjištění na katastrálním úřadě, součástí 

VFK i seznamu ZPMZ.  

Pokud by byly mezi nově vytyčenými body takové, jejichž poloha by nebyla 

tímto geometrickým plánem zpřesněna, pak by v seznamu souřadnic u souřadnic 

obrazu byl uveden kód kvality 8. Kód kvality 3 smí být přiřazen pouze bodům, 

jejichž poloha v terénu vyhovuje bodu 13.1 přílohy vyhlášky č. 26/2007 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. Zároveň platí, že poloha těchto bodů musí být 

všemi vlastníky odsouhlasena. Pokud byla poloha bodů zpřesněna již v dřívějším 

výsledku zeměměřické činnosti, nebo existuje přesnější podklad, ze kterého lze 

geometrické a polohové určení pozemku převzít, pak těmto bodům smí být 

přiřazen kód kvality 3 i bez ohlášení zpřesnění vlastníky dle § 85 odst. 8 [1]. 

V seznamu souřadnic by mohly být uvedeny odlišné souřadnice obrazu 

od souřadnic polohy, pokud by existovaly takové body, u nichž by zobrazení 

v mapě vedlo k velkým deformacím obrazu katastrální mapy. Rozdíly v takto 

uvedených souřadnicích by neměly překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby, 

která odvozena od typu měřítka katastrální mapy. 

Součástí seznamu souřadnic je i seznam rušených bodů. [1] 

6.5. Výpočet výměr 

Ve výpočtu výměr jsou uvedeny všechny parcely platného stavu katastru 

nemovitostí dotčené vytyčením a zpřesněním geometrického a polohového určení, 

včetně parcel zjednodušené evidence. U parcel jejichž celý obvod nebyl upřesněn, 

byla výměra vypočtena kontrolně za pomoci planimetru z mapy. Výměra původní 

parcely KN 513/8 byla v souladu s § 29 [1] změněna, protože její původní 
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geometrické a polohové určení dané zobrazením v analogové mapě se tímto mění 

na číselně určené v systému S JTSK. U parcel zjednodušené evidence č. 513/2 

a 583/2 byla výměra opravena v souladu s ustanovením dle bodu 14.10 přílohy 

k vyhlášce [1]. Výměra těchto parcel byla vyrovnána na nový stav parcel KN, 

jejichž výměra je v novém stavu určena ze souřadnic lomových bodů v S JTSK. 

Zjištěný rozdíl mezi výměrou dosavadní a nově vyrovnanou je menší než hodnota 

mezní odchylky dle bodu 14.10 přílohy k vyhlášce [1]. Tyto údaje jsou vyznačeny 

pod výpočtem výměr. U p. p. KN č. 513/12 byla při kontrolním výpočtu výměry 

zjištěna chyba v evidované výměře. Dle dohledaných podkladů na katastrálním 

úřadě bylo zjištěno, že při vzniku p. p. KN č. 1630/2, která byla oddělena z p. p. 

KN č. 513/12, nebyla z této původně evidované výměry odečtena výměra 

vznikající parcely p. p. KN č. 1630/2. V souladu s ustanovením § 29 odstavec 1, 

písmeno d) a § 52 [1], katastrální úřad opraví výměru v případě, že vlastník 

nemovitosti o opravu požádá. Údaj o chybné výměře je uveden pouze ve výpočtu 

výměr přiloženého u ZPMZ. Výměra byla určena dvakrát planimetricky z mapy. 

Po dohodě s katastrálním úřadem byla ponechána původní evidovaná výměra 

pozemku, protože v blízké době v tomto katastrálním území bude probíhat obnova 

operátu přepracováním analogové mapy do digitální podoby § 63 [1] a chyba 

v katastrálním operátu bude opravena při tomto řízení. 

6.6. Návrh změn 

Návrh změn byl vyhotoven ve výměnném formátu katastru nemovitostí VFK 

a ve formě průsvitky, na které byly v měřítku a srážce mapy zobrazeny identické 

body a body změny. Průsvitka byla doplněna číslem mapového listu, číslem 

geometrického plánu, názvem katastrálního území, údajem o srážce mapového 

podkladu a ve spodní části ověřením ÚOZI. 

Průsvitka slouží k zobrazení změn v analogové katastrální mapě. 
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7. Vytyčovací práce 

Dle polárních vytyčovacích prvků a náčrtu ZPMZ byly lomové body 

vytyčovaných hranic vytyčeny v terénu. Jejich poloha byla opravena v terénu tak, 

aby body byly umístěny v přírodě na skutečné a v terénu znatelné hranici (meze, 

kraje cest, mezníky). Vytyčené body byly označeny znaky z plastu, v souladu 

s § 88 [1].  

Tabulka 8: Nové určení polohy bodu 17 

Poloha nově stabilizovaných bodů byla znovu kontrolně ověřena polární 

metodou. Souřadnicové rozdíly mezi původně určenými souřadnicemi S JTSK 

odsunutými z rastrového obrazu katastrální mapy a nově určenými souřadnicemi 

při umístění bodů v terénu jsou zaznamenány ve výpočetním protokolu.(viz příloha 

č. 12). Největší změna polohy oproti původnímu určení byla provedena u bodu 

č. 17. Změna polohy bodu 17 nepřekračuje mezní polohovou chybu 2,83 m 

stanovenou u bodu s k. kv. 8, určeného odsunutím z mapy měřítka 1.2880. 

Dosažené odchylky jsou uvedeny v tabulce (viz tabulka 8). Nová poloha byla 

ověřena ještě porovnáním s kresbou v mapě dle přílohy č. 15.4 a 15.5 [1], 

kde rozdíl délky určený výpočtem ze souřadnic a odměřením z mapy je menší, 

než mezní rozdíl vypočtený. 

Oprava souřadnic bodu číslo 000000000017 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X        Z  Popis            
----------------------------------------------------------- 
Starý      632723.91  1006109.61        -   
Nový       632721.97  1006110.08        -   
Rozdíl          1.94       -0.47        -   
----------------------------------------------------------- 
Uložený    632721.97  1006110.08    Polohová odchylka: 1.99  Stř. souř. chyba: 1.407   
 
000000000017  205.6464                          34.30   632721.97  1006110.08           
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Tabulka 9: Test zobrazení nových bodů hranice po vytyčení 

 

Test zobrazení podrobných bodů nové kresby 
mapy 

 
 
 

 
měřítko 1:2880     
příloha 15 vyhláška č. 26/2007 Sb.    

číslo bodu 
číslo 
bodu 

měřená v 
mapě vypočtená rozdíl mezní rozdíl délky 

          ud=2*md  
59001400028 14 225,09 226,85 1,76 2,74 

14 17 79,82 81,29 1,47 2,60 
38 17 78,45 78,8 0,35 2,60 
38 24 116,58 117,58 1,00 2,66 
24 22 135,46 136,85 1,39 2,68 
10 22 67,02 67,63 0,61 2,57 
20 16 51,68 52,43 0,75 2,51 

59001400042 24 85,16 85,36 0,20 2,62 

            

 

7.1. Vytyčovací náčrt 

Na podkladě ZPMZ byl vyhotoven vytyčovací náčrt. Ve vytyčovacím náčrtu 

byly kresleny slabě hranice platného stavu katastrální mapy, parcel zjednodušené 

evidence, čísla parcel, měřická síť s vyznačením směru k vytyčovaným bodům, 

seznam souřadnic vytyčených bodů včetně poznámky o stabilizaci, oměrné míry, 

mapové značky 1.05 – hraniční znak. V případě vytyčení polohy bodu byly tyto 

značky kresleny silně. 
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7.2. Protokol o vytyčení hranic pozemků 

Po vytyčení hranic pozemků a provedených kontrolách zobrazení 

podrobných bodů byli písemně obesláni vlastníci zjištěných pozemků, na jejichž 

hranici byl stabilizován i pouze jeden bod. O obeslání je nutné evidovat doklad, 

který by v případě sporu zda byl vlastník k vytyčení přizván, mohl být předložen. 

V pozvánce k vytyčení byli vlastníci poučeni o tom, že mohou být zastupováni 

jinou osobou na základě předložené plné moci s ověřeným podpisem a že jejich 

nepřítomnost na šetření není překážkou v úkonech vytyčovatele [1]. 

Součástí dokumentace o vytyčení je protokol o vytyčení (příloha 17). 

V tomto je uvedeno, kdo vytyčení provedl, o jaké katastrální území, obec a okres 

se jedná, označení mapového listu, čísla zakázky, jaká čísla bodů na společných 

hranicích byla vytyčena, jakým způsobem byly získány souřadnice vytyčených 

bodů, z jakých podkladů bylo vycházeno, jak byly nové body označeny, údaje 

o objednateli, podpis osoby, která vytyčení provedla a údaje o ověření. 

V protokolu o vytyčení pak jsou vypsáni všichni vlastníci dotčených parcel, 

s údaji o bydlišti a přítomnosti či zastoupení při šetření. V případě nepřítomnosti 

některého z vlastníků je v kolonce účast uvedeno nepřítomen nebo zastoupen 

na základě plné moci. 

Protože v tomto geometrickém plánu bylo geometrické a polohové určení 

hranic změněno, byl vyhotoven dokument souhlasného prohlášení o shodě 

na průběhu hranic pozemků, který přítomní vlastníci při odsouhlasení průběhu 

hranic všichni podepsali. Přítomen byl ÚOZI, který je oprávněn na místě ověřit 

totožnost zúčastněných. Pokud by na místě v den šetření některý z vlastníků nebyl 

přítomen, byla by kolonka o určení totožnosti a podpisu proškrtnuta. Zmíněný 

vlastník by v případě dodatečného odsouhlasení musel podepsat kopii a jeho 

podpis by musel být náležitě ověřen. V tomto případě nebyl přítomen zástupce 

Pozemkového fondu ČR, který podepsal prohlášení dodatečně před ÚOZI. 
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Zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající 

zpřesněnou výměru parcely katastrální úřad do katastru zapíše na základě 

ohlášení vlastníka doloženého souhlasným prohlášením, ze kterého je zřejmá 

shoda všech vlastníků změnou dotčených pozemků na průběhu vytyčené 

nebo jimi upřesněné hranice. Neoddělitelnou součástí souhlasného prohlášení je 

geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice § 85 

odstavec 6 [1]. 
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8. Zpracování geometrického plánu 

Na podkladě vyhotoveného ZPMZ bylo možné zpracovat dokumentaci 

geometrické plánu. Výchozím údajem byl výpočet výměr, náčrt, seznam 

souřadnic, kopie katastrální mapy a dokumentace vytyčení pozemku. 

8.1. Grafické znázornění 

V grafickém znázornění geometrického plánu byl zakreslen platný stav 

katastrální mapy  slabě. Hranice parcel zjednodušené evidence byly dokresleny 

stejně jako v náčrtu slabě  čerchovanou linií. Čísla parcel katastru nemovitostí 

byla zakreslena o velikosti 3 mm a shodně čísla parcel evidované dosud 

zjednodušeným způsobem. Rušený stav byl označen dvěma souběžnými krátkými 

čarami. Rušena byla parcelní čísla zjednodušené evidence č. 583/1, 583/2, 513/8, 

513/2, stejně tak jejich naznačené hranice a vnitřní kresba v parcelách dotčených 

změnou. Slučka umístěná na rušené vnitřní kresbě se neškrtá. Rušená parcelní 

čísla byla škrtnuta jednou čarou – slabě. V kresbě byly nad parcelní čísla uvedeny 

mapové značky druhu pozemků. Nové parcelní číslo p. p. 583/1, rezervované 

pro tento geometrický plán bylo zakresleno do oválu. Číslo parcely katastru 

nemovitostí p. p. 513/8 bylo ponecháno v části, kde bylo původně umístěno číslo 

parcely zjednodušené evidence (513/8). Do grafického znázornění geometrického 

plánu byla dopsána čísla bodů, která jsou zároveň uvedena v seznamu souřadnic 

geometrického plánu. Mapová značka č. 1.05 umístěná na bodech, jejichž poloha 

byla tímto geometrickým plánem zpřesněna, byla kreslena silně. Mezi těmito body 

byly v grafickém znázornění vyznačeny oměrné kontrolní míry zjištěné při měření 

v terénu. Grafické znázornění je zobrazeno v příloze č. 10.  
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8.2. Seznam souřadnic GP 

Součástí geometrického plánu je seznam souřadnic pro zápis do KN. Jsou 

v něm uvedeny souřadnice obrazu, které budou po zápisu geometrického plánu 

tvořit obraz katastrální mapy v S JTSK. V seznamu byla uvedena čísla bodů, 

jejichž poloha byla zpřesněna, souřadnice bodů S JTSK, kód kvality bodu 

a v poznámce údaje o stabilizaci. Seznam souřadnic byl uveden samostatně mimo 

část grafického znázornění geometrického plánu. Protože zde není dostatek 

volného místa, byl umístěn samostatně na zvláštním listu, který je nedílnou 

součástí tohoto plánu. V tomto seznamu souřadnic nejsou uvedeny souřadnice 

určené měřením, protože tyto jsou totožné se souřadnicemi uvedenými ve sloupci 

pro zápis do KN. 

8.3. Výkaz dosavadního a nového stavu 

Ve výkazu dosavadního a nového stavu jsou uvedena všechna parcelní 

čísla pozemků dotčená geometrickým plánem (viz tabulka 11). V levém sloupci 

jsou uvedena parcelní čísla dosavadního stavu, výměra vedená v SPI, druh 

pozemku, způsob využití. V prvním sloupci je uveden odkaz na poznámku, 

umístěnou pod výkazem dosavadního a nového stavu. U p. p. 513/8 je uveden 

odkaz na § 29 písmeno b), katastrální vyhlášky [1], protože dosavadní 

geometrické a polohové určení p. p. 513/8 bylo dáno pouze zobrazením hranic 

v analogové katastrální mapě. V novém stavu je dáno číselným vyjádřením hranic 

pozemku a způsob určení výměry tohoto pozemku je určen s vyšším kódem 

i při nezměněných hranicích pozemku. Ve spodní části jsou uvedena dotčená čísla 

parcel zjednodušené evidence. Poznámka, která se k příslušným parcelám váže, 

je opět uvedena pod výkazem. V tomto případě byla u vybraných parcel 

zjednodušené evidence opravena výměra, protože došlo k vyrovnání dílů 

na číselně určenou výměru parcely KN, kam tyto parcely zjednodušené 

přecházejí. Zmíněný rozdíl výměry dosavadního stavu a výměry z vyrovnání dílů 
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parcel na výměru parcely KN je menší, než mezní odchylky podle bodu 14.10 

přílohy k vyhlášce [1] (viz tabulka 10). U parcel zjednodušené evidence č. 513/2, 

513/8, 583/1, 583/2 přechodem celé výměry do nových parcel KN 513/8 a 583/1 

dochází k zániku. Tato poznámka je uvedena v místě označení parcel nového 

stavu. 

 

Tabulka 10: Mezní odchylky pro výměry dle bodu 14.10 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů 

číslo 

parcely 

ZE 

Dosavadní 

výměra [m2] 

Rozdíl 

výměry 

[m2] 

Mezní odchylka dle bodu 14.10 přílohy k 

vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů [m2] 

(513/2) 3334 +43 136 

(583/2) 1141  14 88 

 

Druhý sloupec obsahuje parcelní čísla parcel nového stavu, výměru, druh 

pozemku a způsob využití, kód způsobu určení výměry. 

Čísla pozemkových parcel KN i ZE, na jejichž hranici byl zpřesněn alespoň 

jeden bod, jsou uvedena se svou původní výměrou, která byla zkontrolována 

a s druhem pozemku. Protože se nemění způsob určení výměr ani samotná 

výměra, je ve sloupci způsob určení výměr zapsán kód 0 a ve sloupci číslo listu 

vlastnictví je číslo příslušného listu vlastnictví uvedeno. Pozemkové parcely číslo 

513/12, 592/1, 1624/1 nejsou zapsány na LV, proto zde není žádný údaj.  

V porovnání se stavem evidence právních vztahů je uveden původ parcel 

zjednodušené evidence, označení parcelního čísla, výměra přecházející do nové 

parcely a číslo listu vlastnictví, z kterého díl přechází. 
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Způsob určení výměr 2 znamená, že výměra parcel KN byla určena 

výpočtem ze souřadnic S JTSK, tedy ze souřadnic lomových bodů, 

jejichž souřadnice byly určeny s k. kv. 3, 4 nebo s k. kv. 8, pokud se jedná o bod 

vložený do přímé spojnice těchto bodů. Výpočet takto určené výměry je možné 

najít v příloze č. 12. 

Způsob určení výměr 0 znamená, že výměra byla určena grafickým 

způsobem nebo ze souřadnic bodů s k.kv. 8. V tomto případě byla výměra určena 

planimetricky. 
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Tabulka 11: Výkaz dosavadního a nového stavu 

 

8.4. Popisové pole 

V popisovém poli je uveden: 

• Účel geometrického plánu. 
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• Jméno, příjmení a adresa vyhotovitele. 

• Číslo geometrického plánu. 

• Název okresu, obce, katastrálního území. 

• Označení mapového listu. 

• Údaje o označení hranice pozemků. 

• Jméno, příjmení ÚOZI, datum a číslo položky ověření. 

• Jméno, příjmení zaměstnance katastrálního pracoviště, který je 

pověřen potvrzováním geometrických plánů. [1] 

• Formulace o zpřesnění geometrického a polohového určení 

pozemku. [4] 

8.5. Výkaz údajů BPEJ 

V geometrickém plánu byla dotčena parcela ZE č. 592, 1626 a p. p. KN 

č. 513/12, 590/1, u kterých byl přiřazen kód BPEJ. Tento byl uveden ve výkazu. 

U ostatních parcel není tento údaj v katastru nemovitostí evidován, 

protože se jedná o lesní pozemky nebo komunikace. Kód BPEJ je přiřazen pouze 

zemědělským pozemkům, tedy pozemkům se způsobem využití trvalý travní 

porost, orná půda, zahrada, vinice, ovocný sad, chmelnice. Součet plochy BPEJ 

musí odpovídat výměře parcely, ve které jsou BPEJ vedeny. 

Pětimístný kód BPEJ označuje první číslicí z leva klimatický region, 

ve kterém se pozemek nachází, druhá a třetí číslice označuje hlavní půdní 

jednotku, její genetickou příbuznost, čtvrtá sklonitost a expozici. Poslední údaj 

z pěti čísel označuje skeletovitost, tedy obsah štěrku a hloubku půdy. Tyto údaje 

slouží k oceňování pozemků. 

Například pro p. p. 513/12 značí pětimístný kód 83451 následující vlastnosti 

půdy: 
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8 Klimatický region mírně chladný, vlhký, průměrná roční teplota 5 6°C. 

34 Hlavní půdní jednotka  kambizemě dystrické, kambizemě modální 

mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, rulách, svorech a fylitech, 

středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně 

chladném klimatickém regionu. 

5 Sklonitost 7 12°, mírný sklon, orientace pozemku severozápad  

 severovýchod. 

1 Bez skeletu s příměsí, středně hluboká půda. [10] 

Dle zhlédnutí v terénu tyto údaje souhlasí s evidovaným stavem pozemku. 

Tabulka 12: Výkaz BPEJ 

 

 

 

8.6. Ověření ÚOZI 

Dokumentace geometrického plánu musí být ověřena ÚOZI v popisovém 

poli. Minimální počet ověřených kopií geometrického plánu, které geodet předává 

k potvrzení katastrálnímu úřadu, jsou tři vyhotovení. Pokud by v budoucnu bylo 

potřeba dalších kopií plánu, může ÚOZI vyhotovit kopie s vyznačením ověření 

pravosti dokumentu. Geometrický plán je technická dokumentace a nemůže tudíž 

ověřené kopie vyhotovit nikdo jiný než ÚOZI nebo příslušný katastrální úřad, ale to 

jen v případě, pokud je již geometrický plán založen ve sbírce listin. 
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ZPMZ musí být ověřeno na první a poslední straně elaborátu. Na těchto 

stranách je otisk razítka, datum, podpis ÚOZI, číslo položky ověření a text 

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. [4], [7] 

Z dokumentace vytyčení ÚOZI ověří vytyčovací náčrt, protokol o vytyčení 

a souhlasné prohlášení o shodě vlastníků na průběhu hranice, kde je ověřena 

totožnost vlastníků a jiných oprávněných. 

Výsledky doplnění PPBP, technická zpráva, seznam souřadnic. 

8.7. Žádost o potvrzení geometrického plánu 

ÚOZI požádá katastrální úřad o potvrzení geometrického plánu písemně. 

Formulář je možné vytisknout prostřednictvím webových stránek Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního (příloha č. 16).  

V tomto formuláři musí být vyplněny údaje: 

• Spisová značka podání (jednací číslo knihy podání geometrických 

plánů katastrálního úřadu). 

• O ověřovateli geometrického plánu. 

• O osobě, která je zmocněna potvrzený plán převzít místo ÚOZI, 

podpis. 

• Číslo plánu. 

• Název katastrálního území. 

•  Název katastrálního úřadu či pracoviště, kterému je žádost podána. 

•  Údaj o počtu kopií geometrického plánu předaných k potvrzení. 

• Způsob převzetí geometrického plánu v případě potvrzení 

nebo k doplnění. 

• Přílohy a způsob doručení. 
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• O správním poplatku. 

Po potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem bude možné spolu 

s ohlášením jednoho z vlastníků, souhlasným prohlášením, které všichni 

zúčastnění podepsali a spolu s geometrickým plánem, požádat o vyznačení 

zpřesněného GPU nemovitosti v katastru. Formulář ohlášení zpřesnění GPU je 

možné nalézt na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického 

a katastrálního www.cuzk.cz. 
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9. Závěr 

V této práci je popsáno vyhotovení geometrického plánu v jednotlivých 

krocích, které byly učiněny při jeho zpracování. Při výpočtech nebyly překročeny 

mezní odchylky, stanovené pro práci v katastru nemovitostí. 

Geometrický plán pro doplnění SGI o pozemky vedené dosud 

zjednodušeným způsobem je jednou z mála možností, jak mnohým z vlastníků 

v územích s vysokou tržní cenou pozemků ušetřit nemilá překvapení a finanční 

prostředky při jejich koupi. 

Protože v současné době na území ČR nedochází k obnově katastrálního 

operátu novým mapováním nebo jen ve velmi omezené míře, je geometrický plán 

jedinou možností, jak zavést zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku 

do katastru. Mimo tuto možnost je nutné také zmínit obnovu katastrálního operátu 

na podkladě výsledku pozemkových úprav, kdy je zjednodušená evidence také 

odstraněna a do katastru jsou zavedeny údaje SGI a SPI, jejichž přesnost 

vyhovuje k. kv. 3. 

Současný trend obnovy katastrálního operátu přepracováním map 

sáhových měřítek přispívá jen k velkému hromadění chyb, kterých je 

v katastrálním operátu dost již z původního mapování a ke kterým se 

při přepracování přidávají další, jež v budoucnu bude náročné identifikovat 

a opravit. Po obnově tímto způsobem ztrácí katastrální mapa svůj původní vzhled 

i charakter. 

Bez zjišťování hranic v terénu, které si vlastníci vzájemně odsouhlasí, 

a jejich následného zaměření, nelze vybudovat spolehlivé základy pro další práci 

v katastru nemovitostí a vybudovat na tomto základě státní mapové dílo, 

které by bylo možné použít v dalších odvětvích jako věrohodný a přesný podklad. 

Je pravdou, že i zkušený geodet má velkou práci s tím, aby dnes odhalil 
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tajemství, které je skryté za kódem kvality podrobných bodů. Současné právní 

předpisy a nařízení vnesly do zpracování měřické dokumentace velký zmatek. 

Zcela se v katastru nemovitostí ztratil pojem technická kvalita, přesnost a na místo 

toho jsou v databázi ISKN dva typy souřadnic S JTSK. Dnes se za kódem kvality 8 

skrývají body, jejichž poloha v terénu (technická kvalita) je sice určena v S JTSK 

do vzdálenosti odpovídající střední souřadnicové chybě 0,14 m, ale je tu právní 

náhled, pro který tyto body nelze považovat za body s kódem kvality 3. Z toho 

důvodu se v databázi ISKN hromadí body s k. kv. 8, k jejichž původu se musí 

geodet dopátrat sám. Pravdu o původu určení lze dopátrat jen z listinné podoby 

ZPMZ. Kód kvality 8 je evidován jak u měřených bodů, tak i u bodů jejichž 

souřadnice v S JTSK byly určeny vektorizací. 

S rostoucí mírou výskytu tvorby map KMD si valná většina geodetů dnes 

nechává zasílat data pro vyhotovení geometrického plánu pouze v elektronické 

podobě. Tyto výsledky považuje za výchozí a bezchybné. Pouze slabé procento 

z nich se zajde fyzicky přesvědčit, jakého původu je určení souřadnic bodů 

v databázi ISKN a dohledat prvotní výsledky zeměměřické činnosti pro tvorbu 

geometrického plánu. Velká část zpracovatelů geometrických plánů tak činí možná 

z nevědomosti, neboť zaměstnancům těchto firem chybějí zkušenosti v oblasti 

zpracování geometrického plánu a mnohdy i vzdělání příslušného zeměměřického 

směru. Pojem digitální mapa pro většinu laické veřejnosti i některé zpracovatele 

geometrických plánů dnes znamená technicky přesné mapové dílo bez rozlišení, 

zda se po přepracování katastrálního operátu jedná o typ DKM, KMD, KM D. 

Jaký výsledek lze očekávat od zpracovatelů geometrických plánů, projektantů 

a dalších, kteří spoléhají pouze na elektronický obsah databáze ISKN, v níž jsou 

obsaženy takové nedostatky, a jakou věrohodnost a kvalitu informací v budoucnu 

má poskytnout katastrální mapa samotná bez zpřesnění předchozích výsledků, 

to lze jen domýšlet. Pokud nebude státní mapové dílo zpřesněno jiným způsobem, 

zůstane geometrický plán asi jedinou formou, která mapové dílo zpřesní. 
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Bc. Zdeněk Zelinka: Geometrický plán pro doplnění souboru geodetických informací 

o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem  
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2012 

22 Seznam souřadnic GP 

23 Seznam souřadnic ZPMZ 

24 Pozvánka k účasti na vytyčení hranic pozemků 

25 Titulní strana ZPMZ 

26 Souhlasné prohlášení vlastníků 

27 Přehledný náčrt PPBP 

Celá dokumentace je uložena na přiloženém CD nosiči. 


