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Abstrakt  
Bakalářská práce je věnována problematice tvorby geometrického plánu pro odstranění 
zjednodušené evidence a jeho vyhotovení v územích s platnou analogovou katastrální mapou. 
V první, teoretické části je čtenář stručně seznámen s mapovými podklady a zeměměřickými 
činnostmi v terénu včetně vytyčování hranic, je popsán vznik a historie geometrického plánu, 
jeho účel a náležitosti podle platných předpisů. Druhá, praktická část se zabývá průběhem 
zpracování geometrického plánu pro odstranění zjednodušené evidence v katastrálním území 
Popovice u Rajhradu podle vyhlášky č.26/2007 Sb. ve znění vyhlášky č.164/2009 Sb.. Je 
popsáno zajištění, zhodnocení a zpracování podkladů včetně transformace přídělové mapy, 
vytyčení v terénu a zpracování příslušné dokumentace. K výpočetnímu a grafickému zpracování 
byl použit geodetický program GEUS.  
  
Klí čová slova 
geometrický plán, zjednodušená evidence, přídělová mapa, katastr nemovitostí, pozemkový 
katastr, parcela, výměra, analogová katastrální mapa, geodetický program GEUS  
  
  
  
Abstract 
The bachelor thesis focuses on the topic of creation of survey sketch for elimination of simplified 
land inventory and its drawing up in areas with a valid analog cadaster map. In the first part, 
which is theoretical, the text introduces map sources and land-surveying activities in-site 
including marking out boundaries, description of the creation and history of the survey sketch, its 
purpose and requirements according to the law. The second part, which is practical, deals with 
the progress of processing the survey sketch for elimination of simplified land inventory in the 
cadatre unit Popovice by Rajhrad under the legislation no. 26/2007 of the legal code and no. 
164/2009 of the legal code. The obtaining, evaluation and processing of the sources is described 
including the transformation of the allotment map, marking out in-site and processing 
appropriate documentation. The land-surveying programme GEUS was used for calculation and 
graphic illustration.  
  
Keywords 
survey sketch, simplified evidence, allotment map, real estate cadaster, cadastre of lands, parcel, 
parcel area, analog cadastral map, geodetic software GEUS  
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1 ÚVOD 
Motto: 

„Země tvoří základ pro většinu aktivit člověka. Je proto zřejmé, že systematicky vedené 
záznamy o pozemcích a právních vztazích k nim mají velký význam pro veřejnou správu, 
územní plánování a rozvoj území i soukromé transakce s pozemky.“ 

(Expertní skupina OSN, 1977) [1] 

Vlastnické právo k pozemku je již od starověku důležitým právním institutem, 
ovlivňujícím existenci a fungování společnosti jako celku. Jakákoliv vlastnická práva byla 
vždy výsadou, kterou se skupina lidí odlišovala od jiné, přičemž vždy měla zájem si svá 
práva nějakým způsobem potvrdit a zachovat.  

Půda, kterou vlastnil ve feudálním období výhradně panovník byla hlavním 
zdrojem bohatství. Její držení bylo spojeno ve formě odvodů s pravidelným příjmem pro 
něho i šlechtu a odvody z výnosu polností tvořily hlavní podíl bohatství. Není divu, že 
velká pozornost byla věnována způsobu výběru daní od poddaných, přičemž největším 
nedostatkem vždy bylo, jak zdaňovaný majetek zjišťovat. Zájmem panovníka bylo vybrat 
od poddaných co nejvíc a zájmem poddaných bylo odvádět co nejméně.  

V nejstarším období se daňová povinnost odvozovala od odhadů, které přiznávali ti, 
kteří půdu obdělávali. Později dostalo zjišťování majetku objektivnější charakter – začaly 
vznikat mapy, které mimo vojenské uplatnění umožňovaly i dokonalejší evidenci 
zdaňovaného majetku.  

Mimořádným počinem, jehož výsledky používáme dodnes, se v průběhu 19. století 
stalo vybudování tzv. stabilního katastru, který byl v době svého vzniku a působení 
ojedinělým dílem. Vytvořil základ pro dosud platnou evidenci pozemků, která je 
využívaná pro přesné určení jejich tvaru a polohy v terénu a je zobrazena na samostatných 
mapách jako tzv. zjednodušená evidence [2]. 

Obsahem této bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro odstranění 
zjednodušené evidence a pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku. 
Geometrický plán byl vyhotovován u dvou pozemků v katastrálním území Popovice u 
Rajhradu, kód 725854 (dále „Popovice“), okres Brno-venkov. Jedná se o území s platnou 
analogovou katastrální mapou a přídělovým plánem.  

Pro přehlednost a lepší orientaci je bakalářská práce rozdělena na dvě části, a to na 
část teoretickou, část praktickou a přílohy. 

Část teoretická stručně popisuje a přibližuje vybrané pojmy shora uvedené 
problematiky, jako je informace o použitých mapových podkladech, a přibližuje některé 
kapitoly vyhlášky č.26/2007 Sb. ve znění vyhlášky č.164/2009 (dále jen „vyhláška“) [3], 
které upravují zeměměřické činnosti v terénu, vyhotovování geometrických plánů, 
vytyčování a zpřesňování hranic pozemků. Část praktická obsahuje podrobné řešení 
daného problému ve zvoleném území v konkrétním čase a kroky vedoucí k vyřešení dané 
problematiky.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

2 FORMY KATASTRÁLNÍCH MAP 

2.1 Přídělový plán 
Přídělový plán je grafický dokument zobrazující hranice parcel přidělených přídělci 

přídělovou listinou vyhotovenou podle příslušných obecně závazných předpisů. 
Vyhotovoval se buď na podkladě existující pozemkové evidence (např. mapy 
pozemkového katastru), nebo na podkladě zaměření hranic pozemků v terénu, a to buď v 
měřítku shodném s podkladovou mapou, nebo v měřítku menším (např. 1:5000)[4]. 
Vznikal na základě zákona č. 215/1919 Sb. (Zákon o zabrání velkého majetku 
pozemkového) nebo později podle zákona č. 108/1945 Sb. (Dekret presidenta republiky o 
konfiskaci nepřátelského majetku). Z konfiskovaného majetku se přidělovalo do vlastnictví 
za úhradu. O přídělu rozhodoval pozemkový úřad, po roce 1945 to byla přídělová komise 
na podkladě přídělových plánů viz. Obr. 2-1. 

 

Obr. 2-1  Ukázka přídělového plánu v k.ú. Popovice u Rajhradu 

Přídělový plán býval v důsledku absence prováděcího předpisu zpracován různým 
způsobem. Někdy byl vyhotoven zákresem do mapy stabilního či pozemkového katastru 
v sáhovém měřítku 1:2880, jindy do zmenšenin tzv. novoměřických map v dekadickém 
měřítku 1:5000 [5]. Bližší určení hranic mohlo být doplněno slovním popisem.  

Kvalita takto vzniklých map byla často, zvláště u malých měřítek, výrazně horší 
než u map stabilního nebo pozemkového katastru. V některých případech se dokonce do 
současné doby dochovaly jen přídělové plány, ve kterých části kresby chybí, nebo se ani 
přídělový plán nedochoval a k disposici je pouze tzv. návrh přídělu. 
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2.2 Analogová katastrální mapa 
Analogová katastrální mapa (Obr. 2-1) je vedená na plastové polyetylénové (PET) 

fólii s přesností a v zobrazovací soustavě podle doby jejího vzniku [3]. Oproti digitální 
katastrální mapě má mnoho nevýhod. Jednou z nich je, že pro zobrazení polohopisu musí 
spojnice lomových bodů v mapě dosahovat minimální délky 0,2 mm, jinak není 
zobrazitelná a okem rozlišitelná. Při měřítku 1:1000 je délka takové spojnice 20 cm, ale 
v měřítku 1:5000 už činí 1 m. Schopnost mapy zobrazit změnu tak rychle klesá s klesající 
změnou měřítka. V dřívější době, kdy byly mapy vedeny na papírovém podkladě, byla 
další nepříjemnou vlastností jejich srážka, popř. jiné rozměrové změny.  

V současné době probíhá digitalizace těchto map na vektorové digitální katastrální 
mapy označované jako DKM nebo katastrální mapy digitalizované, označované jako 
KMD). 

 

Obr. 2-2  Ukázka analogové mapy – k.ú. Popovice u Rajhradu 
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2.3 Digitální katastrální mapa – DKM 
Je mapou vyhotovenou při obnově katastrálního operátu. Digitální katastrální mapa 

(Obr. 2-3) jako pojem je číselný záznam obsahu katastrální mapy s geometrickým a 
polohovým určením v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
(S-JTSK) se stanovenou přesností podrobného měření a se stanoveným kódem 
charakteristiky kvality podrobných bodů [3]. Je vedena jako spojitá bezešvá katastrální 
mapa pro celé území ČR, postupně se zpracovává po katastrálních územích a neobsahuje 
srážku mapového listu. Při tvorbě DKM se parcely zjednodušené evidence převádějí na 
parcely katastru nemovitostí. DKM vzniká dle vyhlášky [3] na základě obnovy 
katastrálního operátu: 

• novým mapováním §55 

• přepracováním §63 – přepočítání nebo převedení analogové mapy s číselným 
vyjádřením, např. novoměřického mapování dle Instrukce A, ZMVM nebo THM, 
popř. přepočítání stávajících podkladů – např. původních zápisníků  

• převzetím výsledků pozemkových úprav §64 

 

 

Obr. 2-3 Ukázka digitální katastrální mapy (DKM) k.ú. Modřice 
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2.4 Digitalizovaná mapa – KMD 
Katastrální mapa digitalizovaná (mapa v digitální formě) je digitální záznam 

analogové mapy přímo zobrazitelný na výstupním zařízení počítače [3]. Vzniká 
přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému gusterbergském nebo 
svatoštěpánském do digitální formy nebo jde o digitální formu katastrální mapy 
vyhotovenou podle dřívějších předpisů (zejména v těchto dvou systémech). Vyhotovuje se 
jen v případě, když grafická mapa nesplňuje podmínky pro přepracování analogové mapy 
na DKM, popřípadě neobsahuje žádné číselné vyjádření. Mapa tedy vzniká obnovou 
katastrálního operátu přepracováním původních map, zejména map bývalého 
pozemkového katastru.  

Mapa digitalizovaná má ze všech tří výše uvedených forem map nejhorší kvalitu, 
protože při digitalizaci se musí vycházet z analogové mapy, která je zpravidla v měřítku 
1:2880. Při rozlišovací schopnosti lidského oka a přesnosti vynášení zákresu do mapy cca 
0,2 mm, je pak jenom z těchto důvodů možná nepřesnost cca 0,6 m. 
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3 ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI V TERÉNU 

3.1 Charakteristiky p řesnosti 
Zeměměřické činnosti v terénu musí být provedeny tak, aby za použití 

geodetických metod umožňovaly určit souřadnice lomových bodů změny s přesností 
charakterizovanou základní střední souřadnicovou chybou mxy=0.14m a aby výsledek 
měření mohl být přesně zobrazen a spojen s polohopisným obsahem katastrální mapy. 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je základní 
střední chyba délky md, která je dána vztahem 










+
+⋅=
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d
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d..... je větší z porovnávaných délek 

k..... je základní střední polohová chyba, tj. √2 násobek základní střední 
souřadnicové chyby, stanovené podle kódu kvality bodu (dále jako KK). Ten je stanoven 
podle hodnoty výběrové střední souřadnicové chyby určené ze základní střední 
souřadnicové chyby mxy: 

Kód 
kvality 

Základní střední 
souřadnicová chyba mxy 

3 0,14 m 
4 0,26 m 
5 0,50 m 

  
Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední 

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

Mezní polohová chyba je dána vztahem: up =√2. uxy 

3.2 Posouzení p řesnosti 
Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic se provádí dvěma způsoby: 

• pomocí oměrných měr či kontrolním měřením délek a jejich porovnáním s délkami 
určenými ze souřadnic. Za vyhovující se považuje taková přesnost určení, kdy rozdíl 
kontrolně měřené délky a délky vypočtené ze souřadnic je menší než mezní rozdíl ud. 

• pomocí nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu a jejich 
porovnáním s prvotně určenými souřadnicemi.  Za vyhovující se považuje taková 
přesnost určení, kdy výběrová střední souřadnicová chyba (vypočtená metodou 
nejmenších čtverců nebo vypočtená z dvojice měření) je menší než mezní 
souřadnicová chyba [3]. 

3.3 Postup p ři měření v terénu 
Před měřením v terénu je třeba nově určované lomové body navrhovaných a 

dosavadních vlastnických hranic pozemků trvale označit [3]. Možné způsoby stabilizace 
jsou specifikovány v § 88 vyhlášky. Jako běžné bývají plastové znaky splňující parametry 
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dané vyhláškou a zapuštěné hřeby. Vyhláška dovoluje na omezenou domu označovat 
lomové hranice pozemku i dočasným způsobem (dřevěnými kolíky). 

Během měření geodet ověří, zda se v terénu nezměnila poloha bodů geometrického 
základu.  

Následuje ověření identických bodů, které se provádí také polární metodou nebo 
změřením vzdálenosti (např. pásmem) od nejméně dvou dalších identických bodů nebo od 
bodů polohového bodového pole a porovnáním s odpovídajícími mírami 
v dokumentovaných výsledcích jeho původního určení nebo v katastrální mapě. 
Identickými body rozumí vyhláška jednoznačně identifikovatelné body, které jsou 
zobrazeny v katastrální mapě a slouží pro zobrazení změny a její navázání na polohopisný 
obsah katastrální mapy [3].  

Dalšími body, které se zaměřují, jsou tzv. navazující body na dosavadní hranici. 
Jedná se o sousední lomové body, mezi nimiž se průběh hranice mění. Pokud není možné 
sousední lomový bod zaměřit (např. z důvodu, že není přesně patrné, kde je lom hranice 
nebo není viditelný nebo je vzdálený), pak lze zaměřit průběh zřetelné části hranice. 
Jestliže v okolí změny je průběh dosavadní hranice nezřetelný, pak se vytyčí sousední 
lomové body nebo bližší mezilehlé body [3]. 

Každá poloha lomového bodu změny se musí jednoznačně určit měřením a ověřit 
oměrnými nebo jinými kontrolními mírami. Nelze -li tyto míry změřit přímo, změří se 
nepřímo nebo se poloha lomového bodu změny určí nezávisle dalším měřením např. 
z jiného stanoviska (řešený případ) [3]. 

3.4 Mezní odchylky v digitální a digitalizované map ě 
Mezní odchylky mezi výměrou parcely grafického počítačového souboru a 

výměrou SPI: 

 

 

P v m2 je větší z porovnávaných výměr. Mají-li lomové body na hranici parcely, 
dílu parcely nebo skupiny parcel různé kódy kvality, použije se mezní odchylka podle 
kódu kvality bodu s největší střední souřadnicovou chybou [3]. 

Kód kvality u nejméně přesně 
určeného lomového bodu na 
hranici parcely (dílu parcely) 

Mezní odchylka v m2 

3 2 
4 0,4 . √P  +   4 
5 1,2 . √P  + 12 
6 0,3 . √P  +   3 
7 0,8 . √P  +   8 
8 2,0 . √P  + 20 
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4  ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 
 

Záznam podrobného měření změn je podkladem: 

• pro vyhotovení geometrického plánu, 

• pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací (dále jen 
„SGI“) a v souboru popisných informací (dále jen „SPI“), které jsou spojeny s 
měřením v terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního 
díla, nebo 

• pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

 

Seznam všech náležitostí ZPMZ je popsán v příloze č, 16 vyhlášky [3]. Jsou jimi: 

• popisové pole, 

• náčrt, 

• zápisník, 

• protokol o výpočtech, 

• záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

• návrh zobrazení změny (průsvitka a návrh ve VFK), 

• údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 
hranic; zpravidla pod popisovým polem. 

 

Přílohy záznamu podrobného měření změn jsou dány povahou změny, v případě 
vytyčení pozemku, je přílohou kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku. 
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5 GEOMETRICKÝ PLÁN 
Geometrický plán je vždy výsledkem zeměměřických činností a svým obsahem, 

způsobem zpracování a účelem souvisí s vedením katastru nemovitostí. Je technickým 
podkladem pro zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem v případech, kdy 
je třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Je proto neoddělitelnou součástí 
všech těchto listin a představuje důležitý podklad při údržbě katastrálních map v souladu se 
skutečností, což je zásadní podmínka použitelnosti katastru pro jakékoliv účely. Je 
využíván k jednoznačnému geometrickému a polohovému určení změny, kterou je třeba 
zobrazit v katastrální mapě. 

Za jeho pomoci se v daném měřítku graficky zobrazuje do katastrální mapy návrh 
změny provedené v terénu s vyčíslením výměr parcel před a po změně a vyjadřují se 
změny v majetkoprávních vztazích v SPI. Pro vyhotovení geometrického plánu je nutné 
vycházet z aktuálního stavu katastru a podkladů uložených na příslušném katastrálním 
úřadě a jejich soulad je vždy kontrolován při potvrzování geometrického plánu tímto 
úřadem. 

5.1 Vývoj geometrického plánu 
Vznik geometrického plánu je spojen s údržbou stabilního katastru, který byl 

vytvořen na základě patentu o pozemkové dani císaře Františka I. v roce 1817 a začal platit 
na Moravě v roce 1851 a v Čechách v roce 1860. Protože jeho tvůrci nepředpokládali 
takový rozsah změn pozemkové držby, jaký nastal v polovině 19. století hlavně v důsledku 
průmyslové revoluce, stalo se, že v krátké době od vyhlášení platnosti přestával zachycovat 
proběhlé změny a neodpovídal skutečnosti. Nápravu měla od roku 1869 nejdříve přinést 
tzv. reambulace jako jednorázové dílčí vyšetření, zaměření a zobrazení změn. Nově bylo 
stanoveno provádět vždy po 15 letech revize pozemků a vlastníci nemovitostí měli 
povinnost ohlašovat provedené změny. Reambulace však zdaleka nedosáhla kvality 
původního měření a už tři roky po jejím skončení (zákonem č. 83/1883 ř.z o evidenci 
katastru daně pozemkové) bylo stanoveno provádět v každé obci periodické revize jednou 
tři roky. Bylo podrobně rozpracováno vyšetřování změn, a co je důležité, podle tohoto 
zákona byla nově zřízena funkce evidenčního geometra a stanovena pravidla pro 
vyhotovování geometrických plánů. Od roku 1893 pak geometři mohli vykonávat měření i 
pro potřebu a na náklad jiných stran [6]. 

V prvním období platnosti zákona č. 83/1883 ř.z používal každý vyhotovitel vlastní 
barevné znázornění situace, např. oměrné míry bývaly vyznačovány modře, zeleně, ale i 
žlutě. Vždy byla ale cílem zobrazení jednoduchost, srozumitelnost a věcnost. Časté bylo 
také vyhotovení v tehdejším úředním jazyce – němčině (Příloha č. 1). Ověřování 
geometrických plánů prováděl „měřický úředník katastrální“ nebo „úředně oprávněný 
technik soukromý“ [7]. 
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V období pozemkového katastru po roce 1927 se stal katastr veřejným. Úprava 
grafické části geometrického plánu se zjednodušila: dosavadní kresba se vyznačovala 
černě, nový stav červeně. Konstrukční čáry byly tmavě modré, v případě použití 
reprodukčních metod černé (Obr. 5-1). 

 

Obr. 5-1 Ukázka grafického znázornění geom.plánu z roku 1927[8] 

Vyhotovovat a ověřovat geometrické plány mohl i nadále úředně oprávněný civilní 
geometr nebo zeměměřič (Obr. 5-2). 

 

Obr. 5-2 Ukázky úředních razítek z doby pozemkového katastru 
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V poválečném období bylo třeba řešit poválečné konfiskace, přídělová řízení, revizi 
první pozemkové reformy a druhou pozemkovou reformu, tzn. změny, kterými byla 
zasažena 1/3 státu. Zákon č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního pořádku stran 
konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících 
se na přidělený majetek zjednodušil zápisy, prolomil tzv. intabulační princip a umožnil 
nahradit geometrický plán zjednodušenými podklady o prozatímním dělení parcel, tzv. 
polohopisnými nástiny a srovnávacím sestavením. Soukromí civilní technici byli zrušeni a 
jejich práci převzala zeměměřická oddělení ONV. Povinnost zápisu do pozemkových knih 
byla zrušena a geometrické plány se téměř nevyhotovovaly. V období jednotné evidence 
půdy (od roku 1956) (Příloha č. 2) se evidovalo pouze užívání půdy bez ohledu na 
vlastnictví a geometrický plán byl vyhotovován pouze ke změnám v operátech evidence 
půdy nebo k listinám pro převod vlastnictví či správy (Obr. 5-3)[7]. 

 

Obr. 5-3 Ukázka geometrického plánu z roku 1956 – výřez 
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V období evidence nemovitostí (od roku 1964), která nahradila překonanou 
jednotnou evidenci půdy a zrušila pozemkovou knihu, vyhotovovala geometrické plány 
výlučně státní organizace (Střediska geodézie). Geometrické plány (Obr. 5-4) vznikaly 
jako přílohy listin pro zápis staveb nebo převodu nemovitostí či jejich částí. Vyhotovovaly 
se vždy podle polního náčrtu, který byl vypracován přímo při měření v terénu a byl v něm 
uveden způsob a výsledky měření.  

 

Obr. 5-4 Ukázka geometrického plánu z roku 1969 
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Od roku 1975 došlo k několika výrazným změnám. Na základě směrnice vydané 
Českým úřadem geodetickým a kartografickým (ČUGK) se začaly geometrické plány 
vyhotovovat jednobarevně, což umožnilo snadnou reprodukci plánů. Bohužel také přestala 
grafická část obsahovat výsledky měřických prací (údaje o geometrickém a polohovém 
určení) a zobrazení plnilo pouze orientační funkci. Po technické stránce se tak stalo 
bezcenným (Obr. 5-5). Další změnou bylo to, že se poprvé v historii geometrického plánu 
objevuje vedle ověření oprávněným pracovníkem také jeho potvrzení: „Soulad očíslování 
parcel s údaji evidence nemovitostí se potvrzuje“ [7]. 

 

Obr. 5-5 Ukázka geometrického plánu z roku 1979 
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A poslední změna – přílohou geometrického plánu se stal záznam podrobného měření 
změn (ZPMZ), do kterého byly zaznamenávány výsledky měření a obsahoval měřický 
náčrt a zápisník, popř. výpočetní protokol, seznam vypočtených souřadnic a geodetické 
údaje nově vzniklých bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) (Obr. 5-6) [7].  

 

Obr. 5-6 Ukázka záznamu podrobného měření změn 
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Po pádu komunistického režimu v roce 1989 vznikla soukromá geodetická sféra, 
která dostala od roku 1990 možnost vyhotovovat geometrické plány na základě vyhlášky č. 
126/1993 Sb. Jejich podoba se ale výrazně změnila až na základě vyhlášky č. 190/1996 
Sb., kdy byly výrazně rozšířeno, pro jaké účely je možné geometrický plán vyhotovovat. 
Nedílnou součástí se mimo záznam podrobného měření změn staly přílohy: zobrazení 
změny na kopii mapového podkladu nebo bodové zobrazení změny na nesrážlivé folii, 
záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů, dále podklad pro posouzení přesnosti 
výsledku zeměměřické činnosti a případně dokumentace o zřízení bodu PPBP. 

Od novely provedené vyhláškou č.179/1998 Sb. se začaly v geometrických plánech 
objevovat údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ), charakterizující 
vlastnosti pozemku a údaje o geometrickém a polohovém určení nemovitosti ve formě 
seznamu souřadnic. 

Poslední zákonným předpisem upravující vyhotovování geometrických plánů je 
katastrální vyhláška č. 26/2007 Sb., která hlavně zapracovala změnu katastrálního zákona 
č.344/1992 Sb. (dále jako „katastrální zákon“) a umožnila zpřesnit hranice pozemku. Nově 
bylo také umožněno vyznačovat parcely zastavěné vodním dílem. Novelizace této 
vyhlášky pak přinesla u bodů zavedení dvojích souřadnic – polohy a obrazu.  
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5.2 Účel vyhotovení geometrického plánu 
 

Vyhotovení geometrického plánu podléhá příslušným právním předpisům. Jedná se 
hlavně o vyhlášku č.26/2007 Sb. ve znění vyhlášky č.164/2009 Sb., kde je v §73 uvedeno:  

 

Geometrický plán se vyhotovuje pro 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, jde-li o 
případ podle § 22 odst. 3, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru s výjimkou 
případu podle § 16 odst. 6 písm. h), 

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky 
nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu (§ 64 odst. 3), 

f) doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se 
jeho hranice vytyčují a označují v terénu, 

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

 

Oproti původnímu znění vyhlášky č.26/2007 Sb., která byla novelizována platnou 
vyhláškou č.164/2009 je nově možné vyhotovit geometrický plán podle odstavců g), h) a 
i). Zvláště možnost opravy geometrického a polohového určení nemovitosti a upřesnění 
hranice pozemku znamená pro vlastníka novou možnost, jak zabránit případným sporům 
v určení hranice, a pro kupujícího jistotu v určení výměry a hranice pozemku. Podrobněji o 
zpřesnění pojednává samostatná kapitola č. 6. 
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5.3 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 
Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje SGI a SPI. 

Mapa bývalého pozemkového katastru (PK) 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 grafickou přesnost 
než platná katastrální mapa – § 74 vyhlášky [3]. 

Dalšími podklady jsou zejména:  

• záznamy podrobného měření změn (ZPMZ), 

• údaje o bodech základního polohového bodového pole (ZPBP), zhušťovacích 
bodech (ZhB) a bodech podrobného polohového bodového pole (PPBP), 

• údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu 
se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru označeny. 

5.4 Obsah a formální náležitosti geometrického plán u 
Geometrický plán vyjadřuje stav parcel před změnou a po změně. Obsah a 

náležitosti geometrického plánu jsou dány dle § 78 a podrobněji popsány v bodu 17 přílohy 
vyhlášky [3]. Jsou jimi: 

• popisové pole 

• grafické znázornění 

• výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

• seznam souřadnic 

• výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 
nového stavu 

5.5 Ověření geometrického plánu 
Každý geometrický plán musí být ověřen osobou s úředním oprávněním, tj. úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI), která odpovídá za odbornou úroveň jí 
ověřených výsledků zeměměřických činností, za dosažení předepsané přesnosti a za 
správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů. Ověření odborné správnosti 
výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem: "Náležitostmi a přesností odpovídá 
právním předpisům." K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření 
výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků a otisk razítka 
se státním znakem, jehož obsahem je jméno a příjmení ÚOZI, číslo položky, pod kterou je 
ÚOZI veden v seznamu  ÚOZI a rozsah úředního oprávnění [3].  

Ověření se provede v popisovém poli geometrického plánu, a to na všech 
stejnopisech. Odpovědnost ÚOZI není časově omezena.  



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 27 

5.6 Převzetí geometrického plánu a jeho potvrzení  
Katastrální úřad přebírá výsledek zeměměřické činnosti od ÚOZI na základě 

žádosti o potvrzení geometrického plánu (Příloha č. 20) opatřené kolkem a předepsanými 
přílohami. Každý geometrický plán musí být potvrzen příslušným katastrální úřadem. Při 
převzetí a následném potvrzování se kontroluje, zda je geometrický plán vyhotoven pro 
některý z předepsaných účelů a zda nemá jiné vady. Katastrální úřad prověřuje správnost 
očíslování všech parcel dosavadního i nového stavu údajů KN a současně přezkoumává 
správnost a úplnost náležitostí geometrického plánu a jeho příloh včetně dokladů o 
dosažené přesnosti výsledku zeměměřických činností. Dále prověřuje, zda plán vychází z 
výsledků zeměměřických činností v terénu, zda ověřovatel geometrického plánu je 
skutečně nositelem úředního oprávnění a je zapsán v seznamu ÚOZI a zda jeho úřední 
oprávnění mělo v době ověřování platnost. Potvrzení se provede předepsaným způsobem, 
údaje o potvrzení geometrického plánu obsahují číslo řízení, datum, jméno a příjmení, 
podpis pověřeného zaměstnance katastrálního úřadu a otisk kulatého razítka katastrálního 
úřadu se státním znakem. Jeden stejnopis geometrického plánu se ponechá na katastrálním 
úřadě k archivaci, ostatní stejnopisy se vrátí ověřovateli [3]. 
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6 VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ A ZPŘESNĚNÍ 
GEOMETRICKÉHO A POLOHOVÉHO URČENÍ POZEMKU  

Vytyčení hranic pozemků definuje § 19a katastrálního zákona v platném znění jako 
zeměměřickou činnost, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic 
pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení, a dále že 
přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a 
polohovém určení pozemků. 

Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemku je dle vyhlášky jeho 
geometrické a polohové určení evidované v souboru SGI. Geometrické a polohové určení 
nemovitosti je definováno jako číselné vyjádření hranic pozemků, obvodů budov a vodních 
děl daných souřadnicemi lomových bodů, které byly určeny geodetickými nebo 
fotogrammetrickými metodami a spojnicemi těchto bodů. Geometrické a polohové určení 
nemovitosti může být také vyjádřeno jen zobrazením hranic pozemků, obvodů budov a 
vodních děl v katastrální mapě [3]. 

Je-li geometrické a polohové určení pozemku (§ 6 odst. 1 vyhlášky) dáno jen 
zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě podle původního výsledku zeměměřické 
činnosti, využije se pro vytyčení také tento původní výsledek zeměměřické činnosti. Pro 
vytyčení se mohou využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností, není-li zjištěn 
jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým určením [3].  

Pro vytyčení se přednostně využije geometrický základ měření, z něhož byla 
hranice geometricky a polohově určena. Před vytyčením se posuzuje využitelnost podkladů 
z hlediska jejich přesnosti a možnosti využití zejména zachovaných lomových bodů 
označených trvalým způsobem, jiných trvalých předmětů a znatelného přirozeného 
rozhraničení pozemků (například příkopem nebo hrází) [3]. 

Místo vytyčení hranice je možno provést zaměření takové dosavadní hranice 
označené trvalým způsobem, jejíž průběh byl v terénu vlastníky upřesněn, která pohledově 
odpovídá zobrazení v katastrální mapě, přičemž poloha lomových bodů může být 
upřesněna do vzdálenosti dané mezní polohovou chybou (up) [3]. 

Hranici evidovanou v katastru jen jejím zobrazením v katastrální mapě lze upřesnit 
tak, aby se její upřesněný průběh od tohoto zobrazení neodchýlil o vzdálenost větší než je 
mezní polohová chyba (up). Mezi jednoznačně identifikovatelnými body musí být 
dodržen mezní rozdíl délek ud  [3].  

Zpřesnění hranice je možné tam, kde je doložen nesporný průběh této hranice, tj. 
tam, kde se současní vlastníci shodnou na jejím průběhu. V případě, kdy na průběh hranice 
existují rozdílné názory vlastníků, mohou vlastníci vymezit spornou část pozemku a spor 
řešit žalobou na určení právního vztahu k takto vymezené části pozemku prostřednictvím 
soudu. 

Zpřesněné geometrické a polohové určení pozemku a jemu odpovídající 
zpřesněnou výměru parcely katastrální úřad do katastru zapíše na základě ohlášení 
vlastníka doloženého souhlasným prohlášením (řešený případ), ze kterého je zřejmá shoda 
vlastníků všech změnou dotčených pozemků na průběhu vytyčené nebo jimi upřesněné 
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hranice. Bez ohlášení je zapíše tehdy, je-li k disposici původní výsledek zeměměřické 
činnosti, ze kterého lze polohu lomových bodů určit s přesností vyšší než je platné 
geometrické a polohové určení. Neoddělitelnou součástí souhlasného prohlášení je 
geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice[3]. 

Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří vytyčovací náčrt se seznamem 
souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemku a protokol o vytyčení hranice 
pozemku. 

Zápis zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků provede 
katastrální úřad na podkladě ohlášení učiněného minimálně jedním z vlastníků dotčených 
pozemků, toto ohlášení musí být doloženo souhlasným prohlášením všech vlastníků 
dotčených pozemků, jehož neoddělitelnou součástí musí být i geometrický plán na průběh 
vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků [3]. 

Zpřesnění lze provést i na základě původního výsledku zeměměřické činnosti, ze kterého 
lze polohu lomových bodů určit s přesností vyšší než je platné geometrické a polohové 
určení [3]. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

7 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY 
Řešené území se nachází 15 km na jih od Brna, nedaleko města Rajhrad. Vlastní 

zájmová lokalita leží v severozápadní části katastrálního území Popovice u Rajhradu (číslo 
katastrálního území 725854) a bezprostředně sousedí s katastrálním územím Želešice a 
novou obytnou výstavbou v k.ú. Modřice. Pozemky v ní jsou obdělávány v rámci velkého 
půdního celku (Obr. 7-1).  

 

 

Obr. 7-1 Ortofoto zájmové lokality – vytyčovaný stav červeně [9][10] 
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8 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

8.1 Informace o programu Geus 
Ke zpracování dokumentace geometrického plánu bylo použito programu GEUS, 

verze 17.0.3 s grafikou 7.0.1. Jedná se o výpočetní geodetický program s možnostmi 
malého CAD pro tvorbu map velkých měřítek se zvláštní specializací na práce v katastru 
nemovitostí. Umožňuje výpočet souřadnic na základě předdefinovaných geodetických úloh 
(polární metoda, ortogonální metoda apod.) podle předpisů pro zpracování podkladů pro 
katastrální úřady. Dále umožňuje zpracování výstupů geodetické dokumentace skutečného 
provedení stavby, vytyčování staveb apod. Autorem je pražská firma GEUS s.r.o.  

 

Obr. 8-1  Výpočetní část programu Geus 

8.2 Podklady pro zpracování geometrického plánu 
Práce byly zahájeny zajištěním potřebných podkladů z katastrálního území 

Popovice u Rajhradu, které vede katastrální pracoviště příslušného katastrálního úřadu. 
Jednalo se o Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj a katastrální pracoviště Brno-venkov 
v Brně [11].  

Na základě žádosti zpracovatele geometrického plánu rezervoval úřad číslo 
záznamu podrobného měření změn (ZPMZ) a požadovaná podlomení nových parcelních 
čísel. Dále poskytnul data ve výměnném formátu (vfk), do kterého bude navrhovaná změna 
zpracována, a rastrový formát analogové mapy katastru nemovitostí a přídělového plánu.  

Dále byly vyžádány kopie dokumentace předchozích geometrických plánů v k.ú. 
Popovice u Rajhradu (Obr. 8-2) (Obr. 8-3). 
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Obr. 8-2 Popisové pole ZPMZ 152 

 

Obr. 8-3 Náčrt ZPMZ 152 
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 Jednalo se o ZPMZ 152 z roku 2000 (Příloha č. 4) (Příloha č. 5) (Příloha č. 6) pro 
vytyčení přídělových parcel č.405, 406 a ZPMZ 303 (Příloha č. 7) (Příloha č. 8) (Příloha č. 
9) z roku 2012 na rozdělení přídělové parcely 502 (cesta) (Obr. 8-4) (Obr. 8-5). 

 

Obr. 8-4 Popisové pole ZPMZ 303 

 

Obr. 8-5 Výřez náčrtu ZPMZ 303 
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8.3 Zhodnocení podklad ů: 

8.3.1 Přídělový plán  
Vznikl v k.ú. Popovice zákresem do mapy pozemkového katastru (PK) v měřítku 

1:2880 v roce 1950 (Obr. 8-6) (Příloha č. 3). Stav hranic přídělových parcel je vyznačen 
červeně, stav mapy PK je černý. Na mapě je vyznačen polygonový pořad probíhající po 
katastrální hranici Modřice, Popovice, Želešice a Rajhrad a tvoří částečně i hranici 
vytyčovaných parcel. Body tohoto pořadu jsou označeny jako 30Ž, 46Ž až 50Ž. Zákres 
hranic v mapě je kvalitní a umožňoval by při znalosti souřadnic polygonových bodů 
transformaci rastru přídělového plánu a tím i přesnější geometrické a polohové určení 
přídělových parcel.  

 

 

Obr. 8-6 Výřez přídělového plánu k.ú. Popovice – lokalita červeně 
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8.3.2 Katastrální mapa  
 

Mapové listy Moravský Krumlov 0-5/2 a Brno 9-5/1 v měřítku 1:2000 (Obr. 8-7) 
(Příloha č. 10) vznikly při technicko-hospodářském mapování (THM) v roce 1968 ve 
vojenském systému S-42 (platná od 1.10.1971). Zakreslena je pouze hranice p.č. 370 – 
mez s katastrální hranicí Želešice-Popovice a parcely půdních celků č.1664/1, 1665/1 a 
369/1. K disposici byly z mapování pouze nekvalitní kopie výškopisných náčrtů (Příloha č. 
11) (Příloha č. 12) a nezachovaly se žádné zápisníky měření. Pro zjištění geometrického a 
polohového určení vytyčovaných parcel nebyly využitelné stejně jako předchozí mapa 
evidence nemovitostí (EN) zachycující pouze průběh katastrální hranice bez p.č. 370. 

 

 

Obr. 8-7 Mapa KN Moravský Krumlov 0-5/2 a Brno 9-5/1 – lokalita červeně 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 36 

8.3.3 Výměnný formát katastrální mapy – VFK 
 

Po importu souboru *.vfk byly v grafické i výpočetní části programu Geus k 
disposici souřadnice bodů a hranice parcel převzatých z informačního systému katastru 
nemovitostí (ISKN) (Obr. 8-8). Jednalo se hlavně o body a hranice parcel v území 
s platnou digitální katastrální mapou (DKM), která vznikla obnovou katastrálního operátu 
přepracováním (obnova) v k.ú. Želešice (horní část obrázku) a Modřice (část obrázku 
vpravo). V řešené lokalitě v k.ú. Popovice (v dolní části obrázku) nebyly k dispozici žádné 
body. Katastrální hranice Popovice-Želešice tvořila jednu ze stran vytyčovaných parcel a 
byla při obnově katastrálního operátu přepracováním v k.ú. Želešice převzata z analogové 
mapy v měřítku 1:2000.  

 

 

Obr. 8-8 Stav dat ISKN po importu vfk – lokalita červeně, katastrální hranice hnědě 
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Zajímavostí je současná katastrální hranice mezi k.ú. Popovice a Modřice mezi 
bodem 59-152-1 a bodem 59-152-6. Vznikla na základě ZPMZ 152 (Příloha č. 5) (Příloha 
č. 6) vytyčením hranic přídělových parcel č. 405, 406 a 513 uvnitř katastrálního území 
Popovice – viz titulní strana ZPMZ 152 (Příloha č. 4) a rozdělením pozemku p.č. 369/1 
(Příloha č. 8).  

Geometrickým plánem č.152-11/2000 vznikly nové parcely KN č. 369/30, 369/31 a 
369/32 v k.ú. Popovice a následně došlo ke změně katastrální hranice a tyto parcely byly 
přečíslovány a převedeny do k.ú. Modřice. Geometrické a polohové určení hranice 
katastrálního území tedy vzniklo na základě ZPMZ 152 (Obr. 8-9). 

 

Obr. 8-9 Znázornění změny (červeně) katastrální hranice v náčrtu ZPMZ 152 
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8.4 Další postup p ři zpracování podklad ů: 
Po zhodnocení podkladů se další šetření soustředilo na možnost získat v dané 

lokalitě souřadnice polygonového pořadu probíhajícího po hranici katastrálních území 
(Obr. 2-1). Přesné souřadnice pořadu by umožnily transformaci rastru přídělového plánu a 
tak co nejpřesnější zjištění polohy přídělových parcel. Porovnáním bylo zjištěno, že se 
nejedná o body žádného platného podrobného polohového bodového pole (PPBP) 
v katastrálním území Želešice (podle označení bodů 47Ž, 48Ž...) ani o body PPBP 
v okolních katastrálních územích. V dokumentaci katastrálního pracoviště Brno-venkov 
byl v k.ú. Modřice nalezen seznam souřadnic novoměřického mapování (Příloha č. 15). 
Jsou v něm uvedeny i trigonometrické a polygonové body z vedlejších katastrálních území, 
což umožnilo nalézt trigonometrický bod označený 30Ž (Obr. 8-10) (Příloha č. 13) 
(Příloha č. 14) a také starý polygonový pořad v k.ú. Želešice (bohužel pro účely vytyčení 
nepoužitelný), který byl nahrazen dále uvedeným bodovým polem v systému S-42 
použitým při THM. Tento původně vojenský systém vznikl v poválečném období a 
používal se u nás do roku 1968. Byl založen na astronomických měřeních. 

 

Obr. 8-10 Výřez seznamu trigonometrických bodů k.ú. Želešice 
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Ze seznamu bodů novoměřického mapování v k.ú. Modřice byly vybrány ty, které 
by mohly být využitelné v dané lokalitě pro transformaci. Jednalo se o body 2954 a 2957 
(Obr. 8-11) (Příloha č. 15). Všechny dosud získané body se nacházely buď na katastrální 
hranici Modřice, nebo blízko ní a nesplňovaly podmínky § 70 odst. 2 vyhlášky: „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 3/4 délky takové spojnice.“ 

 

Obr. 8-11 Výřez ze seznamu souřadnic novoměřického mapování 

Šetření proto proběhlo také v dokumentaci katastrálního pracoviště Brno-město, 
kde byla bodová pole pro Brno-venkov dříve založena, dále v Moravském zemském 
archívu v Brně a ve Státním okresním archívu Brno-venkov v Rajhradě. V žádném se však 
nepodařilo dohledat žádné informace k polygonovému pořadu na hranici Popovice-
Želešice. 

Až při dalším šetření v dokumentaci Katastrálního pracoviště Brno-venkov byl 
oddělením obnovy katastrálního operátu nalezen v k.ú. Rajhrad uložený seznam souřadnic 
bodového pole „Křovák-Gaus“ včetně srovnávacího sestavení čísel bodů platného dříve 
pro k.ú. Želešice, Popovice a Rajhrad.  

Ze zde uvedených bodů byly znovu vybrány ty, které mohly být využitelné pro 
transformaci. Kriteria identických bodů pro vytyčení v dané lokalitě však splňoval pouze 
bod 2008 (Příloha č. 16), ležící na katastrální hranici  k.ú. Popovice a Želešice. 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 40 

9 PŘÍPRAVA NA MĚŘENÍ, MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ 

9.1 Rekognoskace terénu, zam ěření podrobných bod ů 
Současně s již uvedeným šetřením v dokumentacích archívů proběhla rekognoskace 

terénu a byl zjištěn následující stav. 

Vytyčované parcely zjednodušené evidence se nachází v půdních celcích a nejsou 
dochovány žádné hraniční znaky. Bylo zjištěno, že hranice pozemků jsou v terénu 
neznatelné, katastrální hranice je znatelná pouze částečně mezi k.ú. Želešice a k.ú. 
Popovice u Rajhradu, kde ji tvoří horní hrana zatravněné meze mezi poli a částečně mezi 
k.ú. Popovice a Modřice, kde je tvořena plotem.  

Pro měření v terénu a určení přesné polohy stanovisek 4001 až 4004 bylo využito 
metody RTK GNSS, která umožňuje kvalitnější a přesnější připojení do S-JTSK. Zaměření 
bylo provedeno přístrojem Trimble R4/5800 (Obr. 9-1). Kontrolní měření stejných bodů 
proběhlo po cca 2 hodinách a výsledky měření prokázaly splnění podmínek pro určení 
souřadnic s kódem kvality 3. 

Vlastní polární měření bylo provedeno totální stanicí Trimble M3 (Obr. 9-1) 
s úhlovou přesností 2", která umožňuje nejenom sběr dat v terénu, ale i jejich grafické 
zobrazení, popř. další okamžité výpočty v terénu (jako např. dělení ploch, transformace a 
pořady). Vytyčování v terénu tak nemusela předcházet náročná příprava s výpočtem 
polárních vytyčovacích prvků z neznámého stanoviska. 

Pro dohledání případných zachovaných hraničních znaků v terénu byly polární 
metodou vytyčeny lomové body platné katastrální hranice Popovice-Želešice. Stabilizace 
byla provedena dle § 88 vyhlášky [3] plastovými znaky s dřevěnými kolíky nebo jenom 
kolíky (body na přímce), vytyčené body byly následně ověřeny nezávislým kontrolním 
měřením pásmem.  

Ani po vytyčení však v terénu nebyly nalezeny žádné původní hraniční znaky.  

Pro další práce byl proto následně zaměřen stav v terénu, tj. horní hrana tvořící 
katastrální hranici a pata meze. 

 

Obr. 9-1 rover Trimble R4/5800 a totální stanice Trimble M3 
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9.2 Zpracování a testování m ěření 
Výpočet zápisníku polární metody ze stanoviska 4001 s dvěmi orientacemi (Příloha 

č. 17) (Příloha č. 18) (Příloha č. 25) byl proveden v programu GEUS se střední chybou 
orientace 0.0010 gradu. Kontrolně byly zaměřeny další pomocné měřické body určené 
metodou RTK GNSS (Příloha č. 21) (Příloha č. 22) (Příloha č. 23) (Příloha č. 24) a při 
výpočtu bylo provedeno nezávislé kontrolní určení souřadnic pro nově určované podrobné 
body dle příl.13.4 odst. b vyhlášky. Prokázalo splnění podmínek příl. 13.7 vyhlášky. 

Testování kontrolního měření vytyčených bodů se provádělo porovnáním souřadnic 
bodů dosavadního stavu s nově zaměřenými body. Proběhlo podle kritérií přílohy 13.8 
vyhlášky [3] pro stávající podrobné body polohopisu, postupem podle bodu 13.4 písm.b). 
Také zde nebyla mezní souřadnicová chyba překročena.  

Stejným způsobem a s obdobnými výsledky proběhl výpočet zápisníku polární 
metody ze stanoviska 4003. V tomto případě byly zaměřeny 3 směry na body ZPBP (věže 
kostelů) a bylo testováno jen kontrolní zaměření vytyčených bodů. Zaměření pomocných 
měřických bodů již nebylo prováděno. 
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Obr. 9-2 Výřez vytyčovacího náčrtu 
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9.3 Transformace mapy KN, porovnání zam ěřeného stavu  
Nejprve byl pro předběžnou práci rastrový formát analogové mapy katastru 

nemovitostí transformován do systému S-JTSK pouze na rohy mapového listu. Následně 
byla takto polohovaná mapa porovnána se zaměřeným stavem dolní a horní hrany meze a 
stavem digitální katastrální mapy Želešice (katastrální hranicí Želešice-Popovice).  

 
  == 65  Transformace  afinní ===================== ======================== 
                          Yg/Ym         Xg/Xm  
   1:  bod mapového rámu 601250.00    1170000.00 
   m:  bod rastru        601249.82    1170000.15 
   2:  bod mapového rámu 600000.00    1170000.00 
   m:  bod rastru        600000.05    1170000.24 
   3:  bod mapového rámu 600000.00    1171000.00 
   m:  bod rastru        600000.01    1170999.94 
   4:  bod mapového rámu 601250.00    1171000.00 
   m:  bod rastru        601249.88    1170999.87 
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
   1:   bod mapového rámu  -0.03     -0.01      0.0 2  do    Mxy     
   2:   bod mapového rámu   0.03      0.01      0.0 2  do    Mxy     
   3:   bod mapového rámu  -0.03     -0.01      0.0 2  do    Mxy     
   4:   bod mapového rámu   0.03      0.01      0.0 2  do    Mxy     
 -------------------------------------------------- ------------------------- 
  St řední chyba transformace  :      0.04 
  Kód kvality: 3    Mxy =  0.14 
  Odchylky dle KatV ve zn ění č.164/2009, body p řílohy 13.7 až 13.9 
  Celkem bod ů:4   z toho do  Mxy:4   do  Uxy:0   p řes  Uxy:0   % do  Uxy:100 
   
 == Transforma ční koeficienty===================================== ========= 
  A[1,1] = 1.0001414469    A[1,2] =-0.0000126807 
  A[2,1] = 0.0000638547    A[2,2] = 1.0002869960 
  Posun Y =        -70.05 Posun X =       -374.33 
  Vzorec: Yn=PosunY+A[1,1]*Ys+A[1,2]*Xs 
  Vzorec: Xn=PosunX+A[2,1]*Ys+A[2,2]*Xs 
 ================================================== ========================= 
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Porovnání zaměřeného stavu (modře) s transformovanou mapou (černě) (Obr. 9-3) 
vykazovalo nepatrné odchylky. Konec meze, ve směru na východ, je ale obděláván jako 
orná půda a v terénu neexistuje.  

Stav hranice katastrálního území v DKM (červeně) (Obr. 9-4) a v transformované 
mapě je shodný.  

 

Obr. 9-3 Porovnání mapy KN se zaměřením 

 

 

Obr. 9-4 Porovnání mapy KN se stavem DKM Želešice 
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9.4 Kontrola ploch, transformace p řídělového plánu 
Před začátkem transformací byla provedena kontrola ploch planimetrováním přídělových 
parcel, aby bylo potvrzeno splnění kritéria příl. 14.9 vyhlášky, že odchylka výměry parcel 
zjištěná mezi planimetrováním a údajem v SPI je menší než příslušná mezní odchylka: 

p.č. 
výměra z SPI 

[m2] 
výměra z rastru 

[m2] 
větší z výměr 

[m2] 
mezní odchylka 

[m2] 
skutečná 

[m2] 
mezní 

odchylka 
403 24635 24452 24635 334 184 nepřekročena 
404 12280 12173 12280 242 107 nepřekročena 

Závěr: bylo zjištěno, že výměry parcel vedené v SPI nepřekračují  mezní odchylku 
ve výměře a jsou v souladu s rastrovým mapovým podkladem. 

Následně byly do rastru přídělové mapy zobrazeny dosud zjištěné a použitelné 
identické body, provedeno předběžné posouzení jejich rozmístění a stanoven postup 
transformace. 

 

Obr. 9-5 Přehled bodů pro transformaci rastru přídělového plánu-lokalita černě 

Závěr: identické body jsou kolem řešené lokality rozmístěny po obou stranách, ale 
jejich hustota není stejná. Lze předpokládat, že pokud nebudou vynechány některé body 
ZPMZ 152, dojde k částečné deformaci rastru. 
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9.4.1 Helmertova podobnostní transformace p ři použití všech 
identických bod ů: 

 

Obr. 9-6 Přehled identických bodů použitých v transformaci 

  == 65  Transformace  Helmertova ================= ========== 
                          Yg/Ym         Xg/Xm 
   1:  0850 0320 0006    600598.16    1170965.23 
   m:  bod rastru GP      -1659.59      -1727.97 
   2:  0850 0320 2008    600347.41    1170760.87 
   m:  bod rastru GP      -1886.89      -1961.55 
   3:  0850 0320 0030    599745.28    1170700.11 
   m:  bod rastru GP      -2483.52      -2085.51 
   4:  0850 0320 2957    599685.66    1170715.74 
   m:  bod rastru GP      -2546.14      -2076.59 
   5:  0850 0320 2954    599698.17    1170579.75 
   m:  bod rastru GP      -2515.82      -2213.24 
   6:  0590 0152 0001    599884.59    1170660.48 
   m:  bod rastru GP      -2339.87      -2111.24 
   7:  0590 0152 0002    599903.86    1170778.63 
   m:  bod rastru GP      -2333.53      -1991.91 
   8:  0590 0152 0005    599904.28    1170781.22 
   m:  bod rastru GP      -2333.48      -1989.28 
   9:  0590 0152 0006    599912.95    1170834.38 
   m:  bod rastru GP      -2330.64      -1934.00 
  10:  0590 0152 0007    599681.17    1170890.85 
   m:  bod rastru GP      -2569.16      -1903.32 
 -------------------------------------------------- ----------- 
  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 
 -------------------------------------------------- ----------- 
   1:   0850 0320 0006     -0.48      0.57      0.5 3     
   2:   0850 0320 2008      0.64     -1.22      0.9 8     
   3:   0850 0320 0030      0.24      1.44      1.0 3     
   4:   0850 0320 2957     -1.02      1.37      1.2 1     
   5:   0850 0320 2954      1.69     -0.85      1.3 3     
   6:   0590 0152 0001      0.01      0.18      0.1 3     
   7:   0590 0152 0002     -0.14     -0.82      0.5 9     
   8:   0590 0152 0005     -0.22     -0.82      0.6 0     
   9:   0590 0152 0006     -0.13      0.31      0.2 4     
  10:   0590 0152 0007     -0.58     -0.16      0.4 2     
 -------------------------------------------------- ----------- 
  St řední chyba transformace  :      0.90 
  Kód kvality: 8    Mxy =   pro tuto t ř.p řes. není definována 
 == Transforma ční koeficienty ================================ 
  A[1,1] = 0.9874864044    A[1,2] = 0.1077948291 
  A[2,1] =-0.1077948291    A[2,2] = 0.9874864044 
  Posun Y =     602422.77 Posun X =    1172493.25 
  M ěřítko =    0.9933524672 
  Vzorec: Yn=PosunY+A[1,1]*Ys+A[1,2]*Xs 
  Vzorec: Xn=PosunX+A[2,1]*Ys+A[2,2]*Xs  
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Obr. 9-7 Helmertova podobnostní transformace při použití všech bodů 

 
Kontrola ploch po 1. transformaci: 

p.č. výměra z SPI 
[m2] 

výměra z rastru 
[m2] 

větší z výměr 
[m2] 

mezní odchylka 
[m2] 

skutečná 
odchylka[m2] 

mezní 
odchylka 

403 24635 24168 24635 334 467 překročena ! 
404 12280 12235 12280 242 45 nepřekročena 

 

Zhodnocení: odchylky na jednotlivých bodech transformačního klíče byly sice vyhovující, 
ale výměra parcely 403 po transformaci překračuje mezní odchylku výměry. Důvodem 
může být nehomogenita souřadnic identických bodů ZPMZ 152 a nerovnoměrné 
rozmístění identických bodů. 

Porovnání s výslednou použitou transformací (modře) ukazuje obrázek (Obr. 9-7) – 
došlo k mírnému stočení rastru doprava. 

 Pro další výběr bodů bude provedena shodnostní transformace (beze změny měřítka). 
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9.4.2 Shodnostní transformace p ři použití všech identických bod ů 

 

Obr. 9-8 Přehled identických bodů použitých v transformaci 

 
  == 65  Transformace  shodnostní ================= =========== 
                          Yg/Ym         Xg/Xm 
   1:  0850 0320 0006    600598.16    1170965.23 
   m:  bod rastru GP      -1659.59      -1727.97 
   2:  0850 0320 2008    600347.41    1170760.87 
   m:  bod rastru GP      -1886.89      -1961.55 
   3:  0850 0320 0030    599745.28    1170700.11 
   m:  bod rastru GP      -2483.52      -2085.51 
   4:  0850 0320 2957    599685.66    1170715.74 
   m:  bod rastru GP      -2546.14      -2076.59 
   5:  0850 0320 2954    599698.17    1170579.75 
   m:  bod rastru GP      -2515.82      -2213.24 
   6:  0590 0152 0001    599884.59    1170660.48 
   m:  bod rastru GP      -2339.87      -2111.24 
   7:  0590 0152 0002    599903.86    1170778.63 
   m:  bod rastru GP      -2333.53      -1991.91 
   8:  0590 0152 0005    599904.28    1170781.22 
   m:  bod rastru GP      -2333.48      -1989.28 
   9:  0590 0152 0006    599912.95    1170834.38 
   m:  bod rastru GP      -2330.64      -1934.00 
  10:  0590 0152 0007    599681.17    1170890.85 
   m:  bod rastru GP      -2569.16      -1903.32 
 -------------------------------------------------- ----------- 
  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 
 -------------------------------------------------- ----------- 
   1:   0850 0320 0006      3.95      1.90      3.1 0     
   2:   0850 0320 2008      3.39     -1.27      2.5 6     
   3:   0850 0320 0030     -1.04      1.00      1.0 2     
   4:   0850 0320 2957     -2.70      1.04      2.0 4     
   5:   0850 0320 2954      0.10     -2.10      1.4 9     
   6:   0590 0152 0001     -0.34     -0.53      0.4 4     
   7:   0590 0152 0002     -0.36     -0.74      0.5 8     
   8:   0590 0152 0005     -0.44     -0.73      0.6 0     
   9:   0590 0152 0006     -0.29      0.76      0.5 7     
  10:   0590 0152 0007     -2.29      0.67      1.6 9     
 -------------------------------------------------- ----------- 
  St řední chyba transformace  :      1.86 
  Kód kvality: 8    Mxy =   pro tuto t ř.p řes. není definována 
 == Transforma ční koeficienty ================================ 
  A[1,1] = 0.9940946814    A[1,2] = 0.1085161940 
  A[2,1] =-0.1085161940    A[2,2] = 0.9940946814 
  Posun Y =     602439.41 Posun X =    1172504.81 
  M ěřítko =    1.0000000000 
  Vzorec: Yn=PosunY+A[1,1]*Ys+A[1,2]*Xs 
  Vzorec: Xn=PosunX+A[2,1]*Ys+A[2,2]*Xs 
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Obr. 9-9 Výsledek shodnostní transformace při použití všech bodů 

 
Kontrola ploch po 2. transformaci: 

p.č. 
výměra z SPI 

[m2] 
výměra z rastru 

[m2] 
větší z výměr 

[m2] 
mezní odchylka 

[m2] 
skutečná 

odchylka[m2] 
mezní 

odchylka 
403 24635 24360 24635 334 275 nepřekročena 
404 12280 12255 12280 242 25 nepřekročena 

 

Zhodnocení: výměra parcel po transformaci sice nepřekračuje mezní odchylku 
výměry, odchylky na jednotlivých bodech transformačního klíče jsou ale nevyhovující. 
Největší jsou odchylky u bodů nejvíce vzdálených od řešené lokality – body 6, 2008, 2957 
a 152-7. Z odchylek je patrná nehomogenita identických bodů a zvýšený vliv bodů ZPMZ 
152. 

Porovnání s výslednou použitou transformací (modře) ukazuje obrázek (Obr. 9-9) – 
došlo k mírnému stočení rastru doprava. 

Bude proto proveden výběr bodů transformačního klíče, vyřazeny body ZPMZ 152 
a použity jen body bodových polí dohledané v dokumentaci katastrálního úřadu. 
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9.4.3 Helmertova podobnostní transformace bez bod ů ZPMZ 152: 

 

Obr. 9-10 Přehled identických bodů použitých v transformaci 

 
  == 65  Transformace  Helmertova ================= =========== 
                          Yg/Ym         Xg/Xm 
   1:  0850 0320 0006    600598.16    1170965.23 
   m:  bod rastru GP      -1659.59      -1727.97 
   2:  0850 0320 2008    600347.41    1170760.87 
   m:  bod rastru GP      -1886.89      -1961.55 
   3:  0850 0320 0030    599745.28    1170700.11 
   m:  bod rastru GP      -2483.52      -2085.51 
   4:  0850 0320 2957    599685.66    1170715.74 
   m:  bod rastru GP      -2546.14      -2076.59 
   5:  0850 0320 2954    599698.17    1170579.75 
   m:  bod rastru GP      -2515.82      -2213.24 
 -------------------------------------------------- ----------- 
  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 
 -------------------------------------------------- ----------- 
   1:   0850 0320 0006     -0.64      0.57      0.6 1     
   2:   0850 0320 2008      0.49     -1.36      1.0 2     
   3:   0850 0320 0030     -0.02      1.07      0.7 6     
   4:   0850 0320 2957     -1.29      0.98      1.1 5     
   5:   0850 0320 2954      1.46     -1.26      1.3 6     
 -------------------------------------------------- ----------- 
  St řední chyba transformace  :      1.31 
  Kód kvality: 8    Mxy =   pro tuto t ř.p řes. není definována 
 == Transforma ční koeficienty =============================== 
  A[1,1] = 0.9877438191    A[1,2] = 0.1074653680 
  A[2,1] =-0.1074653680    A[2,2] = 0.9877438191 
  Posun Y =     602422.46 Posun X =    1172494.24 
  M ěřítko =    0.9935726735 
  Vzorec: Yn=PosunY+A[1,1]*Ys+A[1,2]*Xs 
  Vzorec: Xn=PosunX+A[2,1]*Ys+A[2,2]*Xs 

  

Kontrola ploch po 1. transformaci: 

p.č. 
výměra z SPI 

[m2] 
výměra z rastru 

[m2] 
větší z výměr 

[m2] 
mezní odchylka 

[m2] 
skutečná 

odchylka[m2] 
mezní 

odchylka 
403 24635 24109 24635 334 526 překročena ! 
404 12280 12187 12280 242 93 nepřekročena 
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Obr. 9-11 Výsledek Helmertovy transformace bez bodů ZPMZ 152 

Zhodnocení: odchylky na jednotlivých bodech transformačního klíče byly sice 
vyhovující, ale výměra parcely 403 po transformaci opět překračuje mezní odchylku 
výměry. 

Porovnání s výslednou použitou transformací (modře) ukazuje obrázek (Obr. 9-11) 
– došlo k většímu stočení rastru doprava. 

Aby nedošlo k překročení mezní odchylky výměry, bude se stejnými body 
transformačního klíče provedena shodnostní transformace. 
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9.4.4 Shodnostní transformace bez bod ů ZPMZ 152: 

 

Obr. 9-12 Přehled identických bodů použitých v transformaci 

  

  == 65  Transformace  shodnostní ================= ========== 
                          Yg/Ym         Xg/Xm 
   1:  0850 0320 0006    600598.16    1170965.23 
   m:  bod rastru GP      -1659.59      -1727.97 
   2:  0850 0320 2008    600347.41    1170760.87 
   m:  bod rastru GP      -1886.89      -1961.55 
   3:  0850 0320 0030    599745.28    1170700.11 
   m:  bod rastru GP      -2483.52      -2085.51 
   4:  0850 0320 2957    599685.66    1170715.74 
   m:  bod rastru GP      -2546.14      -2076.59 
   5:  0850 0320 2954    599698.17    1170579.75 
   m:  bod rastru GP      -2515.82      -2213.24 
 -------------------------------------------------- -----------  
  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 
 -------------------------------------------------- -----------  
   1:   0850 0320 0006      3.13      2.00      2.6 2     
   2:   0850 0320 2008      2.64     -1.27      2.0 7     
   3:   0850 0320 0030     -1.76      0.79      1.3 7     
   4:   0850 0320 2957     -3.43      0.80      2.4 9     
   5:   0850 0320 2954     -0.58     -2.33      1.7 0     
 -------------------------------------------------- -----------  
  St řední chyba transformace  :      2.72 
  Kód kvality: 8    Mxy =   pro tuto t ř.p řes. není definována 
 == Transforma ční koeficienty =============================== 
  A[1,1] = 0.9941334393    A[1,2] = 0.1081605512 
  A[2,1] =-0.1081605512    A[2,2] = 0.9941334393 
  Posun Y =     602438.04 Posun X =    1172505.56 
  M ěřítko =    1.0000000000 
  Vzorec: Yn=PosunY+A[1,1]*Ys+A[1,2]*Xs 
  Vzorec: Xn=PosunX+A[2,1]*Ys+A[2,2]*Xs 
 ================================================== ============ 

 

Kontrola ploch po 4. transformaci: 

p.č. 
výměra z SPI 

[m2] 
výměra z rastru 

[m2] 
větší z výměr 

[m2] 
mezní odchylka 

[m2] 
skutečná 

odchylka[m2] 
mezní 

odchylka 
403 24635 24361 24635 334 274 nepřekročena 
404 12280 12214 12280 242 66 nepřekročena 
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Obr. 9-13 Výsledek shodnostní transformace bez bodů ZPMZ 152 

Zhodnocení: výměra parcel po transformaci, stejně jako v případě předchozí 
shodnostní transformace se všemi body, nepřekračuje mezní odchylku výměry. Odchylky 
na jednotlivých bodech transformačního klíče v porovnání s ní jsou lepší. Největší jsou 
odchylky u bodů nejvíce vzdálených od řešené lokality. 

Porovnání s výslednou použitou transformací (modře) ukazuje obrázek (Obr. 9-13) 
– došlo k většímu stočení rastru doprava. 

Protože největší odchylky u shodnostní transformace vykazovaly body 
nejvzdálenější od řešené lokality, byl nakonec z dalších provedených transformací vyřazen 
bod 6 a 2954. Bod 2008 byl ponechán, aby transformované body vytyčovaných parcel 
ležely uvnitř kružnice vymezené identickými body transformačního klíče. Z důvodu 
navázání na katastrální hranice Popovice-Modřice byly použity body 152-1 a 152-6.  
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9.4.5 Výsledná shodnostní transformace: 

 

Obr. 9-14 Výsledná shodnostní transformace 

 
  == 65  Transformace  shodnostní ================= =========== 
                          Yg/Ym         Xg/Xm 
   1:  0850 0320 2008    600347.41    1170760.87 
   m:  bod rastru PK     -1886.89      -1961.55 
   2:  0850 0320 0030    599745.28    1170700.11 
   m:  bod rastru PK    -2483.52      -2085.51 
   3:  0850 0320 2957    599685.66    1170715.74 
   m:  bod rastru PK     -2546.14      -2076.59 
   4:  0590 0152 0001    599884.59    1170660.48 
   m:  bod rastru PK     -2339.87      -2111.24 
   5:  0590 0152 0006    599912.95    1170834.38 
   m:  bod rastru PK     -2330.64      -1934.00 
 -------------------------------------------------- -----------  
  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 
 -------------------------------------------------- -----------  
   1:   0850 0320 2008      3.49      0.21      2.4 7     
   2:   0850 0320 0030     -0.71      0.15      0.5 1     
   3:   0850 0320 2957     -2.43     -0.06      1.7 2     
   4:   0590 0152 0001      0.14     -0.85      0.6 1     
   5:   0590 0152 0006     -0.48      0.55      0.5 2     
 -------------------------------------------------- -----------  
  St řední chyba transformace  :      1.82 
  Kód kvality: 8    Mxy =   pro tuto t ř.p řes. není definována 
 
== Transforma ční koeficienty =============================== 
  A[1,1] = 0.9945056952    A[1,2] = 0.1046824824 
  A[2,1] =-0.1046824824    A[2,2] = 0.9945056952 
  Posun Y =     602432.76 Posun X =    1172514.33 
  M ěřítko =    1.0000000000 
  Vzorec: Yn=PosunY+A[1,1]*Ys+A[1,2]*Xs 
  Vzorec: Xn=PosunX+A[2,1]*Ys+A[2,2]*Xs 

  
Kontrola ploch po konečné transformaci: 

p.č. 
výměra z SPI 

[m2] 
výměra z rastru 

[m2] 
větší z výměr 

[m2] 
mezní odchylka 

[m2] 
skutečná 

odchylka[m2] 
mezní 

odchylka 
403 24635 24544 24635 334 91 nepřekročena 
404 12280 12317 12317 242 37 nepřekročena 
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Závěr: na základě zjištěných podkladů, kterými byly souřadnice pomocných 
měřických bodů č. 2957 z novoměřického mapování v k.ú. Modřice, bodu 2008 z 
bodového pole Křovák-Gaus,  trigonometrického bodu č. 30Ž a lomových bodů 152-1 a 
152-2 současné katastrální hranice Popovice-Modřice byla provedna shodnostní 
transformace rastru přídělového plánu. Lomové body 15,16 a 17 vytyčovaných parcel 
zjednodušené evidence byly transformačním klíčem převedeny do systému JTSK. Další 
lomové body byly po transformaci porovnány s existujícími body katastru (bod 1466-1239 
a bod 1466-1283), a protože nepřesahovaly mezní odchylky pro stanovenou třídu 
přesnosti, byly ztotožněny. Následné kontrolní určení výměry parcel zjednodušené 
evidence prokázalo splnění kritérií přílohy 14.9 vyhlášky – mezní odchylka mezi výměrou 
parcely ze SPI a výměrou vypočtenou z lomových bodů po transformaci nebyla 
překročena.  

9.5 Návrh nových hranic pozemk ů, rušení hranic, parcelace 
Při navrhování změn v mapě je důležitá srozumitelnost, přehlednost a snadná 

čitelnost mapy. Nemělo by dojít k příliš velké parcelaci vedoucí k nepřehlednosti kresby, 
potřebná je určitá generalizace. V případě analogových map hraje velkou roli měřítko, 
protože se zmenšujícím se měřítkem rychle klesá možnost drobnější změny vůbec zobrazit.  

V první fázi zpracování proto byly zaměřené hranice v terénu porovnány s 
dosavadním stavem mapy. Kde bylo možné dosavadní hranici vyznačenou v mapě převzít 
a stav odpovídal zaměření a stavu užívání nebo vlastnictví v terénu, tam byla navrhovaná 
hranice ztotožněna se stavem mapy. Týkalo se to hlavně horní části meze (p.č. 370), kde 
katastrální hranice Popovice-Želešice tvoří zároveň hranici vytyčovaných parcel 
zjednodušené evidence. Na převzaté hranici pak byly dosavadní lomové body s KK 7 
navrženy ke zpřesnění, přičemž souřadnice těchto bodů zůstaly stejné. Se změnou KK byla 
dle vyhlášky dosavadní čísla bodů zrušena a nahrazena novými. 

V úseku parcely 403 a 404 PK byla horní hrana meze ztotožněna, ale pata meze 
vytvořila nový průběh hranice druhu pozemků podle skutečnosti Zbývající část meze (p.č. 
370), zasahující původně do parcely 404 PK, byla zrušena, protože ani v terénu neexistuje.  

Při označování nových parcel podle §28 odst. 4 vyhlášky [1] byla použita 
rezervovaná podlomení. V případě původní nepodlomené parcely č. 370 došlo rozdělením 
ke zrušení nepodlomeného původního parcelního čísla a jejím nahrazením číslem ve tvaru 
zlomku, kde čitatelem je kmenové číslo původní parcely a jmenovatelem je rezervované 
číslo podlomení (§ 28 odst. 4 až 9 vyhlášky). Parcelní čísla původních přídělových parcel 
byla převodem ze zjednodušené evidence do stavu KN zrušena, protože by použitím 
původního parcelního čísla došlo k duplicitě (§ 28 odst. 14 vyhlášky). 
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10 VYHOTOVENÍ ZÁZNAMU PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

10.1 Popisové pole záznamu podrobného m ěření změn (ZPMZ) 
Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK). Uveden je zpracovatel a číslo 
geometrického plánu, příslušný katastrální úřad, obec a katastrální území (jeho číslo), 
kterého se změna týká, dále údaje o tom, kdy a kdo zaměření provedl a jakým přístrojem a 
způsob stabilizace nových hranic. 

Pod popisovým polem se uvádí text: „S průběhem a trvalým označením nových 
navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:“ V řešeném případě je údaj 
o přítomnosti vlastníků uveden ve vytyčovacím protokolu, proto je na něj pod popisovým 
polem řešeného plánu odkaz (Obr. 10-1) (Příloha č. 19). 

 

Obr. 10-1 Popisové pole záznamu podrobného měření změn č. 320 
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10.2 Náčrt záznamu podrobného m ěření změn (ZPMZ) 
Grafická část ZPMZ se jmenuje náčrt (Obr. 10-2). Má formální náležitosti 

grafického znázornění geometrického plánu, ale oproti němu je podrobnější a více 
vyjadřuje skutečnost v terénu. Vyhotovuje se v takovém měřítku, aby všechny údaje byly 
zřetelné i při jeho případné reprodukci. Obsah náčrtu upravuje bod 16.11 a 16.12 přílohy 
vyhlášky [1]. 

Jako podklad byla použita při zpracování grafická příloha geometrického plánu 
(bez souřadnic), doplněná o zákres měřické sítě (červeně) a další prvky v návaznosti na 
protokol o výpočtech. Původní body na hranici katastrálního území navržené ke zpřesnění 
se ruší, proto je jejich číslo škrtnuté. Jsou nahrazeny novými čísly bodů 1 až 9 a značka 
stabilizace je zvýrazněna tlustě. Stejně jsou škrtnuty rušené parcely zjednodušené 
evidence. Délky změřené kontrolně pásmem jsou uvedeny mezi jednotlivými čísly bodů, 
délky v terénu neměřené jsou označeny jako –n.m.–. Díly parcel jsou vyznačeny tlustě, 
značkou r (role) jsou označeny pozemky, které jsou v terénu zemědělsky obdělávané. 

 

Obr. 10-2 Náčrt  ZPMZ 320 – výřez 
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Stejně jako u geometrického plánu je součástí kresby náčrtu ZPMZ zvětšený detail 
zpřesňované hranice (Obr. 10-3), umožňující uvést další podrobnosti, které by v hlavní 
kresbě nebyly dostatečně zřetelné nebo by ji znepřehledňovaly. Jsou zde uvedeny další 
kontrolní oměrné zjištěné pásmem, lépe je vidět průběh rušené i nové hranice. Některé 
prvky jako parcelní čísla, kresba hranic a označení dílů v detailu opakují hlavní kresbu 
z důvodu snadnější orientace. Jiné se naopak nevyskytují (např. délky měřené pásmem 
mezi body katastrální hranice nebo měřická síť), protože jsou uvedeny již v hlavní kresbě. 

 

Obr. 10-3  Detail náčrtu ZPMZ 320 
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10.3 Protokol o výpo čtech 
Protokol o výpočtech je členěn tak, že zaznamenává postup prací při zpracování 

plánu a umožňuje zjistit, jakým způsobem se ke konečnému řešení dospělo. Seznam 
souřadnic musí obsahovat všechny body, které byly použity ve výpočtech, a to jak 
dosavadní, tak nové.  

Dokumentace začíná vždy zápisníky měření (v našem případě včetně protokolu o 
měření metodou GNSS a předepsaného formuláře ČUZK), protože geometrický plán je 
vždycky spojen s měřením, které je na počátku zpracování.  

Následuje seznam souřadnic bodů dosavadního stavu, které byly převzaty 
z katastrálního úřadu a jsou v protokolu použity. Za nimi jsou uvedeny zvlášť body 
z dokumentace, které nebyly součástí poskytnutých dat a nejsou součástí vfk.  

Po záznamu o průměrování bodů zaměřených metodou GNSS, následují polární 
vytyčovací prvky použité při prvním měření v terénu na vytyčení bodů katastrální hranice 
Popovice-Želešice a další část je věnovaná výpočtům a kontrolnímu zaměření polární 
metodou ze dvou stanovisek (4001 a 4003). Při další návštěvě lokality 1.10.2012 byla 
měřena ze stanoviska 4001 dolní a horní hrana meze (uvedeny jsou body 11 až 14 využité 
v dalším zpracování).  

Shodnostní transformace byla podkladem pro vznik bodů 15 až 17. Jednalo se o 
lomové body přídělových parcel, přičemž vzniklé body bylo možné ztotožnit 
s dosavadními lomovými body katastrální hranice, protože rozdíl souřadnic nepřesahoval 
příslušnou mezní souřadnicovou odchylku.  

Vypočtené body pak byly podkladem k dalšímu zpracování navrhované změny. 
Byly řešeny průsečíky s dosavadním stavem mapy (bod 15), provedena kontrola ploch po 
transformaci a doplněny mezilehlé body 18 a 19 na přímce dle § 88 odst. 3 vyhlášky. 

Následovalo vytyčení hranice původně přídělových parcel a provedeno bylo 
kontrolní měření vytyčených bodů ověřené kontrolním měřením z druhého stanoviska 
(bodu 1466-1283).  

Konec protokolu obsahuje úlohu kontrolní oměrné, testování identických bodů dle 
bodu 15 přílohy vyhlášky, výpočet ploch dotčených a nových parcel po navrhované změně 
a seznam souřadnic nových bodů (i těch, které byly použity ve výpočtech, ale nejsou 
součástí navrhovaného stavu). 
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10.4 Výpočet vým ěr parcel a díl ů 
Výpočetní práce byly provedeny podle §77 a příl. č. 14 vyhlášky, grafickou úpravu 

a obsah upravuje vzor přílohy 16.22 a 16.23. Ve zpracovávané dokumentaci (Příloha č. 26) 
(Příloha č. 27) (Příloha č. 28) bylo ve výpočtu výměr použito vyrovnání dílů určených 
graficky, s kódem kvality určení výměry 0. Vyrovnáním se upravují výměry dílů v případě, 
že je celková výměra parcely složena z dílů a určena v souřadnicích. Vyrovnány byly díly 
a, b, c, d a díl e a jsou uvedeny ve  skupinách označených pořadovým číslem 1 a 2. Řeší se 
v nich jednotlivé parcely porovnáním jejich dosavadního stavu a nového stavu (Obr. 10-4). 

Protože v našem případě byla hranice vytyčovaných parcel upřesněna, byly 
uvedeny ve skupině 3 až 6 sousední parcely stavu KN, které leží v katastrálním území 
Želešice. Jejich výměra se nezměnila, protože souřadnice zpřesňovaných bodů jsou 
původní. 

V části nazvané „Výpočet pro porovnání se stavem evidence právních vztahů“ je 
řešen ve skupinách 7 až 10 stav zjednodušené evidence. Přídělové parcely č. 403 a 404 
jsou ve stavu KN označeny jako 369/35, 369/36 a 370/2 a budou po zapsání geometrického 
plánu zrušeny. Vztahuje se k nim poznámka o rozdílu ve výměře dle bodu 14.9 přílohy 
vyhlášky. Hodnota mezní odchylky mezi původní a novou výměrou nebyla překročena. 

Výpočet výměr parcel a dílů byl uskutečněn manuálně v programu Excel, který byl 
použit přímo pro sestavování výkazu dosavadního a nového stavu geometrického plánu. 
Jsou zde proto u parcelních čísel uvedena i čísla listů vlastnictví a kultury. 

 

Obr. 10-4 Ukázka výpočtu výměr parcel (dílů) ZPMZ 320 

 

 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 61 

10.5 Návrh zobrazení zm ěny 
Návrh zobrazení změny je v elektronické formě a tvoří jej změnová data ve 

výměnném formátu (VFK). K bodům změny jsou uvedeny zpřesněné souřadnice polohy, 
původní body katastrální hranice s KK 7 jsou rušeny. Součástí návrhu zobrazení změny 
jsou identické body se souřadnicemi polohy použitými pro přiřazení změny podle 
identických prvků.  

Protože se v k.ú. Popovice jedná o prostor s analogovou mapou, byl vyhotoven také 
návrh zobrazení změny v analogové podobě (Obr. 10-5), a to na nesrážlivé, bezbarvé a 
průsvitné podložce. Návrh zobrazení změny v analogové podobě obsahuje hlavičku s údaji 
o čísle ZPMZ, katastrálním území, údaj o mapovém listu a měřítku katastrální mapy, 
identické body a značky čtvercové souřadnicové sítě. 

 

Obr. 10-5 Ukázka návrhu zobrazení změny 
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11 VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

11.1 Popisové pole geometrického plánu 
Náležitosti popisového pole geometrického plánu i ZPMZ upravuje příloha č. 16.7 

a 17.1 vyhlášky [3]. Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny 
tiskopisem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (Příloha č. 29). Obsahuje druh 
geometrického plánu, údaje o vyhotoviteli, číslo geometrického plánu, okres, obec a 
katastrální území pro které je plán vyhotoven a údaj o mapovém listu. Součástí popisového 
pole je informace o stabilizaci nových hranic. V popisovém poli úředně oprávněný 
zeměměřický inženýr (ÚOZI) ověřuje razítkem a podpisem, že odpovídá za odbornou 
úroveň geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost 
náležitostí podle právních předpisů. V pravé části popisového pole potvrzuje razítkem a 
podpisem příslušný katastrální úřad, že souhlasí s očíslováním parcel. 

Specifickou a důležitou poznámkou, která musí být u geometrického plánu pro 
průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků uvedena, je: „Zpřesnění 
geometrického a polohového určení pozemků podle § 19a odst. 4 katastr. zákona navržené 
v tomto geometrickém plánu lze v katastru provést jen na základě souhlasného prohlášení 
podle §85 odst. 6 katastrální vyhlášky.“. Uvádí se nad popisovým polem nad text: „Dělit 
nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně 
nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.“. 

 

Obr. 11-1 Popisové pole geometrického plánu 
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11.2 Grafické znázorn ění geometrického plánu 
Grafické znázornění geometrického plánu (Obr. 11-2) (Příloha č. 30) zobrazuje 

dosavadní a nový (navržený) stav dotčených nemovitostí a obsahuje seznam souřadnic 
bodů nové hranice určených k zápisu do KN a souřadnice kontrolních bodů. Součástí 
seznamu je stručná poznámka o použité stabilizaci u jednotlivých bodů. Stav hranic 
zjednodušené evidence je vyznačen střídavou čarou, díly řešených parcel jsou označeny 
malými písmeny. Rušená parcelní čísla pozemků zjednodušené evidence a původního 
nepodlomeného parcelního čísla 370 KN jsou škrtnuta vodorovně. 

Geometrický plán obsahuje v grafickém znázornění dle bodu 17.7 písm. c) 
vyhlášky [3] zvýraznění bodů, jejichž poloha je plánem zpřesněna. Pro přehlednost je 
doplněn detailem řešené části.  

Grafické znázornění vychází ze stavu katastrální mapy a jeho kresba se vyhotovuje 
z důvodu reprodukování obsahu zásadně černě. Protože jde o znázornění určené pro 
předání zákazníkovi, je jeho obsah oproti ZPMZ zjednodušen. Nevyznačují se např. body 
polohového pole, záměry, případné šrafování budov, oplocení apod., které nejsou pro 
objednavatele důležité. Řada prvků obsahu je ale společná, což umožňuje kresbu 
grafického znázornění při zpracovávání náčrtu ZPMZ převzít (Obr. 10-2). 

 

Obr. 11-2 Grafické znázornění geometrického plánu – výřez 
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11.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údaj ů katastru 
nemovitostí   
Výkaz dosavadního a nového stavu (dále jen „výkaz“) zpracovávaného 

geometrického plánu pro upřesnění hranice obsahuje mimo obvykle uvedené, tj. zanikající, 
vznikající a dělené parcely, také ty, které sousedí se zpřesňovanou hranicí (Obr. 11-3) 
(Příloha č. 29). V tomto případě se zpřesňovaná hranice nacházela z části na katastrální 
hranici s k.ú. Želešice, proto zde musely být uvedeny i sousední pozemky v tomto území. 
Výkaz tak má část pro k.ú. Popovice a část pro k.ú. Želešice. V části týkající se 
zjednodušené evidence jsou uvedeny jen přídělové pozemky v k.ú. Popovice, jiné parcely 
nejsou geometrickým plánem dotčeny. V části „Porovnání se stavem evidence právních 
vztahů“ je ve výkazu uváděno u zpřesňovaných a sousedních parcel pouze číslo listu 
vlastnictví a to jak v části výkazu se stavem KN, tak v části se stavem zjednodušené 
evidence. Za výkazem je uvedena stejná poznámka o rozdílu ve výměře jako ve výpočtu 
výměr parcel a dílů. 

    

 

Obr. 11-3 Výkaz dosavadního a nového stavu 
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12 VYTYČENÍ HRANICE POZEMKŮ, ZPŘESNĚNÍ 
GEOMETRICKÉHO A POLOHOVÉHO URČENÍ POZEMKU 

První část vytyčení hranice parcel zjednodušené evidence byla provedena polární 
metodou dřevěnými kolíky při prvním měření 13. září 2012, kdy byly v terénu v jejich 
okolí dohledávány případně zachované původní hraniční znaky. Bohužel se potvrdilo, že 
se v terénu jakékoliv označení hranic nezachovalo. Dočasná, prvotní stabilizace dřevěnými 
kolíky byla u většiny bodů nahrazena trvalou stabilizací znaky z plastu a body byly 
kontrolně zaměřeny.  

Další vytyčení ostatních lomových bodů parcel 403 a 404 zjednodušené evidence 
proběhlo za účasti vlastníků dotčených pozemků 15. listopadu 2012, kdy byly všechny 
hranice předány.  

Provedeno bylo opět polární metodou ze stanoviska 4001 určeného metodou RTK 
GNSS s orientací na body ZPBP. Kontrola polohy vytyčených bodů byla provedena 
nezávislým dalším měřením z jiného stanoviska. 

Protože mezi vlastníky panovala shoda na průběhu vytyčené hranice, bylo využito 
ustanovení § 85 odst. 6 vyhlášky a vlastníci podepsali před ověřovatelem, úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem, souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic 
pozemků (prohlášení), tedy o tom, že hranice nebyly měněny, nejsou sporné a je jejich 
vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v katastru nemovitostí (Příloha č. 35) 
(Příloha č. 36). Kopie prohlášení pak byla spolu s předepsanou dokumentací ZPMZ a 
geometrickým plánem předána katastrálnímu úřadu k potvrzení.  

Prohlášení sice není povinnou součástí dokumentace ZPMZ, ale je vhodné je 
katastrálnímu úřadu v kopii přiložit při potvrzování geometrického plánu pro průběh 
vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku. 

O vytyčení byla zpracována předepsaná dokumentace. Vytyčovací náčrt vychází 
z dosavadního stavu katastru před navrhovanou změnou a i když je pro potřebu objednatele 
částečně zjednodušen (nejsou uváděna čísla všech bodů, chybí detail a celý navržený stav 
nebo rušený stav), obsahuje všechny náležitosti přílohy 16.28 vyhlášky (Příloha č. 31) 
(Příloha č. 32). Protokol (Příloha č. 33) (Příloha č. 34) o vytyčení hranice pozemku 
obsahuje náležitosti dle přílohy č. 16.30 vyhlášky [3]. Jeho součástí je seznam 
vytyčovaných bodů, jakým způsobem a na jakém podkladě bylo vytyčení provedeno a 
záznam o účasti, popř. připomínky vlastníků k vytyčení.  
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13 KOMPLETAČNÍ PRÁCE 
Veškeré podklady, které byly vyhotoveny a jsou povinnou součástí ZPMZ byly 

uspořádány tak, aby případnému zájemci umožňovaly rychlou orientaci.  

Obálku tvoří přeložený formát A3 s titulní stranou potištěnou popisovým polem 
ZPMZ. Vnitřní levou stranu obálky tvoří náčrt ZPMZ formátu A4 či A3 (při větším 
formátu je kresba složena na formát A4 dle bodu 3a) normy [12]). Na vnitřní straně obálky 
je zajištěn a opatřen bílou lepicí páskou návrh zobrazení změny, výpočet výměr parcel 
(dílů), výpočetní protokol se zápisníkem, přehled identických bodů transformačního klíče. 
Protokol o vytyčení hranice, vytyčovací náčrt a souhlasné prohlášení jsou řazeny volně. 

Skládání formátu geometrického plánu bylo provedeno dle bodu 3b) normy [11] na 
výsledný formát A4 s popisovým polem na líci složeného výkresu. Takto složený 
geometrický plán byl volně vložen do obálky ZPMZ. 
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14 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo řešení problematiky tvorby geometrického plánu 

pro odstranění zjednodušené evidence v prostředí s analogovou katastrální mapou.  

Jedná se o poměrně rozsáhlou činnost, která se týká jak vytyčení, vyžadující 
důkladné vyhledání dostupných podkladů, jejich odborné posouzení a zpracování, tak 
následně zpracování předepsané dokumentace včetně geometrického plánu. 

Velmi náročnou a zdlouhavou se ukázala snaha o získání přesných souřadnic 
starého polygonového pořadu, který je zakreslen v přídělové mapě katastrálního území 
Popovice. Původní předpoklad rychlého a kvalitního zjištění geometrického a polohového 
určení parcel zjednodušené evidence v případě, že by souřadnice těchto bodů byly 
skutečně k disposici, se nepotvrdil. V průběhu šetření bylo zjištěno, že se jedná o neznámý 
polygonový pořad, od kterého nejsou v dokumentaci na katastrálním úřadě uloženy žádné 
souřadnice, a proto byly k transformaci využity dostupné souřadnice bodových polí z 
dokumentací sousedních katastrálních území. Překvapujícím bylo nakonec nalezení 
seznamu souřadnic bodového pole v systému JTSK a systému S42 v dokumentaci 
katastrálního území Rajhrad. Tento nález dovolil nakonec provést transformaci přídělové 
mapy s dostatečným počtem identických bodů, tak aby výsledné GPU co nejvíce 
odpovídalo původnímu průběhu hranic v terénu.  

Výsledné vytyčení v terénu za účasti vlastníků dotčených pozemků nakonec 
potvrdilo použitelnost zvolené metody transformace. Díky shodě vlastníků na průběhu 
hranic pozemků mohlo být podepsáno souhlasné prohlášení a tím byla zpřesněna i jejich 
vlastnická hranice. Spolu se stabilizací bodů to přispělo k jasnému vymezení vlastnictví 
v terénu. 

Posuzování využitelnosti mapových a jiných podkladů při vytyčení a vlastní 
transformace je odborně náročnou prací, která ne vždy vede ke správnému výsledku. 
V praxi se ukazuje, že v některých případech je třeba vynaložit mimořádné úsilí pro 
zjištění „dostatečného počtu jednoznačně identifikovatelných podrobných bodů“ (§ 70 
odst.1 vyhlášky) tak, aby bylo možné následně posoudit a dalším zpracováním vyhodnotit 
jejich použitelnost a kvalitu. To spolu s odbornými a dalšími kvalitami zpracovatele hraje 
rozhodující roli. 
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16 Seznam použitých symbol ů a zkratek 

 
k.ú.   Katastrální území 
BPEJ   Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 
DKM   Digitální katastrální mapa 
GP   Geometrický plán 
GPU   Geometrické a polohové určení  
S-JTSK   Souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SGI   Soubor geodetických informací 
SPI    Soubor popisných informací 
ZPMZ   Záznam podrobného měření změn 
LV   List vlastnictví 
PK   Pozemkový katastr 
ZE   Zjednodušená evidence 
Mapa, rastr PK Mapa, rastr pozemkového katastru 
Mapa, rastr KN Mapa katastrální, rastr mapy katastrální, parcela  
Parcela KN  Parcela katastru nemovitostí 
Parcela PK  Parcela pozemkového katastru 
BPEJ   Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ZBPP   Základní bodové polohové pole 
ÚOZI   Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
PPBP   Podrobné polohové bodové pole 
  



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 70 

 

17 Seznam použitých obrázk ů a fotografií 

Obr. 2-1  Ukázka přídělového plánu v k.ú. Popovice u Rajhradu .......................................11 

Obr. 2-2  Ukázka analogové mapy – k.ú. Popovice u Rajhradu..........................................12 

Obr. 2-3 Ukázka digitální katastrální mapy (DKM) k.ú. Modřice ......................................13 

Obr. 5-1 Ukázka grafického znázornění geom.plánu z roku 1927[8] .................................19 

Obr. 5-2 Ukázky úředních razítek z doby pozemkového katastru.......................................19 

Obr. 5-3 Ukázka geometrického plánu z roku 1956 – výřez ...............................................20 

Obr. 5-4 Ukázka geometrického plánu z roku 1969............................................................21 

Obr. 5-5 Ukázka geometrického plánu z roku 1979............................................................22 

Obr. 5-6 Ukázka záznamu podrobného měření změn..........................................................23 

Obr. 7-1 Ortofoto zájmové lokality – vytyčovaný stav červeně [9][10] .............................30 

Obr. 8-1  Výpočetní část programu Geus ............................................................................31 

Obr. 8-2 Popisové pole ZPMZ 152......................................................................................32 

Obr. 8-3 Náčrt ZPMZ 152 ...................................................................................................32 

Obr. 8-4 Popisové pole ZPMZ 303......................................................................................33 

Obr. 8-5 Výřez náčrtu ZPMZ 303 .......................................................................................33 

Obr. 8-6 Výřez přídělového plánu k.ú. Popovice – lokalita červeně...................................34 

Obr. 8-7 Mapa KN Moravský Krumlov 0-5/2 a Brno 9-5/1 – lokalita červeně ..................35 

Obr. 8-8 Stav dat ISKN po importu vfk – lokalita červeně, katastrální hranice hnědě .......36 

Obr. 8-9 Znázornění změny (červeně) katastrální hranice v náčrtu ZPMZ 152..................37 

Obr. 8-10 Výřez seznamu trigonometrických bodů k.ú. Želešice .......................................38 

Obr. 8-11 Výřez ze seznamu souřadnic novoměřického mapování ....................................39 

Obr. 9-1 rover Trimble R4/5800 a totální stanice Trimble M3 ...........................................40 

Obr. 9-2 Výřez vytyčovacího náčrtu....................................................................................42 

Obr. 9-3 Porovnání mapy KN se zaměřením.......................................................................44 

Obr. 9-4 Porovnání mapy KN se stavem DKM Želešice ....................................................44 

Obr. 9-5 Přehled bodů pro transformaci rastru přídělového plánu-lokalita černě ...............45 

Obr. 9-6 Přehled identických bodů použitých v transformaci .............................................46 

Obr. 9-7 Helmertova podobnostní transformace při použití všech bodů.............................47 

Obr. 9-8 Přehled identických bodů použitých v transformaci .............................................48 

Obr. 9-9 Výsledek shodnostní transformace při použití všech bodů ...................................49 

Obr. 9-10 Přehled identických bodů použitých v transformaci ...........................................50 

Obr. 9-11 Výsledek Helmertovy transformace bez bodů ZPMZ 152..................................51 

Obr. 9-12 Přehled identických bodů použitých v transformaci ...........................................52 

Obr. 9-13 Výsledek shodnostní transformace bez bodů ZPMZ 152 ...................................53 

Obr. 9-14 Výsledná shodnostní transformace......................................................................54 

Obr. 10-1 Popisové pole záznamu podrobného měření změn č. 320 ..................................56 

Obr. 10-2 Náčrt  ZPMZ 320 – výřez ...................................................................................57 

Obr. 10-3  Detail náčrtu ZPMZ 320 ....................................................................................58 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 71 

Obr. 10-4 Ukázka výpočtu výměr parcel (dílů) ZPMZ 320 ................................................60 

Obr. 10-5 Ukázka návrhu zobrazení změny ........................................................................61 

Obr. 11-1 Popisové pole geometrického plánu....................................................................62 

Obr. 11-2 Grafické znázornění geometrického plánu – výřez.............................................63 

Obr. 11-3 Výkaz dosavadního a nového stavu ....................................................................64 
 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 72 

 

18 Seznam samostatn ě číslovaných p říloh  

18.1 Přílohy v tišt ěné form ě  
Příloha č. 1  Ukázka geometrického plánu z roku 1885 (v němčině) ................................... II 

Příloha č. 2  Ukázka geometrického plánu z roku 1959 ...................................................... III 

Příloha č. 3  Přídělový plán k.ú. Popovice...........................................................................IV 

Příloha č. 4:  Titulní strana ZPMZ 152................................................................................. V 

Příloha č. 5  Grafické zobrazení geometrického plánu ZPMZ 152 .....................................VI 

Příloha č. 6  Tabulková část geom. plánu ZPMZ 152 ....................................................... VII 

Příloha č. 7  Titulní strana ZPMZ 303 .............................................................................. VIII 

Příloha č. 8  Grafické zobrazení geometrického plánu ZPMZ 303 .....................................IX 

Příloha č. 9  Tabulková část geom. plánu ZPMZ 303 .......................................................... X 

Příloha č. 10  Mapa KN s vyznačením lokality ...................................................................XI 

Příloha č. 11 Výřez náčrtu THM č. 82............................................................................... XII 

Příloha č. 12  Výřez náčrt THM č. 20............................................................................... XIII 

Příloha č. 13  Seznam bodů novoměřického mapován –bod 30Ž. ...................................XIV 

Příloha č. 14  Náčrt sítě zhušťovacích bodů (lokalita a bod 30Ž žlutě)............................. XV 

Příloha č. 15  Seznam bodů novoměřického mapování v k.ú. Modřice ...........................XVI 

Příloha č. 16  Seznam bodů bodového pole „Křovák-Gaus“ – bod 2008 žlutě ...............XVII 

Příloha č. 17  Geodetické údaje bodu ZPBP č. 4423-8.................................................. XVIII 

Příloha č. 18  Geodetické údaje bodu ZPBP č. 4303-2020...............................................XIX 

Příloha č. 19  Titulní strana ZPMZ.................................................................................... XX 

Příloha č. 20  Žádost o potvrzení geometrického plánu ...................................................XXI 

Příloha č. 21  Protokol měření GNSS – s. 1 ....................................................................XXII 

Příloha č. 22  Protokol měření GNSS – s. 2 .................................................................. XXIII 

Příloha č. 23  Protokol měření GNSS – s. 3 ..................................................................XXIV 

Příloha č. 24  Protokol měření GNSS – s. 4 ................................................................... XXV 

Příloha č. 25  Ukázka zápisníku polárního měření ........................................................XXVI 

Příloha č. 26  Výpočet výměr parcel a dílů – s. 1 .........................................................XXVII 

Příloha č. 27  Výpočet výměr parcel a dílů – s. 2 ....................................................... XXVIII 

Příloha č. 28  Výpočet výměr parcel a dílů – s. 3 ..........................................................XXIX 

Příloha č. 29  Geometrický plán – tabulková část .......................................................... XXX 

Příloha č. 30  Geometrický plán – grafické znázornění.................................................XXXI 

Příloha č. 31  Vytyčovací náčrt – grafická část ............................................................XXXII 

Příloha č. 32  Vytyčovací náčrt – tabulková část........................................................ XXXIII 

Příloha č. 33  Protokol o vytyčení hranice – s. 1 ........................................................ XXXIV 

Příloha č. 34  Protokol o vtyčení hranice – s. 2 ........................................................... XXXV 

Příloha č. 35  Souhlasné prohlášení – s. 1 .................................................................. XXXVI 

Příloha č. 36  Souhlasné prohlášení – s. 2 .................................................................XXXVII 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 73 

 

18.2 Přílohy volné 
 
Příloha č. 36 Záznam podrobného měření změn s náčrtem včetně náležitostí 
Příloha č. 37 Vytyčovací náčrt 
Příloha č. 38 Vytyčovací protokol 
Příloha č. 39 Souhlasné prohlášení 
Příloha č. 40 Geometrický plán  
 

18.3 Přílohy v elektronické form ě na CD 
 
Příloha č. 1 Zadání 
Příloha č. 2 Textová část bakalářské práce 
Příloha č. 3 Přílohy vázané 
Příloha č. 4 Přílohy volné   
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Přílohy 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 II  

 

 

Příloha č. 1  Ukázka geometrického plánu z roku 1885 (v němčině) 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 III  

 

Příloha č. 2  Ukázka geometrického plánu z roku 1959 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 IV  

 

Příloha č. 3  Přídělový plán k.ú. Popovice 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 V 

 

Příloha č. 4:  Titulní strana ZPMZ 152 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 VI 

 

Příloha č. 5  Grafické zobrazení geometrického plánu ZPMZ 152 

 
 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 VII  

 

Příloha č. 6  Tabulková část geom. plánu ZPMZ 152 

 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 VIII  

 

 

Příloha č. 7  Titulní strana ZPMZ 303 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 IX  

 

Příloha č. 8  Grafické zobrazení geometrického plánu ZPMZ 303 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 X 

 

Příloha č. 9  Tabulková část geom. plánu ZPMZ 303 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XI 

 

Příloha č. 10  Mapa KN s vyznačením lokality 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XII  

 

Příloha č. 11 Výřez náčrtu THM č. 82 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XIII  

 

Příloha č. 12  Výřez náčrt THM č. 20 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XIV  

 

Příloha č. 13  Seznam bodů novoměřického mapován –bod 30Ž. 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XV 

Příloha č. 14  Náčrt sítě zhušťovacích bodů (lokalita a bod 30Ž žlutě) 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XVI  

 

Příloha č. 15  Seznam bodů novoměřického mapování v k.ú. Modřice 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XVII  

 

Příloha č. 16  Seznam bodů bodového pole „Křovák-Gaus“ – bod 2008 žlutě 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XVIII  

  

 

Příloha č. 17  Geodetické údaje bodu ZPBP č. 4423-8 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XIX  

 

Příloha č. 18  Geodetické údaje bodu ZPBP č. 4303-2020 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XX 

  

Příloha č. 19  Titulní strana ZPMZ 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXI  

 

Příloha č. 20  Žádost o potvrzení geometrického plánu 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXII  

 

Příloha č. 21  Protokol měření GNSS – s. 1 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXIII  

 

Příloha č. 22  Protokol měření GNSS – s. 2 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXIV  

 

Příloha č. 23  Protokol měření GNSS – s. 3 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXV  

 

Příloha č. 24  Protokol měření GNSS – s. 4 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXVI  

 

Příloha č. 25  Ukázka zápisníku polárního měření 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXVII  

 

Příloha č. 26  Výpočet výměr parcel a dílů – s. 1 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXVIII  

 

Příloha č. 27  Výpočet výměr parcel a dílů – s. 2 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXIX  

 

Příloha č. 28  Výpočet výměr parcel a dílů – s. 3 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXX  

 

Příloha č. 29  Geometrický plán – tabulková část 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXXI  

 

Příloha č. 30  Geometrický plán – grafické znázornění 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXXII  

 

 

Příloha č. 31  Vytyčovací náčrt – grafická část 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXXIII  

 

Příloha č. 32  Vytyčovací náčrt – tabulková část 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXXIV  

 

Příloha č. 33  Protokol o vytyčení hranice – s. 1 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXXV  

 

Příloha č. 34  Protokol o vtyčení hranice – s. 2 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXXVI  

 

Příloha č. 35  Souhlasné prohlášení – s. 1 



Bakalářská práce   Brno 2013                                                                     Vysoké učení technické 
Geometrický plán pro odstranění zjednodušené evidence Ústav geodézie 
v katastrálním území Popovice u Rajhradu                                                               
 

 XXXVII  

 

Příloha č. 36  Souhlasné prohlášení – s. 2 

 


