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Anotace 
Ve své diplomové práci se zabývám zpracováním geometrického plánu pro 

doplnění souboru geodetických informací o pozemky dosud vedené ve zjednodušené 

evidenci v katastrálním území Velemyšleves. Ukazuje postupy prací od vyhledání 

podkladů na katastrálním pracovišti, přes zaměření změny, až po následné vytyčení 

v terénu. Popisuje vyhotovení, ověření a potvrzení geometrického plánu, který spolu se 

souhlasným prohlášením bude předmětem zápisu do katastru nemovitostí. 

 

Klíčová 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 Velemyšleves 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 půdně ekologická jednotka 

CAD computer-aided design – počítačem podporované kreslení  

ČSN česká technická norma  

DKM digitální katastrální mapa 

DPI Dot Per Inch 

GP geometrický plán 

GPU geometrické a polohové určení 

GÚ geodetické údaje 

ISKN Informační 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 

KP Katastrální pracoviště 

KPÚ komplexní pozemkové úpravy 

k.ú. katastrální území 

PK pozemkový katastr 

PM typ řízení, podklady pro měření 

ppm par per milion, 1 milióntina 

PPBP podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 



 

SGI soubor geodetických informací 

SPI soubor popisných informací 

TB trigonometrický bod         

TL triangulační list 

ÚOZI úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

VFK výměnný formát katastru  

ZB zajišťovací bod 

ZE zjednodušená evidence 

ZhB zhušťovací bod 

ZPBP základní polohové bodové pole 

ZPMZ záznam podrobného měření změn 
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Úvod 

Ve své diplomové práci se zabývám zpracováním geometrického plánu pro 

doplnění souboru geodetických informací o pozemky dosud evidované zjednodušeným 

způsobem v katastrálním území Velemyšleves, jeho následným vytyčením v terénu a 

zhotovením geometrického plánu.  

Jde o reálné vyznačení pozemku v terénu. Jinou možností je neměřický záznam a 

záznam podrobného měření změn, vyhotoveného katastrálním úřadem. V obou případech 

nejsou lomové body stabilizovány v terénu. Problematikou doplňování pozemků 

evidovaných zjednodušeným způsobem do SGI se ve větším rozsahu, převážně 

v extravilánu, zabývají pozemkové úpravy. Úpravy můžeme rozdělit na jednoduché 

pozemkové úpravy JPÚ a komplexní pozemkové úpravy KPÚ. Pozemkovými úpravami se 

ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají, scelují nebo dělí pozemky a 

zabezpečuje se jimi přístupnost a využití. Vyrovnávají se jejich hranice tak, aby se 

vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy [5]. Komplexní pozemkové 

úpravy řeší zemědělskou půdu zpravidla na celém katastrálním území. Je-li nutné řešit 

např. lokální protierozní nebo protipovodňové opatření, zpřístupnění pozemků, upřesnění 

či rekonstrukce přídělu, provádějí se formou jednoduchých pozemkových úprav.  

Obnova katastrálního operátu na digitální či digitalizovanou mapu novým 

mapováním by byla nejkvalitnější, ale finančně nejnáročnější. V současné době se 

převážně používá obnova přepracováním SGI a převod číselného vyjádření analogové 

mapy do digitální podoby. Záleží ale na původních podkladech daného katastrálního 

území.  

Nejdůležitějším úkolem resortu je digitalizace. Vektorová mapa může mít formu 

digitální katastrální mapy (DKM), katastrální mapy digitalizované v souřadnicovém 

systému JTSK (KMD) nebo katastrální mapy digitalizované v souřadnicovém systému 

stabilního katastru (KM-D). K 1. 1. 2013 [8] bylo katastrální mapou v digitální podobě 

pokryto 60% území České Republiky, na zbylé části je mapa analogová. Ta je vedená na 

plastové fólii a po automatizovaném procesu převodu je k dispozici v rastrové podobě. 

Předpokládaný konec digitalizace je stanoven k 1. 7. 2017. 
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1 Historie mapování v lokalitě 

První zmínka o obci Velemyšleves pochází kolem roku 1316. Jde o venkovskou 

zemědělskou obec s převahou rodinných domů a bývalých statků soustředěných převážně 

po levém břehu říčky Chomutovky. Až po roce 1945 bylo v obci vybudováno několik 

bytových domů pro potřeby zaměstnanců zemědělského podniku působícího v okolí. 

Dodnes jsou ve Velemyšlevsi viditelné následky odsunu původních obyvatel německé 

národnosti. 

Stávající mapa je vedena na plastové folii v měřítku 1:2880. Je nepřímým 

pokračovatelem mapy stabilního katastru. V daném katastrálním území je povinnost 

měření v S-JTSK. Jedná se o systém jednotné trigonometrické sítě katastrální, jenž je 

závazným geodetickým referenčním systémem na území České republiky pro 

zeměměřické činnosti. Tento systém je definován Besselovým elipsoidem a Křovákovým 

konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze [6].  

Katastrální mapa analogová má několik forem. Nejrozšířenější je mapa sáhového 

měřítka 1:2880 vedená na plastové fólii. Tato mapa je sice pokračovatelem mapy bývalého 

stabilního katastru, avšak nikoli v přímé návaznosti, ale už jako její nejméně třetí 

odvozenina [12].  

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

Původně byly tvořeny pro každé katastrální území zvlášť, tvořily samostatnou jednotku, 

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

zobrazení. 

Původní mapy z dob Rakouska-Uherska vznikaly v měřítku 1:2880. Tehdejším 

požadavkem bylo, aby čtvercová plocha v terénu o výměře jednoho dolnorakouského jitra 

se na mapě zobrazila jako čtverec o straně jednoho palce. Jitro představovalo čtverec o 

délce 40 x 40 sáhů, sáh se dělil na 6 stop a stopa na 12 palců. To znamená 40 x 6 x 12 = 

2880. Jeden palec v mapě znázorňoval 2880 palců v terénu. Pro města a cennou půdu byla  

použita i měřítka 1:1440, 1:720 [11].  Metrická míra byla stanovena zákonem v roce 1871, 

s povinností ji užívat v Rakousku-Uhersku od 1. ledna 1876. Tímto byla stanovena další 

dekadická měřítka map 1:2500 a příložné mapy pro místní trať 1:1250 a 1:625. 
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1.1 Popis lokality  

Pozemek, jenž budeme doplňovat do souboru geodetických informací (SGI) se 

nachází na jižní straně katastrálního území, poblíž hranice okresu Chomutov – katastrálním 

územím Vysočany u Chomutova a katastrálním územím Žíželice u Žatce a Minice. Jde o 

rovinatý několika hektarový zemědělsky obhospodařovaný pozemek vedle hlavní silnice 

č.I/7 Chomutov – Praha.  

 

Obrázek 1 – Lokalita 
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Obrázek 2 – Snímek PK mapy 
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2 Přípravné práce 

Vyhotovení tohoto geometrického plánu a vytyčení hranic pozemků, mohou 

vykonávat jen odborně způsobilé osoby. Za odborně způsobilou osobu k výkonu 

zeměměřické činnosti se považuje fyzická osoba s ukončeným středoškolským nebo 

vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru [4]. 

 

2.1 Zadání zakázky 

Předmětem zadání zakázky objednatelem je doplnění souboru geodetických 

informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem. Objednatel má zájem 

v daném prostoru vybudovat přístupovou komunikaci, která je částečně vedena přes 

dotčený pozemek. Vlastník tohoto dotčeného pozemku má v katastrálním území několik 

hektarových pozemků a souhlasil s eventuálním prodejem části pozemku za částečnou 

protihodnotu právě o doplnění do SGI. 

 

2.2 Zajištění podkladů 

Pro práce v katastru nemovitostí a vyhotovování geometrických plánů jsou 

závazným podkladem údaje SGI a SPI, jež jsou pro geodety k dispozici na pověřeném 

katastrálním pracovišti v oddělení dokumentace, kde najdeme většinu předchozích 

záznamů o měření. Každé měření provedené v katastrálním území je evidované. Do roku 

1964 jen číslem zakázky a rokem, následně seznamem záznamů podrobného měření.  Dále 

jde o mapu bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih. Dalšími podklady jsou převážně 

údaje o bodech ZPBP, ZhB a bodech PPBP, údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru 

nebo jako kopie grafického podkladu dle § 74 vyhl. 26/2007 Sb., v platném znění.  

Z databáze ISKN, prostřednictvím webových stránek www.cuzk.cz [8] byly získány tyto 

údaje: 

• přehledová mapa TL 1307, obrázek 8, 

http://www.cuzk.cz
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• geodetické údaje trigonometrických bodů, 

• informace o dotčených parcelách KN 1762,  PK-1542, 

Na katastrálním pracovišti Žatec, spadající pod Katastrální úřad pro Ústecký kraj, 

byly vyžádány tyto podklady: 

 

2.2.1 Přidělení ZPMZ a PM 

Záznam podrobného měření změn /ZPMZ/ je podkladem pro vyhotovení jednoho či 

více geometrických plánů, pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a SPI a pro opravu 

chyby v katastru katastrálním úřadem.  Náležitostmi jsou [1]: 

a) popisové pole 

b) náčrt 

c) zápisník 

d) protokol o výpočtech 

e) záznam výsledků výpočtu parcel (dílů) 

f) návrh zobrazení změny 

g) údaje o seznámení vlastníků s označením a průběhem nových nebo 

změněných hranic 

Výše uvedené náležitosti není nutné u všech možností geometrických plánů dodržet. 

V našem případě však budou zohledněny všechny. 

Číslo ZPMZ – 124  přiděluje pracovník katastrálního úřadu po obdržení žádosti 

se jménem zpracovatele a ověřovatele. Zadáním dotčené parcely a informacích o 

zpracovateli do systému ISKN je vygenerováno číslo záznamu a je vedeno pod PM - 

podklady pro měření. 
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2.2.2 Výměnný formát katastru nemovitostí 

Výměnný formát informačního systému katastru nemovitostí je určen 

k vzájemnému předávání dat mezi systémem ISKN a jinými systémy zpracování dat a 

samotnými zpracovateli geometrických plánů. Datový soubor výměnného formátu je 

textový soubor skládající se z hlavičky, datových bloků a koncového znaku. Jde o soubor 

zaslaný pracovníkem KP, který se načítá do zpracovatelského programu a po zpracování 

geometrického plánu je opětně vyexportován se změnovou větou a zaslán zpět na 

katastrální pracoviště. Postupem doby se vzájemná komunikace mezi KP a zpracovatelem 

takřka omezila na komunikaci prostřednictvím elektronické pošty. 

 

2.2.3 Mapové podklady 

Mapové podklady jsou kopií nebo digitálním podkladem katastrální  mapy se 

zobrazením celé nebo části dotčené parcely. V případě, že by dotčené území bylo vedeno 

v digitální podobě, KM-D, KMD, DKM, byl by mapový podklad součástí výměnného 

formátu. V lokalitě s mapou vedenou v KMD nebo DKM by již neměla být zapsána 

zjednodušená evidence. Přesto jsou výjimky. Dotčené katastrální území je však zakresleno 

v analogové – papírové podobě v dekadickém měřítku 1:5000. Analogová podoba je mapa 

kreslená na nesrážlivé fólii a je ručně doplňována. V poslední době bývají tyto mapy 

skenovány a zasílány pracovníky KP v digitální podobě. Velkou výhodou pro zpracovatele 

je, že nemusí počítat srážku. Naskenované mapy by měly být natransformovány a 

zproštěny chyb podkladního materiálu-fólie. 
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Obrázek 3 – Snímek mapy Louny 9-0 

Obrázek 4 – Snímek mapy Louny 9-1 
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2.2.4 Původní výsledky zeměměřické činnosti 

Vývojem geodézie v katastru nemovitostí zjišťujeme, jak valná část byla již 

změřena. V mnoha případech lze v dokumentaci katastrálního pracoviště dohledat více či 

méně zdařilé záznamy ze zájmových oblastí nebo jeho blízkého okolí. V tomto případě jde 

o restituční pozemek. V dokumentaci jsem dohledal záznam podrobného měření v blízkém 

okolí. 

 

 

Obrázek 5 – Kopie dřívějšího ZPMZ 
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3 Geodetická činnost v terénu 

Zeměměřické činnosti v terénu musí být provedeny tak, aby při použití 

geodetických metod umožnily určit souřadnice podrobných bodů přesností dle [1] a 

výsledek měření mohl být přesně zobrazen a spojen s nezměněným, správně zobrazeným 

polohopisným obsahem katastrální mapy. 

 

3.1 Použité přístroje 

Nabídka geodetických přístrojů je široká. K vyměření a následnému vytyčení 

v terénu byl použit geodetický přístroj Leica TCA1102 #613436. Přesností 2”  (1 mgon) v 

úhlu a 2mm+2ppm v délce jde již o přesný geodetický přístroj určený pro inženýrskou 

geodézii. Pro práce v katastru nemovitostí tedy naprosto vyhovující. Příslušenstvím byl 

stativ a odrazný hranol na výtyčce od stejného výrobce. Běžnou součástí terénních prací 

jsou i pásmo, barva a stabilizační materiál jako jsou kolíky a hřeby.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – Totální stanice Leica TCA 1102 
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Obrázek  7 – Triangulační list se zákresem zájmového prostoru 

 

3.2 Rekognoskace terénu 

Lokalitou je několika hektarový pozemek, na severu a západě ohraničen silnicemi. 

Na jihu navazuje rokle, východně budovaná průmyslová zóna. U východní komunikace, 

kousek od trigonometrického bodu, byl nalezen dřevěný kolík. Na severu podél silnice R7 

je pozůstatek zemědělské stavby, který je zakreslen v mapě KN  i PK. Body pro připojení 

do JTSK jsou viditelné a  jasně definovatelné. 
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3.3 Zaměření prostoru 

V prostoru je mapa v dekadickém měřítku. Měřenými body v terénu zkontrolujeme, 

zda není v mapě chyba zákresu či posun. Prověříme tím i transformaci PK mapy. Rastr 

mapového podkladu do grafického programu natransformujeme pomocí křížků 

souřadnicové sítě. Podrobné body jsou měřené ze stanoviska připojeného na 

trigonometrické body bodového pole metodou protínáním z délek. Délka rajonu může být 

max 1000 m, přitom smí být nejvýše o 1/3 větší než délka měřické přímky, na kterou je 

rajón připojen nebo nesmí být větší, než je délka k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu. 

Veškeré geodetické práce jsou provedeny z jednoho měřického bodu, druhý byl zálohou 

pro případ, kdyby byl bod 4001 zničen.  

Po výpočtech a získání souřadnic lomových bodů pozemku z PK tyto lomové body 

v terénu vytyčíme a trvale stabilizujeme nejčastěji používanými plastovými hraničními 

znaky.  

 

 

Obrázek 8 – Měřický náčrt 
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Obrázek 9 – Pohled na lokalitu 
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4 Výpočetní práce 

Výpočty se provedly pomocí počítačových geodetických výpočetních programů. 

 

4.1 Použitý software 

Vývoj geodetických výpočetních programů je ve stejném tempu jako vývoj 

měřických přístrojů. Ještě před 20 lety stačil pro terénní práce teodolit, pásmo se znalostí 

pravoúhlého trojúhelníka a kapesní kalkulačka pro výpočet. Dnes se bez počítače se 

specializovaným softwarem neobejdeme.  

V České republice jsou tři hlavní výrobci výpočetních programů, Groma, Geus a 

Kokeš. Všechny tyto programy vznikly koncem 80. let 20. století s prvním přístupem 

k výpočetní technice. Postupným vývojem jsou z nich propracované databázové programy 

se schopností výpočtů všech běžně používaných geodetických metod. 

Program Kokeš je vytvořen jako grafický program s možností dokoupení 

jednotlivých modulů, mezi nimiž je i modul pro geometrické plány a výpočty dle 

požadavků ČUZK. Geus s Gromou jsou prvotně tvořeny jako výpočetní databázové 

programy a posléze byly doplněny o grafické nadstavby.  

Veškeré výpočty pro zpracování úkolu jsou provedeny v programu Groma. Jeho 

přívětivé prostředí má možnost otevření několika souborů a pohyby mezi nimi bez nutnosti 

ukončení nebo dootevření pomocných částí programu, které má své výhody.  Přestože 

součástí Gromy je i grafický modul, všechny grafické práce jsou kresleny v programu 

Bentley Microstation V8i. Jde o světový grafický CAD program, jež umí komunikovat 

s výpočetním programem. Formuláře a tabulky jsou vytvořeny v programu Excel, jež je 

součástí kancelářského balíku operačního systému Windows. 
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Obrázek 10 – Grafický a výpočetní program 

 

4.2 Charakteristika a kritéria přesnosti 

Charakteristika a kritéria přesnosti [1] výsledných souřadnic podrobných bodů se 

vyjadřuje ve vztahu k blízkým bodům polohového bodového pole.  Souřadnice podrobných 

bodů polohopisu se určují s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou chybou 

mxy = 0,14 m. Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední 

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

  

 md = k* 







+
+

20
12

d
d      (1) 

Kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a  k  se vypočte jako 2 -

násobku základní střední souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu s nižší 

přesností. 

Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední 

souřadnicové chyby mxy. Mezní rozdíl délky uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední 

chyby délky md. 
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Mezní polohová chyba up je dána vztahem 

 up = xyu*2       (2) 

 

 

Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaného nebo ověření 

souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu se provádí pomocí: 

 a) oměrných měr nebo kontrolního měření délek přímých spojnic jiných   

vybraných dvojic podobných bodů a jejich porovnání s délkami, vypočtenými ze souřadnic  

 b) nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu polohopisu a 

jejich porovnání s prvotně určenými souřadnicemi. 

Při posouzení dosažené přesnosti souřadnic nově určovaného podrobného bodu 

polohopisu se přesnost považuje za vyhovující, když výběrová střední souřadnicová chyba 

vypočtená metodou nejmenších čtverců, nebo výběrová střední souřadnicová chyba 

vypočtená z dvojice měření je menší než mezní souřadnicová chyba uxy, v případě souboru 

obsahujícího více než 20 nově určovaných podrobných bodů polohopisu musí být současně 

nejméně 40 % výběrových středních souřadnicových chyb menších, než je hodnota 

základní střední souřadnicové chyby mxy.  

 Při ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu nesmí 

skutečná souřadnicová chyba překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy, přičemž 

základní střední souřadnicová chyba se stanoví podle kodů kvality. Viz tabulka č. 1. 

V případě ověření homogenity souboru obsahujícího více než 20 nově určovaných 

podrobných bodů polohopisu s bodovým polem musí být současně nejméně 40 % 

výběrových středních souřadnicových chyb menších, než je hodnota základní střední 

souřadnicové chyby mxy. 
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Tabulka 1 -  Kódy kvality 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Protokol o výpočtech 

Jednou ze součástí záznamu podrobného měření změn je výpočetní protokol. 

Výpočetní protokol obsahuje všechny výpočty prováděné ve výpočetním programu, jež 

určují podrobné body, jejich vzdálenosti od okolních bodů, výměry a jiné. Ve většině 

výpočetních protokolech je vždy seznam souřadnic vstupních bodů, zápisník z měřického 

přístroje a výpočet podrobných bodů (polární metoda, ortogonální metoda nebo metoda 

GNSS), výpočet kontrolních oměrných, výpočet výměr a na samém konci seznam 

souřadnic nově vypočtených bodů, pokud byly nějaké nově určené. 

 

4.3.1 Seznam souřadnic daných bodů 

Seznam souřadnic geometrického základu měření a bodů polohopisu katastrální 

mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr, je na začátku a 

je možné, aby v případě velkého množství obsahoval pouze body použité ve výpočtech. 

Nutností nejsou všechny lomové body tvořící obvod dosavadních pozemků.  

V případě odlehlých lokalit může nastat situace, že je prostor měřen poprvé a pak obsahuje 

jen body polohového bodového pole. 

Kód kvality
Základní střední souřadnicová 

chyba mxy 
Měřítko katastrální mapy

3 0,14m

4 0,26m

5 0,50m

6 0,21m 40:01,1

7 0,50m 20:01,1

8 1,00m 1:2880, a neuvedené
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SEZNAM MĚŘENÍ 
============= 
         Bod        Hz         Z  Vod. d.       dH   Signál  Popis                
--------------------------------------------------------------------------------- 
577001244001*                                                 
000906250140-   0.0000                                        
000912010350- 192.2523                                        
000912010360- 191.0800                                        
000913212070- 304.1444             709.56                     
000913212450- 268.9852             798.66                     
000913212081-   7.9390                                        
577001244002  297.0347             437.13                     
577001245002  321.0262             740.06                     
577001245003  325.8491             762.05                     
577001245007  366.7463             366.16                    
577001245008  365.8918             357.98                     
577001245009  369.4899             346.73                     
577001245013    3.0354             337.29                     
577001245016   21.9427             311.73                     
577001245017   26.6263             278.20                     
577001245018   84.1736             157.25                     
577001245019  106.8127             164.31                     
577000570014   77.8177             157.58                     
577000570026    2.8711             348.59                     
577000650001  314.8341             722.92                     
--------------------------------------------------------------------------------- 

SEZNAM SOUŘADNIC 
================ 
Souřadnicový systém: JTSK 
             Souřadnice obrazu                     Souřadnice polohy 
Bod    Y           X        Z  Kv.           Y           X        Z  Kv.  Popis               
-------------------------------------------------------------------------------------- 
000906250140   795108.98   995710.52                795108.98   995710.52            1   
000912010350   800991.81  1007277.03                800991.81  1007277.03            1   
000912010360   800942.10  1007423.09                800942.10  1007423.09            1   
000913212070   799450.10  1001840.49                799450.10  1001840.49            1   
000913212081   798222.50  1001389.59                798222.50  1001389.59            1   
000913212450   799657.38  1002205.82                799657.38  1002205.82            1   
577000570014   798704.14  1002260.53                798704.14  1002260.53            3   
577000570026   798672.06  1001939.36                798672.06  1001939.36            3   
577000650001   799385.66  1001737.83                799385.66  1001737.83            3   

 

Tabulka 2 – Seznam souřadnic 

 

4.3.2 Zápisník 

Za zápisník se považuje výstupní soubor z měřického přístroje, nebo zápisník 

podrobného měření nebo jiný soupis naměřených dat.  

Tabulka 3 – Zápisník z přístroje 
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Obrázek 11 – Zápisník podrobného měření 

 

4.3.3 Volná stanoviska 

Polárnímu zaměření podrobných bodů předcházelo zaměření úhlu a délky na 

orientační body bodového pole. Všechny orientační body byly body trigonometrické nebo 

zhušťovací. Tyto body mají kód kvality 1 výjimečně 2.  Program Groma vypočte 

souřadnice stanoviska, na němž byly měřeny směry nebo směry a délky na známé body. 

V případě, že byly měřeny pouze směry, souřadnice stanoviska jsou vypočteny protínáním 

zpět s vyrovnáním MNČ. Měříme-li i délky, program vypočte souřadnice shodnostní nebo 

podobnostní transformací. 

 

4.3.4 Polární metoda 

Většina souřadnic podrobných bodů byla určena polární metodou. Polární metoda 

je název pro měření úhlu a délky ze stanoviska o známých souřadnicích s nastavením 

počátku úhlového měření na jiný měřický bod o známých souřadnicích. V dnešní době se 

délky měří elektronickými dálkoměry a společně s úhlovým údajem jsou registrovány na 

pevné či přenosné záznamové medium.  

Mnou používaná totální stanice Leica TCA1102 má vyjímatelné záznamové 

medium, ale v případě potřeby se dají měřené údaje přenést propojením přístroje s PC 

pomocí propojovacího kabelu.  
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Výpočetní úlohou „polární metoda dávkou“ jsme vypočetli námi měřené body. 

Ještě před výpočty byla čísla bodů zeditována a sladěna s čísly již měřených bodů. 

Výpočtem program zároveň porovná souřadnice dosavadního bodu s námi vypočtenými a 

zapíše do protokolu souřadnicové rozdíly. Tím se ověří přesnost měření a určení souřadnic 

dosavadních podrobných bodů. Všechny vypočtené body v tomto geometrickém plánu 

splnily kritérium přesnosti a nepřekročily mxy = 0,14m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 – Osnova polárního měření 

 

4.3.5 Transformace rastru 

Pro transformaci slouží identické body, které se nacházejí vně určované oblasti tak, 

aby splňovaly kritérium pro testování přesnosti zobrazení podrobných bodů, viz kapitola 

4.3.6. Hlavním požadavkem je jejich totožnost v katastrální mapě a v mapě bývalého 

pozemkového katastru. Z katastrálního pracoviště byly získány rastry mapy KN Louny 9-0 

a 9-1 a mapy PK č. 8 v S-JTSK. Podobnostní transformace mapy PK nebyla provedena. 

Katastrální pracoviště mělo již zákres stavu PK v platné katastrální mapě. Kontrolně se 

provedl planimetrický výpočet výměr. A jelikož nepřekročil ani z poloviny povolenou 

odchylku (tabulka č. 5), odsunuly se souřadnice lomových bodů z mapy KN. 
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[9] SOUBOR KONTROLNÍCH OMĚRNÝCH 
=============================== 
       Bod A         Bod B  D souř.   D měř.   Rozdíl  Mez. r.         Y A         X A  
Kv.         Y B         X B  Kv. 
--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
577001240001  577001240002   138.29   138.40    -0.11     0.38   798940.16  1002144.00    
3   799058.61  1002072.63    3 
577001240002  577001240003   138.29   138.40    -0.11     0.38   799058.61  1002072.63    
3   799177.05  1002001.25    3 
577001240003  577001240004    29.49    29.50    -0.01     0.33   799177.05  1002001.25    
3   799161.83  1001975.99    3 
577001240004  577001240005    50.82    50.90    -0.08     0.35   799161.83  1001975.99    
3   799133.46  1001933.83    3 
--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 
STATISTIKA: 
----------- 
Počet zpracovaných oměrných (n)                  :    12 
Počet nezpracovaných oměrných                    :     0 
Počet oměrných s d v intervalu <0, md>           :    12 (100.0%) 
Počet oměrných s d v intervalu (md, 2md>         :     0 (0.0%) (označeny ???) 
Počet oměrných s d v intervalu (2md, +Nek.)      :     0 (0.0%) (označeny xxx) 
Maximální dosažený rozdíl (d)                    :    0.15m 

4.3.6 Odsunutí lomových bodů dotčené parcely 

Odsunutí, určení souřadnic lomových bodů pozemku, lze provést ruční metodou 

spočívající v odsunutí přímo z mapového podkladu (kopie mapy katastru nemovitostí), 

pomocí odečítací pomůcky, pravítka nebo vynášecích trojúhelníků. Jde o metodu v době 

počítačové techniky již zapomenutou, ale za určitých okolností a zvláště v dekadických 

mapách stále dostatečně přesnou a poměrně rychlou. 

Druhá, v dnešní době používanější, je metoda odsunutí souřadnic lomových bodů 

v počítači v některém ze zmiňovaných softwarů. Odchylky vypovídají o dostatečné 

transformaci, po které zadáme úlohu vstup souřadnic s příkazem odečtení v grafice a 

uložením do databáze seznamu souřadnic. 

 

4.3.7 Kontrolní oměrné 

Úloha kontrolní oměrné je porovnání námi přímo v terénu měřených oměrných  

mezi lomovými body pozemku a vzdálenost vypočtenou ze souřadnic těchto lomových 

bodů. Mimo rozdílu mezi měřenou a vypočtenou mírou umí program rozdíl porovnat i 

s mezním rozdílem a rozdílem povoleným.  

V terénu měřené délky s porovnáním vypočtených byl v souladu s vyhláškou a 

nepřekročil mezní odchylky. 

Tabulka 4 – Kontrolní oměrné 
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4.3.8 Výpočet výměr 

Pro geometrický plán a pro uzavření obchodní smlouvy je důležité znát výměru. 

Plošný rozměr pozemku. Lze počítat ručně např. z přímo měřených měr, ale geodetické 

programy umí spočítat výměry rychleji a přesněji. V programu je možné ručně zadávat 

lomové body postupně za sebou tak, jak tvoří hranici nebo označením uvnitř ohraničení 

pozemku v grafickém modulu. Doplňkovou možností grafického modulu na závěr může 

být použití příkazu výpočet výměr nově určených pozemků. Výsledek je stejný. 

 

Tabulka 5 – Mezní odchylky výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.9 Test zobrazení bodů 

Tato úloha je výpočtem oměrných, jen místo z vypočtené délky ze souřadnic 

porovnávané s měřenou přímo v terénu nahradíme délkou odsunutou z mapového 

podkladu. Porovnáváme délku odečtenou na mapě s délkou vypočtenou ze souřadnic 

identických bodů, bodů sloužících pro zákres do analogové katastrální mapy. Ve 

Kód kvality u nejméně přesně 
určeného lomového bodu na hranici 

parcely
Mezní odchylka v m2 

3 2

4 0,4 *

5 1,2 *         +12

6 0,3 *         +3

7 0,8 *         +8

8 2,0 *         +20

P

P

P

P

P
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výpočtech je úloha též nazvána „Porovnání dle přílohy 15.5“. Tato definuje základní 

střední chybu. Odečtení vzdálenosti mezi identickými body se většinou vzhledem 

k měřítku mapy podaří s přesností kolem 1,5m. Z toho vyplývá i nutnost větší mezní 

odchylky. 

Úloha slouží pro zákres do analogové sáhové katastrální mapy. Proto ji ve 

výpočtech v katastrálních územích s digitálními katastrálními mapami nenajdete a ani 

v prostorech s analogovou katastrální mapou v dekadickém měřítku není třeba test 

provádět. 

 

4.3.10 Seznam souřadnic vypočtených bodů 

Seznam souřadnic nových bodů dle přílohy 16.20 vyhlášky 26/2007 Sb.,  

v platném znění obsahuje:  

• úplné, tedy dvanáctimístné číslo bodu  

• souřadnice obrazu slouží k zobrazení bodu v platné KM v jejím souřadnicovém  

systému a v případě KM v S-JTSK se mohou lišit od souřadnic polohy do  

vzdálenosti dané mezní souřadnicovou chybou pro daný kód charakteristiky  

kvality souřadnic  

• souřadnice polohy jsou souřadnice určené geodetickými či fotogrammetrickými  

metodami s přesností charakterizovanou základní střední souřadnicovou chybou  

mxy = 0,14 m. Za souřadnice polohy se považují i body ze schváleného projektu  

pozemkových úprav anebo body, jejichž poloha je odvozena výpočtem od těchto  

bodů  

• kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového určení.  

Každý bod má právě jeden kód charakteristiky kvality souřadnic, jelikož jen  

jedny souřadnice určují nemovitost, na jejíž hranici bod leží  

• případně poznámku  
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U pomocných měřických bodů, které nebudou v novém stavu podrobnými body  

polohopisu KM, se neuvádí souřadnice obrazu a kód kvality. 

 

 

4.4 Záznam podrobného měření změn 

Záznam podrobného měření změn je ve většině případech geodetických činností 

v katastru nemovitostí podkladem pro vyhotovení geometrického plánu. Někdy se 

komerční geodet setká  s možností pro zápis změn údajů v SPI a SGI, které jsou spojeny 

s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemků. Jde například o určení hranic 

chráněných území, zaměření dalších prvků polohopisu a v neposlední řadě katastrálním 

pracovištěm prováděné opravy chyb v katastru nemovitostí.  

V případě potřeby je možné záznam podrobného měření využit i pro vyhotovení 

více geometrických plánu pro jednotlivé změny. 

Náležitostmi záznamu jsou: 

• popisové pole 

• náčrt 

• zápisník (může být součástí protokolu o výpočtech) 

• protokol o výpočtech  

• záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

• návrh zobrazené změny 

• údaje o seznámení vlastníků s označením a průběhem nových nebo 

změněných hranic. 

Všechny náležitosti však nemusí být ve všech geometrických plánech, např. 

v záznamu podrobného měření změn pro geometrický plán na vyznačení rozsahu věcného 

břemene není obsažen výsledek výpočtu výměr. V mém případě zpracování jsou obsaženy 

všechny náležitosti, navíc bude obsahovat i dokumentaci o vytyčení hranice pozemků, 

(přílohu č.10). 
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Úplné číslo podrobného bodu je dvanáctimístné, kde: 

-  první tři číslice jsou pořadovým číslem katastrálního území v rámci okresu  

- čtvrtá číslice je uvnitř okresu buď nulová nebo může znamenat příslušnost 

ZPMZ do katastrálního území sousedního okresu a pak má hodnotu v rozmezí 1- 8 

- pátá až osmá číslice jsou číslem ZPMZ  

- poslední čtyři číslice jsou vlastním číslem bodu uvnitř ZPMZ změn v 

rozsahu 0001 až 3999 

Čísla pomocných měřických bodů se číslují stejně, jen v posledním čtyřčíslí 

začínají od 4001 včetně [1]. 

Katastrální úřad pro

Katastrální pracoviště

Obec

Katastrální území

Číslo kat. území

Zaměřil Dne

Dne

Důvod změny:

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN
Rok:

Zpracovatel Číslo  záznam u

Číslo geometrického plánu (zakázky) Souřadnicový systém

S-JTSK místní
Změnou dotčené parcely č. L ist  katastrální mapy

Přístroj Nové hranice v terénu  označeny

Vypln í katastrální pracoviště: SGI aktualizoval Pol. výpočet . pro tokolu Č íslo řízen í

 

Obrázek 13 – Popisové pole ZPMZ 

 

4.4.1 Náčrt 

Je zpravidla vyhotovován v grafickém programu na podkladě stávajícího zákresu 

aktuální katastrální mapy. Precizní geodet náčrt vytiskne ve vhodném měřítku tak, aby byl 

zřetelný pro možnou reprodukci. Pokud některá část změny přesto zřetelná není, 

doporučuje se detail ve větším měřítku s vyznačením vzájemné  souvislosti písmenem 

velké abecedy. Není na závadu, když jsou v náčrtu vyznačeny skutečnosti nad rámec 

měřené změny a významnější obsah zvýrazněn (měřická síť červeně, budovy vyšrafovány, 

apod.). Vektorová kresba byla vytvořena na základě transformace rastru na identické body. 

Dosavadní hranice je kreslena tenkou plnou čarou, hranice parcel zjednodušené evidence 
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čarou čerchovanou. Parcelní čísla jsou kreslena o velikosti 2-3 mm a parcelní čísla 

pozemků ZE v kulatých závorkách. Rušený stav parcel ZE je vyškrtnut dvěma krátkými 

čarami a zanikající parcely pozemkového katastru jsou škrtnuty tenkou plnou čarou.  

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, dosavadního a nového 

stavu polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní čísla a 

mapové značky druhů pozemků, značky budov, oplocení a oměrné, záměry na vytyčované 

body, popřípadě další související údaje. Měřická síť je zvýrazněna červeně a vzdálené 

orientace jsou jen schematicky naznačeny.  

Náčrt byl, jak je částečně vidět na obrázku 8, vyhotoven až na podkladě zjištěných 

údajů z terénu.  

Číslo bodu, jehož poloha se určila z výsledků měření dokumentovaných v 

předchozích ZPMZ, obsahuje na prvním místě číslo tohoto ZPMZ oddělené pomlčkou od 

vlastního čísla bodu. 

 

4.4.2 Záznam výsledků výpočtu výměr 
Výpočet výměr parcel (příloha č. 9) obsahuje:  

 - číslo GP a označení listu katastrální mapy  

- sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním  

a kódem způsobu výpočtu  

- výpočet výměr dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu dřívější  

pozemkové evidence 

- případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením  

velikosti a příčiny  

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla [1]  

 

Výpočty výměr parcel, jejichž obvod byl celý spočten ze souřadnic lomových bodů,  

jsou doplněny do protokolu o výpočtu (kapitola 4.3.5.).  
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[95] VÝPOČET VÝMĚR 
================== 
Parcela: 1555/17 
---------------- 
         Bod           Y           X   Oměrná 
--------------------------------------------- 
577001240001   799379.79  1001727.98          
577001240002   799355.84  1001744.33    29.00 
577001240003   799334.86  1001761.70    27.24 
577001240004   799297.76  1001794.29    49.38 
577001240109   799255.58  1001825.52    52.48 
577001240006   799252.17  1001828.04     4.24 
577001240009   799149.04  1001898.54   124.92 
577001240007   799385.45  1001760.81    74.71 
577001240008   799393.00  1001756.35     8.77 
577000650015   799395.36  1001753.67     3.57 
577001130102   799393.92  1001751.32     2.76 
577001130006   799393.48  1001751.04     0.52 
577001130007   799391.03  1001747.78     4.08 
577001130103   799389.97  1001744.86     3.11 
577000650001   799385.66  1001737.83     8.25 
577001240001   799379.79  1001727.98    11.47 
--------------------------------------------- 
Výměra:   7140.00 m2 
Obvod :  687.71 m 

Tabulka 6 – Ukázka výpočtu výměr z výpočetního programu 
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Obrázek 14 – Tiskopis výpočet výměr 
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5 Vytyčení pozemku v terénu 

Vytyčení v terénu je geodetickou činností, kdy se poloha lomových bodů v mapě 

přenese fyzicky na zemský povrch. 

 

5.1 Vytyčování hranic pozemků 

Základním podkladem pro vytyčení hranic pozemku je jeho geometrické a 

polohové určení evidované v souboru SGI. Je-li geometrické a polohové určení dáno jen 

zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě podle původního výsledku zeměměřické 

činnosti, využije se pro vytyčení také tento původní výsledek zeměměřické činnosti. 

 Není-li zjištěn rozpor s platným geometrickým a polohovým určením [1], mohou se pro 

vytyčení využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností,  

Samotné vytyčení a následné zaměření bodů nově navrhované hranice polární 

metodou se provedlo z měřického bodu č. 4001. 

 

5.2 Stabilizace lomových bodů 

Lomové body hranice pozemků se v současnosti ve volném terénu ponejvíce 

stabilizují plastovými hraničními znaky. Ty musejí splňovat několik podmínek: 

- hlava má mít rozměr nejméně 80 mm x 80 mm x 50 mm 

- noha je z ocelové trubky o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny 

nejméně 3 mm nebo z ocelové kulatiny o průměru nejméně 15 mm 

- celková délka znaku je nejméně 500 mm a noha je opatřena zařízením proti 

vytažení znaku [1] 

Hraniční znak se umísťuje tak, aby se jeho střed kryl s lomovým bodem hranice. 

Pokud by hraniční znak bránil v užívání pozemku, umísťuje se dle dohody s uživatelem. 
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Podrobné body byly stabilizovány znaky na trhu běžně dostupnými, v tomto 

případě od firmy Geodetické centrum s.r.o., Jiráskova 1275, Pardubice.  Pomocné body 

byly stabilizovány běžnými dřevěnými kolíky.  

 

5.3 Součinnost s vlastníky při vytyčení 

K účasti na projednání vytyčené hranice přizve způsobilá osoba vykonávající 

vytyčení hranic pozemku písemnou pozvánkou všechny vlastníky pozemků, jejichž hranice 

má být vytyčena nebo na jejichž hranici má být vytyčen alespoň jeden lomový bod. 

Seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice provede vytyčovatel ústním jednáním. 

Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku nebo jeho zástupce na ústním jednání není na 

překážku dalším úkonům vytyčovatele [1]. Na místo vytyčení byli písemně pozváni 

vlastníci všech dotčených pozemků. 

 

5.4 Dokumentace o vytyčení pozemku 

Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří vytyčovací náčrt se seznamem 

souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemku a protokol o vytyčení hranice 

pozemku (příloha č. 10). Vytyčovací náčrt vychází ze stavu katastrální mapy a obsahuje 

znázornění bodů geometrického základu, vytyčení lomových bodů, znázornění záměry u 

polárních vytyčovacích prvků a kontrolní údaje. 

Do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků předá 

vytyčovatel stejnopis dokumentace o vytyčení hranice pozemku objednavateli vytyčení a 

vlastníkům dotčených pozemků doručí její kopii [1]. 

Kopii dokumentace o vytyčení hranice pozemku je vytyčovatel povinen do 90 dnů 

po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků příslušnému katastrálnímu 

úřadu k založení do měřické dokumentace jako přílohu záznamu podrobného měření změn 

[1]. 

Protokol o vytyčení hranice pozemku obsahuje: 
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- jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo název a 

adresu sídla právnické osoby, která dokumentaci o vytyčení pozemku 

vyhotovila 

- údaje o objednavateli vytyčení hranice pozemku 

- název katastrálního území a obce, číslo ZPMZ, údaje o rozsahu vytyčení s 

uvedením parcelních čísel dotčených pozemků 

- údaje o podkladu, dle kterého bylo provedeno vytyčení, způsob vytyčení  

- způsob označení lomových bodů vytyčované hranice  

- údaje o vlastnících pozemků dotčených vytyčením a údaj o účasti na 

seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků  

- případné připomínky vlastníků dotčených pozemků k průběhu a označení 

vytyčené hranice pozemku opatřené jejich podpisy  

- datum a podpis vytyčovatele, kterým potvrzuje vytyčení hranice dle katastru  

- údaje o ověření 

 

5.4.1 Souhlasné prohlášení 

Je-li v geometrickém plánu navrženo zpřesnění GPU pozemků vyžadující doložení 

souhlasného prohlášení, uvede se nad popisovým polem upozornění: „Zpřesnění 

geometrického a polohového určení pozemků podle § 19a odst. 4 katastrálního zákona 

navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na základě 

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

Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku a jemu odpovídající 

zpřesněnou výměru parcely katastrální úřad do katastru zapíše na základě ohlášení 

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

změnou dotčených pozemků na průběhu vytyčené nebo jimi upřesněné hranice. 

Neoddělitelnou součástí souhlasného prohlášení je geometrický plán pro průběh vytyčené 

či vlastníky upřesněné hranice. Katastrální úřad při zápisu zpřesněného geometrického a 

polohového určení pozemku a jemu odpovídající zpřesnění výměry považuje projev vůle 
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osob za zjištěný, jestliže v souhlasném prohlášení ověřovatel výslovně potvrdil, že 

vlastníci dotčených pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním souhlasné prohlášení 

podepsali. V případě, kdy se zpřesnění geometrického a polohového určení pozemku a 

jemu odpovídající zpřesnění výměry parcely dotýká většího počtu vlastníků je dostačující, 

je-li ohlášení změny učiněno pouze některým z těchto vlastníků [1]. 

Souhlasné prohlášení (příloha č. 11) obsahuje: 

 - označení osob, které činí souhlasné prohlášení, a to jméno, příjmení, adresa  

trvalého pobytu, rodné číslo fyzické osoby nebo název, adresa a 

identifikační číslo právnické osoby 

 - označení nemovitosti parcelním číslem 

- popis průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku čísly 

bodů podle výsledku zeměměřické činnosti 

- konstatování, že hranice nebyly osobami, které prohlášení činí, měněny 

nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v 

katastru nemovitostí a nadále jimi respektovány 
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6 Geometrický plán 

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden 

zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy [3]. Geometrický 

plán je technickým podkladem, výsledkem zeměměřických činností a vyhotovuje se dle § 

73 odst. 1 vyhlášky 26/2007 Sb. v platném znění, pro: 

- změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky 

- rozdělení pozemku 

- změnu hranice pozemku 

- vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu 

- určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich 

výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu 

- doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v 

terénu 

- opravu geometrického a polohového určení nemovitosti 

- upřesnění údajů 

- průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 

- vymezení rozsahu věcného břemene k části 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 znázornění nemovitosti spolu s příslušnými písemnými údaji z 

veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí se použijí jako podklady k 

vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyznačeny v SGI a SPI 

katastru nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa. 

 

Dalšími podklady jsou: 

- záznamy podrobného měření změn 
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- údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích 

bodech a bodech podrobného polohového bodového pole 

- údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického  

podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v 

katastru obsaženy [1] 

 

6.2 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje stav parcel před změnou a po změně, má základní 

formát A4 a vyhotovuje se jednostranně. Pokud je větších rozměrů, skládá se do 

základního formátu dle ČSN 01 3111. Vyhotovuje se takovým způsobem, který zaručí jeho 

zřetelnost, čitelnost a stálost. GP (příloha č. 12) má následující formální náležitosti. 

  

6.2.1 Popisové pole 
Umísťuje se vždy ve spodní části základního formátu geometrického plánu a v 

pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu.  

 

Číslo:  

LITOMĚŘICE
Obec: KEBLICE
Okres:

Vyhotov il:

Kód způsobu určení výměr je určen podle § 77 odst. 2 
vyhlášky č. 26/2007 Sb.

Kat. území: KEBLICE
DKM

Číslo plánu:

viz: seznam souřadnic

Dne:   
Ing Pavel JAHN

Dne:  

Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou 
uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště.

Souhlas katastrálního úřadu potvrdil:

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou 
úroveň geometrického plámu, za dosažení předepsané přesnosti 

a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

Číslo:   

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný  zeměměřický inženýr:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit 
se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly 
označeny předepsaným způsobem:

Mapový list:

198-12260/2012

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.

Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s očíslováním 
parcel. GEOMETRICKÝ PLÁN  pro:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

ROZDĚLENÍ POZEMKU

 

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

 - účel geometrického plánu 

 - číslo GP složeného z čísla ZPMZ, čísla dle evidence zakázek vyhotovitele  

a úplného letopočtu 

- údaje o vyhotoviteli (jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické 

osoby nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele) 

- název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy 

- způsob označení nových hranic 

- údaj o ověření a potvrzení GP 

 

6.2.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění vychází ze stavu katastrální mapy, vyhotovuje se černě a ve 

vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost a čitelnost kresby. Nový stav zobrazené změny 

je zvýrazněn silou čáry. Použijí se zejména tyto mapové značky: 

 - tenká čára pro dosavadní stav katastrální mapy  

 - velmi tlustá čára pro nový stav hranic  

- čerchovaná tenká čára rovnoběžná s linií dosavadního stavu mapy pro -

zobrazení právních vztahů k nemovitostem  

 - značka pro hraniční znak bodu (tenká čára) pro dosavadní i nový stav 

 - značka pro hraniční znak bodu (tlustá čára) pro zpřesněný bod  

 - parcelní čísla o velikosti 2-3 mm, nová parcelní čísla se zvýrazní oválkem  

parcelní čísla ZE se uvedou v kulaté závorce  

- značky druhů pozemků a způsobu využití se vyznačí podle údajů pro 

dosavadní a nový stav a umístí se nad parcelní číslo  

V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově 

vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic [1]. 

 Neplatný stav hranic parcel zjednodušené evidence  PK-1541,  které zanikají, se 

ruší dvěma tenkými čarami, vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla se 

podélně škrtnou tenkou plnou čarou. 
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6.2.3 Výkaz dosavadního a nového stavu 
Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí obsahuje dosavadní stav, 

nový stav dotčených parcel a porovnání se stavem evidence právních vztahů. V porovnání 

se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným parcelám přiřadí údaje 

o parcelních číslech, číslech listu vlastnictví, výměrách parcel dle evidence právních 

vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. 

 

 Obrázek 16 – Výkaz dosavadního a nového stavu KN 

 

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

potřeba, jednotlivě u parcelního čísla původ těchto parcel. Rozlišuje se EN -evidence 

nemovitostí, PK -pozemkový katastr, GP -přídělový plán. Výkaz dosavadního a nového 

stavu se skládá ze dvou hlavních částí. Dosavadní stav obsahuje údaje dle aktuálního stavu 

katastru nemovitostí. Parcely jsou vedeny ve dvou číselných řadách, zvlášť pozemkové, 

zvlášť stavební. Dále se eviduje výměra, druh pozemku a způsob využití u pozemkových 

parcel, u stavebních parcel jen druh pozemku. Nový stav vyjadřuje situaci po změně, jeho 

součet je totožný se součtem dosavadního stavu. Dále obsahuje parcelní čísla parcel 

nového stavu, výměru, druh pozemku a způsob využití, způsob určení výměry. Kód „0“ 

Způsob využitím2 katastru 
nemovitostí

dřívější poz. 
evidenci ha

Výměra parcely

ha Způsob využitíha

Druh pozemku
Označení 
pozemku 

parc. číslem

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav Nový stav

Označení 
pozemku 

parc. číslem

Výměra parcely
Číslo listu 
vlastnictví

Výměra dílu
Díl přechází z pozemku 

označeného v

m2 m2

Druh pozemku Typ stavby
Způs. 
určení 
výměr

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Označení 
díluZpůsob 

využití
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znamená, že výměra byla určena graficky, kód „2“ že, je spočtena ze souřadnic S-JTSK 

lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a souřadnic lomových bodů, které jsou 

vloženými body na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality. V porovnání se 

stavem evidence právních vztahů se uvede číslo listu vlastnictví, výměra a parcelní číslo. 

Ve spodní části jsou uvedené parcely zjednodušené evidence a jejich zdroj. Parcely PK 

jsou vedené samostatně nebo se skládají z dílů, kdy jednotlivé očíslované díly leží na 

různých parcelách katastru nemovitostí. Parcely ve ZE zanikají a přecházejí do KN pod 

novými parcelními čísly. 

 

6.2.4 Seznam souřadnic 
V seznamu souřadnic jsou uvedeny souřadnice nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů, kód kvality bodů a způsob stabilizace v terénu. Souřadnice pro zápis do 

KN jsou souřadnice, kterými je geometricky a polohově určena nemovitost v katastru a je 

u nich uveden kód charakteristiky kvality. V případě, že GP obsahuje souřadnice bodů s 

kódem charakteristiky vyšším než 3, uvádí se také souřadnice určené měřením (souřadnice 

polohy), pokud jsou odlišné od souřadnic obrazu. Souřadnice bodů na dosavadní hranici 

pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle 

dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic 

vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné 

doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu (§ 19a katastrálního zákona). 

 

6.2.5 Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
V souboru popisných informací se dále evidují údaje o BPEJ u parcel 

zemědělských pozemků, tedy u parcel s druhem pozemku orná půda, chmelnice, vinice, 

zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost, s vyznačenou příslušností k vlastníkům. Údaje o 

bonitě pozemků tvoří pětimístný číselný kód BPEJ a odpovídající výměry dílů parcely 

podle BPEJ, zasahuje-li jich do parcely více. Bonitovaná půdně ekologická jednotka je 

podkladem ke stanovení daně a ocenění kvality půdy. To byl také základní účel vzniku 

katastru, tedy prvotní určení daně z lánu.  

Kód BPEJ dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění,  
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charakterizuje první číslice zleva klimatický region, druhá a třetí číslice hlavní půdní 

jednotku, čtvrtá sklonitost a expozici vůči světovým stranám, pátá skeletovitost a hloubku 

půdy. V našem případě jde o jedno BPEJ a to 10100, což značí: 

 1 teplý suchý region 

 01 černozem 

 0 rovina (0-1°), expozice všesměrná 

 0 půda hluboká (nad 60cm), bezskeletovitá  

Aktualizaci a doplnění BPEJ, přes náznaky na možnost uvolnění pro podnikatelský záměr, 

provádí výlučně pozemkový úřad na podkladě žádosti. 

 

 

Obrázek 17 – Snímek BPEJ 
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Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ )k parcelám nového stavu
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Obrázek 18 – Výkaz  BPEJ 

 

 

6.2.6 Návrh zobrazení změny 
Na katastrální pracoviště se k potvrzení kromě dokumentace v listinné podobě 

dodává i návrh zobrazení změny ve výměnném formátu katastru a seznam souřadnic 

v textovém formátu nových bodů. V prostorech s analogovou mapou je potřeba dodat 

návrh změny na nesrážlivé folii v měřítku mapy dotčeného katastrálního území. Folie 

obsahuje číslo GP, název katastrálního území, číslo a srážku mapového listu, identické 

body, jméno ověřovatele, číslo a datum ověření. 

Textový soubor obsahuje úplná čísla bodů, souřadnice obrazu shodné se 

ouřadnicemi polohy, případně je z důvodu zobrazení změny v orientační mapě parcel 

možné uvést souřadnice odlišné a kód kvality. 
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Obrázek 19 – Změnový stav SGI 

 

 

6.3 Ověření geometrického plánu 

Ověření vyznačí ověřovatel úředně oprávněný zeměměřický inženýr dle [2], v 

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

o vytyčení, vytyčovacím náčrtu, protokolu o výpočtech. Podpis, datum ověření a číslo 

evidence ověřovaných výsledků se připojuje pod otisk razítka ověřovatele. Ověření 

odborné správnosti se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností odpovídá právním 

předpisům“. 

Kopii prvopisu geometrického plánu vyhotoví na požádání katastrální úřad a to 

zhotoviteli GP, ostatním žadatelům jen v případě, že geometrický plán je již součástí 

sbírky listin. 
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6.4 Žádost o potvrzení 
O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na 

tiskopisu Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou či právnickou 

osobu k projednání případných vad v GP s katastrálním úřadem a k převzetí geometrického 

plánu zpět (příloha č. 13). K potvrzení se předkládají plány v počtu o jeden větším, než 

kolik jich má být potvrzeno a vráceno, neboť jeden plán zůstává v dokumentaci 

katastrálního úřadu. Současně s nimi se předkládá ZPMZ. 

 

6.5 Potvrzení plánu katastrálním pracovištěm 
Po obdržení žádosti před potvrzením zkoumá katastrální úřad, zda je geometrický  

plán vyhotoven pro některý z účelů dle [1]. Dále se zabývá výsledkem zeměměřické 

činnosti, má-li předepsané náležitosti, zda nové a změněné parcely jsou označeny 

správnými parcelními čísly, je-li měření připojeno na body geometrického základu a 

vychází z údajů z katastru.  

Neshledá-li katastrální úřad vadu, vyznačí jeho převzetí na první stránce 

dokumentace. Údaje o potvrzení GP obsahují číslo řízení, datum, jméno, příjmení a podpis 

zaměstnance pověřeného potvrzováním geometrických plánů a otisk razítka katastrálního 

úřadu se státním znakem. Jeden stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného 

měření změn jako prvopis zůstává uložen v dokumentaci na katastrálním pracovišti, ostatní 

stejnopisy GP se vrátí ověřovateli [1]. 
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7 Závěr 

Veškeré zeměměřické práce v terénu, výpočetní a grafické zpracování jsem 

prováděl samostatně, s využitím znalostí a poznatků získaných během studia a praxí v 

geodetické firmě.  

Vyhotovení geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí bylo provedeno 

v S-JTSK s návrhem kódu kvality 3 u nových bodů. Všechny dosažené odchylky 

podrobných bodů splňují kritéria přesnosti dle [1].  

Výsledným elaborátem je geometrický plán pro doplnění pozemku do souboru 

geodetických informací dosud vedených zjednodušeným způsobem, souhlasné prohlášení, 

které spolu s formulářem „ohlášení změny údajů o pozemku“ a s listinou tvoří 

neoddělitelnou součást, podle kterých bude změna zobrazena v katastrální mapě.  

V současné době probíhá v České republice digitalizace sáhových map jedině 

přepracováním, tedy vektorizací. Přesnost podrobných bodů ve formě kódu kvality, způsob  

tvorby těchto map a rozdělení na KMD, KM-D, DKM je pro geodeta nepohybujícího se 

v katastru nemovitostí těžko pochopitelný, laická veřejnost téměř nepochopitelný. 

Geometrický plán, prováděný v rámci této diplomové práce, je výsledkem měření v 

terénu, kdy se vytyčují hranice a vlastníci jsou s ní fyzicky seznámeni.  
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