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Anotace :

        Diplomová práce se v nuje postup m p i zem m ických innostech v terénu a

následnému vyhotovení geometrického plánu pro dopln ní souboru SGI o pozemek dosud 

evidovaný zjednodušeným zp sobem v katastrálním území B eclav, který slouží jako 

podklad pro zápis a vyzna ení pozemku do katastru nemovitostí. 
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Summary :

         This Thesis describes land surveying goings in terrain and consecutive execution of 

survey sketch for addition SGI file about land still registered in simplified land inventory 

in cadastral district B eclav,that serves such as base for notation and record of land in the 

cadastre of real estates. 
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1. Úvod
Tématem p edložené diplomové práce bylo zpracování a vyhotovení geometrického 

plánu pro dopln ní souboru geodetických informací o pozemky dosud evidované 

zjednodušeným zp sobem v katastrálním území B eclav, jehož nedílnou sou ástí je 

vyty ení a ozna ení hranice v terénu. 

Geometrický plán a vyty ení hranice pozemku jsou výsledky zem m ických

inností, které svými podklady nebo využitím úzce souvisejí s obsahem katastru 

nemovitostí. Cílem této diplomové práce bylo uvést postupy dle právních p edpis ešících 

katastrální problematiku p i zpracování a vyhotovení tohoto druhu geometrického plánu, 

který po ov ení a potvrzení katastrálním ú adem slouží jako technický prost edek a 

nedílná sou ást právních listin, dle nichž m žeme zobrazit zm nu do katastrální mapy a 

provést zápis do katastru nemovitostí.  

Postup m ických inností a zpracování geometrického plánu je rozvržen do 

n kolika po sob  následujících a na sebe navazujících krok  : 

  1. Zajišt ní podklad  a dokumentace. 

  2. M ické práce v terénu.  

  3. Zhodnocení a výpo ty nam ených dat. 

  4. Vyhotovení geometrického plánu a jeho sou ástí. 

  5. Vyty ení hranice v terénu.

V této diplomové práci byly pln  využity teoretické informace a poznatky získané 

studiem a praktické znalosti získané ve firm  zabývající se zem m ickou inností.
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2. Zjednodušená evidence (ZE) 

          Zjednodušená evidence katastru nemovitostí je p echodná forma evidování 

zem d lských a lesních pozemk  z ízená již v evidenci nemovitostí, a to u pozemk  ve 

vlastnictví ob an , které d íve užívaly bývalé socialistické organizace (jednotná 

zem d lská družstva, státní statky).

2.1.Pozemky zjednodušené evidence 

Tato zjednodušená forma evidování n kterých pozemk  byla zavedena zákonem .

22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, s ú inností od 1. 4. 1964 a podle ust. § 7 odst. 3 

vyhlášky . 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci nemovitostí. Jak uvádí 

d vodová zpráva k zákonu o evidenci nemovitostí, tak zem d lské a lesní pozemky, které 

jsou ve spole enském nebo náhradním užívání, budou evidovány zjednodušenou formou. 

Tak nap . pozemky, na nichž hospoda í jednotná zem d lská družstva, nebudou evidovány 

na listech vlastnictví podle parcel, nebo  vlastnické hranice t chto pozemk  v p írod  ani 

neexistují a nelze je proto ani v pozemkové map  zobrazovat. P i vzniku katastru 

nemovitostí pak žádná další skutková šet ení provád na nebyla a došlo k p ímému p evzetí

údaj  z evidence nemovitostí do katastru nemovitostí (podle § 29 odst. 1 zákona .

344/1992 Sb. o katastru nemovitostí eské republiky (katastrální zákon), v etn  této 

zjednodušené evidence. Po vzniku katastru nemovitostí od 1. 1. 1993 byly katastrálními 

ú ady v rámci digitalizace souboru popisných informací dopln ny do katastru nemovitostí 

pozemky dosud evidované zjednodušenou formou a jejich popisné údaje.  

         Pot eba vedení této evidence skon í až v souvislosti s dopln ním všech vlastnických 

parcel do souboru geodetických informací. Jde o do asnou sou ást souboru geodetických 

informací katastru nemovitostí. K likvidaci zjednodušené evidence dochází n kolika 

zp soby, pozemkovými úpravami, obnovou katastrálního operátu a také vytý ením jejich 

hranic v terénu a následními geometrickými plány pro dopln ní souboru geodetických 

informací katastru o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným zp sobem. Posledním 

p ípadem odstran ní zjednodušené evidence se zabývá tato diplomová práce. V katastru 

nemovitostí jsou zjednodušeným zp sobem evidovány zem d lské a lesní pozemky 

s využitím údaj  bývalého pozemkového katastru (PK), z údaj  pozemkových knih, z 

údaj  evidence nemovitostí (p vod evidence nemovitostí (EN)) a z navazujících operát

p íd lového a scelovacího ízení. 

2012   2



Zbyn k Morc : Geometrický plán pro dopln ní SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 
zp sobem v k.ú.B eclav

          Ve zjednodušené evidenci se podle § 29 odst. 3 zákona .344/1992 Sb. – (katastrální 

zákon) vedou v katastru nemovitostí zem d lské a lesní pozemky ozna ené jako parcely 

ísly, jejichž hranice v terénu neexistují, v terénu nejsou viditeln  ozna eny a jsou 

slou eny do v tších p dních celk .

         U takových parcel jsou evidovány pouze údaje stanovené obecn  závazným 

p edpisem: druh zjednodušené evidence, parcelní íslo (pop . díl parcely), vým ra, údaj o 

BPEJ a údaj o vlastníkovi ( íslo listu vlastnictví). Hranice t chto parcel nejsou obsahem 

katastrální mapy, jsou evidovány pouze v mapách p edchozích evidencí.

2.2.Historický p vod pozemk  zjednodušené evidence 

         Budování katastru nemovitostí není jednorázová záležitost, ale dlouhodobý proces. 

Zm ny obsahu a metod vedení jsou vzhledem k rozsahu vedených informací vždy 

záležitostí desítek let. Nezbytná je mimo ádn  vysoká v rohodnost a spolehlivost údaj .  Z 

historie katastru nemovitostí máme plno p íklad , kdy d sledky nad azení rychlosti a 

množství provedené práce nad kvalitu a p esnost se odstra ují jen velmi obtížn  a 

dlouhodob  negativn  ovliv ují i výsledky práce dalších generací. 

2.2.1. Vývoj katastru nemovitostí na území R

         Katastry mají v eských zemích dlouhou tradicí, kde již bezmála tisíc let p sobí

spolehliv  a p esn . Jen málo zemí v Evrop  se m že pochlubit touto skute ností.

         První písemné zmínky pocházejí z roku 1022, kdy probíhají pokusy o první ú ední

soupisy jako po átky berních evidencí.

         Za po átek historie pozemkové dan  v eském království lze považovat rok 1250. 

Pozemky a statky byly podrobeny pozemkové dani. Zaveden primitivní da ový systém. 

Soupisy vznikaly na základ  písemných p iznání.Dani byla podrobena pouze p da

poddaných. Od roku 1653 vznikaly jednotn  zakládané a vedené katastry tzv. katastr 

rustikální. Dani stále podléhaly pouze pozemky poddaných, které se rozlišovaly na 

zem d lské a neobd lávané a dle jakosti na p dy dobré, prost ední a špatné. Hovo íme o 

vzniku berní ruly. Po átkem 18.století bylo rozhodnuto založit dominikální katastr a zdanit 

i p du šlechty. Tento katastr byl dokon en v roce 1747. O dva roky pozd ji došlo k jeho 

up esn ní  tzv. vyrovnání dan  podle vým ry p dy. Vyrovnání bylo dokon eno v roce 
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1756. Katastr  již rozlišoval zahrady, role, úhory, vinice, chmelnice, pastviny a lesy. 

Katastr rustikální s katastrem dominikálním vytvo ily úplný, velký katastr všech pozemk

a statk , který nazýváme katastrem tereziánským. Tereziánský katastr nebyl zcela 

jednotný, v jednotlivých zemích rakouského mocná ství byl za ízen r zn . Jde o první 

katastr v eských zemích, který zahrnoval veškerou p du, tedy poddanskou i šlechty. 

Tento katastr nem l žádné mapy, šlo o pouhé seznamy pozemk  a statk .

         Za vlády císa e Josefa II. byl patentem zaveden katastr josefský v roce 1785.  

Jde o první katastr založený na výsledcích skute ného, i když velmi hrubého, m ení, a 

nikoliv pouze na základ  da ových p iznání. Základní jednotkou pro odhad výt žku nebyla 

již nep esná usedlost, ale pozemek, jehož vým ra byla v terénu zm ena. Katastr byl 

vyhotoven pro jednotlivé berní obce. Nejprve byly ur eny hranice t chto katastrálních 

obcí, plocha každé obce se rozd lila na menší celky ohrani ené cestami, potoky atd., na 

tzv. pozemkové trat , hony. Každá tra  byla zam ena a samostatn  zobrazena na ná rtech,

jednotlivé zobrazené pozemky byly ozna eny topografickým íslem. Vým ra každého 

pozemku byla ur ena z polních délek (délka a ší ka pozemku), které si podle návodu 

zm ili držitelé sami. M ení bylo dob e zorganizováno, probíhalo velmi rychle a bylo 

dokon eno b hem 4 let. Proto už v roce 1789 vstoupil operát josefského katastru v 

platnost. Protože tento katastr jako první již nerozlišoval p du poddaných a šlechty, byl na 

nátlak šlechty po smrti Josefa II. v roce 1792 áste n  zrušen a dan  šlechty se op t

vybíraly podle p edchozího tereziánského katastru. Tato úprava se nazývá tereziánsko-

josefským katastrem, a platil až do roku 1860, kdy byl nahrazen stabilním katastrem. 

                  Snahy po získání dobrého m ického podkladu pro rozd lování pozemkové 

dan  i pot eba p esných vojenských map celé íše, vedly k vydání císa ského patentu v 

roce 1817, který stanovoval pravidla nového katastru pro da  pozemkovou. Zásady patentu 

obsahovaly ustanovení, že pro každou obec se zhotoví samostatná mapa, ve které bude 

rozsah obce a jednotlivých pozemk , lišících se kulturou nebo vlastnictvím, vyzna en svou 

topografickou polohou, tvarem i velikostí v p íslušném m ítku dle skute nosti. Dále pak, 

že m ické práce a mapování mají provést civilní nebo vojenští geomet i, teoreticky i 

prakticky zp sobilí. Jako m ítko bylo stanoveno 1: 2 880. Katastr m l tvo it stálý a 

dokonalý seznam všech pozemk  podrobených dani, s udáním jejich velikosti, polohy a 

istého výnosu. Pro svou d kladnost a p edstavu, že bude navždy sloužit svému ú elu, byl 

nazván stabilním katastrem.  
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         Byly p evzaty osv d ené zásady p edchozího josefského katastru. P edm tem

zdan ní byl pozemek, pro který byl ur en istý výnos. Bylo p evzato rozd lení zem  na 

katastrální obce a zobrazené pozemky ozna eny parcelním íslem. Pozemkové a stavební 

parcely pak byly íslovány ve dvou samostatných íselných adách. Mapy tohoto katastru 

stále tvo í základ dnešních katastrálních map.  

         Geometrickým základem map stabilního katastru byla trigonometrická sí  a  

sou adnicová soustava Cassini-Soldnerova. Zna né zkreslení úhl , délek i ploch, 

nar stající se vzdáleností od po átku soustavy, vyžadovalo zvolení více sou adnicových

soustav. Pro echy bylo použito soustavy se st edem na bodu Gusterberg, pro Moravu a 

Slezsko soustavy se st edem v že kostela sv. Št pána ve Vídni. Podrobné m ení bylo 

provedeno metodou m ického stolu p evážn  grafickým protínáním nejmén  ze dvou 

stanovisek, kdy mapa vznikala p ímo v terénu. Délky se m ily latí nebo et zcem. 

M ické práce byly ve stabilním katastru provedeny v mimo ádn  krátké dob  kvalitn  a 

na úrovni tehdejších technických možností, naopak práce oce ovací m ly mnoho 

nedostatk . Zjišt ní istého výnosu nebylo jednotné a již p i zavedení katastru pro zna nou

dobu od zjišt ní a pro zm ny ve zp sobu hospoda ení nevyhovovalo pot eb  spravedlivého 

rozvržení daní. Protože stabilní katastr nebyl spolehliv  dopl ován nastalými zm nami, 

zejména nebyla dopl ována katastrální mapa, neshodoval se postupn  se skute ností.

         To vedlo v roce 1869 k vydání zákona "O revizi katastru dan  pozemkové". Úkolem 

revize (reambulance) bylo zejména jednorázové dopln ní m ického i písemného elaborátu 

katastru všemi zm nami. Vlastní reambulace byla dokon ena v roce 1880.Velmi krátká 

doba na tak náro né a rozsáhlé dílo a vysoký tlak na v asné dokon ení vedly k tomu, že 

práce byly provád ny ve sp chu, povrchn  a neodborn . Výsledkem bylo podstatné 

znehodnocení map stabilního katastru. 

         Pot eba souladu s pozemkovými knihami si vynutila už v roce 1883 vydání zákona o 

udržování evidence katastru dan  pozemkové. Vedení evidence katastru se vztahovalo na 

zm ny hranic pozemk  a obce, držitelovy osoby, p edm t  dan  a zp sobu užívání. Do 

katastru byly provád ny jen zm ny trvalého rázu. Zákon z ídil eviden ní geometry a 

eviden ní inspektory u zemských finan ních správ a vytvo il tak základ budoucí 

organizace výkonné služby. V zájmu udržování souladu se skute ností byla držitel m

uložena povinnost ohlašovat zm ny. Provád ní úplné revize držby bylo stanoveno každé 3 

roky. Podrobn  bylo rozpracováno ízení o vyšet ování zm n, v etn  zam ování zm n
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eviden ními geometry i vyhotovování geometrických plán  oprávn nými soukromými 

techniky. Byla rovn ž upravena ve ejnost katastru, do n hož mohl nahlížet každý, kopie a 

výpisy mohli za úplatu vyhotovovat pouze katastrální ú edníci.

         Nedostate ná p esnost graficky vyhotovených map na nep esných základech grafické 

triangulace byla p i obtížném zam ování zm n a vyty ování hranic poci ována ím dál 

tím více. Zákon o evidenci katastru stanovil a up esnil metody a postupy trvalého vedení 

katastru v souladu jak s pozemkovou knihou, tak se skute ností. Zavedl n které postupy, 

které byly p evzaty i do pozd jších p edpis  a jsou používány v nezm n né nebo v 

upravené form  dodnes. Propracované a velmi podrobné technické návody se staly 

základem a vzorem m ických návod  pro dalších sto let. [1], [6] 

2.2.2. Pozemkový katastr (PK) 

         Po vzniku samostatné eskoslovenské republiky v roce 1918 se za alo poslání 

katastru m nit. Ten za al plnit i funkci všeobecn  hospodá sko technickou. Území 

eskoslovenské republiky vzniklo spojením t ech ástí s rozdílným právním systémem. 

Uvedené okolnosti vyžadovaly vydání unifika ního p edpisu.

         Za první sv tové války bylo vedení katastru velmi zanedbáváno. Finan ní správa 

nového státu se snažila dát katastr op t do po ádku, ale moc se to neda ilo. V tší zm ny

držby, jako byla pozemková reforma, dlouhodobé pachty a scelování pozemk  umožnila 

až nové právní úprava.

         Tímto p edpisem se stal katastrální zákon z roku 1927. Pozemkový katastr p evzal

dosavadní výsledky d ív jšího evidovaného katastru dan  pozemkové v etn  veškerých 

platných m ických a písemných operát , které bylo možno vést dále nebo které bylo 

možno po úpravách využít. P evzal i dobré zkušenosti z organizace služby, propracované 

zásady a postupy provád ní technických inností. Dosavadní p edpisy a vykonávání všech 

katastrálních prací sjednotil na celém území státu. 

         Katastrální zákon zrušil všechny p edchozí p edpisy vztahující se na pozemkový 

katastr a jeho vedení, mimo ustanovení obsažená v tomto zákon . Pozemkový katastr byl 

definován jako geometrické zobrazení, soupis a popis veškerých pozemk  v 

eskoslovenské republice. Zákon definoval pojem pozemku a parcely. Katastr m l sloužit 

jako podklad pro vym ování daní, pro zakládání, obnovování a dopl ování ve ejných knih 
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a jejich map, zajišt ní držby, pro p evody nemovitostí a pro reálný úv r. M l být však také 

pom ckou pro kartografické a výškopisné práce, pro technická podnikání, pro statistické a 

hospodá ské ú ely, pro ochranu památek i pro v decké a badatelské ú ely. M l být tedy 

katastrem víceú elovým. Vedením katastru byly pov eny katastrální m ické ú ady.

Postupn  byly vydány nové, velmi podrobné, p edpisy pro jednotlivé úseky katastrální 

služby. P edevším Instrukce A z roku 1932  a Instrukce B z roku 1933, které podrobn

upravovaly  formální a v cné náležitosti pro katastrální m ické práce a geometrické plány. 

Tyto dv  instrukce se v podstat  do jisté míry používají dodnes. 

         Pozemkový katastr obsahoval sou ásti podstatné, vedlejší a pomocné. Podstatnými 

sou ástmi byl m ický operát s katastrální a p íru ní mapou, písemný operát s rejst íkem

parcel, parcelním protokolem, pozemnostními archy a jejich seznamem, rejst íkem držitel

a záznamem zm n, dále sbírka listin a úhrnné výkazy. 

         Pozemkový katastr také p inesl novou zobrazovací soustavu pro vedení m ického

operátu. Dosavadní zobrazovací soustavy nahradil zobrazením v jednotné zobrazovací 

soustav , kterou popisuje jako do roviny rozvinutou kuželovou plochu obecného 

konformního kuželového zobrazení. Nov  vyhotovované katastrální mapy byly 

zobrazovány ve zcela novém lokálním národním sou adnicovém systému, 

charakterizovaným Besselovým elipsoidem s K ovákovým konformním kuželovým 

zobrazením. Tato soustava byla nazvána Systémem jednotné trigonometrické sít

katastrální (S–JTSK). 

         Nové mapování podle Instrukce A se provád lo íseln , p evážn  v m ítkách 1:1000 

nebo 1:2000. P esnost m ení byla definována standardizovanými postupy a dopustnými 

odchylkami v m ení délek, úhl  a ploch i v uzáv rech polygon . Mapy byly zobrazeny na 

zajišt ném papí e, p evážn  na hliníkových deskách. Slibný rozvoj katastru, a zejména 

nové mapování, narušily vále né události, dekrety prezidenta republiky o konfiskaci 

majetku nep átel eského a slovenského státu v roce 1945, revize první pozemkové 

reformy v roce 1947, druhá pozemková reforma v roce 1948 a komunistický p evrat v roce 

1948. [4], [6] 

2.2.3. Grafický p íd l (GP) 

         P íd lové ízení probíhající po konfiskaci majetku osob n mecké a ma arské

národnosti, zrádc  a kolaborant  podle tzv. Benešových dekret  probíhalo p evážn
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v letech 1945 až 1948 a nebylo formáln  ukon eno. P íd lové listiny byly vydávány na 

okrese B eclav  nap . i v roce  1970. Výkres (grafický p íd lový plán), na n mž byly na 

podklad  katastrální mapy dobov  platné pozemkové evidence obvykle velmi p ibližn

zakresleny nové hranice pozemk , které p íd lovou listinou orgán státní správy p id lil

osob  p íd lce. Po této etap  p íd lového ízení m la následovat další etapa a to zp esn ní

vým r p id lených pozemk  jejich zam ením, vyhotovením p íslušných geometrických 

plán  a zápis t chto podklad  do pozemkové knihy. Toto se  po roce 1948 již 

neuskute nilo. Do následujících pozemkových evidencí (hlavn  do EN) byly proto 

zapisovány pozemky s p ibližnou vým rou a podle p vodního ozna ení v návrhu p íd lu.

Po roce 1989 toto potom p inášelo nemalé problémy a asto jedinou formou nápravy byly 

pozemkové úpravy. [9] 

2.2.4. Pozemková reforma a Jednotná evidence p dy (JEP) 

         Po skon ení 2. sv tové války došlo k mimo ádn  rozsáhlým zm nám ve vlastnictví. 

Znárodn ní, konfiskace, p íd lová i scelovací ízení byly upraveny zvláštními zákony.   

Skute ný právní stav se v mimo ádn  velkém rozsahu dostal do nesouladu se stavem 

pozemkových knih. Uvést tento stav do souladu a vyzna it všechny zm ny do 

pozemkových knih, pro které platila p ísná a složitá formální pravidla, nebylo v krátkém 

ase v bec možné. Zvlášt  v p ípadech p íd l  zem d lského majetku podle dekret

prezidenta republiky, které vyžadovaly rozsáhlé úpravy hranic pozemk , šlo o 

dlouhodobou záležitost. To vedlo nakonec k zásadnímu zásahu do knihovního zákona 

vydáním zákona o provedení knihovního po ádku stran konfiskovaného nep átelského 

majetku a o úprav  n kterých právních pom r  vztahujících se na p id lený majetek. 

Zákon zjednodušil vyzna ení konfiskovaného majetku i zápis p id leného majetku novým 

vlastník m. Jednalo se o formální zápisy bez jednozna ného vymezení v ci, avšak s 

právními d sledky. P edb žné knihovní vložky m ly být po dokon ení m ických prací 

p em n ny na definitivní. Tento zákon ale znamenal i zásah do katastrálního zákona 

zjednodušením ízení a podklad  pro zm ny hranic katastrálních území a obcí, ale 

p edevším nahrazením geometrických plán  zjednodušenými podklady o prozatímním 

d lení parcel. Práce na up esn ní p íd l  a jejich definitivním vyty ení a zam ení, které 

nepostupovaly dostate n  rychle, byly nakonec po zm n  politického režimu v únoru 1948 

p erušeny. Výsledkem je nedostate n  evidované vlastnictví zna ného rozsahu, 
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podchycené jen v p íd lových elaborátech, které nebylo dosud jednozna n  vymezeno, ale 

má právní platnost. Tento problém se pokoušejí dnes  ešit pozemkové úpravy.  

         K velkým zm nám po roce 1948 došlo i v oblasti práva, kde vstoupil v platnost nový 

ob anský zákoník .141/1950 Sb., který výslovn  stanovil, že stavby nejsou sou ástí 

pozemku a za v ci nemovité považoval pozemky a stavby. Vlastníkem stavby mohla být 

osoba rozdílná od vlastníka pozemku. Vlastnictví se nabývalo již samotnou smlouvou, a 

nikoliv až vkladem do pozemkové knihy. Praktickým d sledkem byla neúplnost zápis , a 

tím i postupn  nemožnost knihovat zm ny v bec. V d sledku rozsáhlých zm n ve 

vlastnických a užívacích pom rech, zejména násilné kolektivizace zem d lství a povýšení 

pravomocí státu, ztrácela neudržovaná pozemková kniha i katastr postupn  význam a 

prakticky se p estaly vést. Po zastavení zápis  v pozemkovém katastru a pozemkových 

knihách v padesátých letech vedla pot eba státu plánovat a ídit zem d lskou výrobu 

nejprve k po ízení jednorázového soupisu veškeré p dy a její vým ry podle druh  kultur a 

skute ného užívání, bez ohledu na platné právní vztahy. Teprve následn  byla urychlen  na 

celém území státu založena Jednotná evidence p dy, u níž se po ítalo s pravidelným 

vedením a udržováním v souladu se skute ným stavem. 

         Jednotná evidence p dy (JEP) m la podobn  jako katastr m ický a písemný operát. 

Zakládala se na základ  vyšet ení skute ného stavu užívání p dy a jejích kultur s 

maximálním využitím dostupných podklad , p edevším z pozemkového katastru, ale i 

zastavovacích plán , grafických p íd lových plán  a výsledk  pozemkových úprav. 

Pracovalo se s otisky katastrální mapy na nezajišt ném papí e, m ení bylo maximáln

zjednodušeno a omezeno, bez stabilizace a kontrol. P estaly platit dosud závazné odchylky 

podle Instrukce B. Povoleny byly až trojnásobné odchylky, ale umožn no výjime n  i 

více. Vzhledem k rozsahu díla a krátkosti asu byly op t využity nezapracované a 

neodborné síly, takže ani velmi mírná kritéria p esnosti nemohla být p i pln ní tohoto 

politicky pojatého úkolu dodržena. Takto vzniklé pozemkové mapy se ale staly jedním z 

podklad  p i vyhotovení map navazující evidence nemovitostí. I když m ly sloužit jen k 

dopln ní hranic kultur, které neudržované mapy katastru nemohly poskytnout, nepoda ilo

se dosud všechny d sledky tohoto díla odstranit a hrubé chyby se nacházejí i v sou asných

mapách. [1], [5] 
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2.2.5. Evidence nemovitostí (EN) 

         V roce 1964 nabývá ú innosti nový ob anský zákoník .40/1964 Sb., který p inesl 

adu zm n. Nov  upravil pojem nemovitosti jako pozemky a stavby spojené se zemí 

pevným základem a upravil i nabývání osobního vlastnictví. Ke smlouv  o p evodu

nemovitosti bylo t eba její registrace státním notá stvím, vlastnictví p echázelo registrací 

smlouvy státním notá stvím, mimo knihovní princip nabývání vlastnictví vkladem.  

         Evidence nemovitostí vycházela z p edchozí jednotné evidence p dy, která m la být 

dopln na o evidenci nov  zavedených právních užívacích vztah  a vlastnictví. Právní 

vztahy se evidovaly na základ  ov ených kopií nebo originál  listin p edkládaných k 

zápisu na jednoduchých listech vlastnictví se strukturou údaj  obdobnou bývalé 

pozemkové knize. Dopln ní nikde již nevedených údaj  o vlastnictví bylo provád no

systematickým šet ením orgán  geodézie p ímo v obcích. Jen podp rn  se využívalo 

pozemkových knih. Tyto práce, probíhaly za podpory státních notá ství  a poda ilo se p i

nich došet it poslední známý právní stav a  doplnit sbírku listin o všechny dostupné právní 

listiny v originálech nebo ov ených kopiích

         Provizorní a zna n  nekvalitní mapy z období JEP nebyly nadále udržitelné.Bylo 

rozhodnuto o vyhotovení nových pozemkových map, které m ly pln  nahradit d ív jší 

mapy pozemkového katastru. K obnov  se m lo využít p edevším kresby z neudržovaných 

katastrálních map, a pouze kresba, která nebyla v t chto mapách obsažena, se p ebírala z 

nedokonalých map JEP. Výsledná kvalita takto obnovených map byla ovlivn na nejen 

pe livostí a odbornými znalostmi zpracovatele, ale i adou nejasností, jak vy ešit problém 

souvislého zobrazení map, které byly p vodn  vyhotoveny jako ostrovní a byly 

poznamenány rozdílnou srážkou i místními deformacemi. I p es snahy zabránit dalšímu 

zhoršení kvality map k n mu došlo.  Pom rn  úsp šné bylo nové mapování v m ítkách 

1:1000 a 1:2000, nejprve dle sm rnic pro technickohospodá ské mapování, pozd ji dle 

sm rnic pro tvorbu základní mapy velkého m ítka.  P i mapování se poda ilo zvládnout 

fotogrammetrické technologie a dosáhnout vysoký stupe  automatizace v celém procesu 

tvorby.

         Legislativní základy evidence nemovitostí byly celkov  nedostate né a nebyly ani 

respektovány. Metody, postupy i obsah evidence se m nily dosti podstatným zp sobem 

pouze na základ  interních pokyn , asto dle p ání jiných rezort . Zásadním nedostatkem 
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bylo nevy ešení spolehlivé evidence parcel ve vlastnictví ob an  slou ených do v tších

p dních celk , které v souladu s p edpisy nem ly být ani zobrazovány v mapách. [1], [8]  

2.3.Zrušení a zánik parcel zjednodušené evidence  

Existence parcel ve zjednodušené evidenci v katastru nemovitostí je pouze do asná.

Parcely se ve zjednodušené evidenci povedou pouze do doby jejich zobrazení v katastrální 

map , do té doby jsou zobrazeny pouze v historických mapách d ív jších  pozemkových 

evidencí. Do katastrální mapy se zobrazí nejpozd ji do ukon ení pozemkových úprav 

podle zákona . 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú adech, nebo v 

rámci zpracovávání katastrálních map do digitální podoby. V katastrálním území, kde je 

vyhlášena platnost mapy v digitální podob , již neexistují žádné parcely ve zjednodušené 

evidenci. V jednotlivých p ípadech mohou parcely ve zjednodušené evidenci zaniknout i 

tak, že k jejich zobrazení v katastrální map  dojde v rámci zápisu provedeného vkladem i

záznamem na základ  p edložených listin. 

2.3.1. Obnova katastrálního operátu novým mapováním 

         Obnovu operátu novým mapováním nabízí nejlepší a nejp esn jší ešení pro katastr 

nemovitostí. Pro velkou finan ní nákladnost je však využívána pouze u nejnutn jších

p ípad , kdy stávající operát nelze p epracovat jiným zp sobem. Územn  technickou 

jednotkou obnovy operátu KN je katastrální území. Ur ení sou adnic PBPP a p edm t

obsahu SGI se provádí geodeticky, fotogrammetricky nebo pomocí GNNS. 

         Obnova probíhá v n kolika krocích.  Zjiš ování hranic, ke kterému katastrální ú ad

zve všechny dot ené vlastníky. Komise, složená z r zných orgán  státní správy, od 

vlastník  zjiš uje a ozna uje pr b h jejich spole ných hranic. Po dokon ení obnovy 

bodového pole PBPP a protokolárním uzav ení etapy zjiš ování pr b hu hranic je  

zahájeno podrobné m ení polohopisu. Podrobné body polohopisu se nej ast ji zam ují 

polární metodou. Následuje vytvo ení nové digitální mapy, námitkové ízení a nakonec 

celý proces obnovy kon í vyhlášením platnosti nového operátu. 
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2.3.2. Obnova katastrálního operátu dle výsledk  pozemkových úprav 

         Pozemkovými úpravami se prostorov  a funk n  uspo ádávají pozemky, scelují se 

nebo d lí a zabezpe uje se jejich p ístupnost, využití a vyrovnání hranic pro racionální 

hospoda ení vlastník  p dy. Jedná se o rozsáhlé zm ny na ásti nebo na celém 

katastrálním území. Finan n  jsou zajišt ny státem. Provád jí se formou komplexních 

pozemkových úprav (KPÚ), kdy p edm tem jsou všechny pozemky v obvodu bez ohledu 

na dosavadní zp sob využití a existující vlastnické vztahy k nim. V p ípad  realizace jen 

na ásti katastrálního území nebo ešení pouze n kterých hospodá ských pot eb, jedná se o 

jednoduchou pozemkovou úpravu (JPÚ). Výsledek pozemkových úprav je podkladem pro 

obnovu katastrálního operátu a také podkladem pro územní plánování. Podkladem pro 

vyhotovení pozemkových úprav je aktualizovaný soubor geodetických a popisných 

informací, operáty bývalých pozemkových evidencí a další navazující operáty p íd lového

a scelovacího ízení spolu s dalšími rozbory. 

2.3.3. Obnova katastrálního operátu p epracováním analogové mapy

         P i tomto druhu obnovy operátu dochází pouze k p evedení stávajícího operátu do 

digitální podoby. Tato metoda je mnohonásobn  levn jší než metoda obnovy novým 

mapováním, proto z d vodu nutnosti digitální mapy v celé R v co nejkratším ase volí 

státní správa tuto metodu nej ast ji. Ke zp esn ní dochází pouze zam ením stovek 

identických bod , na které se stávající katastrální mapa transformuje. Dále se do mapy 

doplní všechny využitelné geometrické plány. 

         Obnova p epracováním na DKM se využívá v katastrálních územích, kde existuje 

katastrální mapa s íseln  zam eným obsahem v S–JTSK, která vyhovuje p esností. Na 

DKM lze p epracovat i katastrální mapu vyhotovenou v jiném sou adnicovém systému než 

S–JTSK, bylo–li m ení p i jejím vzniku provedeno íselnou metodou s p esností

vyhovující pro DKM. 

         Obnova p epracováním na KM–D se použije v p ípadech, kdy katastrální mapa 

nespl uje podmínky pro p epracování na DKM. Základním podkladem p epracování na 

KM–D je zpravidla mapa pozemkového katastru. KM–D, která není v S–JTSK, 

2012   12



Zbyn k Morc : Geometrický plán pro dopln ní SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 
zp sobem v k.ú.B eclav

vyhotovená podle dosavadních p edpis  z stává ostrovní mapou v jiném sou adnicovém

systému než v S–JTSK do doby p evedení globálním transforma ním klí em a p ípadnou

zp es ující transformací na zam ené identické body do S–JTSK. V p ípad , že výsledky 

transformací do S–JTSK nejsou uspokojivé, nep evede se mapa do S–JTSK, ale z stane v 

jiném zobrazovacím systému až do obnovy katastrálního operátu novým mapováním nebo 

do doby, kdy budou vytvo eny p ízniv jší podmínky pro provedení zp es ující 

transformace. 

2.3.4. Geometrický plán 

         Pro zm ny malého rozsahu a p evážn  v zájmu soukromé osoby se parcely d ív jších

pozemkových evidencí vyzna ují do katastrální mapy pomocí geometrického plánu. 

Dopln ní do katastrální mapy je nutné zejména v p ípadech, kdy ást takového pozemku 

má být p edm tem p evodu vlastnických práv. Nedílnou sou ástí geometrického plánu pro 

dopln ní SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným zp sobem je vyty ení a 

ozna ení jeho hranic v terénu. K pr b hu vyty ené hranice jsou p izváni i všichni vlastníci 

sousedních pozemk  a jejich vyjád ení se zaznamená  v souhlasném prohlášení o shod

vlastník  o pr b hu hranice pozemk . Po provedení zm ny dle záznamu geometrického 

plánu do katastru nemovitostí se parcela d ív jší evidence stane sou ástí stávající evidence 

katastru nemovitostí.
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3. Zajišt ní a zhodnocení podklad

         K samotnému zpracování geometrického plánu a následnému vyty ení hranice je 

pot eba získat od katastrálního ú adu pot ebné podklady. 

3.1.Charakteristika lokality a katastrálního území 

         Okresní m sto B eclav se nachází v Jihomoravském kraji, p i hranicích s Rakouskem 

a Slovenskem. Leží na ece Dyji, na hranici Lednicko-valtického areálu a Podluží, cca 50 

km jihovýchodn  od Brna. M sto je rozd leno na t i katastrální území : B eclav, Poštorná, 

Charvátská Nová Ves.. 

- Název katastrálního území : B eclav

- íslo katastrálního území : 613584 

- Rozloha :  77,11 km2 

- Pr m rná nadmo ská výška : 158 m.n.m.   

- zem pisná ší ka :  48°45'34" s. š.  

- zem pisná délka :  16°52'52" v. d. 

         Zájmová lokalita se nachází v severní ásti m sta, p iléhá k hlavnímu silni nímu tahu 

spojujícímu m sta B eclav a Hodonín. Jedná se o areál bývalého zem d lského družstva 

Rozvoj. Po roce 1989 se areál rozd lil na n kolik ástí, které jsou nyní využívány n kolika 

soukromými subjekty pro podnikání, p evážn  v zem d lství nebo ve stavebnictví. 

Jednotlivé firmy v tšinou získaly do vlastnictví pouze historické stavby vybudované za 

doby fungování zem d lského družstva, ale nemají majetkoprávn  vypo ádány pozemky 

pod t mito stavbami a pozemky nezastav né související s nimi a užívané k podnikatelské 

innosti. Areálem prochází v tší množství úzkých a dlouhých parcel bývalého 

pozemkového katastru, které nejsou zobrazeny v platné katastrální map . Tyto parcely jsou 

vedeny v pomocné evidenci a jsou zobrazeny v d ív jší katastrální map  pozemkového 

katastru.  Na každého majitele nebo uživatele  stavby s p ilehlými pozemky tak p ipadá 

hned n kolik vlastník  pozemku pod budovou a pozemk  p ilehlých. Pro majetkoprávní 

vypo ádání je pot ebné tyto parcely zobrazit do katastrální mapy a vyzna it jejich hranice 

v terénu.
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         V katastrálním území B eclav vykonává státní správu katastru nemovitostí eské

republiky Katastrální ú ad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracovišt  B eclav.

         Katastrální mapa je v k.ú.B eclav vedena ve form  analogové katastrální mapy 

v m ítku 1 : 1000 a parcely jsou vedeny ve dvou íselných adách.

Obr.1 – Letecký snímek zájmového území  
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3.2.Podklady pro vyhotovení GP poskytované katastrálním ú adem

Dle [10] cituji: „Závaznýmxpodklademxproxvyhotoveníxgeometrickéhoxplánuxjsou 

údajexsouboruxgeodetickýchxinformacíxaxsouboruxpopisnýchxinformací. 

Mapaxbývaléhoxpozemkovéhoxkatastruxneboxjinéxgrafické znázorn ní nemovitostí 

spolu s p íslušnými písemnýmixúdaji z ve ejných knih a operát  d ív jšíchxpozemkových 

evidencí se použijí jakoxpodklady k vyjád eníxprávních vztah  kxnemovitostem, pokud 

nejsou dosudxvyzna eny v souboru geodetických informací a souboru popisných 

informacíxkatastru nebo pokudxmají vyšší grafickouxp esnost než platná katastrální mapa. 

Dalšímixpodkladyxjsouxzejména 

a) záznamyxpodrobnéhoxm eníxzm n,

b) údaje oxbodech základníhoxpolohového bodového pole, zhuš ovacíchxbodech a bodech 

podrobného polohového bodového pole, 

c) údaje o BPEJxve form  po íta ového souboruxnebo jako kopiexgrafického podkladu

se zobrazenímxobvod  a kód  BPEJ vxúzemích, kde jsouxv katastru obsaženy.“

          Podklady pro vyhotovení geometrického plánu se r zní dle typu prostoru, kde je 

geometrický plán zpracováván. 

          Katastrální pracovišt  v B eclavi jsem požádal o rezervaci nového ZPMZ v k.ú. 

B eclav, dále o obsazení nových podlomení dot ených stavebních a pozemkových parcel 

dle p edpokládaného rozd lení a o kopie katastrální mapy a mapy pozemkového katastru 

 okolí dot eném zm nou. Dále o nový vým nný formát ve formátu *VFK. 

3.2.1. Informace o ízení 

Dle [10] cituji: „K vyhotoveníxgeometrického plánu katastrálníxú ad p id lí íslo 

záznamuxpodrobného m eníxzm n, podle pot eby parcelníx ísla nových  parcelxa ísla

bod xpodrobnéhoxpolohového bodovéhoxpole, pokud budouxtakové body z izovány.“

Katastrálním ú adem mi bylo p id leno íslo záznamu podrobného m ení zm n

.5050 a nová podlomení parcel .st.2186/16, st.3849/6, 3849/7, st.3851/6, st.3851/7, 

st.4669/1, st.4669/2, 1027/283-298, 1027/300, 3949/10. 
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Tab.1 – Informace o ízení, rezervace ísel parcel, ZPMZ
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3.2.2. Vým nný formát VFK 

Dle [10] cituji: „K vyhotoveníxgeometrického plánu katastrálníxú ad poskytne 

bezúplatn  vxnezbytném rozsahu podkladyxve vým nném formátu nebo ve form

rastrovýchxdat, a pokud nelzexjinak, ve form xreprografických kopií.“ 

V katastrálním území B eclav je katastrální mapa vedena v analogové form  na 

plastové fólii. Proto jsem katastrální pracovišt  v B eclavi požádal o vým nný formát pro 

okolí dot ených parcel vedených v katastru nemovitostí. 

Byl mi poskytnut digitální soubor ve formátu VFK, obsahující data SPI a dostupná 

digitální data SGI (sou adnice bod  polohopisu v S-JTSK a prvky orienta ní mapy)  

3.2.3. Snímek z mapy KN a mapy bývalého PK 

         Katastrální mapa analogová existuje v n kolika díl ích formách. Nejrozší en jší je 

mapa sáhového m ítka 1 : 2880 vedená na plastové fólii. Tyto mapy jsou pokra ovatelem 

map stabilního katastru, avšak nikoliv v podob  p ímé návaznosti, ale jako nejmén  t etí

odvozenina p vodní mapy. Pro echy je jejich sou adnicový systém Gusterberg a pro 

oblast Moravy Svatý Št pán. Další formou jsou mapy dekadických m ítek 1:1000, 

1:2000, 1:5000  vznikající od t icátých let minulého století íselnými m ickými metodami 

a grafickým nebo íselným zpracováním s výslednými sou adnicemi v S-JTSK. Plošné 

rozložení sáhových map a map v S-JTSK je v rámci eské republiky velmi nerovnom rné.

Katastrálním pracovišt m B eclav byla poskytnuta kopie z analogové mapy vedené 

na plastové fólii, ásti mapového listu   B eclav 2-4/32 týkající se oblasti zájmového území 

v m ítku 1 : 1000 (viz p íloha .1) a také kopie z mapy bývalého pozemkového katastru 

v sáhovém m ítku 1 : 2880 (viz p íloha .2).

         Dále byl zaslán digitální rastrový soubor celého mapového listu B eclav 2-4/32 ve 

formátu *.CIT a ve stejném formátu i rastrová kopiei mapy bývalého pozemkového 

katastru v k.ú.B eclav p evedená transforma ním klí em do S-JTSK. 
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Obr.2 – Zmenšený snímek z mapy KN

Obr.3 – Zmenšený snímek z mapy bývalého PK s ozna ením dot ených parcel
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3.2.4. Využití d ív jších ZPMZ 

          Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje SGI a SPI 

katastru nemovitostí. Grafické a písemné podklady z d ív jších pozemkových evidencí se 

použijí jako podklady k vyjád ení právních  vztah  k nemovitostem v p ípadech, že nejsou 

dosud vyzna eny v katastru nemovitostí. Dalšími podklady mohou být p edcházející 

geometrické plány, m ické ná rty p vodního mapování, záznamy podrobného m ení 

zm n a údaje o bodech základního a podrobného polohového bodového pole. Nelze jako 

podklad použít obsah d ív jšího geometrického plánu í záznamu podrobného m ení 

zm n, pokud není sou ástí katastrálního operátu, neboli pokud d íve ešená zm na dosud 

nebyla provedena do katastru nemovitostí. Znamená to, že dosavadní stav p ed zm nou

v grafickém znázorn ní dot ených nemovitostí a ve výkazu dosavadního a nového stavu 

údaj  katastru musí být totožný s aktuálním stavem katastrálního operátu, takže nelze 

použít údaj  technických podklad , pokud nejsou tyto údaje dosud vyzna eny v SGI a SPI. 

M ické dokumentace d íve provedených geodetických prací jsou však cennou informací a 

je možno je využít k ov ovacím a kontrolním m ením. Veškerá tato dokumentace 

dopl uje údaje pro správná provedení geodetických prací pro katastr, i když z t chto údaj

nebylo vytvo eno geometrické a polohové m ení souboru grafických informací katastru. 

         P i p íprav  zakázky bylo z poskytnutých mapových a popisných podklad  patrné, že 

v okolí dané lokality už n kolik p edchozích geometrických plán  bylo vyhotoveno a tyto 

zm ny zapsány do ISKN. V archivu katastrálního ú adu byly vyhledány související ZPMZ 

íslo 1910, 2107, 2347, 2584, 4630, 4631, 4895. Jako d ležité byly shledány zejména 

záznamy podrobného m ení zm n íslo 4630, 4895 týkající se sousedních parcel bývalého 

pozemkového katastru a na které byla zm na bezprost edn  navázána. Provedený 

geometrický plán vyhotovený podle ZPMZ íslo 4895 ešil identifikaci ásti parcely PK 

íslo 1033. Naopak geometrický plán vyhotovený podle ZPMZ íslo 4630 dosud nebyl do 

katastru nemovitostí proveden. Dotazem na vlastníka, v tomto p ípad  M sto B eclav, bylo 

zjišt no, že zmín ný geometrický plán je p edm tem jednání a bude v nejbližší dob  podán 

na katastrální ú ad k zápisu. Obou záznam  podrobného m ení zm n bylo využito 

k navázání dot ené zm ny a bylo respektováno polohové ur ení hranic jimi ur ených.
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3.3.Informace o dot ené parcele 

K vyhotovení geometrického plánu je nutné znát popisné informace dot ených

parcel. Jedná se o íslo parcely, vým ru parcely, p íslušnost ke katastrálnímu území s jeho 

o íslováním, íslo LV, typ parcely, mapový list, kvalitu ur ení vým ry, druh pozemku, 

jméno a p íjmení, adresu a podíl vlastníka, zp sob ochrany nemovitosti, seznam BPEJ, 

omezení vlastnického práva a jiné informace. 

         Bylo využito webových stránek ÚZK  www.nahlizenidokn.cz , k získání základní 

aktuální informace o dot ených parcelách a parcelách zjednodušené evidence. 

         V  ISKN jsou vedeny parcely, které jsou na listu vlastnictví (zapsány v ásti B) a jsou

vedeny i parcely, které nejsou uvedeny na LV. U t chto parcel není uvedeno íslo LV. 

V takovém p ípad  je nutné provést srovnávací sestavení parcel nebo identifikaci parcel 

pro ur ení vlastníka t chto pozemk .

Tab.2 – Výpis dot ených parcel KN 

Parcelní íslo Vým ra Mapový list Ur ení vým ry Druh pozemku 

st.2186/4 766 B eclav 2-4/32 2 zast.pl. a nádvo í
st.3849/4 554 B eclav 2-4/32 2 zast.pl. a nádvo í
st.3851/4 2548 B eclav 2-4/32 2 zast.pl. a nádvo í
st.4669 60 B eclav 2-4/32 2 zast.pl. a nádvo í
st.4670 9 B eclav 2-4/32 2 zast.pl. a nádvo í
st.4671 10 B eclav 2-4/32 2 zast.pl. a nádvo í
1027/2 58 B eclav 2-4/32 0 ost.pl. – ost.komunik. 
1027/3 6582 B eclav 2-4/32 0 orná p da

1027/20 885 B eclav 2-4/32 2 ost.pl. – ost.komunik. 
1027/21 1369 B eclav 2-4/32 2 ost.pl. – manip.pl. 
1027/24 415 B eclav 2-4/32 2 ost.pl. – ost.komunik. 
1027/25 856 B eclav 2-4/32 2 ost.pl. – manip.pl. 
1027/33 60 B eclav 2-4/32 0 ost.pl. – jiná pl. 
1027/34 434 B eclav 2-4/32 0 ost.pl. – manip.pl. 
1027/35 459 B eclav 2-4/32 2 ost.pl. – jiná pl. 

1027/36 193 B eclav 2-4/32 0 ost.pl. – manip.pl. 
1027/64 15839 B eclav 2-4/32 0 ost.pl. – manip.pl. 
1027/125 1047 B eclav 2-4/32 0 ost.pl. – ost.komunik. 
1027/168 292 B eclav 2-4/32 2 ost.pl. – jiná pl. 
1027/172 275 B eclav 2-4/32 2 ost.pl. – jiná pl. 
1027/299 64 B eclav 2-4/32 2 ost.pl. – manip.pl. 

3949/2 10421 B eclav 2-4/32 0 vodní plocha 
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P i vyhotovení geometrického plánu v tšího a složit jšího rozsahu, zejména p i

slu ování parcel a nov  vznikajících parcel z více díl  parcel, je nutná znalost 

podrobn jších informací o parcelách (nap .zástavní smlouvy apod.).V takovém p ípad  je 

požádán katastrální ú ad o Výpis z katastru nemovitostí.   

Tab.3 – Informace o parcele I. 
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Tab.4 – Informace o parcele II. 
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3.4.Geometrické základy – body bodových polí v okolí zm ny

Dle [10] cituji: „Geometrickýmxzákladem podrobnéhoxm ení jsouxbody PPBP, 

pop ípad xpomocné m ickéxbody, v p ípad xpoužití technologiexglobálního naviga ního

družicovéhoxsystému (GNSS) takéxbody referen níxsít  permanentníchxstanic.“

Proxvyhledání  bod xpolohových bodových polí v okolíxzájmového území, které 

byloxmožno využítxk p ipojeníxm ení do S-JTSK, bylyxpoužity webovéxstránky ÚZK

www.dataz.cuzk.cz. V okolí zamýšlené zm ny nebyly žádné vhodné body nalezeny. V 

úvahu p icházely bod PPBP .001000002500 a 001000002501  a trigonometrický bod 

.000956170050 , které mohly sloužit jako zám ry a orientace na bodech m ické sít .

Tab.5 – Místopisy bod  PPBP 
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Tab.6 – Místopis trigonometrického bodu 
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4. Zem m ické innosti v terénu 

         Pro ú ely katastru nemovitostí se využije geometrický plán jako výsledek 

zem m ických inností ve ve ejném zájmu ov ený podle zákona o zem m ictví.

4.1.Použité p ístroje a pom cky 

4.1.1. Elektronická totální stanice TOPCON GTS-226 

Komplexníxtotální stanicexvhodná pro sb rxdat pro polohovéxinforma ní systémy, 

tachymetrickéxsnímky, vyty ování hranicxpozemk  apod. Umož ujexprovád t délková 

m eníxv rozsahu až do 3000 m naxjeden hranol p ixzachování vysoké p esnosti  

(2mm+2ppm)m.s.e. Délkovéxm ení spole n  s vysokorychlostníxaktualizací v jemném 

módu trvá 1.2 sekundy. Díky tétoxrychlosti docházíxk významnémuxzvýšení efektivnosti 

a produktivityxp i polníchxpracích. Rozsáhláxvnit ní pam  umož ujexuložit až 8000 

bod ,resp.16000 bod xpro vyty ování. Vodot snostxzaru uje spolehlivou innost p ístroje

zaxkaždéhoxpo así.

Obr.4 – Totální stanice GTS-226 

4.1.2. Ocelové pásmo 

Ocelovéxm ící 30 mxpásmo SOLA, 13 mmxširoké, bílexlakované, milimetrové 

d lení. Hliníkovýxrám jednoduchý, pohodlnáxplastováxrukoje .

Obr.5 – Ocelové pásmo 
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4.1.3. GPS TOPCON Hiper + 

Dvoufrekven níxGPS p ijíma xobsahující kompaktní p ijíma  pro geodetické 

aplikace. Aparatura Hiper+ m žexp ijímat a zpracovávat L1 a L2 signály, ímžxdosahuje

zlepšeníxp esnosti m ení axpolohy bodu. M žexvyužívat signáluxnejen ze satelit  GPS, 

ale i signály GLONASS, cožxzvyšuje po etxdostupných satelit . Kombinacexvlastností

dvoufrekven níhoxm ení  a GPS p ijíma exdává systému Hiper+ vynikajícíxp edpoklady

proxpráci v režimu RTK. (Kinematickéxm ení v reálném asexje diferenciální GPS 

metoda, kdexjsou informacexp enášeny vxreálném ase).

br.6 – GPS aparatura  Hiper + 

4.1.4. Datový kontrolér TOPCON FC-200 

Kompa sb r dat axovládání za ízení

p ixp

br.7 – Kontrolér FC-200 

O

ktní axvelmi odolnýxpolní po íta xur ený prox

racích vxterénu. Má velmixpevnou, vodot snouxkonstrukci odolnouxv i náraz m. 

Kontrolérxpracuje s opera nímxsystémem WindowsxCE. Má vestav nýxultrajasný snadno

itelnýxbarevný dotykovýxdisplej. V p ípad  našeho m ení bylo využito jeho integrované 

bezdrátovéxkomunika ní technologiexBluetooth kexspojení sxGPS aparaturouxHiper +

a následnémuxukládání nam ených dat. 

O
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4.2.P ípravné práce p edcházející m ení

         V rámci p ípravy zakázky a po získání nezbytných podklad  z katastrálního ú adu

byly vlastníci všech dot ených a sousedních parcel KN i PK, i uživatelé pozemk  týkající 

se plánované zm ny písemn  upozorn ni na nutnost vstoupit na jejich pozemky. 

         P ed zapo etím vlastních m ických prací byla nutná návšt va zam ované lokality, 

pro rozvržení obsahu a rozsahu geodetických prací. Na míst  m ení nebyly v p im en

blízkém okolí k dispozici body podrobných polohových polí. Bylo rozhodnuto o ur ení 

nových bod  m ické sít  použitím globálního naviga ního satelitního systému 

zaru ujícím požadovanou p esnost bod . Dle získaných geodetických informací 

z katastrálního ú adu bylo zjišt no a v terénu ov eno, že v areálu bývalého st ediska

družstva, kde budou probíhat m ické práce je v tšina stávajících budov zam ena již 

v základním sou adnicovém systému S-JTSK a katastrální ú ad vede k jejich jednotlivým 

lomovým bod m seznam sou adnic, i když v rozdílných kvalitách ur ení. Po kontrolním a 

ov ovacím m ení by jednozna n  ur ené body, p evážn  lomové body po obvodu budov, 

mohly sloužit jako body identické. 

4.3.  Stabilizace a zam ení pomocných bod  m ické sít

         Na míst  byly nejprve stabilizovány ocelovými h eby v asfaltové vozovce a 

p ilehlých betonových plochách pomocné m ické body 4001 až 4005. Následn  GPS 

aparaturou, RTK metodou bylo provedeno jejich polohové a výškové zam ení. Poloha i 

výška bod  se ur uje výpo etním postupem z družicových signál  p ijímaných anténami 

p ijíma  sou asn  na nejmén  dvou bodech. Antény jsou obvykle umíst ny centricky ve 

známé výšce nad m ickou zna kou. Není p ípustné ur ovat sou adnice a výšky bodu 

pouze z jednoho vektoru, jsou nutné nejmén  dva vektory nebo druhé nezávislé ur ení

téhož vektoru s asovým posunem p i odlišné konstelaci družic. Proto p i ur ování

pomocných bod  m ické sít  metodou GNSS bylo pro vylou ení hrubé chyby provedeno 

dvojí nezávislé m ení. P i dvojím nezávislém ur ení pomocných bod  technologií GNSS 

je minimální asový interval mezi dvojím zam ením 1 hodina.  

         V tomto p ípad  prob hlo kontrolní ur ení pomocných m ických bod  po ukon ení

m ických prací následující den.
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4.4.Zam ení podrobných, identických a kontrolních bod

Všechny zm ny geometrického a polohového ur ení p edm t  tvo ících obsah 

katastrální mapy se zam ují íseln  geodetickými metodami. Katastrální vyhláška 

stanovuje povinn  zam ovat a ur ovat polohu všech podrobných bod   v S-JTSK ( systém 

Jednotné trigonometrické sít  katastrální), pravoúhlé sou adnice podrobných bod  zm n ve 

výše uvedeném  S-JTSK. Výsledky d ív jších m ení lze pro vyhotovení plánu využít až 

po kontrole, zda spl ují požadovanou p esnost v poloze  u in né formou m ení v terénu. 

Podrobné body se zam ují zpravidla polární metodou. P i polární metod  ur ujeme 

polohu bodu pomocí polárních sou adnic – vodorovného úhlu mezi orienta ním sm rem a 

ur ovaným bodem, a délky od stanoviska k ur ovanému bodu. Jako dopl ující metody lze 

využít metodu polárních sou adnic, metodu konstruk ních om rných, protínání ze sm r ,

protínání z délek, pr se ík p ímek. Dopl ující metody se používají k zam ení bod  tehdy, 

je-li to technicky nebo ekonomicky vhodn jší než použití polární metody. Jedná se 

nap íklad o zam ení bod  nep ístupných, zam ení výstupk  na budovách, zam ení bod

ve stísn né zástavb . Délky se m í optickými dálkom ry s p esností do 0,01m nebo 

pásmem. Úhlové údaje se m í alespo  na 0,01 g. 

          Podrobné body polohopisu a kontrolní body byly zam eny polární metodou  

elektronickou totální stanicí postupn  z pomocných m ických bod  4001, 4002, 4003 a 

4005. Pro orientaci byly využity i body PPBP .001000002500 a 001000002501 a 

trigonometrický bod 000956170050. P edm tem m ení byly rohy budov v p ilehlém

okolí, stávající lomové body oplocení, jednozna n  ur ené rozhraní betonových a 

manipula ních ploch, rohy silážních jam, asfaltové vozovky a ostatní prvky využitelné p i

tvorb  geometrického plánu. 

4.5. Ov ovací m ení

          Na záv r m ení, k ov ení dosažené p esnosti ur ení sou adnic podrobných, 

kontrolních a identických bod , byly provedeny ocelovým pásmem kontrolní om rné  mezi 

nov  ur enými sousedními pevnými a jednozna n  ur enými podrobnými a kontrolními 

body. Porovnání spojené s hodnocením dodržení mezních odchylek prob hlo následn

p ed zahájením  konstruk ních a výpo etních prací. 
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5. Výpo etní a konstruk ní práce

         Pro zpracování nam ených dat, výpo tu nových bod , ploch a kresb  grafických 

ná rt  pot ebných p i vyhotovení geometrického plánu byly využity po íta ové programy. 

5.1.Použitý výpo etní software 

5.1.1. Groma V 9.2 

Geodetickýxsystém ur en kexgeodetickým výpo t m. Lze vxn m ešit všechny 

základníxgeodetické úlohy. Systém Groma je dopln nxgrafickým modulem, který 

umož ujexautomatizovanou tvorbuxGP a ZPMZ, prohlížení axkreslení grafikyxve formátu 

používaném katastrálnímixú ady. Pomocí aplikacexlze importovatxi exportovat veškeré 

pot ebnéxformáty dat p ixkomunikaci s katastrálním ú adem. Další modulxgeometrické 

plány je ur enxpro sestaveníxformulá , které p ikládámexke geometrickémuxplánu.

5.1.2. Microstation 95 

Programxpat ící do skupinyxgrafických program . Sloužíxjako nástrojxpro vytvá ení 

technických výkres . P edevším však umož uje spojit grafické informace s textovou 

informacíxuloženou vxdatabázi. Dovolujexkombinovat rastrovéxa vektorovéxobjekty.

5.1.3. GeoLINK

Programxsloužící pro 3D transformacixsou adnic získanýchxstatickým m ením a 

vyrovnánímxGNSS dat vxsystému WGS-84 doxsystému S-JTSK. 

5.1.4. TopSURV

Základníxaplikace proxpráci s r znýmixtypy m i skýchxza ízení firmy Topcon. Je 

ur ena jakxpro za ízeníxzaložené na technologiíchxGNSS, tak proxtotální stanice, pop .

polníxpo íta e. Ovládací program pro polní kontrolér ovládající aparaturu GNSS. Zajiš uje 

organizacixa p evod nam enýchxdat. Programxdále umož uje výpo etxtransforma ních

parametr  mezixsou adnicovým systémemxWGS-84 a S-JTSKxtzv.lokalizaci.

5.1.5. TopconLINK

Softwarexpro slu itelnost datxTopcon. eší p evodyxa komunikaci mezixPC a 

totálnímixstanicemi neboxGNSS aparaturami, pop . polnímixpo íta i. Umož uje konverzi 

datxdo formátuxGIS.

2012   30



Zbyn k Morc : Geometrický plán pro dopln ní SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 
zp sobem v k.ú.B eclav

5.1.6. GeomanW
         Geodetický manažer pro p enos a zpracování m ených dat ze všech typ  totálních 

stanic z vnit ní pam ti firmy Topcon. Program pracuje v prost edí Windows a využívá 

n kterých standardních Windows program  jako nap íklad Wordpad. 

5.2.Charakteristiky p esnosti

Dle [10] cituji: „Charakteristikouxp esnosti ur eníxsou adnic x,y podrobnýchxbod

polohopisuxje st edníxsou adnicová chyba  , kteráxse vztahuje kxnejbližším bod m

polohovéhoxbodového pole. Sou adnice podrobných bod  polohopisu se ur ují s p esností,

kteráxje dána základníxst ední sou adnicovou chybou 

xym

mmxy 14,0 . Charakteristikou 

relativníxp esnosti ur eníxsou adnic dvojicexbod  je st edníxchyba délky . Délkyxse

ur ujíxs p esností, která je dánaxzákladní st edníxchybou délky .“

dm

dm

„Mezní sou adnicováxchyba  se stanoví dvojnásobkemxzákladní st ední 

sou adnicovéxchyby . Mezníxrozdíl délky  se stanovíxdvojnásobkem základní 

st edníxchyby délky .“

xyu

xym du

dm

„Mezníxpolohová chyba  je dánaxvztahem pu xyp uu 2 .“   

          „Posouzeníxdosažené p esnostixur ení sou adnicxnov  ur ovaného nebo ov ení 

sou adnicxstávajícího podrobnéhoxbodu polohopisuxse provádí pomocí  

a) om rných m rxnebo kontrolníhoxm ení délek p ímýchxspojnic jiných vybraných 

dvojic podrobnýchxbod  a jejichxporovnání s délkamixvypo tenými ze sou adnic nebo 

b) nezávislého kontrolníhoxur ení sou adnicxpodrobného boduxpolohopisu a jejich 

porovnání sxprvotn  ur enýmixsou adnicemi.“  

         „P i postupu podle písmene a) se p esnost považuje za vyhovující, když rozdíl 

kontroln  m ené délky a délky vypo tené ze sou adnic je menší než mezní rozdíl .

V p ípad  souboru obsahujícího více než 20 rozdíl  délek mezi nov  ur ovanými body 

musí být sou asn  nejmén  60 % t chto rozdíl  menších, než je hodnota základní st ední 

chyby délky .

du

dm
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„Základní st ední chyba délky  je dána vztahem dm 20

12

d

d
kmd , kde  je v tší

z porovnávaných délek v metrech a  se vypo te jako 

d

k 2  násobek základní st ední 

sou adnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu s nižší p esností.“

         „P i ov ení sou adnic stávajícího podrobného bodu polohopisu nesmí skute ná

sou adnicová chyba p ekro it hodnotu mezní sou adnicové chyby . V p ípad  ov ení

homogenity souboru obsahujícího více než 20 podrobných bod  polohopisu s bodovým 

polem musí být sou asn  nejmén  40 % výb rových st edních sou adnicových chyb 

menších, než je hodnota základní st ední sou adnicové chyby .“

xyu

xym

5.3.Výpo etní práce

5.3.1. Výpo et bod  m ické sít

V první fázi byl proveden p evod nam ených dat z datového kontroléru a totální 

stanice do PC. Pro p evod z datového kontroléru byl použit program TopconLINK a 

zam ená data uložena ve formátech *XML, *.TXT. Následn  byla programem GeoLINK 

provedena transformace sou adnic z ETRF-2000 do S-JTSK globálním transforma ním 

klí em. Výsledkem transformace byly sou adnice pomocných bod  m ické sít  ze dvou 

nezávislých m ení. Tyto výsledné hodnoty byly upraveny porovnáním a zpr m rováním 

v programu Groma do kone né podoby bod  m ické sít . P edm tem transformace byly 

také podrobné a kontrolní body ur ené aparaturou GNSS. Dokladem o transformaci, jako 

sou ásti záznamu podrobného m ení zm n, bylo zpracování protokolu GNSS m ení. 

Z elektronické totální stanice s využitím geodetického manažeru GeomanW byla 

p evedena m ená data do formátu *MES, pro další zpracování systémem Groma.   

5.3.2. Zpracování zápisníku m ených hodnot 

V dalším kroku po ur ení sou adnic bod  m ické sít , s využitím bod  PPBP a bodu 

trigonometrické sít , bylo provedení výpo tu sou adnic podrobných a kontrolních bod .

V programu Groma byly ur eny polární metodou dávkou podrobné a kontrolní body 

zam ené z pomocných bod  4001, 4002, 4003 a 4005. Kontrolní body byly porovnány 

s p vodními sou adnicemi. Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí 

byly dodrženy jak u polární metody, tak u kontrolního ur ení bod .
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5.3.3. Výpo et sou adnic lomových bod  hranic nových parcel 
         Po porovnání kontrolních bod  bylo p istoupeno k ur ení a výpo tu lomových bod

hranic nových parcel. S využitím rastrové kopie bývalého pozemkového katastru a 

sou adnic bod  stávajících již ur ených parcel zjednodušené evidence. V programu 

Microstation byl rastrový podklad transformován na stávající už ur ené hranice. 

Následovalo ur ení bod  nové hranice a jejich výpo et ortogonální metodou v programu 

Groma. S ohledem na skute nost sousedních parcel stejného vlastníka byly odsunuty a 

vypo teny nejd íve body obvodu t chto parcel a potom i lomové body mezi nimi 

samotnými pro možný výpo et vým r díl . Sou ástí ur ování nových bod  byl i výpo et

pr se ík  nov  ur ených sou adnic lomových bod  a stávajících parcel. Novým bod m byl 

p i azen kód kvality ur ení 3, protože byl p edpoklad jejich vyty ení v terénu a vyhotovení 

souhlasného prohlášení. V p ípad  nedoložení souhlasného prohlášení ke vkladu pop .

zápisu záznamem p edložený vlastníkem, katastrální ú ad zm ní jejich kód kvality na 8. 

5.3.4. Výpo et vým r parcel a díl

Dle [10] cituji: „Sou adnice bod  se uvád jí v metrech na dv  desetinná místa. 

Vypo tené sou adnice bod  se zaokrouhlují tak, že je-li jejich hodnota na dalším 

neuvád ném desetinném míst  rovna 5 nebo v tší, zaokrouhlí se výsledek výpo tu nahoru. 

Pro výpo et vým r platí stejné zásady zaokrouhlování jako u sou adnic.“  

         Další fází byl výpo et vým r parcel a jejich díl . Zp sob  výpo tu ploch 

geometrických obrazc  je celá ada, pro ú ely geometrického plánu je možno je rozd lit na 

výpo et ze sou adnic S-JTSK ur ených na podklad  m ení v terénu nebo grafický 

výpo et. Kontrolním výpo tem byla ov ena dostate ná velikost pozemk  pro p ípadné

ešení zbývajících vým r sousedních parcel pozemkového katastru 1032, 1033. Výsledná 

plocha byla posta ující. Hlavní ástí výpo tu vým r bylo ur ení ploch všech nov

vzniklých parcel i jejich jednotlivých díl . P i kontrolních výpo tech byly ur eny i vým ry

zbytkových ástí rozd lených parcel KN.

5.3.5. Kontrolní a ov ovací výpo ty

Dle [10] cituji: „Posouzení dosažené p esnosti ur ení sou adnic nov  ur ovaného

nebo ov ení sou adnic stávajícího podrobného bodu polohopisu se provádí pomocí 

om rných m r nebo kontrolního m ení délek p ímých spojnic jiných vybraných dvojic 

podrobných bod  a jejich porovnání s délkami, vypo tenými ze sou adnic.“ 
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5.4.Záznam podrobného m ení zm n

Dle [10] cituji: „Nov  vyhotovovaný záznam podrobného m ení zm n je podkladem 

a) proxvyhotovení geometrickéhoxplánu,

b) proxzápis zm n údaj xevidovaných v SGI a v SPI, kteréxjsou spojenyxs m enímxv

terénu, ale nem níxhranice pozemku, obvodxbudovy neboxobvod vodníhoxdíla, nebo 

c) pro opravuxchyby v katastruxkatastrálním ú adem. 

V p ípad xpot eby je možné záznam podrobného m ení zm n vyhotovený 

proxzam ení více vzájemn  souvisejícíchxzm n využít jako podklad proxvyhotovení

n kolikaxgeometrických plán xpro jednotlivéxzm ny.

Ov ení záznamuxpodrobného m eníxzm n vyzna í ov ovatelxp edepsaným 

zp sobem v pravémxdolním rohu prvníxstrany záznamuxpodrobného m eníxzm n a 

v pravémxdolním rohuxposlední stranyxjeho ástí.“

5.5.Náležitosti ZPMZ 

Dle [10] cituji: „Záznamxpodrobného m eníxzm n máxtyto náležitosti 

a) popisovéxpole,

b) ná rt, 

c )zápisník, 

d) protokolxo výpo tech, 

e) záznamxvýsledk  výpo tuxvým r parcel (díl ),

f) návrhxzobrazení zm ny,

g) údaje o seznámení vlastník  s ozna ením a s pr b hem nových nebo zm n ných hranic; 

zpravidlaxpod popisovýmxpolem.  

         Záznamxpodrobného m eníxzm n pro vyty eníxhranice pozemku, proxvymezení 

rozsahuxv cného b emene kx ásti pozemku a proxvymezení chrán néhoxúzemí nebo jeho 

ochrannéhoxpásma obsahujexpouze náležitostixpodle písmene a) až d) a f). Záznam 

podrobnéhoxm ení zm n pro up esn nýxp íd lový plán obsahujexpouze náležitostixpodle

písmene a), b), d), e) a f).“ 
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5.5.1. Popisové pole 

          Dle [10] cituji: „V cnéxa formální náležitostixpopisového pole jsou vymezeny 

tiskopisem Ú adu. Název „Záznamxpodrobného m eníxzm n“ v tiskopisuxnebo p i jeho 

vyhotoveníxpo íta ovými prost edky sexupraví na název podlextéto vyhlášky, jedná-li se o 

nem ickýxzáznam. Podxpopisovým polemxse uvádí

a) text: „S pr b hemxa trvalým ozna enímxnových navrhovanýchxnebo zm n ných hranic  

byl v terénu seznámen:“. Za textem se uvede jméno a p íjmení osoby, která byla 

seznámena s pr b hem a ozna enímxhranic pozemk , místo (název obce) a datum 

seznámeníxs pr b hem axozna ením hranicxpozemk ,

b) seznamxp íloh

c) p ípadnéxupozorn ní na návrhxopravy geometrického a polohovéhoxur ení pozemku 

podle § 28 odst. 1 písm. d) nebo zm ny vým ry podle § 29 odst. 1 písm. b), c) nebo d).  

         ZPMZ sex íslují v rámci k.ú. vxjedné íselnéx ad  vxrozsahu 0001 až 9999.“

Tab.7 – Popisové pole záznamu podrobného m ení zm n
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5.5.2. Ná rt

          Dle [10] cituji: „Ná rtxobsahuje zobrazení bod xgeometrického základu,m ické 

sít , dosavadníhoxa nového (zm nou vzniklého nebo zamýšleného) stavu polohopisu, 

zp sobxozna ení lomovýchxbod  hranic, dálex ísla bod , parcelníx ísla, ozna ení díl  a 

mapovéxzna ky druh  pozemk , zna kyxbudov, ohrazení axoplocení a om rné a jiné 

kontrolníxmíry, pop ípad  dalšíxsouvisející údajexobsahu katastru. U zam ované budovy 

a budov, kteréxmají pro zam eníxzm ny význam, je vhodnéxuvést jejich popisné nebo 

eviden ní íslo, typxa zp sobxvyužití, jsou-lixtyto údaje známy. 

         Ná rtxmá formální náležitostixgrafického znázorn níxgeometrického plánu. 

Vyhotovujexse v takovém m ítku, abyxvšechny údaje bylyxz etelné i p i jehoxp ípadné

reprodukci. Není-li možné v použitém m ítkuxn kterou ást zm nyxzobrazit (nap íklad

drobné výstupky), vykreslí se na okraji ná rtuxdetail ve v tším m ítkuxs vyzna ením

vzájemné souvislostixpísmenem velké abecedy. Není na závadu, jsou-li v ná rtu zobrazeny 

skute nosti nad rámec stanoveného obsahu a je-li významn jší obsah zvýrazn n (nap íklad

m ická sí erven , budovy šrafováním), nesmíxtím však být zhoršenax itelnost nebo 

reprodukovatelnost ná rtu. U budovxdot ených zm nou sexuvádí íslo popisné nebo 

eviden ní, je-lixtakové íslo p id leno, tak, že sexumístí podél té strany budovy, kde je 

vchod.

íslo bodu, jehož poloha byla ur ena z výsledk  m ení dokumentovaných 

v p edchozím záznamu podrobného m ení zm n, obsahuje na prvém míst íslo tohoto 

záznamu podrobného m ení zm n odd lené poml kou od vlastního ísla bodu (u obou 

ísel se vynechají po áte ní nuly). V p ípad , že takový bod bude zrušen a nahrazen 

bodem s kódem kvality 3, uvede se nejprve íslo nového bodu, dále za rovnítko škrtnuté 

íslo rušeného bodu. 

         V ná rtu se užijí mapové zna ky uvedené u GP v bodu 17.7. Zám ry na vyty ované 

lomové body se v ná rtu zobrazují árou 0.102. 

         Ná rt má formát A4 a v p ípad  v tšího formátu se skládá do uvedeného formátu tak, 

aby na vrchní stran  byl údaj o jeho p íslušnosti k záznamu podrobného m ení zm n

nebo, má-li ná rt více samostatných ástí než 3, uvede se na první z nich také jednoduchý 

p ehled jejich kladu.“
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Obr.8 – Vý ez z grafického znázorn ní ná rtu
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5.5.3. Zápisník 

Dle [10] cituji: „Zápisníkxobsahuje

a) íslaxbod  geometrickéhoxzákladu m ení, kontrolních,xidentických a novýchxbod  a 

m enéxhodnoty ur ujícíxjejich polohu, 

b) zm enéxúdaje pro ov eníxpolohy bod  geometrickéhoxzákladu a identickýchxbod ,

c) další m enéxkontrolní údaje, pop ípad xdopl ující popisxbod .“

Tab.8 – Ukázka ze zápisníku m ení podrobných bod

Dle [10] cituji: „Zápisník,xobsahující m enéxúdaje m že býtxnahrazen v p ípad

použitíxtechnologie GNSS výstupem výpo etního protokolu ze zpracovatelského

programu.“  
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Tab.9a – Protokol ur ení podrobných bod  metodou GNSS 
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Tab.9b – Protokol ur ení podrobných bod  metodou GNSS 
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Tab.10  – Výstup z výpo etního softwaru    
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Tab.11  – Protokol s výsledky transformace z ETRF-2000 do S-JTSK  
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5.5.4. Protokol o výpo tech

Dle [10] cituji: „Protokolxo výpo tech podlexpovahy zm ny obsahuje 

a) seznamxsou adnic bod  geometrickéhoxzákladu m ení a bod xpolohopisu katastrální 

mapyxpoužitých pro výpo etxsou adnic novýchxpodrobných bod xa vým r,

b) údaje oxpoužitých metodáchxvýpo tu sou adnic, porovnáníxdosažených výsledk  a 

mezivýsledk xs meznímixhodnotami, 

c) vyty ovací prvky nebo seznam sou adnic bod , vypo tených transformací 

z vyty ovacíchxprvk , a jejichxkódy kvality, 

d) výpo tyxspojené sxnapojením a p i azenímxzm ny,

e) výpo etx íseln  ur enýchxvým r,  

f) seznamxsou adnic nov xur ených bod ,

g) datum, jméno, p íjmení axpodpis osoby,kteráxvýpo ty provád la.

Seznamxsou adnic nov  ur enýchxbod  obsahuje 

a) úplnéx íslo bodu, 

b) sou adnice obrazu v po adí Y, X , 

c) sou adnicexpolohy v po adí Y, X, 

d) kód kvalityxuvedený u sou adnicxplatného geometrickéhoxa polohového ur ení, 

e) p ípadnouxpoznámku. 

U pomocnýchxbod  a dalších v terénuxzam ených bod , kteréxnebudou v novém 

stavuxpodrobnými bodyxpolohopisu katastrálníxmapy, se neuvádí sou adnice obrazu a kód 

kvality.

         Samostatnoux ástí seznamu sou adnic jsouxúdaje o bodech, kteréxna podklad

výsledk xm ení mají být p ixzápisu v katastru zrušeny. Pokud jexrušený bod nahrazován 

novýmxbodem, uvede se tatoxskute nost v poznámcexúdajem o íslexnového bodu.“
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Tab.12  – Ukázka ze seznamu sou adnic ZPMZ 

5.5.5. Záznam výsledk  výpo tu vým r parcel 

Dle [10] cituji: „Záznamxvýsledk  výpo tu vým rxparcel (díl ) obsahuje 

a) íslo geometrickéhoxplánu nebo záznamuxpodrobného m ení zm n, pokud se 

nezhotovujexgeometrický plán, a ozna eníxlistu katastrálníxmapy,

b) sestaveníxvým r parcel, díl  a výpo etních skupin sxjejich vyrovnáním a kódem 

zp sobuxvýpo tu,

c) podlexpot eby výpo et díl xparcel ZE s uvedenímxdruhu d ív jší pozemkové evidence , 

d) p ípadnýxrozdíl p i výpo tu jednotlivýchxvýpo etních skupin sxuvedením jeho velikosti 

axp í iny a 

e) datum, jméno, p íjmeníxa podpis osoby, kteráxvým ry vypo ítala.“ 

2012   44



Zbyn k Morc : Geometrický plán pro dopln ní SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 
zp sobem v k.ú.B eclav

Tab.13  – Ukázka ze záznamu výsledk  výpo tu vým r parcel 
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5.5.6. Návrh zobrazení zm ny v katastrální map
         Dle [10] cituji: „Návrhxzobrazení zm ny má vždy elektronickouxformu a tvo í jej 

zm nováxdata ve vým nnémxformátu. K bod mxzm ny se uvádíxsou adnice polohy a 

sou adnice obrazu, které se od sebe v p ípad  p izp sobení zm ny map  mohou lišit, a to u 

katastrální mapyxv S-JTSK do hodnoty dané mezníxsou adnicovou chybou. Sou adnice

polohy jsou sou adnice ur ené geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami s 

p esností podle bodu 13.1 p ílohy. Sou adnice obrazu podrobného bodu polohopisu v 

katastrální map  jsou sou adnice, které slouží k zobrazení bodu v katastrální map . Kód 

kvality podle § 6 odst. 2 se vztahuje k sou adnicím polohy, nebo sou adnicím obrazu, 

kterými má být nemovitost v katastru geometricky a polohov  ur ena. Sou ástí návrhu 

zobrazení zm ny jsou i identické body se sou adnicemi polohy a obrazu použitými pro 

p i azení zm ny podle identických prvk  , v prostorech s analogovou mapou se sou adnice

obrazu uvedou shodné se sou adnicemi polohy, p ípadn  je z d vodu zobrazení zm ny v 

orienta ní map  parcel možné uvést sou adnice odlišné.

         V prostorech s analogovou mapou se návrh zobrazení zm ny vyhotoví také v 

analogové podob , a to na nesrážlivé, bezbarvé a pr svitné podložce. Návrh zobrazení 

zm ny v analogové podob  obsahuje hlavi ku s údaji o ísle geometrického plánu 

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

zm ny a formy katastrální mapy identické body nebo zna ky tvercové sou adnicové sít ,

zam ené lomové body navrhovaných hranic, vyty ených nebo up esn ných dosavadních 

vlastnických hranic pozemk  a hranic rozsahu v cného b emene nebo skupiny v cných

b emen v míst , kde hranice rozsahu v cného b emene není shodná s hranicí pozemku, 

zobrazené ze sou adnic obrazu.“

         V k.ú. B eclav má katastrální mapa analogovou podobu v m ítku 1 : 1000. Návrh 

zobrazení zm ny byl vyhotoven na pr hlednou plastovou fólii v uvedeném m ítku a 

opat en pot ebnou tabulkou. (viz p íloha .7)

5.5.7. Údaje o seznámení vlastník  s ozna ením a s pr b hem hranic

Dle [10] cituji: „Podxpopisovým polem se uvádíxtext: „S pr b hem a trvalým 

ozna enímxnových navrhovaných nebo zm n ných hranic byl v terénu seznámen: “. 

Za textemxse uvedexjméno a p íjmeníxosoby, seznámené sxpr b hem a ozna enímxhranic

pozemk , místo (název obce) a datumxseznámení s pr b hemxa ozna ením hranic 

pozemk .“
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6. Geometrický plán 

         Geometrický plán je návrh na n jakou zm nu, která se má zobrazit v katastrální 

map , je to technický podklad pro právní listinu, jejíž bude nedílnou sou ástí a provede  se 

podle ní zápis do katastru nemovitostí. 

6.1.Historie geometrického plánu 

         V pr b hu zhruba sto p ti let existence geometrického plánu se vyvíjela a m nila 

technologie zpracování, terminologie i vlastní podoba geometrického plánu. Postupn  byl 

geometrický plán ozna ován jako geometrovský plán, geometrický polohový plán, 

geometrický situa ní plán, geometrický polohopisný plán, geometrický výškopisný plán, 

geometrický parcela ní plán, geometrický odd lovací plán, p ípadn  i jinými mén

frekventovanými názvy. Používání jednoduchého a p itom jednozna ného ozna ení

geometrický plán se ustálilo vznikem evidence nemovitostí v roce 1964. Geometrický plán 

je jako terminus technicus et iuristicus vnímán odbornou i laickou ve ejností jako 

vy erpávající a akceptovatelný. Výrazn  se m nila i vizuální podoba plánu. Archaický 

geometrický plán v porovnání se sou asným p sobí jako efektní grafické dílo. Všechny 

stejnopisy geometrického plánu se p vodn  zhotovovaly ru n  jako originály v dokonalém 

kaligrafickém provedení. Nosným médiem byl transparentní materiál v podob  r zných

oleát, voskovaných tkanin í pauzovacího papíru, kreslícím materiálem byly ru n  t ené

tuše. P vodní stav a konstruk ní áry se v grafické ásti znázor ovaly ern , nový stav 

erven , konstruk ní, om rné a kontrolní míry mod e, odd lené parcely byly zvýraz ovány

podbarvením nebo alespo  barevným lemováním. Zcela výjime n  se stejnopisy 

vyhotovovaly reproduk n . Postupem doby docházelo k ekonomizaci procesu tvorby 

geometrického plánu. Barevná škála se omezila na erveno ernou, p edloha se zhotovovala 

na pauzovacím papíru a jednotlivé stejnopisy vznikaly rozmnožením reproduk n  na papír. 

Pr lom do p edchozí dvoubarevné praxe u inila sm rnice bývalého ÚGK z roku 1975, 

která stanovila zásadu jednobarevnosti geometrických plánu s tím, že nový stav je 

zobrazen silnou arou. Tuto zásadu p evzala i sou asná právní úprava, která vyhotovování 

geometrických plán  automatizovaným po íta ovým zp sobem považuje za nutné, 

s ohledem i na zpracování vým nného formátu dat. [2], [3] 
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6.2.Ú el a použití geometrického plánu 

         Dle [14] cituji: „Geometrickýxplán je neodd litelnouxsou ástí listin, podlexnichž má 

býtxproveden zápis doxkatastru, je-li t ebaxp edm t zápisuxzobrazit do katastrálníxmapy.“ 

Dle [10] cituji: „Geometrickýxplán se vyhotovujexpro

a) zm nuxhranice katastrálníhoxúzemí a hranicexúzemní správníxjednotky,

b) rozd leníxpozemku, 

c) zm nuxhranice pozemku, 

d) vyzna eníxbudovy a vodníhoxdíla nebo zm nyxjejich obvodu v katastru, 

e) ur eníxhranic pozemk  p ixpozemkových úpravách v p ípad , že jejich výsledky nejsou 

využity proxobnovu katastrálníhoxoperátu,

f) dopln níxSGI o pozemekxdosud evidovanýxzjednodušeným zp sobem, pokudxse jeho 

hranicexvyty ují a ozna ují vxterénu,

g) opravuxgeometrického a polohovéhoxur ení nemovitosti, 

h) up esn níxúdaj  o parcele podlexp íd lového ízení,

i) pr b hxvyty ené neboxvlastníky up esn néxhranice pozemk ,

j) vymezeníxrozsahu v cnéhoxb emene k ástixpozemku. 

V katastrálníxmap  nelze bez geometrickéhoxplánu nebo up esn néhoxp íd lového

plánu zobrazitxp edm t obsahuxkatastru, k n mužxse zapisujíxpráva

Zasahuje-li p edm t m ení znázorn ný na geometrickém plánu do více katastrálních 

území, vyhotovíxse samostatný geometrickýxplán pro každéxkatastrální území, není-li 

s katastrálnímxú adem dohodnuto jinak. 

Geometrickýxplán je technickýmxpodkladem pro vyhotoveníxrozhodnutí a jiných 

listin ke zm námxa spolu se záznamemxpodrobného m ení zm n jexpodkladem pro 

provedeníxzm ny v souboruxgeodetických informací a v souboruxpopisných informací.“ 
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6.3.Náležitosti geometrického plánu 

Dle [10] cituji: „Geometrický plán obsahuje vyjád ení stavu parcel p ed zm nou a po 

zm n . Geometrický plán má tyto náležitosti 

a) popisovéxpole , 

b) grafickéxznázorn ní , 

c) výkazxdosavadního a novéhoxstavu údaj  katastruxnemovitostí , 

d) seznamxsou adnic , 

e) výkazxúdaj  o BPEJ kxparcelám novéhoxstavu.

Geometrickýxplán se vyhotovuje zp sobem, který zaru íxjeho z etelnost, dobrou 

itelnost, stálostxa schopnostxreprodukce.

Geometrickýxplán se vyhotovujexna tiskopisech Ú aduxnebo jako tiskový výstup 

z po íta e, který jexobsahov  shodnýxa úpravou p im enýxtiskopisu Ú adu.

Geometrickýxplán má základníxformát A4 a vyhotovuje sexjen po jedné stran

podložky.“

6.3.1. Popisové pole 

Dle [10] cituji: „Popisové pole se umís uje vždy ve spodní ásti základního formátu 

geometrického plánu a v pravém dolním rohu GP v tšího formátu.  

V popisovém poli se uvede : 

a) ú elxgeometrického plánu, 

b) ísloxgeometrického plánu složené z ísla ZPMZ, ísla podle evidence zakázek 

vyhotovitelexgeometrického plánuxa úplnéhoxletopo tu,

c) u vyhotovitelexgeometrického plánu jméno, p íjmeníxa adresa trvalého pobytu fyzické 

osoby (pop ípad xadresa bydlišt , nemá-li trvalý pobyt na území eské republiky), nebo 

obchodní jménoxa adresa sídla podnikáníxpodnikatele - fyzické nebo právnické osoby, 

d) názevxokresu, obce a katastrálníhoxúzemí a ozna eníxlistu katastrální mapy, 

e) zp sobxozna ení nových hranic, pokud jexjednotný, jinak se uvede u jednotlivýchxbod

v poznámce seznamu sou adnic,

f) údaj oxov ení a potvrzeníxgeometrického plánu. 

2012   49



Zbyn k Morc : Geometrický plán pro dopln ní SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 
zp sobem v k.ú.B eclav

V katastrálníchxúzemích s digitální neboxdigitalizovanou mapou vxS-JTSK se místo ísla

mapovéhoxlistu uvádí DKMxnebo KMD.“

Tab.14 – Popisové pole geometrického plánu   

6.3.2. Grafické znázorn ní geometrického plánu 

         Dle [10] cituji: „Grafickéxznázorn ní dosavadního a nového stavu nemovitostí 

vychází ze stavuxkatastrální mapy, vyhotovuje se ern  vexvhodném m ítku, které 

zaru uje z etelnostxkresby a itelnostxpopisu, v etn  malých díl xparcel a jejich ozna ení,

p i emž sexvždy použijí platné mapové zna kyxpodle bodu 10 p ílohy. Rozsah grafického 

znázorn ní se volí tak, aby byla dostate n  z ejmá souvislost zm ny s jejím okolím. 

Kontrolní body, které jsou od zm ny zna n  vzdáleny, mohou být znázorn ny schematicky 

zp sobemxvylu ujícím pochybnostxo jejich totožnosti.  

         Neplatný stav hranic pozemk  nebo vnit ní kresby se zruší dv ma krátkými tenkými 

plnými árami, vyzna enými kolmo k rušené á e a rušená parcelní ísla a mapové zna ky

se podéln  škrtnou tenkou plnou árou. Díly parcel se ozna ují písmeny malé abecedy, v 

p ípad  nutnosti s použitím íselných index . V grafickém znázorn ní se vyzna í délky 

mezi lomovými body hranic nov  vyzna ovaných nemovitostí a ísla bod  obsažených v 

seznamu sou adnic. íslo bodu se uvede ve formátu použitém v seznamu sou adnic.

Grafické znázorn ní se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyzna í se sever v 

geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a p ed ní písmenem S.“  
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Obr.9 – Vý ez z grafického znázorn ní geometrického plánu  
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6.3.3. Výkaz dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí 

         Dle [10] cituji: „Výkazxdosavadního a nového stavu údaj xkatastru nemovitostí 

obsahujexúdaje stanovenéxtiskopisem Ú adu.

         V dosavadnímxstavu se uvedou p íslušné údajexpodle katastru. Údaje o druhu a 

zp sobuxvyužití pozemku, typuxstavby a zp sobu využití stavby se uvedou v novém stavu 

podlexskute nosti v terénu, p i emžxse užijí jejich zkrácenéxnázvy podle bodu 1 až 4. 

         V porovnáníxse stavem evidence právních vztah xse ke všem nov  odd lovaným 

parcelámxp i adí údaje o parcelníchx íslech, íslech list  vlastnictví, vým rách a ozna ení

díl  parcelxpodle evidence právních vztah , kteréxbudou podkladem pro sepsání listin. 

Slu uje-li sexdo nové parcely celá dosavadníxparcela, uvede se vexsloupci Ozna ení dílu 

slovo „celá“. Odd luje-li se z jednéxparcely více díl , které se vxnovém stavu slu ují do 

jedné parcely, uvedexse ve výkazu dosavadníhoxa nového stavu jenxsou et jejich vým r.

         U parcel zjednodušené evidence se uvede spole n  (pro celý sloupec) nebo, je-li to 

pot eba, jednotliv  u parcelního ísla p vod t chto parcel, pop ípad  název p vodního

katastrálního území.“  

         P i zpracování „Výkazu dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí“ je 

pot eba dodržovat tyto zásady : 

- dosavadní stav musí odpovídat naprosto p esn  stavu katastru nemovitostí. 

- sou et vým r dosavadního stavu a nového stavu musí být totožný. Rozdíl je p ípustný

pouze v p ípad  zjišt ní chyby v katastrálním operátu a navrhuje se její oprava nebo celý 

obvod byl nov  zam en a vým ry ur eny s vyšším kódem kvality a navrhuje se zm na.

- v porovnání se stavem evidence právních vztah  se ve sloupci pro d ív jší pozemkovou 

evidenci ozna í zkratkou název této evidence.Porovnání se neprovádí u zbytkových parcel. 

- týká-li se obsah geometrického plánu parcel zjednodušené evidence katastru nemovitostí, 

provede se výpo et a ozna ení podle této evidence pod uzav eným výpo tem dle katastru 

nemovitostí. 

         Údaje v popisovém poli je nutné vyplnit p esn  v souladu s p edtiskem a se zn ním 

p íslušných ustanovení katastrální vyhlášky. 
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Tab.15 – Výkaz dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí – str.1  
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Tab.16 – Výkaz dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí – str.2 
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6.3.4. Seznam sou adnic geometrického plánu 

Dle [10] cituji: „Seznamxsou adnic obsahuje sou adnicexbod  nové hranice a 

sou adnicexkontrolních bod . V seznamu sou adnicxse uvád jí ísla bod  a jejich 

sou adnice v po adí Y a X a kód kvality. U novýchxbod  zm ny lze uvád t jen vlastní 

ísla, u bod xur ených v p edcházejících záznamechxpodrobného m ení zm n se uvád jí

ísla úplná nebo íslaxzkrácená, obsahující naxprvém míst ísloxp íslušného záznamu 

podrobného m eníxzm n odd lené poml kouxod vlastního ísla bodu (u obou ísel se 

vynechají po áte ní nuly). Nejsou-lixsou adnice ur eny v S-JTSK, uvád jíxse v místním 

systému. Druhxsystému se uvedexu nadpisu „Seznam sou adnic.“

Seznam se umístí na vhodné volné místo GP poblíž grafického znázorn ní nebo tvo í

samostatnou ást geometrického plánu. Podlexpot eby se doplní  dalším sloupcemxse 

stru nouxpoznámkou (nap íklad zp sob ozna ení bodu v terénu, pokudxnení u všech bod

stejný, neboxpokud není zexzobrazení z ejmý).“ 

Tab.17 – Vý ez ze seznamu sou adnic GP  
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6.3.5. Výkaz údaj  o BPEJ k parcelám nového stavu 
         Dle [10] cituji: „Výkaz údaj  o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelámxnového stavu obsahujexparcelní íslo zem d lskéhoxpozemku v novém stavu 

podlexkatastru, pop ípad  podlexzjednodušené evidence, kód BPEJ a vým ruxdílu parcely 

p íslušejícího k tomuto kódu. Je-li díl parcely katastru nebo parcely zjednodušené evidence 

v novém stavu porovnání se stavem evidence právních vztah  v geometrickém plánu d len

hranicí BPEJ, uvádíxse také vým ra, která v takovémxdílu odpovídáxp íslušnému kódu 

BPEJ.

         Výkazxúdaj  o bonitovanýchxp dn  ekologických jednotkách (BPEJ) se vyhotovuje 

v územích, kdexkatastr tyto údajexeviduje a v p ípadech, kdy sicexnejsou údaje o BPEJ v 

dosavadnímxstavu katastru evidovány, avšak z podklad xuložených u katastrálního ú adu

lze údajexo BPEJ parcelámxnového stavuxp i adit.“  

Tab.18 – Výkaz údaj  o BPEJ k parcelám nového stavu  

6.4.Ov ení GP 

Dle [10] cituji: „Ov eníxvyzna í ov ovatelxp edepsaným zp sobem vxpopisovém 

poli geometrickéhoxplánu, a to na všechxstejnopisech.

Podpis, datum ov ení a íslo evidence ov ovaných výsledk  se p ipojuje pod otisk 

razítka ov ovatele.“

         Ú ední oprávn ní k ov ování geometrických plán  a dokumentace o vyty ení

vlastnické hranice pozemku ud luje podle zákona . 200/1994 Sb., o zem m ictví, eský

ú ad zem m ický a katastrální fyzické osob  na podklad  její žádosti, pokud tato osoba 

spl uje stanovené obecné p edpoklady : 

- je ob anem eské republiky nebo stát  EU 

- je zp sobilá k právním úkon m
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- je bezúhonná,

a speciální kvalifika ní p edpoklady:

- ukon ené vysokoškolské vzd lání zem m ického sm ru s titulem inženýr 

- vykonání nejmén  p t let odborné praxe v innostech, pro které žádá o ud lení ú edního

oprávn ní. Spln ní kvalifika ního p edpokladu se dokládá diplomem, p ípadn  jiným 

dokladem o vysokoškolském studiu s p iznáním akademického titulu. 

         Osoba oprávn ná k ov ování výsledk  zem m ických inností má právo používat 

ozna ení „ú edn  oprávn ný zem m ický inženýr (ÚOZI)“ a používat kulatého razítka se 

státním znakem, svým jménem a íslem. 

         Povinností zem m ického inženýra p i výkonu zem m ických inností je 

dodržovat zákon o metrologii, jeho provád cí vyhlášky a další obecn  závazné p edpisy.

Zvláštní postavení v právech a povinnostech ov ovatel  má vztah mezi ov ovatelem a 

státním orgánem zem m ictví a katastru z hlediska dohledu nad výsledky zem m ických 

inností. Ov ovatel je povinen strp t provád ní dohledu a poskytnout na vyžádání 

podklady sloužící k prokázání správnosti, p esnosti a úplnosti dokumentace výsledk

zem m ických inností.

6.5.Žádost o potvrzení GP 
         Dle [10] cituji: „O potvrzení geometrického plánu požádá písemn  ov ovatel 

katastrální ú ad na tiskopisu Ú adu nebo na tiskovém výstupu z po íta e, který je obsahov

shodný a úpravou p im ený tiskopisu Ú adu. Žádost m že obsahovat i zmocn ní pro jinou 

fyzickou osobu k projednání p ípadných vad v geometrickém plánu s katastrálním ú adem

a k p evzetí geometrického plánu zp t. P ílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu 

jsou nejmén  t i stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného m ení zm n.“ 

         Od 1.7.2011 vstoupil v platnost nový tiskopis . ÚZK 6.85 – 2011 ur ený k podání 

žádosti o potvrzení geometrického plánu. Tiskopis je závazný po obsahové stránce a 

nahradil dosavadní tiskopis . ÚZK 6.85 – 2007. 

         Geometrický plán p edkládá k potvrzení katastrálnímu ú adu nikoli zhotovitel plánu, 

ale jeho ov ovatel, jako nositel odpov dnosti za odbornou úrove , správnost a úplnost 

výsledk . K potvrzení se p edkládají plány v po tu o jeden v tším, než kolik jich má být 

potvrzeno a vráceno, nebo  jeden plán z stává v dokumentaci katastrálního ú adu.

Sou asn  s nimi se p edkládají ov ené p ílohy a potvrdí se zp sob p evzetí. Žadatel p ed

posláním žádosti potvrdí zp sob p evzetí geometrického plánu. 
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Tab.19 – Žádost o potvrzení GP 
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6.6.Potvrzení GP katastrálním ú adem

         Dle [10] cituji:  „P edxpotvrzením geometrickéhoxplánu katastrální ú ad zkontroluje, 

zdaxgeometrický plán jexvyhotoven pro n který z ú el  podle § 73 odst. 1 a zda nemá jiné 

vadyxpodle § 72 odst. 2. 

         Geometrickýxplán katastrálníxú ad potvrdí, pokud v n mxnebyla zjišt na vada p i

p ezkoumáníxpodle odstavce 2 a je-li vxsouladu s údaji ZPMZ. Souhlasxs o íslováním 

parcelxkatastrální ú ad potvrdíxna všech p edloženýchxstejnopisech geometrickéhoxplánu. 

Údajexo potvrzení geometrického plánu obsahujíx íslo ízení, datum,xjméno, p ípadn

jména,xp íjmení a podpisxzam stnance pov enéhoxpotvrzováním geometrickýchxplán  a 

otisk razítka katastrálního ú adu se státním znakem. Jeden stejnopis geometrického plánu a 

záznamxpodrobného m ení zm n se ponechá naxkatastrálním ú adu pro další využití, 

ostatníxstejnopisy geometrickéhoxplánu se vrátíxov ovateli.

         Geometrickýxplán, u kterého byly zjišt ny vady, katastrálníxú ad nepotvrdí a 

geometrickýxplán se záznamem podrobnéhoxm ení zm n vrátíxov ovateli s písemným 

od vodn ním. Žádost oxpotvrzení opravenéhoxgeometrického plánu se považuje za novou 

žádost. P i opakovanémxp edkládání geometrickéhoxplánu se závažnýmixvadami oznámí 

katastrální ú adxtakové zjišt ní místn  p íslušnémuxinspektorátu. Za vadu se nepovažuje, 

došlo-lixv dob  po p edložení geometrickéhoxplánu k potvrzení kexzm nám vým r parcel 

v d sledku vedeníxkatastru. Takové nesoulady, pokudxtím z etelnost a srozumitelnost 

geometrického plánu neutrpí, opravíxov ovatel, p i emž na vhodnémxmíst  všech 

stejnopis  geometrického plánu, pop ípad  ve zvláštní p íloze pevn  spojené 

s geometrickýmxplánem, a v záznamuxpodrobného m ení zm n uvede upozorn ní na tyto 

opravy, kteréxov í p edepsaným zp sobem. Za vadu se rovn ž nepovažuje chyba, která je 

zp sobenaxnesprávnými údaji katastruxposkytnutými vyhotovitelixgeometrického plánu, 

jejichžxnesprávnost nemohlxvyhotovitel geometrickéhoxplánu rozpoznat.“

         D vodem k nepotvrzení geometrického plánu nemohou být svérázné lokální 

požadavky katastrálního ú adu na formální úpravu i obsahové detaily geometrického 

plánu jdoucí nad rámec platných p edpis , stejn  jako osobitý výklad p edpis

neodpovídající smyslu p edpis . Pokud katastrální ú ad geometrický plán odmítne 

potvrdit, tak d vody nepotvrzení písemn  od vodní odkazem na porušení konkrétního 

ustanovení právního p edpisu.
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7. Vyty ení hranice pozemku 

         Vyty ení hranice pozemku je zem m ická innost, která se dá velmi zjednodušen

nazvat jako p enesení p edm tu obsahu katastrální mapy do terénu, zatímco p i vyhotovení 

geometrického plánu se p edm t m ení p enáší z terénu do katastrální mapy. Vyty ením

se sou adnice lomových bod  hranic pozemku p enášejí do terénu pomocí stanovených 

technologií a s použitím vhodných technických prost edk . Vyty ení hranic pozemku je ve 

smyslu ust. § 85 odst. 1 dle p edpisu [10] zem m ickou inností, p i níž dochází k tomu, 

že na podklad  údaj  platného katastrálního operátu je v terénu vyzna ena poloha 

lomových bod  vyty ované hranice. Vyty ená hranice v p írod  a dodaná dokumentace o 

vyty ení hranice pozemku slouží: u pokojné držby (mezi vlastníky dot ených pozemk

nedochází ke spor m o pr b h hranice) jako doklad o provedeném vyty ení, u sporné 

hranice jako podklad k jednání s vlastníky sousedních dot ených nemovitostí, nebo 

k ízení u soudu, který jediný rozhoduje o právních vztazích k nemovitostem nebo jako 

podklad pro zp esn ní vyzna ení pozemku do souboru geodetických informací katastru 

nemovitostí, pokud pozemek není geometricky a polohov  ur en s p esností kódu kvality 3 

podrobných bod  (nap . fyzické vy len ní pozemku, který je dosud sou ástí velkého 

p dního celku). Vyty ením hranice se nerozhoduje o právních pom rech k nemovitostem, 

tedy nevznikají, nem ní se a nezanikají právní vztahy k dot eným nemovitostem.  

7.1.Vyty ení lomových bod

         Dle [10] cituji: „Lomové body hranic pozemk  se ozna ují trvalým zp sobem, 

zpravidla kameny s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonovými o 

rozm ru nejmén  80 mm x 80 mm x 500 mm. P ípustné je použít jako hrani ního znaku 

též zabetonovanou železnou trubku o pr m ru 20 až 40 mm, nebo zabetonovanou 

ocelovou armaturu o pr m ru 10 až 40 mm, alespo  600 mm dlouhou. Na tvrdých 

podkladech (nap íklad beton, skála) se ozna ují hranice pozemk  zapušt ným h ebem

nebo jiným vhodným kovovým p edm tem nebo vytesaným k ížkem na opracované ploše. 

V bažinatých územích lze použít k ly z tvrdého d eva o tlouš ce alespo  100 mm. Znaky z 

plastu musí vyhov t t mto podmínkám 

a) hlava má rozm ry nejmén  80 mm x 80 mm x 50 mm, 
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b) noha je z ocelové trubky o pr m ru nejmén  30 mm a tlouš ce st ny nejmén  3 mm 

nebo z ocelové kulatiny o pr m ru nejmén  15 mm nebo z plastové trubky o pr m ru

nejmén  50 mm a tlouš ce st ny nejmén  5 mm, 

c) celková délka znaku je nejmén  500 mm a noha je opat ena za ízením proti vytažení 

znaku.

         Hrani ní znak se na hranici pozemku umís uje tak, aby se jeho st ed kryl s bodem 

lomu hranice. Pokud by hrani ní znak bránil užívání pozemku nebo je jeho umíst ní

v lomovém bodu hranice pozemku nemožné (nap íklad v koryt  vodního toku), použije se 

po dohod  s vlastníkem zp sob ozna ení podle § 89 odst.1 písm.b, nebo se hrani ní znak 

neumis uje. Hranice pozemku se ozna í tak, aby z každého hrani ního znaku bylo vid t na 

oba sousední znaky a aby nebyla na p ímých úsecích hranice jejich vzdálenost v tší než 

200 m. Hranice pozemku, které jsou v terénu ozna eny jiným trvalým zp sobem, nap íklad 

zdí, není pot ebné zvláš  ozna ovat hrani ními znaky.  

         Hranice pozemku podle katastrálního zákona se nemusí ozna ovat hrani ními znaky. 

Je-li p edm tem m ení nebo vyty ení, posta í její ozna ení do asným zp sobem 

(nap íklad trubkou, kolíkem).  

         Lomové body hranic pozemk , které jsou bezprost edn  ohroženy stavební inností

navazující na odd lení pozemku, mohou být po dobu výstavby ozna eny do asným 

zp sobem s tím, že vlastník po dokon ení výstavby zajistí jejich ozna ení trvalým 

zp sobem. Taková skute nost se uvede v geometrickém plánu, v záznamu podrobného 

m ení zm n a v dokumentaci o vyty ení hranice pozemku jako poznámka v seznamu 

sou adnic.

         Je-li t eba ozna it hranici pozemku, která kon í na státní hranici, umístí se její 

hrani ní znak p ed státní hranicí ve vzdálenosti stanovené p íslušnou mezinárodní 

smlouvou. Druh hrani ních znak  a jiný zp sob trvalého ozna ení hranic pozemk  se 

vyzna uje v katastrální map  a v m ickém ná rtu.“

         S pomocí vypo tených vyty ovacích polárních prvk  z bod  stabilizované m ické 

sít  byly v terénu vyty eny a ozna eny nov  ur ené hranice parcel. Vyty ené body 

stabilizovány ve zpevn ných betonových plochách a asfaltových komunikacích ocelovými 

m ickými h eby, v nezpevn ných plochách plastovými hrani ními znaky a u paty staveb 

ozna eny zna kovacím sprejem. Z pomocného m ického bodu 4003 byly vyty eny body 

. 79,80,81,82,83,84 a body ZPMZ 4630 .79,83,84. Ze stanoviska 4002 vyty eny a 
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ozna eny body .78, 85 a body ZPMZ 4630 .73,74,75. Dále z bodu 4001 vyzna eny body 

.63,64,70,71,72,73,74,75,76,77,102 a ze ZPMZ 4630 .71. A na záv r z m ického bodu 

4005 vyty eny body .59,60,62,68. Bod íslo 61 vyty en ze stabilizovaného bodu .60

jako pr se ík p ímky mezi body 60,65 a p ilehlé budovy.

7.2.Kontrolní m ení

         Pro kontrolu správnosti vyty ení je nutné ov it správnost vyty ení druhým 

nezávislým m ením. Vyty ené body, ozna ené plastovými hrani ními znaky a ocelovými 

m ickými h eby byly proto zam eny metodou GNSS. Nam ené údaje následn

transformovány do systému S-JTSK a porovnány s p vodními sou adnicemi. Zam ené 

body vyhov ly požadovaným mezním sou adnicovým chybám. Dále bylo provedeno 

ocelovým pásmem kontrolní zam ení vzdáleností mezi jednotlivými vyty enými body a 

na budovách zam ení délek mezi vyty enými body a stávajícími rohy budov. Nam ené

vzdálenosti poté porovnány se vzdálenostmi vypo tených ze sou adnic. Mezní odchylky 

pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

7.3.Projednání vyty ené hranice 

         Velký význam p i vyty ení vlastnické hranice v terénu má p edání vyty ených a 

stabilizovaných bod  vlastnické hranice vlastníkovi pozemku  a seznámení s výsledkem 

všechny sousedy dot ených pozemk . Znamená to, že osoba zp sobilá vykonávat vyty ení 

hranice pozemku pozve k ú asti na projednání vyty ené hranice všechny dot ené sousedy 

formou písemné pozvánky. Tuto pozvánku musí vyty ovatel prokazateln  všem 

zú astn ným doru it a osobn  se vyty ení své vlastnické hranice zú astnit. Vyty ovatel 

v terénu seznámí všechny p ítomné s pr b hem vyty ené hranice  a dohodne se eventuáln

na ešení vzniklých problém .

          Dle [10] cituji: „K ú asti na projednání vyty ené hranice p izve zp sobilá osoba 

vykonávající vyty ení hranice pozemku (dále jen „vyty ovatel“) písemnou pozvánkou 

všechny vlastníky pozemk , jejichž hranice má být vyty ena, nebo na jejichž hranici má 

být vyty en alespo  jeden lomový bod. Pozvánka obsahuje 

a) upozorn ní, že 
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1. k ú asti na projednání vyty ené hranice m že vlastník pov it svého zástupce 

na základ  plné moci, 

2. informace o vyty ené hranici lze získat u vyty ovatele, 

3. v p ípad  neú asti na projednání vyty ené hranice se lze k pr b hu hranice 

vyjád it u vyty ovatele ve lh t  uvedené v pozvánce, 

4. má-li být do katastru zapsáno zp esn né geometrické a polohové ur ení pozemku 

a jemu odpovídající zp esn ná vým ra parcely podle výsledku vyty ení hranice 

pozemku, je nutné vyhotovit pro tento ú el geometrický plán, 

5. p ípadná nep ítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na 

ústním jednání není na p ekážku dalším úkon m vyty ovatele,

b) oznámení o oprávn ní ke vstupu na pozemek a 

c) pou ení, že p ípadný spor vlastník  o pr b hu vlastnické hranice a o rozsahu 

vlastnického práva ke sporné ásti pozemku je možné ešit ob anskoprávní cestou. 

         Písemnou pozvánku vyty ovatel prokazateln  doru í všem vlastník m. 

         Seznámení vlastník  s pr b hem vyty ené hranice provede vyty ovatel ústním 

jednáním. Nep ítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním 

jednání není na p ekážku dalším úkon m vyty ovatele.“

7.4.Souhlasné prohlášení 

         Dle [10] cituji: „Zp esn né geometrické a polohové ur ení pozemku a jemu 

odpovídající zp esn nou vým ru parcely katastrální ú ad do katastru zapíše na základ

ohlášení vlastníka doloženého souhlasným prohlášením, ze kterého je z ejmá shoda 

vlastník  všech zm nou dot ených pozemk   na pr b hu vyty ené nebo jimi up esn né 

hranice. Neodd litelnou sou ástí souhlasného prohlášení je geometrický plán pro pr b h

vyty ené nebo vlastníky up esn né hranice. Katastrální ú ad p i zápisu zp esn ného

geometrického a polohového ur ení pozemku a jemu odpovídající zp esn né vým ry

považuje projev v le osob za zjišt ný, jestliže v souhlasném prohlášení ov ovatel

výslovn  potvrdil, že vlastníci dot ených pozemk , jejichž totožnost zjistil, p ed ním 

souhlasné prohlášení podepsali, nebo podpisy na výše uvedené listin  jsou ov eny

n kterým ze zp sob  uvedených v § 37 odst.6. V p ípad , kdy se zp esn ní geometrického 

a polohového ur ení pozemku a jemu odpovídající zp esn ní vým ry parcely dotýká 

v tšího po tu vlastník , posta uje, je-li ohlášení zm ny u in no pouze n kterým z t chto
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vlastník . Jedná-li se o hranici mezi pozemky téhož vlastníka, katastrální ú ad do katastru 

zapíše zp esn né geometrické a polohové ur ení pozemku a jemu odpovídající zp esn nou

vým ru parcely na základ  jeho ohlášení s náležitostmi obdobnými souhlasnému 

prohlášení.

         V souhlasném prohlášení podle musí být  

a) ozna ení osob, které iní souhlasné prohlášení, a to 

jméno, pop ípad  jména, a p íjmení, adresa místa trvalého pobytu, pop ípad  adresa 

bydlišt  v cizin , nemá-li trvalý pobyt na území eské republiky, a rodné íslo fyzické 

osoby, pop ípad  datum narození, pokud rodné íslo nebylo p id leno, nebo 

název, adresa sídla a identifika ní íslo právnické osoby, 

b) ozna ení nemovitostí údaji podle katastrálního zákona, 

c) popis pr b hu vyty ené nebo vlastníky up esn né hranice pozemku ísly bod

podle výsledku zem m ické innosti,

d) uvedeno, že hranice nebyly osobami, které prohlášení iní, m n ny, nejsou sporné a 

je jejich v lí, aby tak, jak byly zam eny, byly evidovány v katastru nemovitostí a nadále 

jimi respektovány.“ 

         Souhlasné prohlášení musí být doloženo v originále nebo ú edn  ov ené kopii. 

Podpisy na souhlasném prohlášení musí být ov eny nebo musí obsahovat potvrzení 

ov ovatele geometrického plánu, že vlastníci dot ených pozemk , jejichž totožnost zjistil, 

p ed ním souhlasné prohlášení podepsali.  

         Hranice musí být odsouhlasena alespo  jedním se spoluvlastník  pozemku. Sou asn

s up esn nou hranicí nemovitosti se up esní i pr b h a rozsah v cných b emen, která jsou 

vázána k nemovitosti. 

         Nedojde-li k souhlasu všech vlastník  s nov  vyty enou hranicí, dochází k patové 

situaci, nebo  vyty ená hranice není totožná s hranicí tvrzenou všemi zú astn nými 

vlastníky. Další ízení je výlu n  v pravomoci soudu, který rozhodne ve v ci na podklad

ur ovací žaloby, podané jedním z vlastník . Samotná hranice nem že být p edm tem 

ur ovací žaloby, nebo  není v cí ve smyslu právním. Nejvhodn jším podkladem pro 

soudní ízení je posudek vyhotovený soudním znalcem. Pokud dva znalecké posudky jsou 

rozdílné, m že soud na ídit revizní znalecký posudek. 
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Tab.20 – Souhlasné prohlášení  
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8. Ohlášení zm ny na katastrálním ú ad

         Vyhotovený geometrický plán slouží jako technický podklad pro vyhotovení listin 

(nap . kupní smlouvy pro p evod vlastnictví k nov  vytvo eným pozemk m) a následn

zápis do katastru nemovitostí vkladem a nebo pro zápis celého geometrického plánu na 

žádost vlastník  pozemk  vedených ve zjednodušené evidenci a to podle návrhu na 

záznam ohlášením s pot ebnými p ílohami uvedenými tamtéž. 

         Pro p ehlednost a ujasn ní jednotlivých pojm  cituji ze základních právních norem 

pro katastr nemovitostí. 

         Dle [13] cituji: „K nemovitostem evidovaných v katastru nemovitostí R se zapisuje 

vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající v cnému b emeni a p edkupní právo 

s ú inky v cného práva. 

         Uvedená práva se zapisují do katastru nemovitostí zápisem vkladu práva nebo 

výmazu práva, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

         Práva, která vznikla, zm nila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního 

orgánu, p íklepem licitátora na ve ejné dražb , vydržením, p ír stkem a zpracováním, se 

zapisují záznamem údaj  na základ  listin vyhotovených státními orgány a jiných listin, 

které podle zvláštních p edpis  potvrzují nebo osv d ují právní vztahy, do katastru. 

         Dle [10] cituji: „P edm tem vkladu jsou práva zapisovaná do katastru na základ

a) smlouvy o p evodu vlastnického práva k nemovitosti, 

b) smlouvy o zástavním právu a smlouvy o podzástavním právu k nemovitosti, 

c) smlouvy o v cném b emeni, 

d) smlouvy o p edkupním právu k nemovitosti s ú inky v cného práva, 

e) prohlášení vlastníka budovy podle zákona o vlastnictví byt , není-li prohlášení 

p ílohou smlouvy o p evodu vlastnického práva k první p evád né jednotce, 

f) smlouvy o p evodu jednotky, 

g) dohody o vydání v ci uzav ené podle zvláštního právního p edpisu,

h) prohlášení vkladatele s ú edn  ov eným podpisem o vložení nemovitosti do 

základního kapitálu obchodní spole nosti nebo do jiného obdobného jm ní právnické 

osoby, doloženého spole enskou smlouvou nebo zakladatelskou smlouvou nebo 

zakladatelskou listinou nebo jinou listinou s projevem v le právnické osoby (nap íklad 

usnesení valné hromady) p ijmout nemovitost do svého základního kapitálu, 
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i) dohody o vypo ádání spole ného jm ní manžel  a smlouvy o vypo ádání vzájemných 

majetkových vztah  pro dobu po rozvodu, je-li p edm tem vypo ádání nemovitost, 

j) dohody o zm n  stanoveného rozsahu spole ného jm ní manžel , týkají-li se 

konkrétní nemovitosti, 

k) dohody všech vlastník  jednotek v dom  o zm n  vlastnictví jednotek na podílové 

spoluvlastnictví budovy, 

l) prohlášení vlastníka všech jednotek v dom  o zrušení vymezení jednotek v dom  a 

zm n  vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy, 

m) dohody o zrušení a vypo ádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, 

n) smlouvy o výstavb , jejíž sou ástí je p evod spoluvlastnických podíl  na pozemku. 

         Záznamem se do katastru zapisují právní vztahy k nemovitostem na základ  listin, 

které podle zvláštních právních p edpis  potvrzují nebo osv d ují právní vztahy 

k nemovitostem, p iložených k ohlášení vlastníka i jiného oprávn ného.“
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Tab.21 – Ohlášení zm ny
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9. Záv r

         Úkolem této diplomové práce, bylo vyhotovení geometrického plánu  pro dopln ní

souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným zp sobem, 

cílem bylo prov it a prokázat odbornou zp sobilost, samostatnost a schopnost využít 

znalosti a poznatky získané b hem studia. 

         P i m ických innostech v terénu a následném zpracování jsem se držel platných 

p edpis . Nov  ur ené a zam ené podrobné body spl ují p esnost m ení pro ur ení bod

kódu kvality 3. Geometrický plán a záznam podrobného m ení zm n se všemi p ílohami 

odpovídají náležitostmi a p esností právním p edpis m.    

         Dle navržené osnovy, v daném po adí, byly provedeny m ické a výpo etní práce. Na 

za átku práce je krátce zmín na historie a vývoj katastru nemovitostí. Po p íprav ,

vyhledání a zhodnocení pot ebných podklad  jsem stabilizoval a zam il pomocnou 

m ickou sí  metodou GNSS. Následn  provedl polární metodou zam ení podrobných a 

kontrolních bod . Po zpracování nam ených údaj  a výpo tech byly vyhotoveny záznam 

podrobného m ení zm n a geometrický plán. Jako sou ást geometrického plánu byla nov

ur ená hranice vyty ena a stabilizována v terénu. Po projednání vyty ené hranice se 

sousedy dot ených parcel vyhotoveno „Souhlasné prohlášení o shod  na pr b hu hranice 

pozemku.“ Tyto dokumenty jsou výstupem této diplomové práce a po ov ení a potvrzení 

katastrálním ú adem mohou sloužit jako podklad pro provedení zápisu do katastru 

nemovitostí. 
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