
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV GEODÉZIE 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF GEODESY 
  

  

VÝSLEDKY ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI V RÁMCI 
STANOVENÍ OBVODU POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
LAND SURVEYOR WORKS IN PERIMETR OF LAND CONSOLIDATION 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Ing. RADEK KVIRENC  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. STANISLAV KUTÁLEK, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2012                   



 

 

 

 



 3 

 

 

 



 4 

 
Abstrakt v českém jazyce 

 

Cílem bakalářské práce je popsat postup tvorby výsledků zeměměřických činností 

prováděných firmou GEODIT REAL s.r.o. při stanovení obvodu pozemkové úpravy 

v katastrálním území Malíkov nad Nežárkou. 

V úvodní části jsem se zaměřil na teoretický popis souboru činností, které 

předcházejí samotnému stanovení obvodu pozemkových úprav a na vysvětlení pojmu 

„pozemková úprava“.  

V další části jsem pak na zvoleném úseku obvodu pozemkové úpravy konkretizoval 

a zhodnotil jednotlivé dílčí kroky od zahájení měřických prací až po samotné vyhotovení 

výsledků zeměměřické činnosti. 

 

 

Abstract 

 

The bachalor work deals with methods of forming survey outcomes completed by 

GEODIT REAL s.r.o. . It specifies land consolidation circumference in a cadastral district 

Malíkov. 

First  the aim of the work is to characterize theoreticaly activities preceded to the 

specification of land consolidation circumference and explain the expresion land 

consolidation. 

Then the bachalor work  sums up following methods from the beginning of  the 

survey to the outcomes completation. 

 

  

 

Klíčová slova v českém jazyce 

 

pozemkové úpravy, katastrální území, geometrický plán, měřická dokumentace, podrobné 

polohové bodové pole (PPBP)  
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1 Úvod 

Úkolem této bakalářské práce bylo popsat postup prací jejichž cílem jsou výsledky 

zeměměřické činnosti v rámci stanovení obvodu pozemkové úpravy v katastrálním území 

Malíkov nad Nežárkou, obec Dolní Pěna, okres Jindřichův Hradec. 

Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola je teoretická a týká se 

především pozemkových úprav. V úvodu je objasněn samotný pojem „pozemková 

úprava“, popsán historický vývoj pozemkových úprav a definován předmět pozemkových 

úprav. Druhá část kapitoly popisuje geodetické činnosti před stanovením obvodu 

pozemkové úpravy (obnova a doplnění PPBP a podrobné měření). 

Další kapitola je věnována stanovení obvodu pozemkové úpravy. Zde byly uvedeny 

činnosti od zajištění podkladů po stanovení termínu zjišťování průběhu hranic v rámci JPÚ 

Malíkov nad Nežárkou. 

Poslední kapitola se zabývá výsledky zeměměřické činnosti, které byly realizovány 

na základě měření v terénu v rámci ZPMZ č.126. V jednotlivých částech je popsán postup 

terénních prací. V posledních třech podkapitolách jsou uvedeny náležitosti dle platných 

právních předpisů, které je nutné dodržet při vyhotovení záznamu podrobného měření 

změn, vyhotovení geometrického plánu a vyhotovení protokolu o vytyčení hranice 

pozemku. 

Praktická část bakalářské práce vznikla na základě skutečných hodnot ve spolupráci 

s firmou GEODIT REAL s.r.o. z Nového Města nad Metují, kde pracuji jako geodet.  

Výsledek praktické části je uveden v závěru celé bakalářské práce v podobě příloh, 

které jsou její nedílnou součástí.   
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2 Geodetické činnost při pozemkových úpravách 

 

2.1 Pozemkové úpravy 

 

2.1.1 Definice pozemkové úpravy 

„Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají 

pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků              

a vyrovnání jejich hranic tak,  aby se vytvořili podmínky pro racionální hospodaření 

vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi 

související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního 

prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické 

stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu     

a jako nezbytný podklad pro územní plánování.“ [8] 

 

 

 

 

2.1.2 Formy pozemkových úprav  [8] 

Rozlišujeme dvě základní formy pozemkových úprav: 

- Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Obvod KPÚ je totožný 

s extravilánem dotčeného katastrálního území. Upravované území je řešeno 

celkově v širších souvislostech včetně návrhu společných zařízení, 

protierozních opatření atp.. 

- Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) řeší pouze některé hospodářské nebo 

ekologické potřeby. Může se to týkat pouze části katastrálního území. Touto 

formou se i řeší upřesnění nebo rekonstrukce přídělů půdy. 
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2.1.3 Historie pozemkových úprav 

Za první pozemkové úpravy můžeme považovat vytyčování pozemků ve starém 

Egyptě, kdy po záplavách Nilu bylo zapotřebí provést nové určení hranic. 

Na našem území docházelo ve 12. až 14. století za období velké kolonizace 

(sedlák = kolonizátor) k zakládání vesnic. S tím souviselo i rozvržení a zpřístupnění 

pozemků pro jednotlivé přídělce. Tuto činnost vykonávali lokátoři na pozemcích feudálů. 

V rámci svých činností řešil lokátor i místo a způsob zástavby nové vsi. Pro vyměřování 

pozemků se používal konopný provaz délky 24,8 m. Kolonizátoři však nebyly vlastníky 

půdy, ale pouze nájemci půdy. Výše jednorázového nájmu se odvozovala od velikosti lánu 

(základní hospodářská jednotka). Kolonizátoři bez finančních prostředků pak byly po 

určitou dobu (1 až 18 let) osvobozeni od těchto poplatků. Toto osvobození od poplatků se 

nazývala „lhota“     a takto vzniklé obce pak měly výraz „lhota“ ve svém názvu (v Čechách 

322 Lhot a na Moravě 146 Lhot).  [3] 

V roce 1600 byla vydána práce „Meze a hranice“, která byla českým sněmem 

prohlášena za součást zemského zřízení a tím nabyla povahy zákon. Přemísťování mezníků 

bylo podle tohoto zákona považováno za těžký zločin a trestáno. 

V letech 1775 až 1785 probíhala Raabova reforma. Byla provedena především na 

panstvích královských měst, na jezuitských a církevních velkostatcích. Půda byla 

rozdělena na menší usedlosti a pronajímána. Pro vyměřování pozemků se používal 

měřičský řetěz z mědi nebo z mosazi. 

V letech 1848 až 1939 probíhalo dobrovolné a úřední scelování. Cílem scelovacích 

procesů bylo odstranění rozptýlenosti pozemků, nevhodných tvarů pozemků, 

nepřístupnosti pozemků. Tyto procesy byly realizovány především na Moravě. 

Po roce 1989 došlo k navracení půdy do vlastnictví původních vlastníků. Toto 

navracení se provádělo na základě zákona 195/93 Sb.. Podle tohoto zákona se navracela 

půda do vlastnictví původních vlastníků (nebo jejich potomků), pokud tento majetek přešel 

v období  od 25.2.1948 do 1.1.1990 na stát. 
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2.1.4 Předmět a obvod pozemkových úprav 

Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových 

úprav bez ohledu na dosavadní způsob využití a existující vlastnické a užívací vztahy 

k nim.  [8] 

Obvod pozemkových úprav je území dotčené pozemkovými úpravami, které je 

tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území.  [8] 

Při určení obvodu pozemkových úprav postupuje pozemkový úřad tak, že do 

obvodu zahrne pozemky, které posoudil jako nezbytné pro dosažení cílů pozemkové 

úpravy a obnovy katastrálního operátu. Při stanovení obvodu dále přihlédne k požadavkům 

vlastníků pozemků, příslušné obce a katastrálního úřadu.  [7] 

 

2.1.5 Zahájení řízení o pozemkových úpravách 

Řízení o pozemkových úpravách se považuje vždy za řízení zahájené z podnětu 

pozemkového úřadu. Pozemkový úřad posuzuje podané požadavky na zahájení 

pozemkových úprav a k těmto požadavkům se vyjádří v písemném sdělení do 30 dnů. 

Shledá-li důvody za opodstatněné, zahájí řízení o pozemkových úpravách. 

V odůvodněných případech může zahájit řízení i bez podaných požadavků. 

Pokud se pro zahájení pozemkových úprav vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční 

výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území, pozemkový úřad vždy zahájí 

řízení o pozemkových úpravách.  [8] 

 

2.1.6 Účastníci pozemkových úprav 

Účastníky pozemkových úprav jsou vlastníci dotčených pozemků ; stavebník 

(pokud jsou důsledkem stavební činnosti pozemkové úpravy) ; obce, v jejichž územním 

obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav ; obce, s jejichž územním 

obvodem sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav. 
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2.1.7 Úvodní jednání 

Úvodní jednání svolá pozemkový úřad. Na tomto jednání seznámí pozemkový úřad 

pozvané účastníky pozemkových úprav s předpokládaným obvodem, formou a účelem 

pozemkových úprav. 

 

2.2 Etapy geodetických činností 

 

2.2.1 Obnova a doplnění PPBP 

První etapou geodetické činnosti je obnova a doplnění bodů podrobného 

polohového bodového pole. V této fázi již máme k dispozici odsouhlasený obvod 

upravovaného území. Ve vymezené lokalitě provedeme rekognoskaci stávajícího 

bodového pole a následně dle potřeby provedeme doplnění stávajícího bodového pole, tak 

aby byly dodrženy podmínky stanovené vyhláškou č.31/1995 Sb.. [6] 

Nově vybudované podrobné polohové bodové pole bude geodetickým základem 

pro podrobné měření. 

 

2.2.2 Podrobné měření 

Podrobné měření představuje soubor několika činností. Jde především o zaměření 

skutečného stavu v terénu, které bude sloužit jako podklad pro zjišťování průběhu hranic 

pozemků a pro tvorbu návrhu pozemkové úpravy (nové uspořádání pozemků, změn druhu 

pozemků).  

Podrobným měřením se nově geometricky a polohově určují: 

- předměty obsahu katastrální mapy a další prvky v terénu, které nejsou předmětem 

obsahu katastrální mapy, ale jsou důležité pro návrh pozemkové úpravy, 

- polohopis a výškopis - měření je prováděno ve vybraných lokalitách. Těmito 

lokalitami jsou liniové stavby (komunikace, polní cesty, vodní toky). Výsledek 

zeměměřické činnosti bude využit jako podklad pro návrh společných zařízení, 

návrh protierozních a protipovodňových opatření. 
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Nově zaměřené podrobné body jsou určeny s požadovanou přesností. 
 

Kód charakteristiky 

kvality souřadnic 

podrobného bodu 

K R I T É R I A   P Ř E S N O S T I  

mxy uxy up md  
1)

 ud  
1)

 Délka 
1)

 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 

3 0,14 0,28 

 0,15 0,29 10 

0,40 0,18 0,35 50 

 0,18 0,37 100 

4 0,26 0,52 

 0,27 0,54 10 

0,74 0,33 0,65 50 

 0,34 0,69 100 

5 0,50 1,00 

 0,52 1,04 10 

1,41 0,63 1,25 50 

 0,66 1,32 100 

6 0,21 0,42 

 0,22 0,44 10 

0,59 0,26 0,53 50 

 0,28 0,55 100 

7 0,50 1,00 

 0,52 1,04 10 

1,41 0,63 1,25 50 

 0,66 1,32 100 

8 1,00 2,00 

 1,04 2,07 10 

2,83 1,25 2,51 50 

 1,32 2,64 100 
 

Tabulka 1: Kódy kvality bodů a kritéria přesnosti 
 
 

Pozn.:
 1)

 V tabulce jsou uvedeny jen vybrané délky. Odchylky se porovnávají s kritérii   

vypočtenými pro konkrétní délky podle uvedených vzorců. 

 

 

 

Vysvětlivky: 

mxy = základní střední souřadnicová chyba (bod 13.9 a 15.6 přílohy)  [5] 

uxy = 2mxy, mezní souřadnicová chyba podrobného bodu z grafického počítačového 

souboru a kontrolního měření (bod 13.2 přílohy)  [5] 

up = mezní polohová chyba (bod 13.3 přílohy ke zvláštnímu předpisu)  [5] 

md = √2mxy.(d+12):(d+20), základní střední chyba délky přímé spojnice dvou 

podrobných bodů (bod 13.6 a 15.5 přílohy)  [5] 

ud = 2 md, mezní odchylka mezi délkou přímo měřenou a délkou vypočítanou 

ze souřadnic grafického počítačového souboru (bod 15.2 přílohy)  [5] 
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Popis kódů charakteristiky kvality podrobných bodů   [4] 
 

Kód charakteristiky kvality 3 - přísluší podrobným bodům katastrální mapy, jejichž 

souřadnice byly určeny z výsledků měření se stanovenou přesností ve vztahu k blízkým 

bodům polohového bodového pole podle bodu 13.4 přílohy.   

 

Kód charakteristiky kvality 4 - přísluší zejména podrobným bodům katastrální mapy, 

jejichž souřadnice byly určeny z výsledků měření ve 4. třídě přesnosti podle dřívějších 

předpisů z měření pro tvorbu THM v měřítku 1:2000 nebo výpočtem z měřických 

podkladů pro tvorbu map v měřítkách 1: 625 a 1:1 250, pokud ověřovacím měřením byla 

tato přesnost prokázána. 

 

Kód charakteristiky kvality 5 - přísluší zejména podrobným bodům DKM, jejichž 

souřadnice byly určeny z výsledků měření v 5. třídě přesnosti podle dřívějších předpisů, 

případně pro body dopočtené ze zachovaných náčrtů údržby, v případech kdy měření 

nevyhovuje přesnosti pro kód kvality bodu 4 nebo výpočtem z měřických podkladů 

vyhotovených v systémech stabilního katastru pro tvorbu map v měřítkách 1:2000, 1:2500, 

pokud ověřovacím měřením byla tato přesnost prokázána. 

 

Kód charakteristiky kvality 6 - přísluší podrobným bodům DKM, jejichž souřadnice byly 

určeny vektorizací grafického obrazu mapy v S-JTSK v měřítku 1:1 000 nebo 1:625, 

1:1000 a 1:1250 v systémech stabilního katastru. V případě těchto map vyhotovených 

v systémech stabilního katastru je nutné dosažení přesnosti prokázat kontrolním 

zaměřením souboru identických bodů. 

 

Kód charakteristiky kvality 7 - přísluší podrobným bodům DKM, jejichž souřadnice byly 

určeny vektorizací grafického obrazu mapy v měřítku 1: 2 000 v S-JTSK nebo 1:2000        

a 1:2500 v systémech stabilního katastru. V případě těchto map vyhotovených v systémech 

stabilního katastru je nutné dosažení přesnosti prokázat kontrolním zaměřením souboru 

identických bodů. 

 

Kód charakteristiky kvality 8 - přísluší podrobným bodům katastrální mapy, jejichž 

souřadnice byly určeny vektorizací grafického obrazu mapy nevyhovující žádnému z kódů 

charakteristik kvality 3 až 7, tj. například mapy v S-SK nebo odvozenin z této mapy.  
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3 Stanovení obvodu pozemkové úpravy 

 

Na základě výběrového řízení byla společnost GEODIT REAL s.r.o. vybrána jako 

zpracovatel zeměměřických prací pro jednoduché pozemkové úpravy v KÚ Malíkov nad 

Nežárkou.  

 

 

Obrázek 1: Ortofoto mapa části k.ú. Malíkov nad Nežárkou 

 

 

3.1 Podklady 

 

Základním podkladem byl výkresový soubor ve formátu „.dgn“ s vyznačením 

obvodu upravovaného území. Pozemkový úřad Jindřichův Hradec stanovil hrubý obrys 

obvodu upravovaného území. 
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Obrázek 2: Soubor ve formátu „.dgn“ s vyznačením hrubého obrysu obvodu JPÚ 

 

 

V této fázi bylo možné požádat katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, v jehož 

působnosti je katastrální území Malíkov nad Nežárkou, o poskytnutí podkladů. Katastrální 

pracoviště předalo rastrová data katastrálních map ve formátu „.cit“, otisk katastrálních 

map a otisk map bývalého pozemkového katastru (vše v rozsahu obvodu upravovaného 

území). Jako dalších podkladů jsem využil RES a předchozí záznamy podrobného měření 

změn, které byly vyhotoveny v minulých letech a řešili území v rámci obvodu 

upravovaného území. 
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Obrázek 3: Ukázka rastrové mapy 

 

3.2 Návrh rozdělení obvodů 

 

Navržený obvod upravovaného území jsem rozdělil do pěti menších částí 

následujícím způsobem. Vnitřní hranice obvodu upravovaného území (intravilán) byla 

rozdělena do čtyř částí, kterým byla přidělena čísla záznamu podrobného měření změn 

(č.126, č.127, č.128, č.129). Vnější hranice obvodu upravovaného území se řešila v rámci 

záznamů podrobného měření změn (č.130, č.132, č.133). 

Hranice vnějšího obvodu pozemkové úpravy měla následující průběh: katastrální 

hranice mezi katastrálním území Malíkov nad Nežárkou a katastrálním územím Horní 

Pěna ; hranice lesního komplexu v severozápadní části k.ú. ; hranice lesního komplexu 

v jižní části ; lesní komplex jižně od intravilánu obce. Při zjišťování průběhu hranic 

pozemků byly vlastníci rozděleni do čtyř skupin podle vlastnictví pozemků v jednotlivých 

částech vnějšího obvodu. 

Průběh hranice vnějšího obvodu, totožný s katastrální hranicí mezi k.ú. Malíkov 

nad Nežárkou a k.ú.Horní Žďár u Jindřichova Hradce, Dolní Žďár u Lasenic, Nová Ves u 

Sedla, Horní Pěna, se v terénu nešetřil. V sousedních katastrálních územích je buď již 

vyhotovena digitální katastrální mapa nebo se v současné době zpracovává. Při nahlédnutí 

do dokumentace katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec jsem zjistil, že jsou zde 

založeny náčrty zjišťování průběhu hranic mezi k.ú. Malíkov nad Nežárkou a k.ú. Horní 
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Žďár u Jindřichova Hradce, Dolní Žďár u Lasenic, Nová Ves u Sedla, Horní Pěna. Proto 

byly v těchto částech převzaty výsledky zeměměřické činnosti a zahrnuty do určení 

obvodu upravovaného území. 

 

 

Obrázek 4: Ukázka stabilizace katastrální hranice původním hraničním znakem 

 

 

Obrázek 5: Ukázka stabilizace hranice vnějšího obvodu znakem z plastu 
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Dále byl šetřen průběh hranic liniových staveb. V našem případě se jednalo o 

zjišťování průběhu hranic komunikací za účasti správce komunikace (Správa a údržba 

silnic Jindřichův Hradec) a zjišťování průběhu hranic vodního toku za účasti správce 

vodního toku (Povodí Vltavy). Pochůzkou v terénu příslušný správce stanovil rozsah 

liniové stavby. 

 

 

Obrázek 6: Geometrické a polohové učení obvodu – přehled ZPMZ 

 

3.3 Stanovení komise 

 

Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí komise složená 

z pracovníků pozemkového úřadu, katastrálního úřadu, zpracovatele návrhu, zástupců obcí 

a podle potřeby i zástupců dalších úřadů. Předsedu komise a její členy jmenuje po dohodě 

s katastrálním úřadem ředitel pozemkového úřadu. [8]  

Na základě rozhodnutí ředitele pozemkového úřadu v Jindřichově Hradci jsem byl 

jmenován předsedou komise (jako zástupce zpracovatele zeměměřických prací). 
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3.4 Stanovení termínu zjišťování průběhu hranic 

 

 

Po dohodě s pozemkovým úřadem jsem připravil seznam dotčených vlastníků, 

které bylo potřebné přizvat ke zjišťování průběhu hranic. Takto připravený seznam 

vlastníků rozdělený po jednotlivých částech obvodu pozemkové úpravy spolu s uvedením 

času a místa srazu byl odevzdán pozemkovému úřadu. Pozemkový úřad následně písemně 

pozval vlastníky k účasti na zjišťování průběhu hranic. 

Vlastníci, popřípadě zástupci sousedních obcí, musí být zváni písemnou pozvánkou 

tak, aby jim byla doručena minimálně týden předem. Případná neúčast vlastníků není 

překážkou zjišťování průběhu hranic a využití zjištěných výsledků.  [7] 

Příslušnou obec a katastrální úřad je povinen uvědomit pozemkový úřad minimálně 

s měsíčním předstihem.  [7] 

Pro zjišťování průběhu hranic v terénu je podkladem náčrt se zobrazením 

skutečného průběhu hranic vyhotovený na kopii katastrální mapy. Jestliže se současným 

průběhem hranic v terénu dotčení vlastníci souhlasí, potvrdí svým podpisem „Protokol        

o zjišťování průběhu hranic“. Výsledky zjišťování průběhu hranic potvrdí v protokolu 

předseda komise podpisem. Pokud dojde k rozporu v tvrzení vlastníků o průběhu hranic 

pozemků, postupuje se podle §14 odst.6 zákona č.344/1992 Sb., ve znění zákona 

č.120/2000 Sb.  [7] 

Je dobré mít zaměřen obvod pozemkové úpravy včetně zaměření identických bodů 

ještě před termínem zjišťování průběhu hranic v terénu. Při samotném zjišťování průběhu 

hranic jsou tak k dispozici přesnější údaje o skutečném průběhu hranic a tím lepší 

připravenost k řešení případných nesouladů s vlastníky dotčených pozemků. Ideální situace 

je v případě „předvytyčení“ neznatelného průběhu hranice před termínem zjišťování 

průběhu hranic. 
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4 Výsledky zeměměřické činnosti 

 

4.1 Určení rozsahu části obvodu pozemkové úpravy 

 

V této části se na konkrétním úseku zabývám postupem činností, jejichž výsledkem 

bude určení obvodu upravovaného území a seznam pozemků vstupujících do pozemkové 

úpravy. V přílohách jsou ukázky prací jednotlivých etap. 

Hranice části obvodu pozemkové úpravy je vymezena tělesem asfaltové 

komunikace (příjezd do Malíkova nad Nežárkou z hlavní silnice) a objektem trafostanice 

při polní cestě (výjezd směr Dolní Pěna). Vyšetřená hranice spadá pod záznam podrobného 

měření změn č.126 (přiděleno katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec). 

 

4.2 Podrobné měření 
 

Geometrickým základem podrobného měření byly body polohového bodového 

pole. Jednalo se o body č.0510 a č.0515 (určené v rámci obnovy a doplnění PPBP) a o dva 

ZhB (000941062390 a 000941062720). Body geometrického základu jsem pro potřeby 

vlastního podrobného měření doplnil 8 pomocnými stanovisky (126-4001 až 126-4008). 

Souřadnice pomocných stanovisek byly určeny technologií GNSS a rajóny. 

 

SEZNAM SOUŘADNIC (stanoviska): 
 

Číslo bodu Y X Poznámka 

135001264001 716091.69 1157541.77 RAJÓN 

135001264002 715455.14 1157795.66 GNSS 

135001264003 715294.66 1157813.33 GNSS 

135001264004 715386.56 1157831.17 RAJÓN 

135001264005 715200.08 1157867.68 GNSS 

135001264006 715766.52 1157687.64 GNSS 

135001264007 715812.09 1157630.85 RAJÓN 

135001264008 715544.38 1157656.43 RAJÓN 

 

Při podrobném měření jsem zaměřil nejen podrobné body na obvodu pozemkové 

úpravy, ale i identické body. Identický bod je podrobný bod v terénu jednoznačně 

identifikovatelný a zobrazený v katastrální mapě, popř. mapě dřívější pozemkové 
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evidence. Důvodem zaměření identických bodů je potřeba podrobné měření zobrazit a 

navázat na polohopisný obsah katastrální mapy, popř. mapy dřívější pozemkové evidence. 

Volba identických bodů musí splňovat náležitosti § 70 odst.2 vyhlášky č.26/2007 

Sb.. Cituji: „Pro připojení měření na identické body platí, že zaměřované podrobné body 

musí být uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších 

identických bodů, jejíž poloměr je roven ¾ délky takové spojnice“.   [5] 

Za identické body se volí body v okolí změny, zejména a) trvalým způsobem 

označené původní lomové body na hranicích katastrálních území nebo na hranicích 

pozemků, přednostně jsou – li na styku tří nebo více takových hranic b) lomové body na 

obvodu budov, případně body na jiných trvalých předmětech obsahu katastrální mapy, lze 

– li předpokládat, že se jejich původní poloha nezměnila. Jako identický bod lze použít i 

styk hranic tří nebo více pozemků, trvalým způsobem neoznačený, jehož poloha je v terénu 

zřetelná a určitá. Výjimečně lze identický bod nahradit průsečíkem spojnice dvou 

identických bodů s hranicí pozemku, která je v terénu zřetelná a určitá, popřípadě 

identickou linií hranice pozemku, která je v terénu zřetelná a určitá. Průsečík musí být 

zajištěn alespoň jednou kontrolní mírou. Je – li více použitelných identických bodů, volí se 

přednostně body co nejbližší zaměřované změně.   [5] 

Každý lomový bod zaměřeného obvodu pozemkové úpravy byl jednoznačně určen 

měřením a ověřen oměrnými mírami. V rámci ZPMZ 126 byly podrobným měření určeny 

souřadnice 51 podrobných bodů (135001260001 až 135001260051). 

Při poskytování podkladů z katastrálního úřadu jsem převzal předchozí výsledky 

zeměměřických činností. Jednalo se o záznamy podrobného měření změn č.85, č.86, č.93, 

č.104, č.106. Souřadnice podrobných bodů v těchto ZPMZ byly určeny v souřadnicovém 

systému S-JTSK. Měřením v terénu jsem provedl kontrolu podrobných bodů prvotně 

určených v předchozích ZPMZ. Byla tak splněna podmínka dle přílohy 13.4 b) vyhlášky 

26/2007 Sb.. Cituji: „Ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu se 

provádí pomocí nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu polohopisu a 

jejich porovnání s prvotně určenými souřadnicemi“. [5] Všechny kontrolně zaměřené 

podrobné body splňují kriteria kódu kvality 3. Pro další část stanovení obvodu pozemkové 

úpravy budou použity všechny  kontrolně zaměřené podrobné body tak, jak byly prvotně 

určeny v předchozích ZPMZ. Jednalo se o body 85-6, 85-7, 86-16, 93-25, 93-26, 93-27, 
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93-28, 93-33, 93-37, 93-38, 93-39, 93-40, 93-85, 93-119, 93-122, 93-123, 104-10, 104-11, 

104-12, 104-15, 106-5.  

Výsledky s testováním přesnosti kontrolně zaměřených podrobných bodů jsou 

zobrazeny v následující tabulce: 

Tabulka 2: Testování přesnosti kontrolně zaměřených podrobných bodů 

 

V námi vymezeném obvodu nebyly předchozí výsledky zeměměřických činností 

před rokem 1972. 

V rámci kancelářských prací jsem zjistili celkem pět nesouladů mezi skutečným 

průběhem hranice v terénu a stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Konkrétně se 

TESTOVÁNÍ PŘESNOSTI 

Číslo bodu mp mxy 

135000850006 0,06 0,04 

135000850007 0,10 0,07 

135000860016 0,13 0,10 

135000930025 0,04 0,03 

135000930026 0,08 0,06 

135000930027 0,11 0,08 

135000930028 0,10 0,07 

135000930033 0,04 0,03 

135000930037 0,14 0,10 

135000930038 0,04 0,03 

135000930039 0,06 0,04 

135000930040 0,04 0,03 

135000930085 0,03 0,02 

135000930119 0,04 0,03 

135000930122 0,03 0,02 

135000930123 0,04 0,02 

135001040010 0,07 0,05 

135001040011 0,03 0,02 

135001040012 0,02 0,02 

135001040015 0,01 0,01 

135001060005 0,04 0,03 
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jednalo o oplocení mezi pozemky p.č.630/6 a p.č.630/7, dále připlocení a hranice užívání u 

pozemku p.č.1133/46, připlocení u pozemku p.č.35 a připlocení u pozemku p.č.653/2. 

Změna hranice bude projednána s vlastníky dotčených parcel při zjišťování průběhu 

hranic. Další změna hranice se týká rozdělení asfaltové komunikace pozemek p.č.1255. 

Rozdělení pozemku je nezbytně nutné pro uzavření vnitřního obvodu pozemkové úpravy. 

Průběh hranice u pozemku p.č.l133/36 je v terénu neznatelný. Při zjišťování průběhu 

hranic bude tento stav projednán s vlastníky dotčených parcel a bude navrženo vytyčení 

hranice pozemku. 

 

4.3 Použité přístroje a programové vybavení 

 

Měřické práce v terénu byly realizovány těmito přístroji a pomůckami: Trimble R8 

GNSS, totální stanice TOPCON GPT - 3005N, laserový dálkoměr Leica DISTO TM, 

ocelové pásmo, teleskopická trasírka pod hranol, odrazný hranol, stativ, kladivo, vysílačky 

TOPCOM. 

Výpočetní práce jsem provedl v programu GROMA v 9.2, grafické zpracování 

v programech GROMA v 9.2 a MicroStation PowerDraft. 

Tisk byl proveden na tiskárnách HP Designjet T610, HP LaserJet M1522n, Canon 

Pixma IP 4500. 

 

Obrázek 7: Trimble R8 GNSS a kontrolní jednotka Trimble CU 
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Obrázek 8: Totální stanice TOPCON GPT - 3005N 

 

4.4 Zjišťování průběhu hranic 

 

Na začátku jednání o zjišťování průběhu hranic jsem dotčené vlastníky pozemků  

seznámil s účelem zjišťování průběhu hranic a ověřil jejich totožnost. Potom byl stanoven 

samotný průběh šetření hranic pochůzkou v terénu za účasti komise a vlastníků příslušných 

pozemků. 

Průběh šetřené hranice jsem vyznačil do náčrtu zjišťování hranic. Náčrt zjišťování 

hranic se vyhotovuje ve vhodném měřítku jako zvětšenina katastrální mapy nebo na 

podkladě rastrového obrazu katastrální mapy tak, aby umožňoval zřetelné zobrazení hranic 

pozemků. [5] V našem případě byl použit rastrový obraz katastrální mapy. 

Výsledkem zjišťování průběhu hranic byl závěr o průběhu a trvalé stabilizaci vyšetřené 

hranice části vnitřního obvodu pozemkové úpravy: 

1. Je nutno vyhotovit geometrický plán na rozdělení asfaltové komunikace pozemek 

p.č.1255. Novou hranici bude tvořit sloupek stávajícího oplocení (bod č. 93-85)   

a znak z plastu (bod č.3). Vyhotovený geometrický plán je součástí přílohy č.1, 

č.2 a č.3. 
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2. Hranice mezi body č.3 až č.12 byla trvale stabilizována znaky z plastu (průběh 

hranice komunikace byl v tomto úseku vyšetřen za účasti správce liniové stavby - 

SÚS Jindřichův Hradec). 

3. Hranice mezi body č.12 a č.23 je tvořena stávajícím oplocením. 

4. Bude vyhotoven geometrický plán dle skutečného průběhu oplocení mezi 

pozemky p.č.630/6 a p.č.630/7 (bod č.23 a bod č.93-26). Geometrickým plánem 

bude dotčena i parcela 630/7, která není zapsaná na listu vlastnictví. Vlastnicky je 

tato parcela tvořena parcelami zjednodušené evidence 630 a 633. U těchto dvou 

parcel bude nutno vyčíslit plochu, vstupující do pozemkové úpravy. 

5. Původně byl stanoven obvod pozemkové úpravy po hranici pozemku p.č.630/6, 

kterou tvoří stávající oplocení. Komise v terénu rozhodla o změně průběhu 

obvodu. Nový průběh obvodu bude totožný s hranicí pozemku p.č.630/8 a 630/9. 

Tato hranice byla trvale stabilizována znaky z plastu v rámci ZPMZ č.93. 

Kontrolním měřením budou ověřeny prvotně určené souřadnice. V případě, že 

kontrolním měřením bude u prvotně určených podrobných bodů splněno 

kriterium kódu kvality 3, budou tyto body převzaty pro další část stanovení 

obvodu pozemkové úpravy. 

6. Hranice mezi body č.93-122 a č.16 je tvořena stávajícím oplocením. 

7. Průběh hranice mezi pozemky p.č.1133/36 a p.č.630/1 je v terénu neznatelný 

(mezi body č.17 a č.93-39). V terénu bude provedeno vytyčení hranice za účasti 

vlastníků dotčených pozemků. 

8. Hranice mezi body č.93-39 a č.93-37 je tvořena sloupkem plotu a obvodovou zdí 

stavby. 

9. Průběh hranice mezi pozemky p.č.38/2 a p.č.630/1 je v terénu neznatelný (mezi 

body č.18 a č.19). V terénu bude provedeno vytyčení hranice za účasti vlastníků 

dotčených pozemků. 

10. Hranice mezi body č.27 a č.29 je tvořena rohem stavby a stávajícím oplocením. 

11. Bude vyhotoven geometrický plán dle skutečného průběhu oplocení (připlocení  

u pozemku p.č.1133/48 a p.č.1133/46) a dle skutečné hranice užívání (bod č.13). 

Z bodu č.13 (znak z plastu) hranice obvodu navazuje na stávající oplocení (bod 

č.34). 
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Obrázek 9: Skutečná hranice užívání u p.č.1133/48 a p.č.1133/46 

 

12. Hranice mezi body č.34 a č.51 je tvořena stávajícím oplocením a znakem z plastu 

(bod č.22). 

13. Bude vyhotoven geometrický plán dle skutečného průběhu oplocení (připlocení  

u pozemku p.č.35) mezi body č.51 a č.24. 

14. Hranice mezi body č.24 a č.42 je tvořena stávajícím oplocením a obvodovou zdí 

stavby (body č.39 a č.40). 

15. Bude vyhotoven geometrický plán dle skutečného průběhu oplocení (připlocení  

u pozemku p.č.653/2) mezi body č.42 a č.44. 

16. Hranice mezi body č.44 a č.85-6 je tvořena sloupkem plotu stávajícího oplocení, 

znakem z plastu (bod č.47) a obvodovou zdí stavby (body č.85-7 a č.85-6).  

 

Vlastníci dotčených pozemků, kteří souhlasili se současným průběhem hranic v terénu, 

potvrdili svým podpisem „Protokol o výsledku zjišťování průběhu hranic“. 
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Graf 1: Statistické porovnání počtu změn v rámci zjišťování průběhu hranic 
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Graf 2: Struktura výsledků zeměměřických činností v rámci zjišťování průběhu hranic 

 



 31 

4.5 Vyhotovení záznamu podrobného měření změn  [5] 

 

Záznam podrobného měření změn má dle přílohy 16.1 vyhlášky č.26/2007 Sb. tyto 

náležitosti:  [5] 

- popisové pole 

- náčrt 

- zápisník 

- protokol o výpočtech 

- záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

- návrh zobrazení změny 

- údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 

hranic 

 

Popisové pole je vyhotoveno dle přílohy 16.7 vyhlášky č.26/2007 Sb. a za textem            

„S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo změněných hranic byl 

v terénu seznámen:“ se uvede odkaz na příslušný „Protokol o zjišťování průběhu hranic“. 

Náčrt je vyhotoven dle přílohy 16.10 až 16.16 vyhlášky č.26/2007 Sb. 

Zápisník je vyhotoven dle přílohy 16.17 a 16.18 vyhlášky č.26/2007 Sb. 

Protokol o výpočtech je vyhotoven dle přílohy 16.19 až 16.21 vyhlášky č.26/2007 Sb. 

Číslo podrobného bodu je dvanáctimístné (135 0 0126 0001). První tři číslice jsou 

pořadovým číslem v rámci okresu. Čtvrtá číslice je buď 0 (v rámci okresu) nebo má 

hodnotu 1 až 8 (příslušnost záznamu podrobného měření změn do katastrálního území 

sousedního okresu). Pátá až osmá číslice jsou číslem záznamu podrobného měření změn. 

Devátá až dvanáctá číslice jsou vlastním číslem bodu v rozsahu (0001 až 3999). Úplné 

číslo pomocného měřického bodu a pomocného bodu pro výpočet má shodné číslování 

jako podrobný bod. Pouze poslední čtyři číslice (vlastní číslo bodu) jsou od čísla 4001 

včetně. 

Záznam výsledků výpočtu výměr je vyhotoven dle přílohy 16.22 až 16.23 vyhlášky 

č.26/2007 Sb. (v případě pokud dochází k určení výměr nových a změněných parcel). 

Návrh zobrazení změny je vyhotoven dle přílohy 16.24 až 16.27 vyhlášky č.26/2007 Sb.   
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4.6 Vyhotovení geometrického plánu  [5] 

 

Geometrický plán se dle vyhlášky č.26/2007 Sb. §73 odst.1 vyhotovuje pro:  [5] 

- změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky (dle §22 

odst.3) 

- 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 (§64 odst.3) 

- 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 o parcele podle přídělového řízení 

- průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 

- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

 

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

zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.  

Plán není nutné vyhotovit v případě, kdy jsou do katastrální mapy doplňovány 

parcely na základě upřesnění či rekonstrukce přídělů. V těchto případech budou parcely do 

katastrální mapy zobrazeny na základě upřesněného přídělového plánu. Náležitosti 

upřesněného přídělového plánu stanoví prováděcí právní předpis (zákon 344/1992 Sb.,      

o katastru nemovitostí České republiky § 19 odst.1). 

Geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá 

platným předpisům a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel (zákon 

344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky § 19 odst.2). 

Kopie plánu, zřetelně jako kopie označená, musí být ověřena osobou s úředním 

oprávněním (zákon . 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky § 19 odst.3). 
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Geometrický plán má základní formát A4 a vyhotovuje se po jedné straně 

podložky. Plány větších rozměrů se do základního formátu skládají postupem podle bodů 

3b a 3c ČSN 01 3111 „Skládání výkresů“, aby složení nebránilo prohlížení jednotlivých 

částí po jeho spojení s listinou. Skládá-li se z více listů nebo archů, tyto se spolu pevně 

spojí a spojení se překryje přelepkou nesoucí na zadní straně plánu otisk razítka 

ověřovatele umístěný zčásti na nálepce a zčásti na plánu samém. 

V katastrální mapě nelze bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového 

plánu zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva. 

Zasahuje-li předmět měření znázorněný na geometrickém plánu do více 

katastrálních území, vyhotoví se samostatný plán pro každé katastrální území, není-li 

s katastrálním úřadem dohodnuto jinak. 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných 

listin ke změnám po uvedeným dle vyhlášky č.26/2007 Sb. §73 odst.1 a spolu se 

záznamem podrobného měření změn je podkladem pro provedení změny v souboru 

geodetických informací a v souboru popisných informací.   [5] 

 

Podklady pro vyhotovení plánu  [5] 

- Závazným  podkladem pro vyhotovení geometrického plánu  jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací.  

- Mapa  bývalého  pozemkového  katastru  nebo  jiné  grafické znázornění nemovitostí   

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších 

pozemkových evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů                

k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyznačeny v SGI a SPI katastru nebo pokud mají 

vyšší přesnost než platná katastrální mapa. 

- Dalšími podklady jsou zejména:  

a) záznamy podrobného měření změn, RES a starší výsledky zeměměřické činnosti 

b) údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech       

a bodech podrobného polohového bodového pole 

c) údaje BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu 

se zobrazením obvodů a kódů BPEJ, kde jsou v katastru obsaženy 
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Součinnost při vyhotovování plánu   [5] 

1) K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad:  

- přidělí číslo záznamu podrobného měření změn, podle potřeby parcelní čísla 

nových parcel a čísla bodů podrobného polohového bodového pole, pokud budou 

takové body zřizovány a   

- poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady podle §74 ve výměnném 

formátu nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě 

reprografických kopií.  

2) V případě pochybnosti, zda osoba, která vyhotovuje geometrické plány, je odborně 

způsobilá, může katastrální úřad při poskytování podkladů podle odst.1 požadovat 

předložení dokladů prokazující způsobilost podle zákona o zeměměřictví.   

 

Obsah  a formální náležitosti geometrického plánu dle vyhlášky č.26/2007 

Sb.příloha č.17:  [5] 

Popisové pole  

- Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu plánu a v pravém  

dolním rohu plánu většího formátu. 

- V popisovém poli se  uvede: [5] 

a) účel geometrického plánu  

b) číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření 

změn, čísla podle evidence  zakázek vyhotovitele plánu a úplného letopočtu  

c) u vyhotovitele geometrického plánu jméno, příjmení a adresa trvalého 

pobytu fyzické osoby nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání 

podnikatele-fyzické nebo právnické osoby  

d) název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy 

e) způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede               

u jednotlivých  bodů  v poznámce seznamu souřadnic 

f) údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu   
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Grafické znázornění  [5] 

- Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy,  vyhotovuje  se černě ve  vhodném měřítku, které  zaručuje zřetelnost 

kresby a čitelnost popisu, včetně  malých dílů  parcel a jejich označení, přičemž se 

vždy použijí platné mapové značky podle bodu 10 přílohy vyhlášky č.26/2007 Sb.. 

Rozsah grafického znázornění se volí tak, aby byla dostatečně zřejmá souvislost změny 

s jejím okolím. Kontrolní body, které jsou od změny značně vzdáleny, mohou být 

znázorněny schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totožnosti. 

- V případech, kdy rozsah právních vztahů k  nemovitostem je graficky vyjádřen na 

jiných mapových podkladech  než na katastrální mapě, doplní se grafické znázornění 

kresbou polohopisu z těchto podkladů. V nutných případech se vyhotoví grafické 

znázornění z podkladů odděleně od grafického znázornění z katastrální mapy, při 

dodržení zásady jednobarevnosti.  

- V grafickém  znázornění se  použijí zejména tyto mapové značky: 

a) tenká čára 

1. plná pro dosavadní stav katastrální mapy,  

2. střídavá pro spornou hranici (kód čáry  0.012) a pro zobrazení právních 

vztahů k nemovitostem (podle bodu 17.6 přílohy vyhlášky č.26/2007 Sb.), 

přitom při její shodě s hranicí  podle bodu 1. se zakreslí v nutném rozsahu 

souběžně  s plnou čárou, 

3. čárkovaná (kód čáry 0.072) pro zobrazení rámů mapových listů, přitom při 

čáře se uvede označení mapových listů, 

b) velmi tlustá  čára 

1. plná (kód čáry 0.016) pro  nový stav hranic a vyznačení nových sluček, 

2. střídavá (kód čáry 0.126 a 0.136)) pro nový stav hranic jako v písmenu a) 

3. bod 2,  

c) značka pořadové číslo 1.05 pro hraniční znak bodu shodně pro dosavadní a nový 

stav, jedná-li se o bod, jehož poloha je zpřesněna podle katastrálního zákona, 

použije se zobrazení značky síla čáry o specifikaci 4; značka č. 1.09, jedná-li se      

o bod, jehož poloha je zpřesněna (průměr značky je 0,5 mm), 
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d) značka pořadové číslo 2.18 (slučka) pro vnitřní kresbu v rámci parcely,  

e) parcelní čísla a označení dílů písmem velikosti 2 mm až 3  mm, nová parcelní čísla  

se zvýrazní oválem a parcelní čísla z mapových podkladů (podle bodu 17.6 přílohy 

vyhlášky č.26/2007 Sb.) se uvedou v kulaté závorce, 

f) značky druhů pozemků a způsob jejich využití (bod 10.4 přílohy vyhlášky 

č.26/2007 Sb.) se vyznačí podle údajů katastru pro dosavadní stav a podle povahy 

navrhované změny a skutečného stavu v terénu pro nový stav a umístí se nad 

parcelním  číslem, 

g) rozsah nového věcného břemene se vyznačí mapovou značkou pořadové č.2.28 

(bod 10.3 přílohy č. vyhlášky č.26/2007 Sb.) o specifikaci tloušťky čáry 4, přitom 

značka se použije jen pro hranici rozsahu věcného břemene k části pozemku, která 

není shodná s hranicí pozemku,  a šrafováním. 

 

- Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěmi krátkými tenkými 

plnými čárami, vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a mapové 

značky se podélně škrtnou tenkou čárou. Zanikající slučka se zruší dvěma krátkými 

tenkými plnými čárami, zobrazenými rovnoběžně s čárou, na níž slučka leží. Slučka na 

zanikající vnitřní kresbě se neškrtá. 

- Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě nutnosti s použitím číselných 

indexů. Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, označení písmeny malé 

abecedy se nepoužije.  

- V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově 

vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. Pokud 

délku mezi lomovými body není možné změřit, uvede se v kulaté závorce délka 

vypočtená ze souřadnic. Číslo bodu se uvede ve formátu použitém v seznamu 

souřadnic. 

- Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se 

sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S. 

- V grafickém znázornění geometrického plánu pro vymezení rozsahu skupiny věcných 

břemen stejného druhu k částem více pozemků se vyznačuje rozsah obvodem celé 

skupiny věcných břemen k částem pozemků a v prostorech s digitální mapou nebo 
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digitalizovanou mapou v S-JTSK se uvádějí průsečíky obvodu skupin s hranicemi 

parcel. V grafickém znázornění geometrického plánu pro vymezení rozsahu více 

věcných břemen k částem jednoho pozemku se věcná břemena rozlišují písmeny velké 

abecedy, přitom se nemohou ani z části překrývat. Hranice rozsahu věcného břemene 

k části pozemku nedělí hranici parcely.    

 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů  katastru nemovitostí   [5]  

- Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem Úřadu. 

- V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a způsobu 

využití pozemku, typu stavby a způsobu využití stavby se uvedou v novém stavu podle 

skutečnosti v terénu, přičemž se užijí jejich zkrácené názvy podle bodu 1 až 4 přílohy 

vyhlášky č.26/2007 Sb.. 

- V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným 

parcelám (nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí údaje 

o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle 

evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. Slučuje-li se do 

nové parcely dosavadní parcela, uvede se ve sloupci „Označení dílu“ slovo „celá“. 

Odděluje-li se z jedné parcely více dílů, které se v novém stavu slučují do jedné 

parcely, uvede se ve výkazu dosavadního a nového stavu jen součet jejich výměr. 

- U parcel zjednodušené evidence (EN, PK, GP) se uvede společně (pro celý sloupec) 

nebo, je-li to potřeba, jednotlivě u parcelního čísla původ těchto parcel podle bodu 7.3. 

přílohy vyhlášky č.26/2007 Sb., popřípadě název původního katastrálního území.   

 

Seznam souřadnic  [5] 

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních 

bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v  pořadí Y  a  X        

a kód kvality.  

U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených                         

v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo čísla 

zkrácená, která obsahují na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného měření 
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změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají počáteční 

nuly). 

Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí se v místním systému. Druh 

systému se uvede u nadpisu „Seznam souřadnic“.  

V případě přizpůsobení změny mapě podle bodu 16.26 písm. b) vyhlášky č.26/2007 

Sb., jehož výsledkem bude evidence souřadnic obrazu bodu napojení odlišných od 

souřadnic polohy, se pod seznam souřadnic napíše upozornění: „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 které je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu (§ 

19a odst.4 katastrálního zákona)“. U bodů se souřadnicemi s kódem charakteristiky kvality 

vyšším než 3 se ve sloupci „Souřadnice určené měřením“ uvádí také souřadnice polohy, 

pokud jsou odlišné od souřadnic obrazu. 

Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického 

znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. Podle potřeby se doplní 

dalším sloupcem se stručnou poznámkou (například způsob označení bodu v terénu, pokud 

není u všech bodů stejný nebo pokud není ze zobrazení zřejmý).   

 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu  [5] 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru nemovitostí, popřípadě podle 

zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušejícího k tomuto kódu.    

Je-li díl parcely katastru nebo parcely zjednodušené evidence v novém stavu porovnání se  

stavem evidence právních vztahů v geometrickém plánu dělen hranicí BPEJ, uvádí  se také 

výměra,  která v takovém  dílu odpovídá příslušnému kódu BPEJ. 

Výkaz údajů o BPEJ se vyhotovuje v územích, kde katastr tyto údaje eviduje          

a v případech, kdy sice nejsou údaje o BPEJ v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak 

z podkladů uložených u katastrálního úřadu lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu 

přiřadit.   
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Ověření geometrického plánu   [5]  

(1) Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli geometrického 

plánu, a to  na všech stejnopisech.  

(2) Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje pod otisk 

razítka ověřovatele.   

 

Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem   [5] 

(1) O potvrzení plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na tiskopisu Úřadu nebo 

na tiskovém výstupu z počítače, který je obsahově shodný a úpravou přiměřený 

tiskopisu Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou osobu              

k projednání případných vad v geometrickém plánu s katastrálním úřadem a k převzetí 

geometrického plánu zpět. Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu jsou 

nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. 

(2) Před  potvrzením geometrického plánu katastrální úřad zkontroluje, zda geometrický 

plán je vyhotoven pro některý z účelů  podle § 73 odst. 1 vyhlášky č.26/2007 Sb. a zda 

nemá jiné vady podle §72 odst. 2 vyhlášky č.26/2007 Sb., 

(3) Geometrický plán katastrální úřad potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada při 

přezkoumání podle odst.2 a je-li v souladu s údaji záznamu podrobného měření změn. 

Souhlas s očíslováním parcel katastrální úřad potvrdí na všech stejnopisech 

geometrického plánu. Jeden stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného 

měření změn se ponechá na katastrálním úřadu pro další využití, ostatní stejnopisy 

geometrického plánu se vrátí ověřovateli.    

 

Dokumentace geometrického plánu  [5] 

  Katastrální úřad založí stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného měření změn 

do měřické dokumentace.   

 

Vyhotovení a ověření kopie stejnopisu geometrického plánu  [5] 

- Ověřenou kopii stejnopisu geometrického plánu založeného podle § 81 vyhlášky 

č.26/2007 Sb. vyhotoví katastrální úřad na požádání vyhotoviteli geometrického plánu. 
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Označí ji  slovem "Kopie" a opatří doložkou "Kopie souhlasí se stejnopisem 

geometrického plánu založeným u katastrálního úřadu.", otiskem razítka 

katastrálního úřadu se státním znakem, datem vyhotovení, jménem, popřípadě jmény, 

příjmením a podpisem zaměstnance pověřeného ověřováním kopií geometrických plánů.  

- Ostatním žadatelům vyhotoví katastrální úřad kopii stejnopisu plánu jen v případě, že je 

již  součástí listiny, podle níž byl proveden zápis do katastru.  [4] 

 

4.7 Vyhotovení protokolu o vytyčení hranice pozemku  [4] 
 

Dokumentace o vytyčení hranice pozemku se vyhotovuje dle vyhlášky č.26/2007 

Sb. přílohy 16.28 až 16.31. 

 

Protokol o vytyčení hranice pozemku obsahuje:  [4] 

a) jméno (popř. jména), příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby 

(popř. adresa bydliště), nemá-li trvalý pobyt na území České republiky nebo 

název a adresu sídla právnické osoby, která dokumentaci o vytyčení pozemku 

vyhotovila 

b) údaje o objednateli vytyčení hranice pozemku v rozsahu dle písmene a) 

c) název katastrálního území a obce, číslo záznamu podrobného měření změn, 

údaje o rozsahu vytyčení s uvedením parcelních čísel dotčených pozemků 

d) údaje o podkladu, podle kterého bylo provedeno vytyčení, a o způsobu vytyčení 

e) způsob označení lomových bodů vytyčované hranice 

f) údaje o vlastnících pozemků dotčených vytyčením v rozsahu podle písmene a) 

a údaj o účasti na seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků 

g) případné připomínky vlastníků dotčených pozemků k průběhu a označení 

vytyčené hranice pozemku opatřené jejich podpisy 

h) datum a podpis vytyčovatele, kterým potvrzuje vytyčení hranice podle katastru, 

popřípadě otisk razítka vytyčovatele 

i) údaje o ověření.   
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5 Závěr 

 

Zeměměřické činnosti při pozemkových úpravách patří mezi náročnější úlohy 

v rámci oboru geodézie a kartografie. Důvody pro toto tvrzení jsou především velká 

rozloha zaměřovaného území, množství zpracovávaných dat, široké spektrum jednotlivých 

druhů zeměměřických činností a časové období zpracování. 

Z hlediska geodeta se v průběhu pozemkových úprav jedná o zjišťování průběhu 

hranic dotčených parcel, zaměření skutečného stavu v terénu a realizaci pozemkových 

úprav.  [1] 

V této práci jsem se řešil etapu, týkající se zjišťování průběhu hranic pozemků 

obvodu jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Malíkov nad Nežárkou          

a následné zpracování výsledků zeměměřické činnosti. Na základě skutečného měření 

v terénu byly vyhotoveny záznamy podrobného měření změn, geometrické plány               

a protokoly o vytyčení hranice pozemků. Vzhledem k rozsahu zakázky jsem se v praktické 

části své bakalářské práci zaměřil na úsek obvodu pozemkové úpravy - ZPMZ č.126.        

U této části jsem v příloze uvedl výstupy z výpočetních programů a grafické přílohy.  

Smyslem pozemkových úprav je prostorové a funkční uspořádání pozemků, 

zabezpečení jejich přístupnosti za účelem vytvoření podmínek pro racionální hospodaření 

vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi 

související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního 

prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické 

stability krajiny.[1] Veškeré postupy při pozemkových úpravách jsou dány platnou 

legislativou. Proto mezi další nároky na zpracovatele (geodeta) patří také výborná 

komunikační schopnost. V rámci plnění zakázky bude totiž muset absolvovat větší 

množství jednání (KP, pozemkový úřad, správci liniových staveb). V neposlední řadě bude 

muset se ctí zvládnout jednání s vlastníky pozemků při stanovení obvodu pozemkové 

úpravy.  
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