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ANOTACE 

V p edložené diplomové práci je zpracován geometrický plán pro ur ení 

vlastnických práv k nemovitostem, dosud zakresleny na katastrální map  bývalého 

pozemkového katastru a evidované v katastrálním území Nová Ba a. Úkolem je vyhledání 

podklad  pro vyhotovení geometrického plánu na p íslušné zpráv  katastru, zam ení 

zm n v terénu, zpracování dat a vyhotovení geometrického plánu a jeho náležitostí. 

 

Klí ová slova: parcela, geometrický plán, nemovitost, sou adnicový systém 

 

SUMMARY 

 In preseted dimploma paper a geometric plan is elaborated to distinguish the 

proprietary rights to estates, which have up to now been drawn in the cadastral map of the 

former land cadastre and registered in the cadastral area of Nová Ba a. 

The task is to find out the groundwork for the execution of a geometric plan on the 

corresponding Administration of cadastre, to locate the changes in the terrain, to process 

the data and to create a geometric plan and its belongings. 

 

Keywords: plat, geometric map, estate, coordinate system 
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Seznam použitých zkratek 

 

GP             Geometrický plán 

ÚGKK SR Ú ad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky 

ZPMZ        Záznam podrobného m ení zm n 

ŠPS           Státní prostorová sí  

SKPOS      Slovenská prostorová observa ní služba 

GNSS        Globální družicový naviga ní systém 

S-JTSK      Sou adnicový systém Jednotné trigonometrické sít  Katastrální 

JTSK03     Platná národní realizace S-JTSK 

PPBP         Pevné body podrobného polohového bodového pole 

PGB           Podrobné geodetické body 

SPI             Soubor popisných informací katastrálního operátu 

SGI            Soubor geodetických informací katastrálního operátu 

VKM         Vektorová katastrální mapa 

VMUO      Vektorová mapa ur eného operátu 

VGP m r    Vektorový geodetický podklad m ený 

VGP t         Vektorový geodetický podklad transformován 

VGP uo      Vektorový geodetický podklad pro aktualizaci VMUO 

VÚK         Víceú elový katastr (software na správu katastrálního operátu) 
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1 ÚVOD 

Úkolem p edložené diplomové práce bolo provedení geometrického plánu na 

obnovu hraníc ásti p vodní parcely . 3163/2, 3, 4 (nové p. . 6676/8, 6687/2, 6687/3) 

a ur ení vlastnických práv parc. . 6676/8, 6676/9, 6678/5, 6678/6, 6675/6, 6687/2, 6687/3 

a následné vyty ení lomových bod  hranic pozemk  v terénu.  

Geometrický plán je technický podklad právních úkon , ve ejných listin a jiných 

listin a slouží i jako podklad na vklad a záznam práv k nemovitostem. Údaje o pozemcích, 

které vzniknou na základ  geometrického plánu, se zapíší do katastru nemovitostí i bez 

právního úkonu na žádost vlastníka; tím nejsou dot ena ustanovení zvláštního p edpisu. 

Geometrický plán se vyhotovuje na základ  výsledk  geodetických prací a obsahuje 

zejména grafické znázorn ní nemovitosti p ed zm nou a po zm n  s uvedením 

dosavadních a nových parcelních ísel, druh  pozemk  a jejich vým r, jakož i údaje 

o právech k nemovitostem. 

Geometrických plán  na území státu se vyhotoví ro n  p ibližn  50 až 60 tisíc. 

Registr  obnovené evidence pozemk  se za posledních 10 let rozvíjelo asi 2500 (tedy více 

než dv  t etiny z celkového po tu katastrálních území). Z t chto je dokon ených, 

schválených a zapsaných do katastru zatím asi 1800. Každý rok se dokon í n kolik 

projekt  komplexních pozemkových úprav. Komer ní sféra zabezpe uje p i tom všechny 

innosti v oblasti inženýrské geodézie (zejména stavební a speciální pr myslová geodézie). 

Mnohé geodetické firmy jsou vybaveny špi kovými m icími p ístroji, univerzálními 

m ícími stanicemi a už i p ístroji pro ur ování polohy pomocí globálních družicových 

naviga ních systém  – GPS, GNSS (p ijímáním a zpracováním signál  z družic). 

Tato geodetická innost je dosti náro ná, hlavn  když jde o identifikaci, což je 

porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti ve ve ejné listin  a zápisem a zákresu 

v souborech popisných informací a na map  ur eného operátu a na katastrální map . 

Vzhledem k ur ení bod  v sou adnicovém systému JTSK03 je m ení p esn jší ale i 

náro n jší. 

P i m ení a vyty ování hranic je t eba postupovat v souladu s platnou legislativou. 
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2 MAPA JAK ZDROJ SD LENÍMI O VLASTNICKÝCH PRÁVECH 

K NEMOVITOSTEM 

2.1 Mapy katastru. 

Podkladem k provedení geometrického plánu nám slouží zápis a zákres nemovitosti 

evidované v SPI a SGI na katastrálním ú ad . Mapa nám slouží jako zdroj v grafické 

informaci. Porovnáváme katastrální mapu s mapou bývalých pozemkových evidencí.  Zde 

najdeme zobrazené pozemky, které byly scelované do hon  z d vod  lepšího využití 

zem d lské výroby a produkce. Dnes se p da vrací p vodním vlastník . Katastrální ú ad 

eviduje mapy sjednoceného operátu, kde se parcely nové evidence a bývalé evidence 

nejsou p e íslovány a nesjednoceného operátu, kde se parcely nové evidence ve srovnání 

s bývalou pozemkovou evidencí p e íslovány.  

ekneme si, jak mapy bývalých pozemkových evidenci vznikaly.  

2.2 Tvorba mapy bývalé pozemkové evidence  

2.2.1 Kartografické a geodetické základy map 

Pro celé území Rakouska – Uherské bylo jako základem m ítko mapy stanoveno 

1:2880, kdy 1 víde ský palec odpovídá 40 víde ským sáh m, 1 tvere ní palec pak 1 

dolnorakouskému jitru (1600 tvere ních sáh ). Katastr m l tvo it stálý stabilní a dokonalý 

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

výnosu. P edm tem zdan ní byl pozemek, pro který byl ur en istý výnos. Bylo rozd lení 

zem  na katastrální obce, pozemky nazvané parcelami, ozna eny parcelními ísli. 

Pozemkové a stavební parcely byly íslovány ve dvou samostatných íselných adách. 

Plodná p da byla len na podle následujících kultur: zahrady, vinice, role, louky, pastviny, 

lesy. Mezi pozemky využívané k jiným ú el m než zem d lským pat ily zastav né plochy 

dom  a budov v etn  dvor , stavební místa, plochy lom , cesty, kanály a dráhy. K 

pozemk m osvobozeným od dan  pat ila neplodná p da. 1  

Geometrickým základem map stabilního katastru byla trigonometrická sít a zvoleno 

bylo Cassini Soldnerovo nekonformní transverzální válcové zobrazení. Bylo použito 

p edchozích triangulací  I.,II. a III. ádu. 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 
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Vídni. Pot ebné zhušt ní body IV. ádu se provád lo grafickou triangulací stolovou 

metodou v m ítku 1:14400. Podrobné m ení bylo provedeno metodou m ického stolu, 

kdy mapa vznikala p ímo v terénu. M ení detailu p edcházelo dopln ní sít  dalšími 

geometrickými body, které se ur ovaly protínáním z 3 bod  nebo rajony. Délky se m ily 

latí nebo et zcem. Rozdíl mezi délkou p ímo m enou a odsunutou nesm l p esahovat 

1/200 délky. 1  

Mimo katastrálních map se vyhotovily indika ní nástiny, pozd ji nazývané p íru ní 

mapou. Byla to kopie katastrální mapy podlepená a roz íznutá na tvrtky. Sloužily 

k vyšet ování v terénu, zapisovaly se do nich jména vlastník , domovní ísla, pojmenování 

tratí, rozlišení kultur a sestavení parcelních protokol . Katastrální mapa byla dopln na 

parcelními ísly. Pozemkové parcely byly ozna ovány v mapách ervenými parcelními 

ísly, stavební ernými. Vyhotovoval se parcelní protokol, samostatný pro pozemkové 

parcely a samostatný pro parcely stavební. Výpo ty vým r se podle instrukce z roku 1824 

provád ly tužkovým rozd lením parcel na jednoduché obrazce a plocha se po ítala 

z odsunutých délek. Podle parcelních protokol  se sestavily další sou ásti písemného 

operátu, p edevším hlavní kniha držebností, která pak nahradila do té doby vedenou 

pozemkovou knihu. 1  

2.2.2 M ické práce p i mapování 

M ické práce a vyhotovení mapy byly stanoveny instrukcí z roku 1824. Mapovací 

práce trvaly v echách od roku 1826 do roku 1830 a pokra ovaly od roku 1837 do roku 

1843. Na Morav  a ve Slezsku práce trvaly od roku 1826 do roku 1830 a pokra ovaly od 

roku 1833 do roku 1836. [1] 

Bylo zam eno celkem 12691 obcí, 79328 km2 a vyhotoveno 40907 mapových 

list . Stabilní katastr nabyl právní moc v echách roku 1860, na Morav  a ve Slezsku již 

roku 1851. Zatímco m ické práce byly ve stabilním katastru provedeny v mimo ádn  

krátké dob  kvalitn  a na úrovni tehdejších technických možností, práce oce ovací m ly 

mnoho nedostatk . [1] 
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2.3 Reambulace stabilního katastru 

Úkolem reambulace bylo zejména jednorázové dopln ní m ického i písemného 

elaborátu katastru všemi zm nami nastalými od p vodního m ení a provedení nového 

všeobecného ocen ní pozemk . Pro m ické práce podle nové instrukce z roku 1869 bylo 

nutno zjistit veškeré nastalé zm ny v kultu e, osob  a p edm tech m ení, tyto vyšet it, 

zam it a doplnit katastrální mapy. Zm ny se v mapách vytahovaly rum lkou, neplatná 

parcelní ísla a názvy se škrtaly, zm n né hranice se p eškrtávaly dv ma krátkými 

árkami. P i kontrolním m ení byla povolena odchylka 1/80 délky ur ené z mapy. Vlastní 

reambulace byla dokon ena v roce 1880, takže mohla být provizorn  zavedena nová 

pozemková da . 1    

2.4 Nové pozemkové knihy 

Pro echy byl vydán zemský zákon v roce 1874 o založení nových knih 

pozemkových pro království eské. Do pozemkových knih m ly být zapisovány všechny 

nemovitosti a všechna práva, která byla prohlášena za rovna nemovitým v cem. Vylou en 

z nich však byl ve ejný statek a nemovitosti zapsané v horních a železni ních knihách. 

Hlavní kniha, vedená pro každé katastrální území, se skládala z jednotlivých knihovních 

vložek ur ených k zápisu knihovních t les a právních vztah  s nimi spojených. Zápisy 

v pozemkových knihách m ly konstitutivní charakter, práv se nabývalo až vkladem do 

pozemkových knih. Konstitutivní význam m l jen zápis do hlavní knihy. 1  

2.5 Evidence katastru 

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. To vedlo k zavedení tzv. trigonometricko-polygonální metody, tedy 

íselného m ení. První m ická instrukce z roku 1887, která byla dopln na a nov  vydána 

tiskem roku 1904, zavedla íselné m ení v metrické mí e p ipojované na body III. ádu, 

zavedla nové m ické odchylky i dekadická m ítka 1:2500, 1:1250, a 1:625. Pro mapy 

v dekadickém m ítku upravila klad i rozm r mapových list . [1] 
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2.6 Pozemkový katastr 

Katastrální zákon .177/1927 S.z. zrušil p edchozí p edpisy. Pozemkový katastr 

obsahoval sou ásti podstatné, vedlejší a pomocné. Byly vydány nové velmi podrobné 

p edpisy pro jednotlivé úseky katastrální služby. Instrukce A z roku 1932 (Návod jak 

vykonávat katastrální m ické práce pro založení nového katastru p vodním katastrálním 

ízením) a Instrukce B z roku 1933 (Návod jak vykonávat katastrální m ické práce pro 

vedení pozemkového katastru). Katastrální zákon zavedl novou zobrazovací soustavu 

platnou pro veškeré provád né m ické práce a zobrazení Jednotnou trigonometrickou sí  

katastrální (JTSK). [1] 

2.7 Evidence nemovitostí 

Ur itých úsp ch  doznalo nové mapování v m ítkách 1:1000 a 1:2000, p ípadn  

1:5000, nejprve podle sm rnic pro technické - hospodá ské mapování (THM), pozd ji 

podle sm rnic pro tvorbu základní mapy velkého m ítka (ZMVM). [1] 

2.8 Sou asný stav katastru nemovitostí 

Soubor popisných informací KN byl postupn  systematicky dopln n o parcely 

zjednodušené evidence a pln  digitalizován. Tento mimo ádn  náro ný úkol, který je nutno 

zvládnout soub žn  s b žnou prací na vedení katastru byl dokon en v roce 1998. Spolu 

s digitalizací byla provedena restrukturalizace dat a dopln ny nabývací tituly a chyb jící 

identifikátory vlastník  a jiných oprávn ných osob. Soubor geodetických informací 

(katastrální mapy) je postupn  dopl ován o parcely zjednodušené evidence a sou asn  

p epracováván do podoby digitální katastrální mapy (DKM), p vodem sáhové mapy jsou 

p evád ny na katastrální mapy digitalizované (KM-D). [1]  
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3 GEOMETRICKÝ PLÁN  

Provedení a použití geometrického plánu se na první pohled zdá být technickou 

záležitostí. P esná definice geometrického plánu je uvedena v § 67 zákona NR SR . 

162/1995 Z.z. o katastru nemovitostí a o zápisu vlastnických práv k nemovitostem 

(katastrální zákon), ve kterém se uvádí, že geometrický plán je technickým podkladem pro 

právní úkony, ve ejné listiny a jiné listiny potvrzující práva k nemovitostem. Slouží i jako 

podklad na vklad a záznam do katastru nemovitostí. 

Geometrický plán se vyhotovuje na základ  výsledk  geodetických prací 

a obsahuje zejména grafické znázorn ní p ed zm nou a po zm n  s uvedením dosavadních 

a nových parcelních ísel, druh  pozemk , jejich vým r a dalších údaj  o právech 

k nemovitostem.  

Geometrický plán po izuje fyzická nebo právnická osoba, která má na to 

zp sobilost a oprávn ní podle zákona NR SR . 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. 

Takovou osobou je zpravidla geodet. 

Zásady a náležitosti vyhotovení geometrického plánu, vyty ování hraníc pozemk  

a dokumentace t chto prací stanoví sm rnice, které vydává Ú ad geodézie, kartografie 

a katastru SR.  

Geometrický plán se používá jako podklad k právním úkon m, když údaje 

dosavadního stavu výkazu vým r jsou shodné s údaji platných výpis  z katastru 

nemovitostí. Pro pot eby katastru nemovitostí se používá pouze geometrický plán, který 

byl autoriza ní ov en autorizovaným geodetem a kartografem a následn  byl ov en i 

p íslušnou správou katastru. 

3.1 Historický vývoj geometrického plánu 

B hem vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. Se m l uskute nit soupis 

skute ností pot ebných pro uspo ádání urbá ských povinností. Jozef II. na ídil v r. 1785 

tzv. ekonomické mapování, b hem kterého se m li v celém Uhersku zam it usedlosti, 

a m l se provést soupis jejich výnos . Toto první katastrální mapování m lo za následek, 

že bylo provedeno 2 zp soby: 1) bez m ení údaje se získávaly ústn  s odhadem výnos  

a 2) s m ením.  
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Náhlým úmrtím Josefa II v r. 1786 se práce nedokon ila a uherská šlechta dala 

výsledky mapování spálit. 

 V Uhersku se nepoda ilo zcela uskute nit ani na ízení Františka I. o založení 

stabilního katastru, a koli pro svou úrove  je považován za dílo evropského formátu. 

A jeho podstatná ást mapového fondu je používána dodnes. Zlom nastal v r. 1848.  

Náhlé spole enské zm ny zasáhly i do katastru, které evidenci zohlednily jen 

áste n : 1) z politického hlediska – zrušení nevolnictví, 2) z právního hlediska – 

rozd lování vlastnictví pro všechny d dice (drobení vlastnických práv), 3) s technického 

hlediska – d lba parcel, 4) z hospodá ského hlediska – rozvoj pr myslu, výstavba továren, 

silnic, sídel. 

Podrobné m ení se za aly pro pozemkový katastr až v roce 1856. Šest let p edtím 

bylo zavedeno da ové provizorium, které platilo, dokud neza al fungovat ádný katastr. 

Pro da ové provizorium byly vyhotovovány tzv. konkretuálne mapy a kde nebyli podklady 

ani pro tyto mapy, tam zm ili obvod katastrálního území metodou m ického stolu. Práce 

postupovaly velmi pomalu, protože tehdy nebylo dost kvalifikovaných odborník . 

Definitivní katastr byl zaveden až zákonem z roce 1875. Použili všechny mapy, 

které byly k dispozici – konkretuálne, komasa ní, segrega ní, mapy ve ejných ú ad  i 

soukromník , kte í vlastnili p du.  

V roce 1883 byla uzákon na stála evidence pozemkového katastru, která stanovila, 

že katastrální operát se musí udržovat v souladu se skute ností. Všichni vlastníci pozemk  

obdrželi odpisy pozemnoknižných harku, aby v d li jak je jejich vlastnictví zapsané 

v katastru a aby zápisy mohli srovnávat se zápisy ve ve ejných knihách (nap . pozemkové 

knihy). Jakékoliv zm ny musely být vzájemn  p edávané do stabilního katastru i do 

pozemkové knihy. Tuto povinnost m li i soudy a ú ady státní správy.  

Pro snadn jší komunikaci o zem m ictví a údajích katastru se hledal vhodný 

nástroj pro soudy, katastrální ú ady a ve ejnost. Z této doby pochází princip geometrického 

plánu, který vznikl z pot eby srozumitelnosti geometrického, polohového a výmerového 

(plošného) ur ení zm ny údaj  stabilního katastru. 

Používáním jednoduchého a p itom jednozna ného pojmu „geometrický plán“ se 

ustálilo v roce 1964 vznikem evidence nemovitosti podle zákona . 22/1964 Sb. a tento 

pojem je akceptován dodnes.  
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V pr b hu více než stoletého užívání geometrického plánu se m nila terminologie i 

podoba plánu. 

Geometrický plán byl ozna ován jako situa ní plán, geometrický situa ní plán, 

geometrický (polohopisný) plán, geometrický (výškopisný) plán.  

Výrazn  se m nila i vizuální podoba plánu. Všechny stejnopisy geometrického 

plánu se p vodn  zhotovovaly ru n  jako originály. Nosným médiem byl transparentní 

materiál voskovaných tkanin nebo pauzovacího papíru. Na nosné médium se kreslilo tuší 

a to p vodní stav erným tuší a nový stav erveným tuší. 

3.2 Geometrický plán dnes 

Geometrický plán má více než 100 letu historii a byl vždy jedním ze základních 

dokument  všech p edchozích pozemkových evidenci, které byly vedeny na území našeho 

státu, a  už šlo o pozemkový katastr, jednotnou evidenci p dy nebo evidenci nemovitosti. 

Geometrický plán má své místo i v sou asném katastru nemovitostí. 

3.3 Mapové podklady pot ebné pro vyhotovení GP 

3.3.1 Katastrální trigonometrické triangulace 

Základním polohopisným podkladem pro katastrální mapování byla v rakouských 

zemích katastrální trigonometrické triangulace. Byla založena na ty ech p ímo m ených 

základnicích: 

1. Základnic Dolní Rakousko – délka ca 12 km 

2. Základnic Horní Rakousko – délka ca 15 km 

3. Základnic Bukovina – délka ca 10 km 

4. Základnic Tyrolsko – délka ca 5, 7 km 

Trigonometrické sít  pro katastrální vym ování obsahovala sít  I. až IV. ádu. Sí  

I. ádu se ozna ovala jako hlavní a strany trojúhelníku m ly délku 15 až 30 km. Sí  II. ádu 

se p ipojovala na sí  I. ádu a délky stran trojúhelníku m li 9 až 15 km. Sí  III. ádu se 

odvozovala ze sít  II. ádu a délky stran m li 4 až 9 km. Protože body III. ádu nebyly pro 

ú ely podrobného m ení dostate n  rozložené, ur ili se grafickou triangulaci body IV. 
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ádu s délkami stran do 4 km tak, aby na sek ní list v m ítku 1: 2880 p ipadly t i body 

a alespo  jeden z nich byl stanoviskem. Grafická triangulace byla provedena v m ítku 1: 

14400 na fundamentálním listu. V praxi to byl papír nalepený na skelné desce a samotné 

listy vznikly vedením rovnob žek s osami X a Y ve vzdálenostech jednej rakouské míle 

(7585,9 m). Mají rozm ry 20 x 20 palc . Každý fundamentální list je pro m ítko mapy 1: 

2880 od východu na západ rozd len rovnob žkami s osou X na 4 sloupce, které jsou 

ozna eny písmeny a, b, c, d a s osou Y na 5 vrstev ozna ených od severu na jih písmeny e, 

f, g, h, i. Tyto sek ní (mapové) listy 25 palc  x 20 palc  p edstavují normální sekce 

katastrálních map v m ítku 1: 2800. (ZS V 18 sekce b h)  

3.3.2 Mapa evidence nemovitosti 

Vektorová mapa ur eného operátu je mapa ur eného operátu v elektronické 

podob , která vzniká vektorizaci a zobrazuje pozemky evidované jako parcely rejst íku E. 

Mapa ur eného operátu v analogové podob . 

 

Obrázek 1: Katastrální mapa bývalého pozemkového katastru 
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3.3.3 Pozemky evidované na katastrální map  

Katastrální mapa je technickým podkladem pro evidování nemovitostí v katastru. 

Katastrální mapa se tvo í a aktualizuje jako vektorová katastrální mapa v elektronické 

podob  nebo na mapových listech v papírové podob . 2  

3.4 Vektorová katastrální mapa, její struktura a vým nný formát 

Situace v oblasti zpracování geodetických informací KN se vyvíjela pon kud 

odlišn  než u popisných informací KN. Zlom nastal i zde s nástupem po íta  typu PC. 

Za átkem 90. let za al vývoj specifického kreslicího editoru s názvem KOKEŠ. Jedna 

z jeho verzí byla od samého po átku ideální na podmínky digitální mapy velkého m ítka, 

vycházela z dosavadních 20letých zkušeností a pot eb p i po íta ovém zpracování 

a zobrazování map velkých m ítek v resortu. Nejprve po íta ové prost edí MS DOS 

a pozd ji postupn  WINDOWS, pro interaktivní zpracování všech dat. 

3.5 Využívání nových metod GNSS pro ú ely katastru JTSK03 

Nová národní realizace sou adnicového systému JTSK je soubor rovinných 

sou adnic vybraných bod  Státní prostorové sít  a je ozna eno jako JTSK03. Hlavní 

d vody na prohlášení národní realizace jsou: nehomogenní deformace JTSK; požadavky 

sm rnice EU na zve ejn ní prostorových dat v ETRS89; nové technologie v praxi (GNSS, 

SKPOS); vyhláška . 461/2009 upravující zp sob p ipojení m ických sítí na body SPS 

nebo SKPOS. 

V letech 2000-2009 byla na základ  m ení pomocí globálních naviga ních 

satelitních systém  p em ena ást bod  vyšších ád  trigonometrické sít , kterou je 

zajišt na realizace S-JTSK v evropském terestrickém referen ním systému. ETRS 89 je 

velmi stabilní a p esný a v i S-JTSK p sobí jako etalon. Dvou rozm rných transformací 

t chto dvou systém  na povrchu elipsoidu byly vypo teny deformace p vodní realizace S-

JTSK. Tyto deformace jsou p ekážkou ve využívání nové m ické techniky GNSS, protože 

na transformaci sou adnic mezi ETRS89 a S-JTSK je t eba použít nap . lokální 

transforma ní klí e. Tento postup vede k r zným výsledk m a nespojitosti na styku 

lokálních výsledk . Proto se ÚGKK rozhodl p istoupit k výpo tu nové, p esn jší realizace 
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S-JTSK03 a to eliminací v tšiny nehomogenních deformací. Rozdíly sou adnic JTSK03 

a S-JTSK dosahují od 0 do 1,66 metru. 

Od listopadu 2006 je v provozu Slovenská prostorová observa ní služba, která 

pracuje v systému ETRS89. Mezi ETRS89 a JTSK03 existuje jednozna ný matematický 

vztah, a proto není problém m ené údaje v ETRS89 korektn  p evést do JTSK03. P i 

transformaci mezi ETRS89 a p vodní realizací S-JTSK se však v sou asnosti využívají 

r zné lokální transforma ní klí e. Toto zp sobuje, že dostáváme r zné výsledky, kde byly 

použity r zné lokální transforma ní klí e, dochází k nespojitosti hranic. 

Nová realizace sou adnicového systému tedy není novým sou adnicovým 

systémem a dále se využívá p vodní zobrazení (dvojité konformní zobrazení elipsoidu na 

kulovou plochu a z kulové plochy na kužel v obecné poloze K ovákovo zobrazení). 

Od zavedení JTSK03 se o ekává zavedení jednotných pravidel transformace 

ETRS89 – JTSK03 pro všechny uživatele GNSS, což p inese zvýšení p esnosti, 

spolehlivosti a hlavn  opakovatelnosti ur ení polohy bodu. 

Ur ení nové realizace JTSK03 znamená, že dnem ur ení, jsou všechny osoby 

vykonávající vybrané geodetické innosti uvedené v zákon  . 215/1995 S. s. o geodézii 

a kartografii, ve zn ní pozd jších p edpis  povinny provád t jejich v této platné realizaci. 

  

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



Jana Lichtnerová : Geometrický plán pro ur ení vlastnických práv k nemovitostem 

 

2012  21 

3.6 Geometrický plán a jeho náležitosti 

Základním podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací KN. Dalšími podklady, jejichž 

využití závisí na ú elu a rozsahu m ických prací, jsou zejména: katastrální mapa bývalého 

katastru, nebo jiné grafické zobrazení nemovitostí, spolu s p íslušnými údaji z pozemkové 

knihy a ve ejných listin, které potvrzují práva k nemovitostem, dokumentace geodetických 

prací, která tvo í sou ást dokumentace skute ného provedení stavby a údaje o bodech 

základního polohového bodového pole.  

Geometrický plán má tyto ásti: 

- Popisné pole, 

- Grafické znázorn ní dosavadního stavu nemovitostí a návrh zm n, 

- Výkaz vým r parcel a díl  parcel. 

3.6.1 Popisné pole 

Popisné pole obsahuje: jméno vyhotovitele, kraj, okres, obec, katastrální území, 

íslo plánu, mapový list íslo, ú el geometrického plánu, sestavil, dne, jméno, nové hranice 

byly v p írod  ozna eny, ZPMZ íslo, s textem „Sou adnice bod  ozna ených ísly 

a ostatní m ické údaje jsou uloženy v obecné dokumentaci“, autoriza ní ov il, jméno, 

dne, razítko a podpis, ú edn  ov il, jméno, dne, íslo, razítko a podpis. 

 

Obrázek 2: Popisné pole GP 
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3.6.2 Grafické znázorn ní 

Grafické znázorn ní dosavadního stavu nemovitostí se vyhotovuje jako kopie nebo 

zv tšenina katastrální mapy v m ítku, která zaru uje dostate nou p ehlednost a itelnost 

kresby a popisu. Grafické znázorn ní obsahuje i bezprost ední okolí ešeného území, podle 

možnosti celé sousední parcely rejst íku C KN. M ítko grafického znázorn ní se neuvádí.  

V p ípadech, kdy práva k nemovitostem jsou graficky vyjád eny na jiných 

podkladech než v katastrální map , doplní se grafické znázorn ní parcelními ísly 

v závorce a kresbou polohopisu z t chto podklad  árkovan  ernou barvou. 

V grafickém znázorn ní se v souladu s technickou normou STN 01 3411 Mapa 

velkých m ítek používají zejména tyto druhy ar a mapových zna ek: tenká, plná, erná 

barva (0,18 mm) pro zobrazení dosavadního stavu, tenká, plná, ervená barva (0,18 mm) 

na zobrazení nového stavu, parcelní ísla jsou erné (pokud se jedná o nový stav ervené) 

s výškou íslic 2,00 mm a zobrazení zna ek druh  pozemk  nových parcel se provede 

ervenou barvou dle platného zna kového klí e, zpravidla nad parcelní íslo. Neplatná 

kresba se v grafickém znázorn ní ruší dv ma krátkými ervenými arami vedenými kolmo 

na rušenu hranici parcely. 

3.6.3 Výkaz vým r parcel a díl  parcel 

Výpo tové práce na vyhotovení geometrického plánu jsou souhrnem inností, 

v jejichž rámci se z nam ených údaj  definuje nové polohové a geometrické ur ení 

nemovitostí v etn  výpo tu sou adnic nov  podrobných bod  a ur í se vým ry nemovitostí 

a jejich díl . 

Výkaz vým r je sestava, do které se uvád jí parcelní ísla, vým ry parcel a díl , 

druhy pozemk , zp sob využívání nemovitostí, popisné ísla staveb, ísla list  vlastnictví, 

jména a adresy nových vlastník  a poznámky týkajíce se vyhotoveného geometrického 

plánu a kontrolní sou ty. Výkaz vým r obsahuje „Dosavadní stav“, „Zm ny“ a „Nový 

stav“.  

P i sestavování výkazu vým r je nezbytné vycházet z dosavadního právního stavu 

dot ených nemovitostí. Pokud jsou práva ke všem dot eným parcelám rejst íku C 

v dosavadním stavu evidované v soubor  popisných informací KN na LV ve výkazu 
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vým r se nad ešení uvádí „Stav právní je totožný s registrem C KN“. V p ípad , že právní 

stav parcel rejst íku C v dosavadním stavu není zapsán v soubor  popisných informací 

KN na LV, eší se ve výkazu vým r „Stav právní“ a Stav podle registru C KN“ 

v uvedeném po adí.  

V ásti zm ny se uvádí ozna ení díl  parcel arabskými ísly, vým ra díl  parcel, 

jejich p i len ní k parcelám nového stavu a odd lení od parcel dosavadního stavu. ást 

zm ny se sestavuje zp sobem, který zaru uje p ehlednost p vodu díl , tak jednozna nou 

p íslušnost díl  k nov  vytvá eným parcelám. 

„Nový stav“ výkazu vým r obsahuje ísla nových a dosavadních parcel (po 

navrhované zm n ), jejich nové vým ry, druh pozemk , uvedený zp sob využívání 

nemovitostí, jméno a adresa navrhovaného nového vlastníka. 

Pokud se ve výkazu vým r eší slu ování, zm na druh  pozemk , p i emž na zápis 

do KN je t eba souhlasu pro zm nu druhu pozemku od orgánu ochrany zem d lské p dy, 

nebo je t eba rozhodnutí orgánu ochrany zem d lské p dy, p ípadn  lesní p dy, lze 

vytvá ení nových parcel ešit dv ma zp soby: ve stavu podle registru C KN se vy ísleny 

jednotlivé díly druh  pozemk  apod. údaje výkazu vým r se poznámkou nov  ur enou 

parcely lze do KN zapsat pouze na základ  doložení rozhodnutí orgán  ochrany p dy, 

druhá možnost, že z díl  se vytvo í samostatné parcely.  

3.7 Autoriza ní ov ení geometrického plánu 

Autoriza ní ov ení geometrického plánu provádí autorizovaný geodet a kartograf, 

p ípadn  znalec v odboru geodézie a kartografie p i provád ní znalecké innosti, pokud 

k tomu má zvláštní odbornou zp sobilost. 

Autorizovaný geodet a kartograf p ed ov ením geometrického plánu p ezkoumá, 

zda kvalita a p esnost m ických, zobrazovacích a výpo etních prácí vyhovují p edpis m. 

Tímto ov ením p ebírá autorizovaný geodet a kartograf spoluodpov dnost za obsahovou 

úplnost, za správnost údaj  dosavadního a nového stavu, za náležitosti a p edepsanou 

p esnost m ických, výpo etních a zobrazovacích prací. 

Dodržení ustanovení vyhlášky . 461/2009 Z.z. o ov ování identických bod  je 

p edm tem kontroly autorizovaného geodeta a kartografa. 
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3.8 Ú ední ov ení geometrického plánu na katastrálním ú ad  

Podrobnosti o ú edním ov ování geometrického plánu stanoví zvláštní p edpis 

11a) §44 až §46 vyhlášky ÚGKK SR . 300/2009 Z.z., kterým se provádí zákon NR SR . 

215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii ve zn ní pozd jších p edpis. 2  

P edm tem zkoumání podle jednotlivých ustanovení vyhlášky je: 

1. zda p edložený operát GP obsahuje sou ásti podle zvláštního p edpisu 

2. vzájemný soulad údaj  jednotlivých sou ástí operátu geometrického plánu 

3. soulad výchozích údaj  s platnými údaji katastru 

4. soulad ozna ení nových parcel s p id lenými parcelními ísly 

5. soulad ozna ení záznam  podrobného m ení zm n s p id lenými ísly 

6. soulad ísel nov  podrobných geodetických bod  s p id lenými ísly 

7. zda podklady pro aktualizaci údaj  katastru nemovitostí jsou použitelné na 

aktualizaci údaj  

8. zda m ení bylo p ipojeno na aktivn  geodetické základy nebo zp sobem podle 

zvláštního p edpisu 

3.9 Dokumentace geometrického plánu 

Katastrální ú ad uloží jeden exemplá  prvopisu geometrického plánu spolu 

s výsledným operátem do dokumentace. 

Vyhotovitel geometrického plánu p edkládá na ú ední ov ení spolu 

s geometrickým plánem: ZPMZ i geometrický plán v elektronické podob  v stanovené 

struktu e, vrstvách a vým nném formátu VGI na aktualizaci souboru geodetických 

informací a XML na aktualizaci souboru popisných informací. Vektorový geodetický 

podklad, který obsahuje nový stav vektorové katastrální mapy se ozna uje jako VGP t 

(transformován). Vektorový geodetický podklad, který obsahuje hranice nemovitostí 

a jejich lomové body ur ené v národní realizaci sou adnicového systému JTSK03 se 

ozna uje jako VGP m r (m ený). VGP m r obsahuje objekty uloženy ve vrstv  HRPAR.  

Geodet je povinen zakreslit do katastrální mapy tužkový zákres GP. 
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4 GEOMETRICKÝ PLÁN NA OBNOVU P VODNÍ PARCELY 

Geometrický plán byl vypracován na základ  žádosti vlastník , který si cht li 

rozd lit nemovitost tak, aby každý m l p ístupovou cestu k nemovitosti. 

4.1 Zpracování GP - P ípravné práce 

Geometrický plán byl vypracován na základ  žádosti vlastník . Geometrický plán 

slouží k rozd lení a obnovu hranic p vodní parcely . 3163/2, 3163/3, 3163/4. 

4.1.1 Vyhledání podklad  na katastrálním ú ad  

Pro zpracování geometrického plánu a vyty ení hranic je nutné získat podklady na 

katastrálním ú ad , bez kterých se geometrický plán nedá vyhotovit. 

Evidence nemovitostí obsahuje m i ky operát, písemný operát a sbírku listin. 

Technickým podkladem m ického operátu jsou mapy m ítka 1: 2000 katastrální mapa 

Nová Ba a 4-7/4, Nová Ba a 4-8/2 (viz p íloha), mapa m ítka 1: 2880 mapa evidence 

nemovitostí ZS V 18 b h (viz p íloha). Tyto podklady byly vyhledány u Katastrálního 

ú adu v Banské Bystrici ve spolupráci s geodetem v Nové Bani. Následn  nám byly 

poskytnuty údaje o BPEJ, p id lené íslo ZPMZ 4317 a nové podlomení parcely 6687/2,3; 

6676/8,9; 6675/6; 6678/4-6 pro katastrální území Nová Ba a. V digitální podob  jsem 

získala vým nný formát VKM (*.VGI).  

Ze souboru popisných informací katastrálního operátu jsem si ud lala výpisy 

a opisy na dot ené parcely na katastrální map  ( íslo parcely, vým ra, druh pozemku, 

vlastník) a dot ené parcely na map  ur eného operátu ( íslo parcely, vým ra, druh 

pozemku, vlastník).  

Další ástí podklad  byla sbírka listin, kde jsem našla p vodních vlastník  a jejich 

právní listinu nabytí nemovitosti. 

Pro zobrazení a spojení výsledku m ení s mapou nám slouží identické body. Jde 

o body, které jsou jednozna n  identifikovatelné body v terénu a zobrazené v map  

katastru. Jako identické body lze použít i body PPBP. 
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4.2 Popis katastrálního území 

Katastrální území Nová Ba a se nachází v kraji Banskobystrickém, v okrese 

Žarnovica. Údaje o nemovitostech nachádzající se v katastrálním území Nová Ba a na 

úseku katastru nemovitostí zprávy katastru. 

V katastrálním území Nová Ba a jsou pozemky evidované na map  ur eného 

operátu a pozemky evidované na katastrální map . Tento geometrický plán slouží na 

obnovu hranic p vodní parcely . 3163/2, 3, 4 (nové parcely . 6676/8, 6687/2, 6687/3) 

a ur ení vlastnických práv parcely . 6676/8, 6676/9, 6678/5, 6678/6, 6675/6, 6687/2, 

6687/3. 

íslo katastrálního území:         841251       

Vým ra katastrálního území:     6125,6213 ha   

Zem pisná ší ka:                        48°27 31       

Zem pisná délka:                       18°35 35         

Nadmo ská výška:                     711 m n. m. Bpv    

 

 

Obrázek 3: ortofotomapa 
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5 ZAM ENÍ ZM N V TERÉNU 

5.1 Rekognoskace terénu 

D íve než je možné zapo ít vlastní m ické a vyty ovací práce je nutné provést 

rekognoskaci zam ovaného území, p i které se zjistí stav polohového bodového pole, a 

vyhledají se identické body. Jako identické body jsem našla dva lesní mezníky a dva 

podrobné body. 

M ické práce se provedou tak, aby umožnily ur it sou adnice lomových bod  

p edm t  m ení v platné národní realizaci sou adnicového systému JTSK.  

Pot ebné m ení lze provést p ímo, ur ením bod  technologií GNSS 

(nejdostupn jší s využitím SKPOS), pokud to poloha bod  dovoluje. Takto lze ur it 

všechny pot ebné podrobné body definující zm nu, tak identické body. Uvedený postup 

musí by  z ejmý z technické zprávy ZPMZ. 

5.1.1 Geometrické prvky m ení 

P edm tem m ických prácí je m ení skute ného stavu a zm ny hranice pozemku, 

stavby, hranice chrán né nemovitosti a jejího ochranného pásma a rozsah v cného 

b emene.

Podrobné m ení p edstavuje zam ení polohopisu ur ité ásti zemského povrchu 

za ú elem vyhotovení mapy. Metody m ení polohopisu jsou metoda polárních sou adnic, 

metoda pravoúhlých sou adnic, metody k ížení nap ed a konstruk ních om rných mír, 

p ípadné tachymetrická metoda. 

Metoda pravoúhlých sou adnic: 

Zam ené body p edm t  m ení se vyjad ují dv ma na sebe kolmými mírami s 

(stani ení) a Sk (kolmicí) ke geodetické p ímce, kterou m že být polygonová strana, rajón, 

m ická p ímka nebo jiná geometrická úse ka, která je zapojena do sít  podrobného 

polohového bodového pole. Sou adnice „s“ a „Sk“ vyty ujeme pomocí hranolu a m íme 

dv ma pásmy. Po átek m ení m žeme zvolit na jednom konci m ické p ímky 

a ozna ujeme ho šipkou. Na m ické p ímce vyzna ujeme stani ení a kolmice. Poslední 
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údaj stani ení, kde jsme m eni ukon ili dvojnásobn  podtrhuje. Maximální délka kolmic 

je 30 m. Krajní odchylka p esnosti s= 0,012 s+0,10 v metrech. 

Metoda K ížení nap ed 

K ížení nap ed je nejvýhodn jší trigonometrickou metodou pro ur ení sou adnic 

nového bodu. Realizuje se ze dvou bod  P1 (y, x) a P2 (y, x) na kterých m íme uhly 1 

a 2, ur ující polohu nového bodu P3 . Sou adnice bodu P3 (y, x) m žeme ur it 

následovn . Vypo ítáme sm rník 12 a stranu s12, v etn  p íslušných kontrolních výpo t . 

Vypo ítáme sm rník na ur ován bod P3 ( 13 a 23). Sinusovou v tou vypo ítáme strany s13 

a s 23. Hledané sou adnice bodu P3 vypo ítáme podle rovnice: 

y3 = y1 + s13 sin 13  a x3 = x1+ s13 cos 13 

y3 = y2 + s23 sin 23 a x3 = x2 + s23 cos 23 . 

5.1.2 Metoda polárních sou adnic 

M ickou sí  tvo í body geodetických základ . Pokud se na m ení využívají 

podrobné geodetické body, jejich poloha se ov í m ením na body Státní prostorové sít , 

na aktivní geodetické základy nebo m ením na minimáln  další dva podrobné geodetické 

body. [2] 

Polární metoda m ení: Polohopisné ur ování polohy bod  touto metodou se 

zakládá na polohopisná m ení polárních prvk  a to úhl  a délek. Po srovnání 

a horizontovaní p ístroje na bod  P vodorovné sm ry na body 1,2 m íme od výchozího 

(nulového) sm ru, který p edstavuje bod podrobného polohového pole. Za nulový sm r se 

zpravidla volí p edchozí bod ve sm ru postupu m ení. Sou asn  s m ením sm r  

odm ujeme délky od stanoviska p ístroje po bod m ení. M ení délek provádíme 

dálkom ry. Pásmem se m í délky v rozsahu délky pásma.  

5.1.3 Zam ení podrobných, ov ovacích a identických bod  

Identické body jsou jednozna n  identifikovatelné body v terénu a zobrazené na 

map  katastru, které slouží k zobrazení a spojení výsledku m ení s obsahem mapy. Jako 

identické body lze používat i pevné body PPBP. Ov ení identických bod  se provede 

ur ením jejich vzájemné polohy nebo odm ením vzdálenosti identického bodu od 
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nejmén  dvou dalších bod , které lze považovat za identické a porovnáním výsledku 

s údaji dokumentovanými v SGI. Body m žeme p ímo považovat za identické, pokud jsou 

spln na kritéria p esnosti stanovené vyhláškou ÚGKK SR . 461/2009 Z.z. v p íloze . 13, 

v závislosti na p vodu ur ení posuzovaného bodu. 2

Moje identické body jsou dva lesní kopce a to íslo bodu 1105950471 a 

1105950472 a dva podrobné body, které jsem použila p i transformaci sou adnic. 

Transformace sou adnic znamená p evést sou adnice bod  z jedné sou adnicové soustavy 

do jiné sou adnicové soustavy. V mém p ípad  jsem ur ila sou adnice lomových bod  

pozemku z mapy bývalého pozemkového katastru reprodukované rytinou v r. 1935 do 

sou adnicového systému JTSK pomocí identických bod . M ení se p ipojí na identické 

body tak, že se obsah mapy bývalého pozemkového katastru ztotožní s obsahem katastrální 

mapy. Podkladem pro dopln ní hranic parcel mapy bývalého pozemkového katastru jsou 

tedy rastrové soubory map PK a KN.    

Tabulka 1: Ov ení identických bod  
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Kód kvality podrobného bodu:  

Kód 1 – íseln  ur ený bod, sou adnice bodu ur ené v platné národní realizaci 

sou adnicového systému JTSK03 (m x y = 0,08 m) 

Kód 3 – íseln  ur ený bod, sou adnice bodu ur eného v p vodní národní realizaci 

sou adnicového systému JTSK (m x y = 0,14 m) 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



Jana Lichtnerová : Geometrický plán pro ur ení vlastnických práv k nemovitostem 

 

2012  30 

5.2 M ická technika    

Topcon GPS HiPER  

 

Obrázek 4: Topcon HiPeR Pro GPS 

P ístroj využívá technologii Bluetooth, která eliminuje b žné problémy použití 
kabel . Dvou-frekven ní princip umož uje GPS m ícímu systému se p ipojit k celé ad  
dalších satelit , ímž dosáhne vyšší úrove  p esnosti. HiPeR Pro používá UHF rádio 
p enos pro dosažení pokrytí až 4 kilometr . 

 

Obrázek 5: Topcon GTS 210 

Ocelové pásmo 30 m 
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5.3 P esnost m ických a zobrazovacích prací 

P esnost m ických prací a výsledných sou adnic podrobných bod  je stanovena 

charakteristikami p esnosti a kritérii p esnosti.  

Charakteristikou p esnosti ur ení sou adnic x, y podrobných bod  je základní 

st ední sou adnicová chyba m x y, ur ená vztahem  , kde m x 

a m y jsou základní st ední chyby ur ení sou adnic x, Y. 

Charakteristikou relativní p esnosti ur ení sou adnic dvojice bod  je základní 

st ední chyba m d délky „d“ p ímé spojnice t chto bod  vypo tené ze sou adnic. 

Sou adnice podrobných bod  se ur í tak, aby  

- charakteristika m x y nep esáhla kritérium u x y = 0,08 m, 

- charakteristika m d nep esáhla kritérium u d vypo tené pro každou délku „d“ ze 

vztahu u d =0,12(d+12)/ (d+20) v m. 

Dosažení stanovené p esnosti se ov uje pomocí  

- om rných mír nebo kontrolním m ením délek p ímých spojnic bod  a jejich 

porovnáním s délkami vypo ítaných ze sou adnic, 

- nezávislého kontrolního m ení a výpo tu sou adnic výb ru bod  a jejich 

porovnáním s prvotn  ur enými sou adnicemi. 

P i ov ování kontrolním m ením délek p ímých spojnic bod  se vypo tou rozdíly 

délek d = d m – d k, kde dm je délka vypo tená a d k je délka ur ena kontrolním m ením. 

P esnost se považuje za vyhovující, jestliže platí, že d  2ud a p itom pro 60% 

posuzovaných odchylek platí, že d  u d . 

Polohová odchylka p vypo tená ze vztahu  vyhovuje kritériu 

p = 0,14 m. 
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6 ZÁZNAM PODROBNÉHO M ENÍ ZM N  

Záznam podrobného m ení zm n je grafická dokumentace a íselná dokumentace 

zm ny sloužící jako podklad pro vyhotovení geometrického plánu, na provedení zm ny 

v katastrálním operátu. 2   

Záznam podrobného m ení zm n má tyto ásti: 

- Popisné pole, 

- Grafické znázorn ní dosavadního stavu nemovitostí a návrh zm n, 

- Technickou zprávu. 

ísla záznam  podrobného m ení zm n, parcelní ísla nov  vytvá ených parcel 

a ísla pro nov  z ízené podrobné geodetické body p id luje na požádaní zpráva katastru. 

6.1.1 Popisné pole 

Popisné pole s vypln nými údaji obsahuje: 

- Všeobecné údaje, 

- Údaje o m ení zm ny, 

- Organiza ní údaje o zpracování zm ny, 

- Údaje z katastrálního operátu p id lené na zpracování zm ny a potvrzení 

o jejich p id lení, 

- Autoriza ní ov ení výsledk  m ení, 

- Ú ední ov ení výsledk  m ení. 
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Obrázek 6: Popisné pole ZPMZ 

6.1.2 Grafické znázorn ní 

Grafické znázorn ní je grafické, íselné a popisné vyjád ení výsledk  podrobného 

m ení a je technickým podkladem pro zobrazení zm n na katastrální map . 2  

V souvislosti s ur ením nové národní realizace S-JTSK na JTSK03 je t eba 

p e íslovat p vodní stávající body, pokud byly ur eny v JTSK03. P e íslování se provede 

vhodným zp sobem tak, aby byl vztah p vodního ísla a nového ísla jednozna ný nap . 

p eškrtnutím p vodního ísla ervenou arou a napsáním nového ísla ervenou barvou. 

Vyhotoveny grafické znázorn ní nesmí být v nesouladu s údaji uvedenými v technické 

zpráv  a v geometrickém plánu, pokud jsou tyto údaje spole né nebo mají na sebe 

navazovat. Základní podmínkou, kterou musí grafické znázorn ní spl ovat je, aby údaje 

v n m byly jednozna né a srozumitelné pro osoby, jimž je ur eno. 

M ický ná rt obsahuje: kresbu dosavadního stavu polohopisu podle katastrální 

mapy, vykreslené tenkou ernou barvou. Kresbu nového stavu polohopisu vykreslené 

tenkou ervenou arou, ozna ení druh  pozemk  a p eškrtnutí zrušených hraníc. Parcelní 

ísla a zna ky druh  pozemk . M ítko ná rtu M 1:500. Zobrazení rámu mapového listu, 

pokud tento prochází p edm tné parcele.  

6.1.3 Technická zpráva 

ásti technické zprávy: 

1. název ásti ZPMZ 
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2. seznam sou adnic daných bod  ur ených v JTSK03 

3. seznam sou adnic daných bod  ur ených v sou adnicích platné katastrální mapy, 

ur ených v JTSK 

4. záznam z ur ení sou adnic bod  – zápisník m ených veli in s výpo tem 

sou adnic bod  

5. seznam sou adnic nov  ur ených bod  v JTSK03 

6. seznam sou adnic nov  ur ených bod  ur ených v sou adnicích platné katastrální 

mapy, ur ených v JTSK 

7. výpo et vým r parcel a díl  parcel 

8. výsledky ov ení dosažené p esnosti 

9. další skute nosti související s m ením a výpo ty   

Polární metoda  

– polární metoda byla použita pro výpo et podrobných bod  a na kontrolní m ení 

ur ených bod . 
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Tabulka 2: Protokol ur ení bod  metodou GPS 
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Tabulka 3: Lokalizace 
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Tabulka 4: Protokol ur ení bod  

 

 

6.1.4 Výpo et vým ry parcel (díl ) 

Vým ra parcely se vypo te ze sou adnic lomových bod  obvodu parcely 

evidovaných ve vektorové katastrální map . Rozdíl mezi vým rou v SGI a vým rou 

vedenou v SPI se posuzuje podle hodnoty krajní odchylky vypo tené ze vztahu u m p = 

a. P-b kde a, b jsou koeficienty zohled ující m ítko mapy a P je vým ra parcely 

evidovaná v SPI. 2
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6.1.5 Seznam sou adnic 

Výpo et sou adnic podrobných bod  v S-JTSK se provádí vždy, pokud se zm na 

m ila na m ickou sí  ur enou v S-JTSK, p i emž v katastrálních územích, kde je 

spravována vektorová katastrální mapa a provádí se aktualizace souboru geodetických 

informací interaktivní metodou. 

6.1.6 Zobrazení zm n hranic 

VGP t p edstavuje elektronickou formu tužkového zákresu nového stavu do mapy 

v papírové podob . Podobn  jako soubor XML p edstavuje p ímo aktualiza ní soubor pro 

zm nu v údajích souboru popisných informací, tak VGP t p edstavuje p ímo aktualiza ní 

soubor pro zm nu údaj  v souboru geodetických informací. 

6.1.7 Výsledky ov ení dosažené p esnosti 

Uvede se zp sob ov ení dosažené p esnosti (§ 59 ods.5 vyhlášky 461/2009Z.z.) 

Výsledek ov ení se uvede v íselné form  a ve form  klauzule srozumitelnou 

formou, nap .: P esnost ur ení sou adnic odpovídá p edpis m. 

Tabulka 5: Kontrola dosažené p esnosti 

 

 
!  

 
∀#  

∗) ∃∀ ∀,),. ∀,),∗ &)&∀ &)∃& &)∀& /  

∃∀) ∃, ∃∀)∃& ∃∀)&∋ &)&∃ &)&∋ &)∃− /  

∃,) ∃+ ∋),& ∋)∀∋ &)&∃ &)&∋ &)∃∗ /  

∀&) ∃∋ ∃)∋. ∃)∋∗ &)&∀ &)&− &)∃. /  

∃∋) ∀, ∃%)∗. ∃%)∗∗ &)&∀ &)&∋ &)∃∋ /  

∀,) ∀∀ ∃)∋. ∃)∋+ &)&∃ &)&− &)∃. /  

∀∀) ∀. ∃,)∋. ∃,)∋. & &)&∋ &)∃− /  

,&) ,∃ +)−. +)−. & &)&− &)∃% /  
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7 VYTY ENÍ VLASTNICKÝCH HRANIC POZEMK  

Vyty ování hraníc pozemk  je geodetická innost, kterou se v terénu vyzna í 

poloha lomových bod  hranice pozemku nebo jiné hranice. Podklady na vyty ování hraníc 

pozemk  poskytuje na požádání katastrální ú ad. Vytý ené hranice pozemk  se trvale 

vyzna í ve všech lomových bodech dot ených hraníc pozemku, pokud vlastníci vyjád í 

souhlas s vyty enou polohou t chto bod . 2

Na vyty ování hranic pozemku se použijí p ednostn  ty podklady, ve kterých jsou 

originální údaje ze souboru lomových bod  nebo mapy, které byli z nich vyhotoveny nebo 

jejich p esné kopie. Jsou to: polní ná rty vyhotovené p i p vodním mapování, m ické 

ná rty z nového m ení, z obnovy operát  KN (THM, ZMVM), seznam sou adnic 

podrobných bod  v S-JTSK, fotogrammetrické ná rty na obnovu operát  KN, vyšet ovací 

ná rty a soupisy nemovitostí z obnovy operát  KN novým mapováním, geometrické plány, 

katastrální mapa KN (THM, ZMVM) nebo katastrální mapa bývalého pozemkového 

katastru.   

7.1 Výsledný operát z vyty ování hranic pozemk   

Výsledný operát obsahuje: 

- Vyty ovací ná rt, 

- Technickou zprávu o vytý ení hranice pozemku, 

- Seznam sou adnic bod , 

- Protokol o vytý ení hranic pozemk . 

7.1.1 Vyty ovací ná rt 

Vyty ovací ná rt obsahuje: 

- Popisné pole, 

- Grafické znázorn ní, 

- Polární vyty ovací prvky v p ehledné tabulce. 
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7.1.2 Technická zpráva o vyty ení hranice 

Samostatná technická zpráva se vyhotovuje, pokud postup p i vyty ení není možné 

z prostorových d vod  popsat v protokolu o vyty ení hranic pozemku. 

V technické zpráv  je uveden zejména postup m ických a vyty ovacích prací, 

použité podklady, zp sob ov ení identických bod , zakládání vyty ovací sít  a údaje 

o ur ení srážky v použitých grafických podkladech. 

7.1.3 Seznam sou adnic bod  

Sou ástí operátu vyty ování hranic pozemku je i seznam sou adnic použitých 

a vyty ených bod . Nov  ur ených bod  PBPP. íslování bod  v seznamu sou adnic se 

musí shodovat s íslováním bod  v ostatních ástech operátu vyty ení hraníc pozemku.  

 

7.1.4 Protokol o vyty ení hranice pozemku 

Protokol o vyty ení hranice pozemku obsahuje: 

- Jméno a adresu vyhotovitele, 

- íslo objednávky, 

- Datum vyty ení hranice pozemku, 

- Jméno a adresa objednavatele vyty ení hranice pozemku, 

- Údaje o vyty ování hranic pozemk  s udáním katastrálního území obce, okresu, 

kraje a parcelních ísel p edm tných pozemk , 

- Údaje o použitých podkladech, podle nichž bylo vyty ení provedeno a stru ný 

popis postupu vyty ovacích prací, 

- Zp sob ozna ení lomových bod  vyty ené hranice pozemku, 

- Vyjád ení zú astn ných stran, které byly seznámeny s výsledkem vyty ení 

hranic pozemku s uvedením jména, adresy, práva k pozemku a s jejich podpisy, 

- Jméno, razítko a podpis osoby, která hranici vyty ila, 

- Datum, razítko a podpis autorizovaného geodeta a kartografa a text 

„Náležitostmi a p esností odpovídá p edpis m“. 
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7.2 Protokol o vyty ení hranice pozemku 

Vyhotovitel: Bc. Jana Lichtnerová, Hviezdoslavova 274/3, 965 01 Žiar nad Hronom 

íslo objednávky: 119/11  

 

Dne: 14.9.2011  byla na žádost: Anton Budínského, Kolibská cesta 654, 968 01 Nová Ba a 

Vyty ena hranice mezi pozemky . 6687/1 a 6687/2,3 

Kat. Území: Nová Ba a Obec: Nová Ba a 

Okres: Žarnovica Kraj: Banskobystrický 

 

Vyty ovací ná rt . 276 

Vyty ení bylo provedeno na podklad : 

katastrální mapy bývalého pozemkového katastru a geometrického plánu.                            

 

Popis postupu vyty ovacích prací:  

Hranice byla vyty ena kombinací polární a ortogonální metody, vyty ovací prvky byly 

vypo teny ze sou adnic podrobných bod  a kontrolní odm ené z katastrální mapy. 

 

Vyty ené lomové body hranice pozemk  byly v p írod  ozna eny d ev nými kolíky 

Zú astn né strany potvrzují, že byly seznámeny s pr b hem a ozna ením vyty ené hranice 

pozemk . 

 

P íjmení, jméno: Adresa: vztah ú astníka k pozemk m: Podpis: 

Anton Budinský Kolibská 654, Nová Ba a vlastník parc. 6687/2,3 

Ábel Se iansky, Lietajová 335, Nová Ba a vlastník parc. 6687/2,3 

Anna Kornalíková, Drábiková, Lú ní 940, Lom, R vlastník parc. 6687/2,3 

 

Zú astn né strany mají – nemají k vyty ené hranici pozemk  tyto p ipomínky: 

P ítomní vlastníci nemají námitky k vyty ené hranici. 

 

(razítko a podpis) Náležitostmi p esností odpovídá p edpis m (autoriza ní ov ení) 
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8 POUŽITÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

8.1 Program Kokeš 10.8 – GPL 4.10 verze 

Nástavba GPL je ur ena na tvorbu geometrických plán  v prost edí grafického 

systému Kokeš pro Windows. Výstupy vytvo ené funkcemi této nástavby odpovídají 

platným p edpis m. Nástavba byla vytvo ena s úmyslem usnadnit tvorbu geometrických 

plán , zvýšit kvalitu p edávaných výstup  jak v analogovém tvaru, tak ve tvaru digitálním 

na pam ovém médiu. 

Otev ení projektu: Funkce umož uje vytvo ení nového projektu nebo otev ení již 

existujícího GP. Pokud se zadá neexistující název (6 znak ), vytvo í se v aktuální složce 

nový projekt se zadaným názvem. P i vytvo ení nového projektu se založí a následn  

otev ou nové prázdné soubory projektu GP (výkresové a databázové). Po založení 

(otev ení) projektu se zobrazí úvodní dialog se základními informacemi o GP, které jsou 

použity p i vytvá ení popisek GP, ná rtu a exportu do XML. Pokud se p i zakládání 

nového projektu základní informace nevyplní, je možné je kdykoliv doplnit funkcí 

Informace o projektu. 

Projekt GP obsahuje celkem 23 soubor . 1 hlavní inicializa ní soubor, 9 

databázových soubor  výkazu vým r, 2 textové soubory, 1 seznam sou adnic a 10 výkres .  

Hlavní inicializa ní soubor: 

název projektu. PGP soubor informací a nastavení v projektu. 

Databázové soubory jsou:  

název projektu. GPD databázový soubor díl ,  

název projektu. GPK databázový soubor kontrolních om rných mír,  

název projektu. GPN databázový soubor nového stavu C,  

název projektu. GPO databázový soubor vlastník , 

název projektu. GPP databázový soubor dosavadního stavu ur eného operátu 

název projektu. GPS databázový soubor staveb 

název projektu. GPV databázový soubor dosavadního stavu C 

název projektu. GPZ databázový soubor poznámek 

název projektu. VYP databázový soubor výpo etního protokolu 

Textové soubory:  

název projektu. TXT textový soubor výkazu vým r 
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název projektu. TXT textový soubor protokolu kontroly 

Seznam sou adnic: 

název projektu. SS seznam sou adnic GP 

Výkresové soubory: 

název projektu exp. VYK výkres souboru zm n pro katastr C 

název projektu EXU. VYK výkres souboru zm n pro katastr UO 

název projektu g. VYK výkres geometrického plánu 

název projektu i. VYK výkres mapy katastru (podkladový výkres) 

název projektu m. VYK výkres m ického ná rtu 

název projektu n. VYK výkres nového stavu 

název projektu p. VYK pracovní výkres 

název projektu tra. VYK výkres transformovaného souboru zm n pro katastr 

název projektu v. VYK výkres dosavadního stavu C, UO a právního stavu 

název projektu VU. VYK výkres nového stavu UO 

Vrstvy pracovního výkresu: 

KLADPAR hranice KN parcel rejst íku „C“ 

ZAPPAR hranice druh  pozemk  

LINIE ostatní linie 

ZNA KY ostatní zna ky 

POLYGON popis a zna ky polygonových bod  

POPIS územních celk  

OBVOD m ické skupiny (vrstva dopln ná, není p edm tem GP) 

KATUZ hranice katastrálního území 

UOV vlastnické hranice PK parcel, parcel rejst íku „E“ 

NKLADP nové vlastnické hranice vytvo ené v GP 

NZAPP nové hranice druh  pozemk  vytvo ené v GP 

TARCHY hranice arch 

OBVODPPPU hranice obvodu projektu pozemkových úprav 

Vrstvy tiskových výkres  MN, GP (automaticky generované): 

TLA1 tisková vrstva erná dosavadní stav 

TLA2 tisková vrstva ervená nový stav 

KOTA vrstva om rných mír 
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CBOD1 vrstva s ísly bod  dosavadního stavu 

CBOD2 vrstva s ísly nových bod  

TARCHY hranice arch  

STAPRA hranice stavu právního s díly 

PRAC hranice plotem a zdí 

Založení projektu. P i založení nového projektu geometrického plánu je t eba 

vyplnit Informace o projektu.  

Nastavení m ítka výkres  v dialogu Informace o projektu p es tla ítko M rky a 

kvalita.  

Import mapy katastru (VYK, VGI, VTX) a Import bod  seznamu (SS, STX) do 

projektu geometrického plánu.  

Postup p i vytvo ení seznamu sou adnic z výkresu:  

zav ení souboru SS, který se automaticky založil p i vytvo ení nového projektu 

(název projektu. SS)  

spušt ní funkce Seznam ZS z výkres  vybrat soubor SS, který jsme zav eli (název 

projektu. SS), p epíšeme ho a vybereme množinu bod , které chceme p idat do ZS.  

Vygenerování pracovního výkresu. Pokud máme mapu katastru (podklad) v 

íselném tvaru, tak funkce vytvo í pracovní výkres z podkladu rozbitím objektové kresby 

na jedno árové bez transformace.  

Kontrola mapy katastru. Kontrola zjistí, zda v podkladovém výkresu - map  

katastru jsou n jaké syntaktické nebo topologické chyby.  

Generování výkresu dosavadního stavu. Pokud máme pracovní výkres v podob  

dosavadního stavu, spustíme funkci Operace s výkresy a Vytvo ení dosavadního stavu. 

Vygenerován výkres dosavadního stavu se automaticky nastaví jako aktivní. Uživatelé 

n kdy myln  po vygenerování výkresu dosavadního stavu provád jí zm ny, které 

znázor ují pr b h nového stavu p ímo do výkresu dosavadního stavu. Tyto i všechny další 

zm ny, které budeme pot ebovat na generování výkres  dosavadního stavu, nového stavu, 

objekt  UOV, právního stavu a díl  je však t eba provád t v pracovním výkresu, který si 

t eba nastavit jako Aktivní výkres.  

Znázorn ní zm n v dosavadním stavu a generování výkresu nového stavu. V 

pracovním výkresu použitím výpo etních nástroj  aplikace Kokeš v menu Výpo ty 

vyneseme do výkresu nové body. Následn  použitím funkci Tvorba áry, Tvorba textu 
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a Tvorba zna ky znázorníme pr b h nového stavu do vrstev NKLADP, NZAPP. Funkcemi 

Zm na hraníc a Zm na textu, zna ky zrušíme neplatný stav. Po znázorn ní všech zm n do 

pracovního výkresu spustíme funkci Operace s výkresy a Vytvo ení nového stavu. 

Vygenerován výkres nového stavu se automaticky nastaví jako aktivní. Pokud jsme se p i 

vytvá ení nového stavu spletli a zjistíme to, až po vygenerování výkresu je možné chybu 

v pracovním výkresu opravit, následn  znovu spustit funkci na vygenerování výkresu 

nového stavu, p i emž je t eba zakliknout položku zrušit grafické objekty, které jsme 

vytvo ili p edchozím generováním.  

Generování výkresu ur eného operátu. Pokud ešíme v geometrickém plánu i 

právní stav, spustíme následn  funkci Operace s výkresy a Vytvo ení objekt  UOV 

(polynomem nebo všechny objekty).  

P enos dat z grafiky do výkazu vým r v po adí: dosavadní stav KN, parcely PK, 

nový stav KN funkcí, kde si graficky vybereme parcely, které budou figurovat ve výkazu 

vým r.  

Generování výkresu právního stavu. Funkcí Operace s výkresy a Vytvo ení 

právního stavu vybereme graficky parcely registru C, které nemají založený LV, a 

spustíme funkci. Výkres právního stavu bude znázor ovat KN stav (parcely na LV) a UO 

stav.  

Generování díl  a jejich p enos do písemné ásti. Funkcí Operace s výkresy a 

Vytvo ení díl  vybereme graficky parcely, které chceme dílkovat. Jejich p enos z grafiky 

do výkazu vým r provede funkcí P enos grafiky do výkazu vým r.  

Generování výkresu souboru zm n pro katastr. Funkcí Operace s výkresy a 

Vytvo ení souboru zm n pro katastr vygenerujeme výkres, který bude pak následn  

exportován do VGI funkcí Export VGI. P ed samotným exportem t eba spustit Kontrolu 

souboru zm n pro katastr a opravit p ípadné chyby ve výkrese.  

Sestavení m ického zápisníka. M ický zápisník se sestaví automaticky z 

použitých výpo etních úloh v menu Tabulka výpo t . Je možné v n m editovat jednotlivé 

ádky, p esouvat výpo tové funkce, zobrazit kresbu do MN (až po vygenerování výkresu 

MN), p ípadn  vytisknout jej do výkresu nebo p ímo na tiskárnu.  

Sestavení výkazu vým r provedeme funkcí Výkaz vým r a Tvorba, p i emž si 

m žeme zvolit sestavení stavu KN, stavu KN s díly nebo stavu právního. V dialogu 

Dosavadní parcely, Nové parcely, PK parcely lze editovat údaje o parcelách, které byli 
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p eneseni z grafiky, a tedy vstupují do výkazu vým r. V dialogu Nové parcely je možné 

zadat zp sob využívání pozemku, p ípadn  druh stavby. Výkaz vým r lze tisknout ve 

formátech: široký (s o íznutím), široký na A3, úzký (s o íznutím) a to bu  do výkresu, 

nebo p ímo na tiskárnu. Výkaz vým r je možné exportovat do elektronické formy 

tla ítkem Export do XML.  

Generování výkresu m ického ná rtu. Výkres m ického ná rtu dostaneme po 

spušt ní funkce Operace s výkresy a M ický ná rt. Do výkresu je možné p enést 

výpo etní úlohy z m ického zápisníku, vybarvit spalné a nespalné budovy a p ímo 

editovat kresbu. Nazna ení kladu mapových list  se vytvo í podle m ítka, která je zadána 

v dialogu Informace o projektu. Rozpisku m ického ná rtu vyvolá z dialogu Tabulka 

m ického ná rtu.  

Generování výkresu geometrického plánu. Výkres m ického ná rtu dostaneme po 

spušt ní funkce Operace s výkresy a Geometrický plán. Rozpisku m ického ná rtu vyvolá 

z dialogu Tabulka geometrického plánu.  

Postup: 

- V programu Kokeš jsem si založila nový projekt GPL (skládá se z výkres ) 

soubor  jako dosavadní stav, zm ny a nový stav. 

- Zazna ila jsem vyhotovitele GP, katastrální území, parcelní íslo, mapový list, 

p id lení ísla ZPMZ a podlomení parcely, m ítko mapy 1:2000, charakter zm ny GP, 

ozna ení hranic, to vše jsou údaje do rozpisky. 

- Založí se projekt. P es operaci s výkresy Importovat výkres dosavadního stavu. 

GPL zruší objekty a z stane nám len liniová kresba, t eba poupravit parcelní ísla 

a symboly tak, abychom m li referen ní bod textu uvnit  objektu.  

- Pro ZPMZ si zvolíme vhodné m ítko. 

- Operací s výkresy dáme vyhotovit vytvo ení dosavadního stavu. P idáme ur ený 

operát dosavadního stavu, když jdeme ešit vlastnická práva.  

- Pro pot ebu zobrazení zm n si na teme výkres s body. Importujeme dosavadní 

body.  

- V pracovním výkrese si ud láme zm ny, ili tvorba linie, nová linie a vykreslíme 

si novou hranici. Která kopíruje hranici pozemkového katastru, nebo  obnovujeme 

p vodní hranici.  
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- P es tvorbu textu vytvo íme parcelní ísla nového stavu pro každou novou 

parcelu. Vytvo íme nové symboly pro nové parcely.  

- GPL P esun rušení hranic vyzna íme hranici kterou rušíme. Dáme vygenerovat 

nový stav. Na to abychom mohli vytvo it výkaz vým r pot ebujeme databázi. GPL výkres 

dosavadního stavu KN ozna íme parcely z nichž vycházíme, barevn  ozna eny (modrá). 

GPL výkres nového stavu KN ozna íme parcely, barevn  ozna eny (zelená). Máme výkaz 

vým r dosavadní a nový stav bez právního stavu. GPL výkres ur ený operát dosavadní 

stav ozna it parcely, barevn  ozna eny (bíla).  

- Vygenerovat výkres ur ený operát dosavadního stavu. Probrat PK parcely do 

výkazu vým r. GPL operace z výkres  právní stav ozna it parcely, které nemají LV, 

vytvo it výkres díl . Ozna it parcely, pro které chceme díly. Probrat všechny díly do 

výkazu vým r. Sestavení výkazu vým r.  

- Editovat PK parcely a doplnit LV a druh pozemku. K jednotlivým parcelám se 

p id lí nový vlastník nebo dosavadní.  

- Vytvo ení výkresu ZPMZ. Nastaví se m ítko a kvalita výkresu. ZPMZ je 

v m ítku 1:500. GPL m ené údaje vypo ítat dávkou, ukládá si vyty ovací prvky na 

jednotlivé body. Dáme tisk, vyrobí se komplet tabulku ZPMZ. Tabulka ZPMZ p ebírá 

údaje z rozpisky. Výpo tový protokol obsahuje m ené údaje. Tabulka GP vytvo it ve 

výkrese pro GP. Výkaz vým r tisk. Dopíše se poznámky do výkazu vým r.     

8.2 Microsoft Word 

Zpracování písemné ásti diplomové práce a její úprava. 
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9 ZÁV R 

Ve své diplomové práci jsem ešila geometrický plán na obnovu hraníc p vodní 

parcely . 3163/2, 3163/3 a 3163/4 a ur ení vlastnických práv parc. . 6676/8 a 6676/9, 

6678/5 a 6678/6, 6675/6, 6687/2 a 6687/3 v katastrálním území Nová Ba a. 

Na katastrální map  bývalého pozemkového katastru (v souboru grafických 

informací) se evidují pozemky, jejich hranice v terénu již neexistují a jsou slou eny do 

hon , které využívá zem d lská výroba. V souboru popisných informací jsou tyto parcely 

evidované v registru EKN, parcelní íslo, vým ra, druh pozemku a vlastník je založen na 

LV 5412. P e parcele na Katastrální map  nejsou evidované vlastnické vztahy v registru 

CKN. Porovnáváme ob  katastrální mapy a je pot ebný geometrický plán (identifikace). 

Tato asto provád ní geodetická innost je zna n  náro ná. Zvlášt  pokud nastane p ípad, 

kdy geometrické a polohové ur ení pozemk  je ur eno pouze zobrazením pr b hu hranic 

v katastrální map  v grafickém operátu d ív jší pozemkové evidence. Konkrétn  tomuto 

problému jsem se v novala v teoretické ásti. 

P í p íprav  podklad  na katastrálním ú ad  jsem zjistila nesoulad mezi vým rami 

parcely EKN evidované v souboru písemních informací a grafickými vým rami v souboru 

grafických informací. Tento fakt je uveden v poznámce výkazu vým r.: Vým ra parcely . 

3163/2, 3163/3, 3163/4 upravená podle skute ného stavu, v smyslu § 59 katastrálního 

zákona. 

P i využívání nové m ické techniky GNSS se urychluje m ení, jedná se o 

transformaci sou adnic mezi ETRS89 a S-JTSK, kde je t eba použít nap . lokální 

transforma ní klí e. M žeme nahrát sou adnice do pam ti p ístroje GPS jako textový 

soubor a na základ  tohoto souboru m žeme hned vyty ovat lomové body hranic v terénu. 

ÚGKK rozhodl p istoupit k výpo tu nové, p esn jší realizace S-JTSK03. Od 1. 4. 2011 se 

nový systém p edává ve vrstv  HRPAR v elektronické form . Vzniká jakási nová vrstva 

mapy s vyšší p esností ur ení sou adnic bod , pro použití v budoucnu. 

Dalším krokem byla rekognoskace terénu. Na míst  ur ení jsme si ur ili m ickou 

sí , ze které jsme zam ili stávající lomové body hranic pozemku. Sou adnice lomových 

bod  pozemk , které nebyly vedeny v katastrální map , byly zjišt ný pomocí transformace 

podkladu do JTSK. Jako identické body jsem použila dva lesní mezníky a dva podrobné 

body. Následn  jsem zpracovala ZPMZ a vyty ovací ná rt, p ipravila jsem si vyty ovací 
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prvky, pomocí kterých jsme pozd ji vyty ili v terénu za ú asti vlastník  lomové body 

hranice pozemk . Vlastníci se dohodli na t chto podmínkách: rozd lení nemovitostí tak, 

aby m l každý p ístup na sv j pozemek. P vodní návrh byl rozd lení celku p í ným 

zp sobem, avšak to nevyhovovalo všem zú astn ným vlastníkem z d vodu omezeného 

p ístupu na pozemek 6687/2. 

Vlastníci nám podepsali protokol o vyty ení na znak souhlasu s vytý ením 

lomových bod  hranice, kde se uvádí, že p ítomní vlastníci nemají námitky k vyty ené 

hranici. 

Zakon ením prácí tedy bylo samotné vyty ení, ozna ení lomových bod  

vlastnických hraníc a vyhotovení geometrického plánu. 

Po autoriza ním a ú edním ov ení geometrického plánu a založení jednoho 

originálu do dokumentace na katastrálním ú ad , vlastníci požádali o zápis geometrického 

plánu na katastrálním ú ad . 

Tím jsem dosáhla, že zápisem geometrického plánu do katastru nemovitostí se 

parcely . 3163/2, 3163/3, 3163/4 zaevidují do souboru grafických informací na katastrální 

mapu KN a do souboru písemných informací v rejst íku CKN se zapíší na LV 5412 jako 

parcely CKN a parcely v rejst íku E KN zaniknou.  

Geometrický plán a všechny p ílohy odpovídají náležitostmi a p esností právním 

p edpis m. Geometrický plán m že byt spolu s právní listinou použit pro zápis do katastru. 
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