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Anotace 
Ve své diplomové práci jsem se zabývala zpracováním geometrického plánu pro 

dopln"ní souboru geodetických informací o pozemky dosud vedené ve zjednodušené 

evidenci v katastrálním území Domašov u Jeseníka. Ukazuje postup prací od vyhledání 

podklad# na katastrálním pracovišti, zam" ení zm"ny a následné vyty!ení v terénu. Dále 

popisuje vyhotovení, ov" ení a potvrzení geometrického plánu, který spolu se souhlasným 

prohlášením bude p edm"tem zápisu do katastru nemovitostí. 

 

Klí ová slova: geometrický plán, soubor geodetických informací, zjednodušená 

evidence, katastr nemovitostí, souhlasné prohlášení 

 

 

 

Summary 
 

In my thesis, I have dealt with the processing of a survey sketch for addition of 

a land still registered in simplified land inventory of the cadastral district Domašov 

u Jeseníka into the survey data file. It shows the working method including data tracing at 

the cadastral office, survey of the change and the subsequent field demarcation. Further on, 

it describes the issuing, verification and certifying of the survey sketch, which will be, 

along with an affirmative declaration, subject to an entry into the land register.  

 

Keywords: survey sketch, survey data file, simplified land inventory, land register, 

affirmative declaration 
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Seznam použitých zkratek:  

BPEJ bonitovaná p#dn" ekologická jednotka 

%SN !eská technická norma  

DKM digitální katastrální mapa 

DPI Dot Per Inch 

GP geometrický plán 

GPU geometrické a polohové ur!ení 

GÚ geodetické údaje 

ISKN Informa!ní systém katastru nemovitostí 

JPÚ jednoduché pozemkové úpravy 

KK kód kvality 

KM katastrální mapa 

KMD katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK 

KM-D katastrální mapa digitalizovaná v S-SK 

KN katastr nemovitostí 

KO katastrální operát 

KPÚ komplexní pozemkové úpravy 

k.ú. katastrální území 

PK pozemkový katastr 

PM typ  ízení, podklady pro m" ení 

ppm par per milion, 1 milióntina 

PPBP podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK sou adnicový systém Jednotné trigonometrické sít" katastrální 

SGI soubor geodetických informací 

SPI soubor popisných informací 



 

TB trigonometrický bod         

TL triangula!ní list 

ÚOZI ú edn" oprávn"ný zem"m" ický inženýr 

VFK vým"nný formát katastru  

ZB zajiš&ovací bod 

ZE zjednodušená evidence 

ZhB zhuš&ovací bod 

ZPBP základní polohové bodové pole 

ZPMZ záznam podrobného m" ení zm"n 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá zpracováním geometrického plánu pro dopln"ní 

souboru geodetických informací o pozemky dosud evidované zjednodušeným zp#sobem  

v katastrálním území Domašov u Jeseníka, jeho následným vyty!ením v terénu a 

zp esn"ním geometrického a polohového ur!ení pozemku. 

Je to jeden ze zp#sob# tzv. „zreáln"ní“ pozemk#. Mezi další pat í tvorba 

nem" ického záznamu !i záznamu podrobného m" ení zm"n, vyhotoveného katastrálním 

ú adem. V tomto p ípad" se body na nové hranici nevyty!ují. 

Geometrický plán pro up esn"ní údaj# o parcele podle p íd"lového  ízení.  Provádí 

se tam, kde nejsou p id"lené nemovitosti jednozna!n" ur!eny. Pozemky nemají parcelní 

!ísla podle bývalého pozemkového katastru, není uvedena jejich vým"ra, nebo je ur!ena 

jen p ibližn". 

Problematikou dopl$ování pozemk# evidované zjednodušeným zp#sobem do SGI 

se ve v"tším rozsahu, p evážn" v extravilánu zabývají pozemkové úpravy. M#žeme je 

rozd"lit na  jednoduché pozemkové úpravy JPÚ a komplexní pozemkové úpravy KPÚ. 

Pozemkovými úpravami se ve ve ejném zájmu  prostorov" a funk!n" uspo ádávají 

pozemky, scelují nebo d"lí a zabezpe!uje se jimi p ístupnost a využití pozemk# a 

vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvo ily podmínky pro racionální hospoda ení 

vlastník# p#dy [5]. Komplexní pozemkové úpravy  eší zem"d"lskou p#du zpravidla na 

celém katastrálním území. Je-li nutné vy ešit nap . lokální protierozní nebo 

protipovod$ové opat ení, zp ístupn"ní pozemk#, up esn"ní !i rekonstrukce p íd"lu 

provád"jí se formou jednoduchých pozemkových úprav.  

Obnova katastrálního operátu na digitální !i digitalizovanou mapu novým 

mapováním by byla nejkvalitn"jší, ale také nejdražší. V sou!asné dob" se p evážn" 

používá obnova p epracováním SGI a p evod !íselného vyjád ení analogové mapy do 

digitální podoby. Samoz ejm" záleží na p#vodních podkladech daného katastrálního 

území.  

Obecn" lze  íci, že digitalizace je v sou!asnosti nejd#ležit"jší úkol resortu. 

Vektorová mapa m#že mít formu digitální katastrální mapy (DKM), katastrální mapy 

digitalizované v sou adnicovém systému JTSK (KMD) nebo katastrální mapa 
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digitalizovaná v sou adnicovém systému stabilního katastru (KM-D). K 31.8.2011 [8] bylo 

katastrální mapou v digitální podob" pokryto 60% území %eské Republiky, na zbylé !ásti 

je mapa analogová. Ta je vedená na plastové fólii a po automatizovaném procesu p evodu 

je k dispozici v rastrové podob". P edpokládaný konec digitalizace je stanoven k 1.7.2017, 

tedy zhruba po 20 letech od jejího zahájení. 

1.1. Historie a mapování v lokalit" 

N"co málo z  historie katastrálního území Domašov u Jeseníka. N"mecký název 

Thomasberg, vrch pat ící Tomášovi, se ozna!uje od roku 1284. Byl od po!átku osídlen 

p evážn" n"meckými kolonisty. Ze 16.století pocházejí i pozemkové knihy. Na základ" 

mnichovského diktátu byl celý frývaldovský (jesenický) okres p ipojen k nacistickému 

N"mecku. Po 2. sv"tové válce zapo!al odsun n"meckého obyvatelstva a došlo k novému 

osídlení Dolního a Horního Domašova [10]. 

Sou!asné mapování daného území vycházelo ze stabilního katastru, z m" ítka mapy 

1:2880 z roku 1836, jak je znázorn"no na obrázku 1. 

 V daném katastrálním území je povinnost m" ení v S-JTSK. Jedná se o systém 

jednotné trigonometrické sít" katastrální, jenž je závazným geodetickým referen!ním 

systémem na území %eské republiky pro zem"m" ické !innosti. Tento systém je definován 

Besselovým elipsoidem a K ovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné 

poloze [6]. 

Katastrální mapa analogová má n"kolik forem. Nejrozší en"jší je mapa sáhového 

m" ítka 1:2880 vedená na plastové fólii. Tato mapa je sice pokra!ovatelem mapy bývalého 

stabilního katastru, avšak  nikoli v p ímé návaznosti, ale už jako její nejmén" t etí 

odvozenina [12]. 

Více jak polovina území našeho státu je pokryta mapami stabilního katastru. 

P#vodn" byly tvo eny pro každé katastrální území zvláš&, tvo ily samostatnou jednotku, 

tzv. mapy „ostrovní“. V šedesátých letech minulého století byly sestaveny do souvislého 

zobrazení. 
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Obrázek 1 – Snímek mapy PK  .2 

Mapy z období Rakouska-Uherska vznikaly v m" ítku 1:2880. Tehdejším 

požadavkem bylo, aby !tvercová plocha v terénu o vým" e jednoho dolnorakouského jitra 

se zobrazila na map" jako !tverec o stran" jednoho palce. Jitro p edstavovalo !tverec 

o'délce 40 x 40 sáh#, sáh se d"lil na 6 stop a stopa na 12 palc#. To znamená 40 x 6 x 12 = 

2880. Jeden palec v map" znázor$oval 2880 palc# v p írod". Pro m"sta a cennou p#du byla 

použita i m" ítka 1:1440, 1:720 [11]. 

Metrická míra byla uzákon"na v roce 1871, s povinností ji užívat v Rakousku-

Uhersku od 1. ledna 1876. A tímto byla stanovena další dekadická m" ítka map 1:2500 a 

p íložné mapy pro místní tra& 1:1250 a 1:625. 
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1.2. Popis lokality 

Zájmová oblast leží v Obci B"lá pod Prad"dem, za hranicí intravilánu (obrázek 2). 

Od západu tvo í p írodní hranici Mlýnský potok, z východu oplocené pozemky zahrad. 

Severní dominantu ur!uje kostel svatého Tomáše Apoštola a linie sousedního katastrálního 

území Adolfovice. Jedná se o zatravn"né pozemky, vedené v katastru nemovitostí  jako 

orná p#da.  

 

               Obrázek 2 – Snímek KM, mapy PK a ortofotomapy 

Na dohled je zarostlé tzv. lehké opevn"ní z II. sv"tové války, a to vzor 37, 

vybudované na konci roku 1937. Linie !ítá 53 objekt# ve dvou  adách a m"la být dopln"na 

dalšími sruby t"žkého opevn"ní. K jejichž realizaci nedošlo. 
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2. P#ípravné práce  

Vyhotovení geometrického plánu a vyty!ení hranic pozemk#, kterým se v"nuje tato 

diplomová práce, mohou vykonávat jen odborn" zp#sobilé osoby. 

Za odborn" zp#sobilou osobu k výkonu zem"m" ické !innosti se považuje fyzická 

osoba s ukon!eným st edoškolským nebo vysokoškolským vzd"láním zem"m" ického 

sm"ru [4]. 

2.1. Zadání zakázky 

Od objednavatele zakázky byl dán požadavek vyzna!it parcely ZE do katastru 

nemovitostí, tzv. je „zreálnit“. Cílem je budoucí výstavba n"kolika nízkoenergetických 

rodinných domk#. Zhodnocením situace, ur!ením m"rných jednotek a stanovením 

p edb"žné ceny došlo k ústní dohod" mezi dodavatelem a odb"ratelem na vytvo ení 

geometrického plánu pro dopln"ní souboru geodetických informací o pozemky dosud 

evidované ve zjednodušené evidenci, pokud se jeho hranice vyty!ují a ozna!ují v terénu. 

Je dáno, že d"lit !i scelovat pozemky lze jen na základ" územního rozhodnutí nebo 

jiného rozhodnutí !i opat ení, které je p ílohou p i zápisu. Ovšem v tomto p ípad", kdy 

každá dot!ená parcela zjednodušené evidence bude mít sv#j obraz v podob" samostatné 

parcely katastru nemovitostí, není pot eba takového vyjád ení ze stavebního ú adu. 

2.2. Zajišt"ní podklad! 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje SGI a SPI. 

Dále to je mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázorn"ní nemovitostí 

spolu s p íslušnými písemnými údaji z ve ejných knih. Dalšími podklady jsou p evážn" 

ZPMZ, údaje o bodech ZPBP, ZhB a bodech PPBP, údaje o BPEJ ve form" po!íta!ového 

souboru nebo jako kopie grafického podkladu dle § 74 vyhl. 26/2007 Sb., v platném zn"ní.  

Z databáze ISKN, prost ednictvím webových stránek www.cuzk.cz [8], byly 

získány tyto údaje: 

• p ehledová mapa  TL 2621, obrázek 3. 
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Obrázek 3 – Triangula ní list 2621 

• geodetické údaje bod# TB 0926210040, ZhB 0926212320, 0926212410, 

0926212411, 0926212412 - p íloha !.4, 

• informace o dot!ených parcelách - KN st.14/1, st.15/1, 208/2, 209, 221/2, 341/1, 

361/1, 361/3, 361/4, 7029/6, PK 121, 125 díl 2 , 125 díl 1, 207 díl 1, 207 díl 2 , 

208 díl 1 , 208 díl 2 , 221 díl 1, 221 díl 2 , 222, 223, 7029 díl 3 - p íloha !. 3, 

Na Katastrálním pracovišti v Jeseníku, který spadá pod Katastrální ú ad pro 

 Olomoucký kraj, byly vyžádány tyto podklady: 

2.2.1. P#id"lení ZPMZ, PM 

• Bylo p id"leno !íslo ZPMZ 1301. Záznam podrobného m" ení zm"n se !ísluje 

pro každé katastrální území zvláš&, v  ad" od 0001 až 9999. 

• %íslo  ízení PM (845/2011-811), neboli podklad pro m" ení. Jedná se 

o identifika!ní !íslo, pod kterým se na katastrálním pracovišti evidují údaje 
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o zhotoviteli, !íslo geometrického plánu, zm"nou dot!ené parcely, rezervovaná 

parcelní !ísla.   

• A rezervováno podd"lení parcely 361 a to pro p"t nových pozemk#. Dot!ené 

parcely ZE se skládají z díl#, kdy každý z nich leží na jiné parcele KN a má 

jiného vlastníka. Podle § 28 odst. 14 vyhl. 26/2007 by bylo možné jedinému 

pozemku (222) dosud vedenému ve zjednodušené evidenci, nechat p#vodní 

ozna!ení, pokud by nedošlo k duplicit". Ale z d#vodu jednotnosti a p ehlednosti 

bylo p istoupeno k podd"lení kmenového !ísla parcely KN 361. 

2.2.2. Vým"nný formát katastru 

• Vým"nný formát ve tvaru *VFK (214_1301ex.vfk) slouží k vzájemnému 

p edávání dat mezi systémy ISKN. Je to vlastn" textový soubor, jenž se skládá 

z hlavi!ky, datových blok# a koncového znaku. Dovoluje, pomocí identifikátor#,  

propojení i s jinými informa!ními systémy.  

  Výstup obsahuje údaje z SPI o zm"nou dot!ených parcelách PK i KN, údaje 

o vlastníkovi, vým" e, druhu pozemku a zp#sobu využití. A také údaje o SGI, jež 

obsahují sou adnice polohy a obrazu a vektorovou kresbu, byla-li v okolí provedena 

zm"na. 

2.2.3. Mapové podklady 

• Kopie analogové mapy KN V.S.VIII-4-19 (p íloha !. 1).   

Uvnit  mapového rámu tvo í popis katastrální mapy !ísla polohového bodového 

pole, místní a pomístní názvosloví, ozna!ení parcel parcelními !ísly a mapovými 

zna!kami. 

Vn" mapového rámu jsou vepsány mimorámové údaje, mezi které pat í název 

Katastrální mapa, ozna!ení mapového listu a sousedních mapových list#, m" ítko, 

údaje o sou adnicovém systému, údaje o vzniku KM a o jeho poloze ve správním 

!len"ní, tirážní údaje a okrajové ná!rtky [1]. Jeden z d#ležitých parametr# je srážka 

mapového listu, která je zde  také uvedena. 
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Jedná se o mapu souvislého zobrazení, kdy na jednom mapovém listu jsou 

zobrazena dv" katastrální území, Adolfovice a Domašov u Jeseníka. Každé má 

jinou p í!nou a podélnou srážku. V rámci této práce, bylo pomocí srážkového 

m" ítka provedeno ov" ení srážky uvedené na mapovém listu V.S. VIII-4-19 

(obrázek 4). Udává se v procentech  na jedno desetinné místo. 

Srážka mapy má povahu systematické chyby a m"ní se s !asem. Plošná hodnota 

srážky má vliv na výpo!et vým"r a ur!í se jako sou!et pr#m"rných délkových 

srážek podle vzorce ,svsdp +=  kde  p = velikost plošné srážky, sd = pr#m"rná 

délková srážka ve sm"ru východ - západ, sv = pr#m"rná délková srážka ve sm"ru 

sever - jih. Hodnoty sd, sv se vypo!tou dle vzorc# [7]:       
4

3221 sdsdsd
sd

++
=  

                    
4

3221 sdsvsv
sv

++
=  

Rozm"r rámu mapového listu v m" ítku mapy 1:2880 má velikost D = 658,5mm, 

V= 526,8 mm.  

Om" ení srážkovým m" ítkem a spo!tení dle p edcházejících vzorc#: 

sd =  643,98 (25 dílk# odpovídá celé délce sek!ního rámu) 

sv = 519,43 (12 dílk# v p í!ném sm"ru pro k.ú. Domašov u Jeseníka). 

Srážka se vypo!te pomocí srážkových modul#: 

%2,2100 ==
D

sd
q   %4,1100 ==

V

sv
r  

Výpo!et plošné srážky p(%)=q(%)+r(%) => p=3,6% 

Hodnota vypo!tené plošné srážky odpovídá její velikosti z mimorámových údaj#. 
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Obrázek 4 – Snímek mapy KN V.S.VIII-4-19 
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• Kopie analogové mapy d ív"jší pozemkové evidence PK !. 2 (p íloha !.2). 

• Kopie grafického podkladu se zobrazením obvod# a kód# BPEJ. Ta je výsledkem  

p i azení zákresu upravených obvod# BPEJ s grafickým p ehledem parcel ZE. 

Zhotovuje se v m" ítku, kladu a rozm"r# list# katastrální mapy, zpravidla 

s využitím obsahu mapy d ív"jší pozemkové evidence získaného rastrovým 

skenováním (obrázek 5).  

 

               Obrázek 5 – Snímek mapy BPEJ 

 

• Rastrová data v J-TSK ve tvaru *CIT. Jedná se jednobarevný !ernobílý formát 

typu m ížky v rozlišení 400 nebo 508 DPI. To znamená, že na jednom palci (2,54 

cm) je obsaženo 400 !i 508 bod#. %ím v"tší !íselná hodnota, tím vyšší hustota 

obrazové informace. Dále se v hlavi!ce skrývají údaje o umíst"ní a datum 

zhotovení. Aktualizace se provádí pomocí kartometrického skenování analogové 

mapy jednou za p#l roku, v rámci Olomouckého kraje jen na Katastrálním 

pracovišti v Olomouci. Používá se skener zna!ky Contex Chameleon TX36 

BASIC v.!. GL67D4B048P, jenž musí procházet každý rok platným atestem. 

Rastrový obraz mapového listu se na transformuje, pomocí afinní transformace, 

na známé sou adnice rámu mapového listu. P#vodní rastry nejsou totiž p ipojeny 
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do JTSK. V sou!asné dob" jsou data dostupná i p es webové stránky státní správy 

zem"m" ictví a katastru [8]. 

2.2.4. P!vodní výsledky zem"m"#ické &innosti 

• ZPMZ !. 97 z roku 1980 a !. 350 z roku 1994, jež  eší !ást zájmového území. 

Dále byly nalezeny p#vodní polní ná!rty okolních staveb z let 1893, 1905, 1931. 

Ukázka na obrázku 6 znázor$uje rozd"lení pozemku u kostela sv. Tomáše. 

Všechny nalezené podklady jsou v p íloze !. 18. 

 

 

Obrázek 6 – Ná rt z roku 1893 
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3. Zem"m"#ická &innost v terénu 

Zem"m" ické !innosti v terénu musí být provedeny tak, aby p i použití 

geodetických metod umožnily ur!it sou adnice podrobných bod# s p esností dle [1] 

a výsledek m" ení mohl být p esn" zobrazen a spojen s nezm"n"ným a správn" 

zobrazeným polohopisným obsahem katastrální mapy.  

3.1. Použité m"#ické p#ístroje a pom!cky 

Pro m" ení byl použit elektronický dálkom"r zna!ky SOKKIA SET 3X výrobní 

!íslo 10087 (obrázek 7) a odrazný hranol stejné zna!ky typu AP01, jehož technické 

parametry a kalibra!ní list jsou uvedeny v p íloze. !. 5.  

 

Obrázek 7 – Totální stanice Sokkia SET 3X 
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Úhlová p esnost p ístroje 3“/1 mgon/0,015mil, p esnost délkového hranolového 

m" ení ± (2+2 ppm) mm. 

Dále byly použity tyto pom#cky: d ev"ný stativ, výty!ka, 50m ocelové pásmo, 

d ev"né kolíky, znaky z plastu, h ebové zna!ky, kladivo, oranžová barva ve spreji, psací 

pot eby a ná!rtník. 

3.2. Rekognoskace v terénu 

Poch#zkou v terénu byly nalezeny dle GÚ zajiš&ovací body kostela svatého 

Tomáše ZB1 000926212411, ZB2 000926212412. Dále byly pohledem ov" eny viditelné 

orientace na st ed makovice kostela (ZhB !. 000926212410) a na patu ty!e antény na 

rozhledn" Zlatý Chlum TB !. 000926210040.  

Podle mapy d ív"jší pozemkové evidence a mapy katastru nemovitostí nebyly 

nalezeny žádné p#vodní znaky, a to zejména p i prohlídce b eh# Mlýnského potoka.  P i 

spojení obou map je jasn" z etelné, že vodní tok byl v dob" kolektivizace posunut, 

revitalizován a vyrovnán do linie o mnoho metr# dál, za obydlenou !ást obce.  

Dle p#vodních geometrických plán# ZPMZ !. 97 z roku 1980 a ZPMZ !. 350 

z roku 1994 byly pásmem ov" eny délky mezi ocelovými sloupky plotu (p íloha !.18). 

Nebyly p ekro!eny odchylky. 

P i rekognoskaci byla rozvržena m" ická sí&. Jednotlivé pomocné m" ické body 

4001 a 4002 byly stabilizovány h ebovými zna!kami do asfaltové komunikace. 

3.3. Zam"#ení dané lokality 

Geometrickým základem m" ení jsou body polohového bodového pole. Dle pot eby 

se dopl$ují pomocnými body. Veškeré podrobné body byly zam" eny polární metodou 

v první poloze dalekohledu a jedné  ad", délky se m" ily dvakrát. Na stanoviskách se 

registrovaly nejprve šikmé délky, vodorovné a zenitové úhly na body ZPBP, ZhB a poté na 

okolní body polohopisu. 

 Délka rajonu m#že být max 1000 m, p itom smí být nejvýše o 1/3 v"tší než délka 

m" ické p ímky, na kterou je rajón p ipojen nebo nesmí být v"tší, než je délka 

k nejvzdálen"jšímu orienta!nímu bodu. Orientace na stanovisku se provede vždy na 
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nejmén" dva dané body polohového bodového pole nebo na pomocné body. Nejmén" na 

jeden z nich se m" í také délka. Na stanovisku se pro kontrolu zam" í nejmén" jeden 

podrobný bod ur!ený též z jiného stanoviska [7].  

Byly zam" eny podrobné body, jednozna!n" identifikovatelné v terénu, zejména 

rohy budov, sloupky a rozhraní plot# (obrázek 8), betonový most, z etelné lomy horní 

hrany b ehu potoka. 

 

         Obrázek 8 – Zam!"ované podrobné body 

P i m" ení byl využit odrazný hranolový systém, pouze u dvou nep ístupných roh# 

dom# byl použit pasivní odraz pomocí laseru. P i zm"n" typu m" ení se m"ní i konstanty 

v menu totální stanice z 30 mm na 0 mm. 

Do zv"tšeného aktuálního snímku KM, který p edstavuje polní ná!rt (p íloha !. 6), 

se postupn" b"hem m" ení identické body ozna!ily !íslicemi, nazna!ily se druhy pozemk#, 

zp#sob oplocení, !ísla popisné rodinných a bytového domu a poloha stanovisek. Bylo 

provedeno nezávislé kontrolní m" ení pásmem u identických bod#, v délce do kladu 

pásma. Ná!rt byl dále dopln"n datem m" ení a !íslem zakázky. 



Bc. Jitka Tvrdo$ová: Geometrický plán pro dopln"ní SGI o pozemky dosud 
evidované ve zjednodušené evidenci v k.ú. Domašov u Jeseníka 

2012   15 

4. Výpo&etní práce  

Veškeré výpo!etní práce byly provedeny pomocí po!íta!ových programových 

prost edk#. 

4.1. Použitý software 

Pro p enos nam" ených dat z totální stanice do PC byl použit program Prolink 

Version 1.15. 

Všechny geodetické výpo!ty, grafické práce, výstupní formulá e byly vyhotoveny 

v programu Kokeš 10.53 fy. GEPRO, spol. s r. o., Štefánikova 52, Praha 5. Systém 

KOKEŠ zahrnuje editor rozsáhlých geografických dat uložených souborov" ve výkresech, 

rastrových podkladech a geodetických údaj# o bodech uložených v seznamech sou adnic. 

Také obsahuje moduly pro zpracování m" ení z terénu, geodetické a konstruk!ní výpo!ty, 

nástroje na kontroly a topologické úpravy dat a další. 

Je schopným nástrojem pro všechny b"žné geodetické práce a pro tvorbu a údržbu 

mapových d"l. Pro n"které speciální úlohy jsou ur!eny jeho další nadstavby, nap . Geplan, 

pro tvorbu tabulek geometrických plán# (obrázek 9). 

Systém KOKEŠ je vybaven vlastním programovacím jazykem (KOKEŠ BASIC), 

což umož$uje dopln"ní jeho široké nabídky funkcí podle vlastních pot eb. Všechny 

výpo!ty jsou protokolovány a odpovídají právním p edpis#m. 

 

Obrázek 9 – Ukázka vypln!ného dialogu Geplan 
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4.2. Charakteristika a kritéria p#esnosti m"#ení 

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

st ední sou adnicová chyba xym  daná vztahem:   

 ( )2 20,5
xy x y

m m m= ⋅ +  ,kde yx mm ,  [m] jsou st ední chyby ur!ení sou adnic x, y. 

Polohu podrobných bod# KK 3 je t eba ur!it m" ením v terénu tak, aby základní 

st ední sou adnicová chyba  xym  nep esáhla kritérium xym = 0,14 m. 

Kód kvality podrobných bod# se stanoví podle hodnoty výb"rové st ední 

sou adnicové chyby v závislosti na základní st ední sou adnicové chyb" xym  u podrobných 

bod# ur!ených geodetickými !i fotogrammetrickými metodami (KK 3,4,5). Pokud je 

podrobný bod ur!en digitalizací analogové mapy, záleží p i ur!ení kódu kvality na m" ítku 

mapy (KK 6,7,8). Možnosti jsou uvedeny v následující tabulce: 

                  Tabulka 1 – Ur ení kódu kvality podrobných bod#[1] 

Kód  

kvality 

Základní st ední 

sou adnicová chyba 

xym  

M" ítko katastrální 

mapy 

3 0,14 m  

4 0,26 m  

5 0,50 m  

6 0,21 m 1:1000, 1:1250 

7 0,50 m 1:2000, 1:2500 

8 1,00 m 1:2880 a jiné neuvedené 
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4.3. Protokol o výpo&tech  

Protokol o výpo!tech (p íloha !. 7) je p ílohou záznamu podrobného m" ení zm"n. 

A v tomto konkrétním p ípad" a v daném po adí obsahuje: 

• zápisník, 

• seznam sou adnic bod# geometrického základu m" ení a bod# polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpo!et sou adnic nových podrobných bod# 

a vým"r, 

• údaje o použitých metodách výpo!tu sou adnic, porovnání dosažených výsledk# 

s mezními hodnotami, 

• vyty!ovací prvky nebo seznam sou adnic bod#, vypo!tených transformací 

z vyty!ovacích prvk#, a jejich kód kvality,  

• výpo!et !íseln" ur!ených vým"r, 

• seznam sou adnic nov" ur!ovaných bod#, 

• datum, jméno, p íjmení a podpis osoby, která výpo!ty provád"la. 

4.3.1. Zápisník 

Zápisník dle [1] obsahuje !ísla bod# geometrického základu m" ení, kontrolních, 

identických a nových bod# a m" ené hodnoty ur!ující jejich polohu, dále zm" ené údaje 

pro ov" ení polohy bod# geometrického základu a identických bod#,  pop ípad" dopl$ující 

popis bod#. 

Ukázka zápisníku m" ení je v následující tabulce. 
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Tabulka 2 – Ukázka zápisníku 

  !"#$%& '''''( )* +''''  )*&&*,,',&-.)'&,),&,'

, !"  )/,,01''''''''''

,)213456'7'89:;6'<=>?=-'@''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,)21%AB5'9'79?5C<-'@'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,)21DE;4>'?45A?FA-'@'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 G!",6        '

,)HHD?EI9J8C'E<95''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,)K#  )*&,*,,',,-)L''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,)M#     ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,)0HDNJC?IO'0A4C:'!A'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,)K#  )*&,*,,',,-)L''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 ,!"P#QK)@''''''''''',   LR''''''''''''''''      ),'''''''''''''''''''''

,)12K=N'S5984JI-'T5984J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,)121626;;'DNNJCA:-'*) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 &K1&.,&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,,3U&.,&''''''' 6        '''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 RK1&.,&'  &., ' 6        'LL6,/G&   ' 6        '3H#$'

 /V,&.,&'  &.,,',G+6/)    ', ,6&G.L  ')+,6GL)   'WTX''

 /V,&.,&'  &)& 'R+ 6R     '/G6&GG,   '),G6) &)  'WTX''

 /V,&.,&'  +&))',G&6&&    ', ,6 LRG  ')+R6.,)L  '1YK''''''''''''''''

 /V,&.,&'  +&),', .6/)    ', ,6,+G   ')G 6,G..  '1YK''''''''''''''''

 /V,&.,&'  R /R'GR6+G     ', ,6 L.L  ',6R+/&    '1YK''''''''''''''''

 /V,&.,&' R /, ',6,R      ',,+6R&&L  ',+)6L+/   '1YK''''''''''''''''

 /V,&.,&'     /')/6G+     ', ,6 L.L  ',6R+/&    '1YK''''''''''''''''

 /V,&.,&'    , '..6/R     '//6&.&    ',+/6 /&&  '1YK''''''''''''''''

 /V,&.,&'    ,)'L+6L,     '//6,.G&   ',+/6,G.G  '1YK''''''''''''''''

 /V,&.,&'    ,R', +6&     '//6+/RG   ',/+6L+)&  '1YK''''''''''''''''

 /V,&.,&'    .,'))6),     ',  6G+&.  ',/R6))).  '1YK''

 /V,&.,&'    .&'&/6G,     ',  6G/GG  ',R)6/GR   '1YK''

,)12K=N'S5984JI-'W9:89'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,)121626;;'DNNJCA:-' 6   ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 /V,&.,&'   G./'G 6+,     '/L6R .L   ',&&6&/&G  '1YK''

,)12K=N'S5984JI-'T5984J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

,)121626;;'DNNJCA:-'*) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 /V,&.,&'  .  &'++6/)     ',  6 ),.  ',,,6&) G  '''

'

4.3.2. Polární metoda  

Sou adnice podrobných bod# byly ur!eny polární metodou z bodu ZhB 

0926212412 a pomocných m" ických bod# 4001, 4002, jež byly spo!teny pomocí rajonu. 

P i na!tení zápisníku do  výpo!etního programu Kokeš, se automaticky šikmé zám"ry 

p evedly na vodorovné a byly nastaveny korekce. 

P i výpo!tu (tabulka 3) se porovnávaly odchylky v osách X, Y. A to mezi body, 

získanými z databáze „vfk“ ( body se ZPMZ 525, 709, 670, 972) a nov" zam" ovanými. 

 Základní st ední sou adnicová chyba pro KK 3 mmxy 14,0= , pro KK 8 mmxy 1= . 

Mezní sou adnicová chyba xyxy mu .2=  P i ov" ení sou adnic stávajících podrobných bod# 

polohopisu nebyly p ekro!eny mezní sou adnicové chyby xyu .  
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Tabulka 3 – Ov!"ení sou"adnic stávajících podrobných bod# 

  

 201005250003   162.215   357.4138   101.0876     -.---  1.300               

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

                                            druhý výpo et bodu: 201005250003 

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

 201005250003     p!vodní bod        544685.69   1054906.01                8 

 201005250003     vypo tený bod      544686.15   1054906.09     489.52      

   odchylka v sou"adnici Y=-0.46, v sou"adnici X=-0.08 

   vzdálenost bod!=0.46; st"ední sou"adnicová chyba=0.33 

   mezní sou"adnicová chyba=2.00 

   výsledný bod - p!vodní bod 

 201005250003                        544685.69   1054906.01                8 

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

     07090007    67.557     1.7592   101.0848     -.---  0.000               

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

                                            druhý výpo et bodu: 214007090007 

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

 214007090007     p!vodní bod        544638.82   1055014.79                3 

 214007090007     vypo tený bod      544638.85   1055014.83     492.44      

   odchylka v sou"adnici Y=-0.03, v sou"adnici X=-0.04 

   vzdálenost bod!=0.04; st"ední sou"adnicová chyba=0.03 

   mezní sou"adnicová chyba=0.28 

   výsledný bod - p!vodní bod 

 214007090007                        544638.82   1055014.79                3 

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

4.3.3. Podobnostní transformace  

Pro transformaci byly vybrány identické body a to takové, které se nacházejí vn" 

ur!ované oblasti.  

Také, aby spl$ovaly kritérium, pro testování p esnosti zobrazení podrobných bod#, 

viz odstavec 4.3.6. Hlavním požadavkem je jejich totožnost v katastrální map" a v map" 

bývalého pozemkového katastru. 

Z katastrálního pracovišt" byly získány rastry mapy KN V. S. VIII-4-19 a mapy PK 

!. 2  v S-JTSK. Podobnostní transformace byla provedena v programu Kokeš 10.53, kdy na 

vybrané zam" ené identické body byl nejprve transformován rastrový obraz mapy katastru 

nemovitostí a poté referencován obraz mapy pozemkového katastru. Na obrázku 10 jsou 

mapové podklady barevn" rozlišeny. 

Transforma!ní klí! je obsažen ve výpo!etním protokolu, p íloha !. 7. Výb"rová 

st ední sou adnicová chyba je 0,34 m, mezní sou adnicová chyba 1,00 m. Po dokon!ení 

transformací byly odsunuty sou adnice lomových bod# vyty!ované hranice. 
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Obrázek 10 – Transformace rastrových map 

4.3.4. Kontrolní om"rné 

Pomocí kontrolního m" ení délek pásmem bylo provedeno ov" ení sou adnic 

stávajících podrobných bod# polohopisu. 

Základní st ední chyba délky  
!

"
#
$

%

+

+
=

20

12
.

d

d
kmd , kde d je v"tší z porovnávaných 

délek v metrech a xymk .2=  stanovené dle kódu kvality bodu s nižší p esností. 

4.3.5. Výpo&et vým"r  

Mezní odchylka mezi vým"rou parcely grafického po!íta!ového souboru a 

vým"rou souboru popisných informací, kde vým"ra parcely „P“ v 2
m  je v"tší 

z porovnávaných vým"r dle  tabulky 4. 

Ve výpo!etním protokolu jsou evidovány jen parcely s celým obvodem ze 

sou adnic lomových bod#. Ostatní vým"ry parcel byly ur!eny dvojím výpo!tem pomocí  

digitálního planimetru Ushikata X-PLAN 360C.   

U parcely 361/19, p#vodní ZE (208) díl1, byl proveden návrh na opravu vým"ry 

dle § 29 odst.1 ) vyhl. 26/2007 Sb. v platném zn"ní.  
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Tabulka 4 – Mezní odchylky vým!r 

Kód kvality u nejmén" p esn" ur!eného 

lomového bodu na hranici parcely 

Mezní odchylka v 2
m  

3 2 

4 0,4 . P  + 4 

5 1,2 . P  + 12 

6 0,3 . P  + 3 

7 0,8 . P  + 8 

8 2,0 . P  + 20 

 

Všechny dané parcely KN jsou v SPI evidovány s kódem zp#sobu ur!ení vým"ry 0. 

V d#sledku zp esn"ní a doložení souhlasného prohlášení p i zápisu, lze vým"ru parcely 

361/21 ur!it s kódem zp#sobu ur!ení 2, viz tabulka 5. 

 

Tabulka 5 – Ukázka výpo tu vým!ry nové parcely 361/21 

<ZN4[AE'<Z;\5=')G,]&,'

'''[^>J4'_4:I''''''''''`'''''''''''@''''33'''4;\58a'

*****************************************************'

'''&,. ,) ,  &L''+..R)R6R/'', ++,+G6/&'')'

'''&,. ,) ,  ,R''+..R)G6L.'', ++,+G6LR'')'''''' 6/+'

'''&,. ,) ,  ,)''+..GR/6+)'', ++,+)6/G'')'''''+R6)L'

'''&,. ,) ,  , ''+..GR/6L.'', ++,,)6,)'')'''''. 6L)'

'''&,. ,) ,  &,''+..R,)6RG'', ++,,+6))'')'''''))6//'

'''&,. ,) ,  &&''+..RG)6/L'', ++,&,6LL'')'''''+ 6G+'

'''&,. ,) ,  &)''+..RR.6&+'', ++,&&6 &'')''''', 6&R'

'''&,. ,) ,  &R''+..RG,6L,'', ++,.,6+.'')'''''&)6,+'

'''&,. ,) ,  &L''+..R)R6R/'', ++,+G6/&'')'''''&L6+&'

*****************************************************'

''''''''''<Z;\59'P'),+.6LL';&'b&c'
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4.3.6. Test zobrazení podrobných bod! 

Byly vybrány identické body a to takové, které se nacházejí vn" ur!ované oblasti. 

P esn"ji  e!eno, zam" ované podrobné body musí být uvnit  kružnice se st edem 

v polovin" spojnice navzájem nejvzdálen"jších identických bod#, jejíž polom"r je roven ¾ 

délky takové spojnice [1]. 

Mezní rozdíl délky se stanoví dvojnásobkem základní st ední chyby délky  

dd mu 2= . 

4.3.7. Seznam sou#adnic  

Seznam sou adnic nových bod# dle p ílohy 16.20 vyhlášky 26/2007 Sb., 

v platném zn"ní obsahuje: 

• úplné, tedy dvanáctimístné !íslo bodu, 

• sou adnice obrazu slouží k zobrazení bodu v platné  KM v jejím sou adnicovém 

systému a v p ípad" KM v S-JTSK se mohou lišit od sou adnic polohy do 

vzdálenosti dané mezní sou adnicovou chybou pro daný kód charakteristiky 

kvality sou adnic, 

• sou adnice polohy jsou sou adnice ur!ené geodetickými !i fotogrammetrickými 

metodami s p esností charakterizovanou základní st ední sou adnicovou chybou 

xym = 0,14 m. Za sou adnice polohy se považují i body ze schváleného projektu 

pozemkových úprav anebo body, jejichž poloha je odvozena výpo!tem od t"chto 

bod#. 

• kód kvality uvedený u sou adnic platného geometrického a polohového ur!ení. 

Každý bod má práv" jeden kód charakteristiky kvality sou adnic, jelikož jen 

jedny sou adnice ur!ují nemovitost, na jejíž hranici bod leží. 

• p ípadn" poznámku. 

U pomocných m" ických bod#, které nebudou v novém stavu podrobnými body 

polohopisu KM, se neuvádí sou adnice obrazu a kód kvality. 
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4.4. Záznam podrobného m"#ení zm"n 

ZPMZ (p íloha !. 10) je podkladem pro vyhotovení geometrického plánu a má tyto 

náležitosti: 

• popisové pole, 

• ná!rt, 

• zápisník (kapitola 4.3.1.), 

• protokol o výpo!tech (kapitola 4.3.), 

• záznam výsledk# výpo!t# vým"r parcel (díl#), 

• kopii dokumentaci o vyty!ení pozemku (kapitola 5.4). 

 

Úplné !íslo podrobného bodu je dvanáctimístné, kde  

• první t i !íslice jsou po adovým !íslem katastrálního území v rámci okresu, 

• !tvrtá !íslice je uvnit  okresu bu( nulová, nebo m#že znamenat p íslušnost 

ZPMZ do katastrálního území sousedního okresu a pak má hodnotu v rozmezí 

1až 8, 

• pátá až osmá !íslice jsou !íslem ZPMZ, 

• poslední !ty i !íslice jsou vlastním !íslem bodu uvnit  ZPMZ zm"n v rozsahu 

0001 až 3999. 

%ísla pomocných m" ických bod# se !íslují stejn", jen v posledním !ty !íslí 

za!ínají od 4001 v!etn" [1]. 
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4.4.1. Popisové pole 

V"cné a formální náležitosti jsou ur!eny tiskopisem Ú adu. Znázorn"ní je na 

následujícím obrázku: 

 

Obrázek 11– Popisové pole ZPMZ 

 

Pod popisové pole se uvádí údaje o seznámení vlastník# s pr#b"hem a trvalým 

ozna!ením nových navrhovaných hranic. V tomto p ípad" je uvedeno ve vyty!ovacím 

protokolu. Dále je zde poznamenán návrh na opravu vým"ry. 

4.4.2. Ná&rt 

Vektorová kresba byla vytvo ena na základ" transformace rastru  na identické body 

(4.3.3.) a to taktéž v geodetickém  programu Kokeš. Dosavadní hranice byla kreslena 

tenkou plnou !arou, hranice parcel zjednodušené evidence !erchovanou !arou. Parcelní 

!ísla byla kreslena o velikosti 2-3 mm a parcelní !ísla pozemk# ZE v kulatých závorkách. 

Rušený stav parcel ZE byl škrtnut dv"ma krátkými !arami a zanikající parcely 

pozemkového katastru byly také škrtnuty tenkou plnou !arou. 
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Ná!rt obsahuje zobrazení bod# geometrického základu, dosavadního a nového 

stavu polohopisu, zp#sob ozna!ení lomových bod# hranic, !ísla bod#, parcelní !ísla a 

mapové zna!ky druh# pozemk#, zna!ky budov, oplocení a om"rné, zám"ry na vyty!ované 

body, pop ípad" další související údaje. M" ická sí& byla zvýrazn"na !erven" a vzdálené 

orientace byly jen schematicky nazna!eny.  U budov bylo dopln"no jejich !íslo popisné a 

byly vyšrafovány. Body identické byly ozna!eny mapovou zna!kou 1.10.  

Ná!rt byl, tak jak je !áste!n" vid"t na obrázku 12, vyhotoven až na podklad" 

zjišt"ných údaj# z terénu. 

 

                     Obrázek 12 – Ukázka ná rtu 

%íslo bodu, jehož poloha se ur!ila z výsledk# m" ení dokumentovaných 

v p edchozích ZPMZ, obsahuje na prvním míst" !íslo tohoto ZPMZ odd"lené poml!kou 

od vlastního !ísla bodu.  
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4.4.3. Záznam výsledk! výpo&tu vým"r parcel  

Výpo!et vým"r parcel (p íloha !. 11) obsahuje: 

• !íslo GP a ozna!ení listu katastrální mapy, 

• sestavení vým"r parcel, díl# a výpo!etních skupin s jejich vyrovnáním  

    a kódem zp#sobu výpo!tu, 

• výpo!et vým"r díl# parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu d ív"jší 

pozemkové evidence, 

• p ípadný rozdíl p i výpo!tu jednotlivých výpo!etních skupin s uvedením  

velikosti a p í!iny, 

• datum, jméno, p íjmení a podpis osoby, která výpo!ty provád"la [1]. 

 

Výpo!ty vým"r parcel, jejichž obvod byl celý spo!ten ze sou adnic lomových bod#, 

byly dopln"ny do protokolu o výpo!tu (kapitola 4.3.5.).  

 Zjednodušeným zp#sobem byl proveden výpo!et nejv"tší parcely 361/1. Bylo 

upušt"no od jejího výpo!tu. Spl$uje podmínku, že tento díl je v"tší než 4/5 d"lené parcely 

s vým"rou nad 1 ha. 

U parcely 361/18 byl, krom" jejího dvojího planimetrického výpo!tu, proveden 

sou!et vým"r parcel zjednodušené evidence. Celkový rozdíl všech nep ekra!uje mezní 

odchylku dle tabulky !.4. 

V souladu s § 29, odst. 1 b) vyhlášky 26/2007 Sbírky, v platném zn"ní, byl 

proveden návrh na opravu chybné vým"ry parcely zjednodušené evidence (208) díl 1. 

Všechny hodnoty byly ur!eny s p ihlédnutím srážky mapového listu. 
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                 Obrázek 13 – Ukázka výpo tu vým!r 
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5. Vyty&ení v terénu 

Vyty!ení v terénu je zem"m" ickou !inností, kdy se poloha lomových bod# v map", 

p enese fyzicky na zemský povrch. 

5.1. Vyty&ování hranic pozemk! 

Základním podkladem pro vyty!ení hranice pozemku je jeho geometrické 

a polohové ur!ení evidované v souboru SGI. Je-li geometrické a polohové ur!ení dáno jen 

zobrazením hranic pozemk# v katastrální map" podle p#vodního výsledku zem"m" ické 

!innosti, využije se pro vyty!ení také tento p#vodní výsledek zem"m" ické !innosti. 

Pro vyty!ení se mohou využít i údaje jiného výsledku zem"m" ických !inností, není-li 

zjišt"n jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým ur!ením [1]. 

Z bod# 0926212412 a 4002 byly vyty!eny a následn" polární metodou zam" eny 

podrobné body navrhované nové hranice . 

5.2. Ozna&ování hranic pozemk! 

Lomové body hranic pozemk# se ozna!ují trvalým zp#sobem, zpravidla kameny 

s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonovými.  Znak z plastu musí 

spl$ovat tyto podmínky: 

• hlava má mít rozm"r nejmén" 80 mm x 80 mm x 50 mm, 

• 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, 

• celková délka znaku je nejmén" 500 mm a noha je opat ena za ízením proti 

vytažení znaku [1]. 

Hrani!ní znak se umís&uje tak, aby se jeho st ed kryl s lomovým bodem hranice. 

Pokud by hrani!ní znak bránil v užívání pozemku, umís&uje se dle dohody s uživatelem. 

Podrobné body na nové hranici a zp esn"né podrobné body byly stabilizovány 

znaky z plastu fy. Melon s.r.o, Pražákova 8, Ostrava-Mariánské Hory. Ukázka je na 

obrázku 14. Kontrolní body na dosavadní hranici, mezi nimiž se hranice m"ní, byly 

ozna!eny do!asným zp#sobem a to d ev"nými kolíky.  
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             Obrázek 14 – Stabilizace znakem z plastu [9]  

5.3. Sou&innost s vlastníky p#i vyty&ení hranice pozemku  

K ú!asti na projednání vyty!ené hranice p izve zp#sobilá osoba vykonávající 

vyty!ení hranice pozemku písemnou pozvánkou všechny vlastníky pozemk#, jejichž 

hranice má být vyty!ena, nebo na jejichž hranici má být vyty!en alespo$ jeden lomový 

bod. 

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 [1]. 

Na místo vyty!ení byli písemn" pozváni vlastníci všech dot!ených pozemk# 

(pozvánka na vyty!ení viz p íloha !. 16). K p edání vyty!ených bod# v terénu se 

nedostavili všichni vlastníci pozemk#, a proto došlo jen ke zp esn"ní parcely 361/21.  

5.4. Dokumentace o vyty&ení hranice pozemku 

Dokumentaci o vyty!ení hranice pozemku tvo í vyty!ovací ná!rt se seznamem 

sou adnic vyty!ených lomových bod# hranice pozemku a protokol o vyty!ení hranice 

pozemku (p íloha !. 8). Vyty!ovací ná!rt vychází ze stavu katastrální mapy a obsahuje 
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znázorn"ní bod# geometrického základu, vyty!ených lomových bod#, znázorn"ní zám"ry 

u polárních vyty!ovacích prvk# a kontrolních údaj#.  

Do 30 dn# po seznámení vlastník# pr#b"hem vyty!ené hranice pozemk# p edá 

vyty!ovatel stejnopis dokumentace o vyty!ení hranice pozemku objednavateli vyty!ení 

a vlastník#m dot!ených pozemk# doru!í její kopii [1]. 

Kopii dokumentace o vyty!ení hranice pozemku je vyty!ovatel povinen do 90 dn# 

po seznámení vlastník# s pr#b"hem vyty!ené hranice pozemk# p íslušnému katastrálnímu 

ú adu k založení do m" ické dokumentace jako p ílohu záznamu podrobného m" ení zm"n 

[1]. 

Protokol o vyty!ení hranice pozemku obsahuje: 

• jméno, p íjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo název 

a adresu sídla právnické osoby, která dokumentaci o vyty!ení pozemku 

vyhotovila, 

• údaje o objednavateli vyty!ení hranice pozemku, 

• název katastrálního území a obce, !íslo ZPMZ, údaje o rozsahu vyty!ení 

s uvedením parcelních !ísel dot!ených pozemk#, 

• údaje o podkladu, dle kterého bylo provedeno vyty!ení, zp#sob vyty!ení, 

• zp#sob ozna!ení lomových bod# vyty!ované hranice, 

• údaje o vlastnících pozemk# dot!ených vyty!ením a údaj o ú!asti na seznámení 

vlastník# s pr#b"hem vyty!ené hranice pozemk#, 

• p ípadné p ipomínky vlastník# dot!ených pozemk# k pr#b"hu a ozna!ení 

vyty!ené hranice pozemku opat ené jejich podpisy,  

• datum a podpis vyty!ovatele, kterým potvrzuje vyty!ení hranice dle katastru,  

• údaje o ov" ení. 

5.4.1. Souhlasné prohlášení 

Je-li v geometrickém plánu navrženo zp esn"ní GPU pozemk# vyžadující doložení 

souhlasného prohlášení, uvede se nad popisovým polem upozorn"ní: „Zp esn"ní 
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geometrického a polohového ur!ení pozemk# podle § 19a odst. 4 katastrálního zákona 

navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na základ" 

souhlasného prohlášení podle § 85 odst. 6 katastrální vyhlášky.“[1]. 

Zp esn"ní geometrického a polohového 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 

!i 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"ní 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. 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 vlastník# [1]. 

Souhlasné prohlášení (p íloha !. 9) obsahuje: 

• ozna!ení osob, které !iní souhlasné prohlášení, a to jméno, p íjmení, adresa 

trvalého pobytu, rodné !íslo fyzické osoby nebo název, adresa a identifika!ní 

!íslo právnické osoby, 

• ozna!ení nemovitosti parcelním !íslem, 

• popis pr#b"hu vyty!ené nebo vlastníky up esn"né hranice pozemku !ísly bod# 

podle výsledku zem"m" ické !innosti, 

• konstatování, 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. 
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6. Geometrický plán  

Geometrický plán je neodd"litelnou sou!ástí listin, podle nichž má být proveden 

zápis do katastru, je-li t eba p edm"t zápisu zobrazit do katastrální mapy [3]. Geometrický 

plán je technickým podkladem, výsledkem zem"m" ických !inností a vyhotovuje se dle 

§ 73 odst. 1 vyhlášky 26/2007 Sb. v platném zn"ní,  pro: 

• zm"nu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,  

• rozd"lení pozemku, 

• zm"nu hranice pozemku, 

• vyzna!ení budovy a vodního díla nebo zm"ny jejich obvodu, 

• ur!ení hranic pozemk# p i pozemkových úpravách v p ípad", že jejich výsledky 

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

• dopln"ní souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným zp#sobem, pokud se jeho hranice vyty!ují a ozna!ují v terénu, 

• opravu geometrického a polohového ur!ení nemovitosti, 

• up esn"ní údaj# o parcele podle p íd"lového  ízení, 

• pr#b"h vyty!ené nebo vlastníky up esn"né hranice pozemk#, 

• vymezení rozsahu v"cného b emene k !ásti pozemku. 

6.1. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací. 

Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázorn"ní nemovitosti 

spolu s p íslušnými písemnými údaji z ve ejných knih a operát# d ív"jších pozemkových 

evidencí se použijí jako podklady k vyjád ení právních vztah# k nemovitostem, pokud 

nejsou dosud vyzna!eny v SGI a SPI katastru nebo pokud mají vyšší grafickou p esnost 

než platná katastrální mapa. 
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Dalšími podklady jsou: 

• záznamy podrobného m" ení zm"n, 

•  údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhuš&ovacích bodech 

a bodech podrobného polohového bodového pole, 

•  údaje o BPEJ ve form" po!íta!ového souboru nebo jako kopie grafického 

podkladu se zobrazením obvod# a kód# BPEJ v územích, kde jsou v katastru 

obsaženy [1]. 

6.2. Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjád ení stavu parcel p ed zm"nou a po zm"n". GP má 

základní formát A4, vyhotovuje se jednostrann". Pokud je v"tších rozm"r#, skládá se do 

základního formátu dle %SN 01 3111.  Vyhotovuje se takovým zp#sobem, který zaru!í 

jeho z etelnost, !itelnost a stálost. GP (p íloha !.12) má následující formální náležitosti.  

6.2.1. Popisové pole 

Umís&uje se vždy ve spodní !ásti základního formátu geometrického plánu 

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

             Obrázek 15 – Popisové pole GP 
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Popisové pole dle [1] obsahuje: 

• ú!el geometrického plánu, 

• !íslo GP složeného z !ísla ZPMZ, !ísla dle evidence zakázek vyhotovitele 

a úplného letopo!tu, 

• údaje o vyhotoviteli (jméno, p íjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby 

nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele), 

• název okresu, obce a katastrálního území a ozna!ení listu katastrální mapy, 

• zp#sob ozna!ení nových hranic, 

• údaj o ov" ení a potvrzení GP. 

6.2.2. Grafické znázorn"ní 

Grafické znázorn"ní vychází ze stavu katastrální mapy, vyhotovuje se !ern" 

 a ve vhodném m" ítku, které zaru!uje z etelnost a !itelnost kresby. Nový stav zobrazené 

zm"ny je zvýrazn"n silou !áry. 

 Použijí se zejména tyto mapové zna!ky: 

• tenká !ára pro dosavadní stav katastrální mapy, 

• velmi tlustá !ára pro nový stav hranic, 

• !erchovaná tenká !ára rovnob"žná s linií dosavadního stavu mapy pro zobrazení 

právních vztah# k nemovitostem,  

• zna!ka pro hrani!ní znak bodu (tenká !ára) pro dosavadní i nový stav, 

• zna!ka pro hrani!ní znak bodu (tlustá !ára) pro zp esn"ný bod, 

• parcelní !ísla o velikosti 2-3 mm, nová parcelní !ísla se zvýrazní oválkem, 

parcelní !ísla ZE se uvedou v kulaté závorce, 

• zna!ky druh# pozemk# a zp#sobu využití se vyzna!í podle údaj# pro dosavadní  

a nový stav a umístí se nad parcelní !íslo. 

V grafickém znázorn"ní se vyzna!í délky mezi lomovými body hranic nov" 

vyzna!ovaných nemovitostí a !ísla bod# obsažených v seznamu sou adnic [1]. 
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Neplatný stav hranic parcel zjednodušené evidence díl 1 (208), díl 2 (208), díl 2 

(221), díl 1 (221), (223), která zanikají, se zruší dv"ma krátkými tenkými !arami, 

vyzna!enými kolmo k rušené !á e a rušená parcelní !ísla se podéln" škrtnou tenkou plnou 

!arou. Znázorn"no na obrázku 16. 

       

       Obrázek 16 – Grafické znázorn!ní GP  

 

6.2.3. Výkaz dosavadního a nového stavu údaj! katastru 

nemovitostí 

Obsahuje dosavadní stav, nový stav dot!ených parcel a porovnání se stavem 

evidence právních vztah#. 
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Obrázek 17 – Výkaz vým!r 
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V porovnání se stavem evidence právních vztah# se ke všem nov" odd"lovaným 

parcelám p i adí údaje o parcelních !íslech, !íslech listu vlastnictví, vým"rách parcel dle 

evidence právních vztah#, které budou podkladem pro sepsání listin. 

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. Rozlišuje se EN - evidence 

nemovitostí, PK - pozemkový katastr (obrázek 17), GP - p íd"lový plán.  

Výkaz dosavadního a nového stavu se skládá ze dvou hlavních !ástí. Dosavadní 

stav  obsahuje  údaje dle aktuálního stavu katastru nemovitostí. Parcely jsou vedeny ve 

dvou !íselných  adách, zvláš& pozemkové a zvláš& stavebni. Dále se eviduje vým"ra, druh 

pozemku a  zp#sob využití u pozemkových parcel, u stavebních parcel jen druh pozemku.  

Nový stav vyjad uje situaci po zm"n", jeho sou!et je totožný se sou!tem 

dosavadního stavu. Dále obsahuje parcelní !ísla parcel nového stavu, vým"ru, druh 

pozemku a zp#sob využití, zp#sobu ur!ení vým"ry. Kód „0“ znamená, že vým"ra byla 

ur!ena graficky, kód „2“ že, je spo!tena ze sou adnic S-JTSK lomových bod# s kódem 

kvality 3 nebo 4 a sou adnic lomových bod#, které jsou vloženými body na p ímých 

hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality. V porovnání se stavem evidence právních 

vztah# se uvede !íslo listu vlastnictví, vým"ra a parcelní !íslo. 

Ve spodní !ásti jsou uvedené parcely zjednodušené evidence a jejich zdroj.  Parcely 

PK jsou vedené samostatn" (222), (223) anebo se skládají z díl#, kdy jednotlivé o!íslované 

díly leží na r#zných parcelách katastru nemovitostí. Parcely ve ZE zanikají a p echázejí do 

KN pod novými parcelními !ísly. U parcely PK (208) díl1 byla navržena oprava chybné  

vým"ry.   

6.2.4. Seznam sou#adnic 

V seznamu sou adnic jsou uvedeny sou adnice nové hranice a sou adnice 

kontrolních bod#, kód kvality bod# a zp#sob stabilizace v terénu (obrázek 18). 

Sou adnice pro zápis do KN jsou sou adnice, kterými je geometricky a polohov" 

ur!ena nemovitost v katastru a je u nich uveden kód charakteristiky kvality. 
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    Obrázek 18 – Ukázka seznamu sou"adnic na GP 

V p ípad", že GP obsahuje sou adnice bod# s kódem charakteristiky vyšším než 3, 

uvádí se také sou adnice ur!ené m" ením (sou adnice polohy), pokud jsou odlišné 

od sou adnic obrazu.  

Sou adnice bod# na dosavadní hranici pozemku ur!ené m" ením v terénu budou 

pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního ur!ení hranice lomovými 

body s kódem charakteristiky kvality sou adnic vyšším než 3. D#vodem je nerealizované 

zp esn"ní této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastník# na 

jejím pr#b"hu(§ 19a katastrálního zákona). 

6.2.5. Výkaz údaj! o BPEJ 

V souboru popisných informací se dále evidují údaje o BPEJ u parcel 

zem"d"lských pozemk#, tedy u parcel s druhem pozemku orná p#da, chmelnice, vinice, 

zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, s vyzna!enou p íslušností k vlastník#m. Údaje 

o bonit" pozemk# tvo í p"timístný !íselný kód BPEJ a odpovídající vým"ry díl# parcely 

podle BPEJ, zasahuje-li jich do parcely více (p íloha !. 17). 
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Obrázek 19 – Výkaz BPEJ 

 

Bonitovaná p#dn" ekologická jednotka je podkladem ke stanovení dan" a ocen"ní 

kvality p#dy. To byl také základní ú!el vzniku katastru, tedy prvotní ur!ení dan" z lánu.  

Kód BPEJ dle vyhlášky Ministerstva zem"d"lství !. 327/1998 Sb. v platném zn"ní, 

charakterizuje první !íslice zleva klimatický region, druhá a t etí !íslice hlavní p#dní 

jednotku, t etí sklonitost a expozici v#!i sv"tovým stranám, pátá skeletovitost a hloubku 

p#dy. V našem p ípad" se jedná o dv" BPEJ, a to s p"timístným kódem 85500 a 84068.  

Nap íklad kód 85500  parcely ZE (121) dle obrázku 19 zna!í tyto vlastnosti p#dy: 

„8“ mírn" chladný, vlhký region, pr#m"rná ro!ní teplota 5-6 °C, ro!ní úhrn srážek 

700-800 mm, pravd"podobnost suchých vegeta!ních období 0-5%, vláhová jistota >10%  

 „55“ nivní a lužní p#dy na nivních uloženinách, velmi lehké, zpravidla pís!ité až 

výsušné, 

„0“ úplná rovina, všesm"rná expozice , 

„0“  bezskeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 10%  a s hloubkou p#dy v"tší 

než 60 cm. 
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P i zm"n" p#dních, klimatických podmínek a nap . v d#sledku erozí !i povodní 

provádí  aktualizaci BPEJ  p íslušný Pozemkový ú ad. 

6.2.6. Návrh zobrazení zm"ny 

Na katastrální ú ad se krom" dokumentace v listinné podob" p ikládá také návrh 

zobrazení zm"ny ve vým"nném formátu katastru (obrázek 20) a  seznam sou adnic nových 

bod# v textovém souboru. 

         Obrázek 20 – Zm!nové v!ty SGI 

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

pr#svitné nesrážlivé fólii v m" ítku mapy. Obsahuje !íslo geometrického plánu, název 

katastrálního území, !íslo a srážku ML, identické body, lomové body nové !i zm"n"né 

hranice, jméno vyhotovitele a ov" ení ÚOZI, datum a podpis. Viz p íloha !. 14. 
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Textový soubor obsahuje úplná !ísla bod#, sou adnice obrazu shodné se  

sou adnicemi polohy, p ípadn" je z d#vodu zobrazení zm"ny v orienta!ní map" parcel 

možné uvést sou adnice odlišné  a kód kvality.  

 

6.3. Ov"#ení GP 

Ov" ení vyzna!í ov" ovatel, ú edn" oprávn"ný zem"m" ický inženýr dle [2], 

v popisovém poli geometrického plánu, a to na všech stejnopisech. Dále na ZPMZ, 

protokolu o vyty!ení, vyty!ovacím ná!rtu, protokolu o výpo!tech. Podpis, datum ov" ení a 

!íslo evidence ov" ovaných výsledk# se p ipojuje pod otisk razítka ov" ovatele. Ov" ení  

odborné správnosti se vyzna!í textem: „Náležitostmi a p esností odpovídá právním 

p edpis#m.“ 

Ov" enou kopii stejnopisu geometrického plánu vyhotoví na požádání katastrální 

ú ad, a to zhotoviteli GP, ostatním žadatel#m jen v p ípad", že geometrický plán je již 

sou!ástí sbírky listin.  

6.4. Žádost o potvrzení GP  

O potvrzení geometrického plánu požádá písemn" ov" ovatel katastrální ú ad 

na tiskopisu Ú adu. Žádost m#že obsahovat i zmocn"ní pro jinou fyzickou osobu 

k projednání p ípadných vad v GP s katastrálním ú adem a k p evzetí geometrického plánu 

zp"t (p íloha !. 13). 

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 GP.  

6.5. Potvrzení GP 

Po obdržení žádosti a p ed potvrzením zkoumá katastrální ú ad, zda geometrický 

plán je vyhotoven pro n"který z ú!el# dle [1]. Dále katastrální ú ad zkoumá, zda výsledek 

zem"m" ické !innosti má p edepsané náležitosti, zda nové a zm"n"né parcely jsou 
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ozna!eny správnými parcelními !ísly, zda m" ení je p ipojeno na body geometrického 

základu a vychází z údaj# z katastru. 

Neshledá-li katastrální ú ad vadu, vyzna!í jeho p evzetí na první stránce 

dokumentace. Údaje o potvrzení GP obsahují !íslo  ízení, datum, jméno, p íjmení a podpis 

zam"stnance pov" eného potvrzováním geometrických plán# a otisk razítka katastrálního 

ú adu se státním znakem. Jeden stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného 

m" ení zm"n se ponechá na katastrálním ú ad", ostatní stejnopisy GP se vrátí ov" ovateli 

[1]. 
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7. Záv"r 

Veškeré zem"m" ické práce v terénu, výpo!etní a grafické zpracování jsem 

provád"la samostatn", s využitím znalostí a poznatk# získaným b"hem studia a v soukromé 

geodetické firm" [9]. 

 Vyhotovení geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí bylo 

provedeno v S-JTSK s návrhem kódu kvality 3 a 8 u nových bod#. Všechny dosažené 

odchylky podrobných bod# spl$ují kritéria p esnosti dle [1]. 

Výsledným elaborátem je geometrický plán pro dopln"ní pozemk# souboru 

geodetických informací dosud vedených zjednodušeným zp#sobem, souhlasné prohlášení, 

které spolu s formulá em „ohlášení zm"ny údaj# o pozemku“ (p íloha 15) a s listinou tvo í 

neodd"litelnou sou!ást, podle kterých bude zm"na zobrazena v katastrální map". 

V sou!asné dob" probíhá v %eské republice digitalizace sáhových map jedin" 

p epracováním, tedy vektorizací. P esnost podrobných bod# ve form" kódu kvality, zp#sob 

tvorby t"chto map a rozd"lení na KMD, KM-D, DKM je pro laickou ve ejnost t"žko 

pochopitelný. 

Geometrický plán, provád"ný v rámci této diplomové práce je výsledkem m" ení 

v terénu, kdy se hranice vyty!ují a vlastníci jsou s ní fyzicky seznámeni. By& v menším 

rozsahu a finan!n" náro!n"jší pro objednavatele, znamená daleko zodpov"dn"jší p ístup 

vlastníka ke své nemovitosti.  
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