
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV GEODÉZIE 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF GEODESY 
  
  

VYTYČENÍ ČÁSTI KATASTRÁLNÍ HRANICE 
SETTING OUT OF THE PART OF THE CADASTRAL BOUDARY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. MARTIN VOTOUPAL  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. ALENA BERKOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2013                   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program N3646 Geodézie a kartografie 

Typ studijního programu 
Navazující magisterský studijní program s prezenční formou 
studia 

Studijní obor 3646T003 Geodézie a kartografie 

Pracoviště Ústav geodézie 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomant Bc. MARTIN VOTOUPAL 

Název Vytyčení části katastrální hranice 

Vedoucí diplomové práce Ing. Alena Berková 

Datum zadání 
diplomové práce 

30. 11. 2012 

Datum odevzdání 
diplomové práce 

24. 5. 2013 

V Brně dne 30. 11. 2012 

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

doc. Ing. Josef Weigel, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT 

 



  

Podklady a literatura 

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a 
jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., 
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb. 
Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK, č.j. 6530/2007-22, včetně jeho 
dodatků + přílohy na www.cuzk.cz  

Zásady pro vypracování 

V katastrálním území (k.ú.) Holštejn proběhly v zájmovém území až ke katastrální hranici 
pozemkové úpravy, tudíž je v této části k.ú. platná digitální katastrální mapa. V k.ú. Lipovec u 
Blanska je dosud platná analogová katastrální mapa v měřítku 1:2880. V rámci diplomové 
práce zaměřte v zájmovém území v okolí katastrální hranice skutečný stav v terénu (osazené 
plastové mezníky, nalezené identické body a identické línie). Výsledky zaměření v terénu 
porovnejte s dostupnými grafickými, případně i číselnými podklady poskytnutými 
Katastrálním pracovištěm Blansko (existující mapové podklady z obou k.ú., případně 
archivované výsledky dřívějších zeměměřických činností). Pokuste se o vyšetření průběhu 
katastrální hranice a její vytyčení v zadaném rozsahu. Výsledky své práce dokumentujte 
formou geometrického plánu.  

Předepsané přílohy 

  

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

Ing. Alena Berková 
Vedoucí diplomové práce 

 



3 
 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá identifikováním katastrální hranice mezi katastrálními 

územími Holštejn a Lipovec u Blanska. První část je věnována základním teoretickým 

údajům, potřebným při tvorbě diplomové práce. Ve druhé části jsou pak rozebrány postupy 

a úkony při jednotlivých etapách tvorby diplomové práce. Hlavním výstupem diplomové 

práce bude geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení katastrální 

hranice. K samotnému vytyčení, po konzultaci s pracovníky Katastrálního pracoviště 

Blansko, nedojde. 

Klí čová slova 

Katastrální hranice, Geometrické a polohové určení nemovitosti, Geometrický plán, 

Záznam podrobného měření změn,  

 

 

 

Abstract 

This master thesis deals with identifying cadastral boundary between cadastral areas 

Holštejn and Lipovec u Blanska. The first part deals with the fundamental theoretical data 

that are required to create this thesis. In the second part there are analyzed the procedures 

and actions at various stages of formation of the thesis. The main output of this thesis will 

be the survey sketch for the geometric determination of cadastre unit. After consultation 

with employee of cadastral workplace, setting – out of the cadastral boundary will not be 

realized. 

Keywords 

Cadastral boundary, Geometric and georeferencing determination of real estate, Survey 

sketch, Documentation of detailed survey of changes 
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1 ÚVOD  

Diplomová práce se zabývá šetřením průběhu katastrální hranice mezi obcemi Holštejn a 

Lipovec. Hranice byla původně tvořena 

Mariánským (v mapách pozemkového 

katastru uveden název Marianínský) potokem. 

Potok vlivem eroze půdy změnil svůj tok a při 

řešení obvodu pozemkových úprav došlo 

k chybnému identifikování hranice 

katastrálního území, a to v úseku cca 2,3 km.                                                           

V katastrálním území Holštejn je v platnosti 

DKM, vzniklá při pozemkových úpravách  

v roce 2011. V katastrálním území Lipovec 

u Blanska je platná analogová mapa v měřítku 

1:2880.  

Mým úkolem bylo zaměřit dostatečný počet 

identických bodů v dané lokalitě tak, aby bylo 

možné natransformovat původní mapové podklady a určit souřadnice lomových bodů 

katastrální hranice a zpracovat geometrický plán pro opravu geometrického a polohového 

určení katastrální hranice.  

Sporné území katastrální hranice je dlouhé přes 2,3 km, přičemž bylo zjištěno, že v úseku 

o délce 1,3 km byla již v průběhu řešení diplomové mé práce katastrální hranice nově 

identifikována a opravena podle původně platného geometrického a polohového určení. 

Oprava byla provedena geometrickým plánem č. 559 z katastrálního území Lipovec u 

Blanska. V navazujícím úseku však stále nedošlo k opravě a katastrální pracoviště 

Blansko, i v průběhu mé diplomové práce, pracovalo na dalším možném řešení vzniklé 

situace. 

Obrázek 1.1 – Koryto potoka 
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V dotčeném území se nachází hustý křovinatý porost, který značně komplikoval měřické 

práce. Další překážkou bylo velmi řídké bodové pole, které muselo být doplněno o body 

určené metodou GNSS.  
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2 LOKALITA 

2.1 Moravský kras 

Moravský kras je jednou z nejvýznamnějších krasových oblastí ve střední Evropě. Na jeho 

území se nachází více než 1100 jeskyní. 5 jich je zpřístupněno pro veřejnost. Chráněná 

krajinná oblast má plochu 94 km2. Mezi nejvýznamnější místa Moravského krasu patří 

především propast Macocha a Punkevní jeskyně, s možností plavby na podzemní řece 

Punkvě, dále pak krasové kaňony Pustý a Suchý žleb nebo největší jeskynní systém v ČR 

Amatérská jeskyně. Součástí tohoto systému je také jeskyně Nová rasovna, která se 

nachází na území Holštejna a součástí které je druhé největší propadání v Moravském 

krasu. [2] 

2.2 Holštejn 

Obec leží v severovýchodní části CHKO Moravský kras. Název obce pochází 

od stejnojmenného hradu Holštejn (Hohl stein = dutá skála), stojícího na vápencové skále 

kousek za Holštejnem nad jeskyní Hladomorna. První zmínka o obci pochází z roku 1349. 

Současný katastr obce Holštejn zaujímá plochu 647 ha, má 68 popisných čísel a 150 

obyvatel. Na území obce v její severní části údolí Bílá voda je postaveno 23 rekreačních 

chat [1] 

Kromě části jeskynního systému amatérské jeskyně se asi 1 km od obce nachází např. 

jeskyně Michálka, která byla do roku 2006 využívána pro dozrávání sýrů. Po nařízení 

z Evropské Unie, však byl tento provoz nuceně ukončen a přesunut do nově vybudovaného 

areálu. 

Obec Holštejn je dále častým cílem turistů, kteří zde vyhledávají především zříceninu 

hradu Holštejn s jeskyní Hladomorna. Okolní skály jsou také oblíbeným významným 

místem horolezců, především vyšších výkonnostních kategorií. Na území obce Holštejna 

také působí základní organizace české speleologické společnosti „Holštejnská“. 
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Obrázek 2.1 - Rozsah zájmového území 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Údaje poskytnuté z katastru nemovitostí 

V této podkapitole se budu zabývat především historií katastru nemovitostí. Nejdůležitější 

pro mou práci je původ a s ním související přesnost geometrického a polohového určení 

nemovitostí v současném katastru nemovitostí.  

3.1.1 Stručná historie katastru nemovitostí 

3.1.1.1 Nejstarší zmínky 

Slovo katastr je odvozeno z latinského capitastrum = soupis podle hlav. Z toho je patrné, 

že se jedná o soupis vlastností, věcí osob nebo práv, zejména pak soupis pozemků, 

potřebný pro daňové účely. První snaha o jednotný výběr daně z pozemků je vidět v roce 

1022, kdy kníže Oldřich zavedl vybírání daně z lánů. [4] 

Vývoj katastru poté pokračuje přes Zemské desky a urbáře, do kterých si šlechta 

zapisovala svá soukromá práva na majetek. Držebnosti poddaných potom zapisovala do 

urbářů. Vývoj katastru dále pokračoval Rustikálním, Tereziánským a Josefským katastrem. 

[4] 

3.1.1.2 Stabilní katastr 

Byl založen patentem císaře Františka I. z roku 1817 o dani pozemkové a vyměření půdy. 

Tento patent dal základ dnešnímu novodobému katastru. Jeho základem byl soupis 

a geodetické vyměření veškeré půdy. Vzniklo zcela nové velkoměřítkové mapové dílo, 

podložené vědeckým základem. Bylo zvoleno Cassini – Soldnerovo ekvidistantní 

transverzální válcové zobrazení, dále systém pravoúhlých souřadnic s počátky 

v trigonometrických bodech Sv. Štěpán (Morava) a Gusterberg (Čechy). Zvolené základní 

měřítko 1:2880 odpovídalo požadavku, aby se čtverec o straně 40 sáhů (1 dolnorakouské 

jitro) zobrazilo v mapě jako 1 čtverečný palec (1 sáh = 6 stop = 72 palců, potom 40 sáhů * 

6 stop * 12 palců = 2880). [4] 
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Podrobné měření probíhalo metodou měřického stolu v letech 1826-43 v Čechách 

a v letech 1824-36 na Moravě. Všechny pozemky byly zaměřeny a očíslovány jako 

parcely. Jejich výměra byla určena ze zobrazení v mapě. Z operátu stabilního katastru je 

dnes odvozena většina platných katastrálních map na území ČR. Mapování v obcích 

Holštejn a Lipovec proběhlo v roce 1826. Výsledkem mapování byl Originál mapy 

stabilního katastru a jeho kopie určená pro archivaci, tzv. císařský otisk. [4][5] 

Stabilní katastr rychle stárnul a ukázala se potřeba obnovy. Proto byla v letech 1869-1881 

provedena tzv. reambulace katastru. Ta ukázala, že systém je potřeba neustále doplňovat a 

udržovat. Byla prováděna ve velkém spěchu a výrazně zhoršila kvalitu původních map. 

V roce 1883 bylo proto nařízeno zákonem, že se katastr daně pozemkové musí udržovat 

v souladu se skutečným a právním stavem. V roce 1887 pak byla vydána nová instrukce, 

která zavedla metrickou míru a měření číselným způsobem. Výhodou je větší přesnost, síť 

trigonometrických a polygonových bodů a možnost rekonstrukce zaměřených bodů. 

Stabilní katastr v této formě platil až do roku 1927 kdy byl nahrazen pozemkovým 

katastrem. [4] 

 

Obrázek 3.1 - Císařský otisk části zadané lokality 
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3.1.1.3 Pozemkový katastr 

Vznikl dne 16.12.1927 přijetím zákona č. 177/1927 S.z.n., o pozemkovém katastru a jeho 

vedení (Katastrální zákon). Nově vyhotovované mapy se vytvářely v měřítku 1:1000 nebo 

1:2000. Byl zaveden taktéž nový souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě 

katastrální (S-JTSK) charakterizovaný Besselovým elipsoidem a Křovákovým 

konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze. Podstatnými částmi pozemkového 

katastru byly: operát měřický (tj. mapy), operát písemný (tj. písemné sestavení výsledků 

šetření), sbírka listin (podle kterých se provádějí zápisy v pozemkovém katastru) a úhrnné 

výkazy (obsahují celkové údaje pozemkového katastru pro katastrální území anebo širší 

finanční obvody). [4] 

Pozemkový katastr byl velmi spolehlivý a přesný především do r. 1938. Poté jeho údržba 

klesá, zejména po roce 1945 (přídělové a scelovací operáty). V roce 1951 pak došlo ke 

zrušení intabulačního principu a vlastnictví se nabývalo samotnou smlouvou nebo 

přecházelo ze zákona, výrokem soudu, úřadu nebo orgánu veřejné správy. [4] 

V roce 1956 byl pozemkový katastr zcela opuštěn a na základě usnesení vlády byla 

založena Jednotná evidence půdy (JEP). Vzhledem k panujícím sociopolitickým poměrům 

tato evidence nevyšetřovala vlastnická, ale pouze užívací práva. Soukromá práva 

k nemovitostem nepodléhala v letech 1951 – 1964 žádné systematické evidenci. [4] 

3.1.1.4 Evidence nemovitostí 

Dne 1. 4. 1964 vešel v platnost zákon o evidenci nemovitostí. Tímto zákonem byl 

definitivně zrušen obecní knihovní zákon z r. 1871. Evidence nemovitostí sloužila 

především pro plánování a řízení, zejména zemědělské výroby. Byly vymezeny některé 

nemovitosti, které se neevidovaly a nezakreslovaly do map (zemědělské a lesní pozemky 

ve vlastnictví občanů, pokud byly užívány socialistickou organizací nebo v náhradním 

užívání). [4] 

Soulad mezi skutečností a evidencí nemovitostí zajišťovala ohlašovací povinnost na 

příslušném národním výboru. Ten poté předával informace příslušným orgánům geodezie. 

[4] 
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Měřický operát evidence nemovitostí vycházel z ostrůvkovitých map pozemkového 

katastru. Tyto mapy byly skresleny a napojeny na sebe do souvislého zobrazení. Tímto 

došlo k další významné ztrátě kvality. Byly vyhotovovány také nové mapy na základě 

předpisu pro technicko-hospodářské mapování (THM) (1961-1981) a později základní 

mapy velkého měřítka (ZMVM) (1981-1992). Obě tato mapování však zaměřovala pouze 

užívací stavy v terénu a na vlastnická práva nebrala ohled (neprobíhalo zjišťování průběhu 

hranic, pouze měření toho, co bylo v terénu). [4] 

3.1.1.5 Katastr nemovitostí České republiky 

Po změně politických poměrů v roce 1989 nebylo možné nadále vycházet z neúplných 

podkladů evidence nemovitostí. Dále bylo nutné kompletně změnit principy, kterými byla 

vedena. K nápravě stavu vedly v prvé řadě zákon č. 264/1992 Sb., kterým se měnil 

občanský zákoník, zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon) a zákon č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech. [4] 

Správu katastru nemovitostí nyní vykonávají katastrální úřady, došlo k částečnému 

obnovení intabulačního principu a integraci funkce bývalé pozemkové knihy a bývalého 

pozemkového katastru. Katastrální operát je tvořen souborem geodetických informací  

(katastrální mapa a ve stanovených územích její číselné vyjádření), souborem popisných 

informací (údaje o katastrálním území, parcelách, stavbách, vlastnících a jiných 

oprávněných), souhrnnými přehledy o půdním fondu, dokumentací šetření a měření a 

sbírkou listin.  V současnosti je platná nejnovější právní úprava provedená vyhláškou č. 

26/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.[4] 

Při přebírání operátu evidence nemovitostí (EN) došlo k zásadnímu problému s její 

neúplností. Pozemky v soukromém vlastnictví, které byly využívány socialistickými 

organizacemi, jsou vedeny zjednodušeným způsobem. Pozemky vedené zjednodušeným 

způsobem nejsou zakresleny v platných katastrálních mapách a využívá se proto zobrazení 

v mapách pozemkového katastru a navazujícího přídělového a scelovacího operátu.  Pro 

pozemek vedený zjednodušeným způsobem se eviduje parcelní číslo podle dřívější 

pozemkové evidence, původní nebo zbytková výměra (po majetkoprávně provedených 

změnách) a údaj o vlastníku. Zjednodušená evidence byla zakládána souběžně 
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s digitalizací souboru popisných informací (SPI) v letech 1994-98. V letech 1997-98 došlo 

k jednorázovému doplnění bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám. 

[4] 

Od roku 1998 začala digitalizace souboru geodetických informací (SGI). Zákonem č. 

120/2000 Sb. pak bylo stanoveno, že katastr je veden jako informační systém o území 

České republiky převážně počítačovými prostředky. Od roku 2001 je pak katastr 

nemovitostí veden jako informační systém katastru nemovitostí (ISKN), který umožňuje 

dálkový přístup pomocí počítačové sítě za úplatu. [4] 

 

Obrázek 3.2 - Katastrální mapa části území s ortofotem 

3.1.2 Geometrické a polohové určení 

3.1.2.1 Geometrické a polohové určení 

Geometrickým a polohovým určením se rozumí určení tvaru, rozměru a polohy 

nemovitosti nebo katastrálního území. Může jít o číselné vyjádření souřadnic lomových 

bodů určených geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami v S-JTSK a spojnice 

lomových bodů nebo jen o zobrazení hranic v katastrální mapě. [3]  

Geometrickému a polohovému určení lomového bodu přímým měřením v terénu se 

přiřazuje kód charakteristiky kvality 3 až 5 podle přesnosti příslušné metody (podle bodu 

13 přílohy vyhlášky č. 26/2007 Sb.). Souřadnicím získaným odměřením z grafické mapy 

přiřadíme kód charakteristiky kvality 6 až 8 podle měřítka mapy, ze které byly souřadnice 

odměřeny (podle bodu 15 přílohy vyhlášky č. 26/2007 Sb.). 
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3.1.2.2 Původ geometrického a polohového určení současných prvků polohopisu 

Jak je vidět z předchozí podkapitoly, geometrické a polohové určení lomových bodů je 

závislé na době vzniku a způsobu mapování, ve kterém byl daný lomový bod zaměřen.  

První a zároveň i poslední kompletní mapování bylo provedeno při budování 

pozemkového katastru. Toto mapování proběhlo metodou měřického stolu, mapovalo se 

převážně v měřítku 1:2880 a na tehdejší dobu bylo dosaženo vynikající přesnosti. 

Vzhledem k tomu, že nebyla zajištěna průběžná aktualizace, dílo brzy zastarávalo a bylo 

nutné provést jednorázové doplnění a proběhnuvší změny. V roce 1869 se proto začalo 

s reambulací stabilního katastru. Toto mapování bylo provedeno s ohledem na náklady 

mnohem méně odborně a ve značném spěchu. Kvalita původního díla tak značně utrpěla. 

Od roku 1883 pak byla zajištěna průběžná aktualizace formou geometrického plánu a 

začínáme hovořit o katastru evidence daně pozemkové. 

Většina měst byla v rámci tzv. novoměřického mapování zmapována v měřítku 1:1000. 

Toto dílo nahradilo mapy stabilního katastru v měřítkách 1:1440 popř. 1:720, která byla 

používána pro měření v intravilánu. Výhodou tohoto mapování je, že probíhalo podle 

instrukce A (v souřadnicovém systému JTSK) a bylo prováděno s velkou přesností. Dále 

jsou k dispozici tzv. novoměřické náčrty a je tudíž možné výsledky z tohoto mapování 

přepracovat a obnovit do kódu kvality 3. 

Další mapová díla velkého měřítka, která vznikala na našem území, byla THM a ZMVM. 

Tato mapování se ovšem nezabývala vlastnickými, ale užívacími hranicemi. Proto se 

mnohdy stavy zaměřené v terénu neshodují se zákresy vlastnických hranic z map 

stabilního respektive pozemkového katastru.  

3.2 Geometrický základ podrobného měření 

Geometrické základy použité pro měření podrobných bodů byly použity v souladu 

s vyhláškou č. 26/2007 Sb.  

Jedná se o body polohového bodového pole, pomocné měřické body určené polární 

metodou, polygonovým pořadem a metodou GNSS. Dále bod Tubo referenční sítě 

permanentních stanic CZEPOS. [3] 
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3.3 Použité měřické metody 

3.2.1 GNSS 

Globální navigační satelitní systémy (GNSS) se používají pro určení 3D polohy 

v globálním geocentrickém prostorovém souřadnicovém systému od počátku osmdesátých 

let minulého století. V té době začal fungovat americký systém GPS. Později k němu 

přibyl také ruský systém Glonass a v současné době se spouští také evropský civilní systém 

Galileo. [6] 

V navigačním režimu (při měření s jedním přístrojem) poskytuje přesnost v řádech 

několika metrů. Při měření se dvěma aparaturami současně (diferenční režim) jsme schopni 

relativní složku (vektor mezi oběma aparaturami) určit s přesností několika milimetrů. 

Signál je přenášen na dvou frekvencích L1 a L2. Výsledná přesnost měření je nejvíce 

ovlivněna při průchodu signálu zemskou atmosférou. Dále má vliv řada dalších 

systematických faktorů jako chyby hodin družice i přijímače, excentricity fázových center 

antén, vícecestné šíření signálu, …). Přesnost dále závisí na aktuální konfiguraci družic 

vůči anténě vyjádřená faktorem snížení přesnosti DOP. Současné aparatury jsou schopny 

přijímat jak signály GPS, tak Glonass a jsou připraveny také na příjem signálu Galileo. 

Poskytnutá školní aparatura přijímá pouze signál GPS. Pro měření se nejčastěji používají 

následující metody. [6]  

3.2.1.1 Statická metoda 

Při této metodě se poloha bodu určuje vzhledem k referenční stanici. Používá se především 

pro budování bodových polí. Její přesnost závisí na mnoha faktorech jako vzdálenost od 

referenční stanice, počet a rozmístění satelitů nebo doba observace. Přesnost této metody 

by se měla pohybovat na úrovni 5 – 10 mm. Doba observace se většinou pohybuje mezi 15 

– 60 minutami.  

Výpočet probíha tzv. postprocesingem, tzn. že naměřená data se zpracovávají po ukončení 

měření v kanceláři. Korekce z referenčních stanic jsou poskytovány ve formátu RINEX a 

jsou k dispozici od různých provozovatelů sítí referenčních stanic (CZEPOS, TopNet, 

Trimble WRS) za úplatu. 
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3.2.1.1 RTK (Real Time Kinematic) 

Jde o diferenční fázová měření v reálném čase. Umožňuje určit polohu antény přímo 

v terénu a to během několika málo sekund. Tato technologie funguje na základě přenosu 

korekcí z referenční stanice pomocí mobilního připojení GPRS. Síť permanentních stanic 

CZEPOS poskytuje RTK korekce v mnoha různých formách (RTK – z nejbližší referenční 

stanice, z pseudoreferenční stanice, plošné parametry nebo VRS – virtuální referenční 

stanice). Tyto formy se liší formou přijímaných korekcí, jejich výpočtem a místem výpočtu 

(výpočet probíhá v řídícím centru nebo v RTK aparatuře). Základní princip metody 

nicméně zůstává stejný.  

Přesnost metody je v závislosti na vzdálenosti od referenční stanice, přijímaných korekcích 

a dalších faktorech 1 – 5 cm. Tato metoda se tedy hodí jak k budování podrobného 

bodového pole, tak k podrobnému měření nebo vytyčování.  

3.2.2 Polární metoda 

Jedná se o metodu měření polohopisu, při které určujeme souřadnice podrobných bodů 

pomocí tzv. polárních souřadnic (vodorovného úhlu mezi orientačním směrem a 

určovaným bodem a délky od stanoviska k určovanému bodu). 

3.4 Transformace  

Transformace souřadnic je postup, který slouží k převodu souřadnic z výchozího systému 

X,Y do systému jiného x,y. Základním principem je převod veškerých bodů v danné 

lokalitě pomocí několika vhodně zvolených identických bodů. Pro různé metody 

transformace máme různé minimální počty identických bodů. Pro transformace existují 

některé zásady, které je potřeba dodržet podle [7]: 

1) identické body, jejichž souřadnice jsou známy v obou souřadnicových soustavách, mají 

být dostatečně spolehlivé a kvalitní, 

2) všechny ostatní transformované body mají ležet uvnitř mnohoúhelníku, spojujícího 

okrajové identické body, 

3) každému bodu v jedné souřadnicové soustavě má korespondovat jen jediný bod druhé 

soustavy, 
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4) při transformaci každého bodu se má uplatňovat převážně vliv nejbližších identických 

bodů. 

V geodetické praxi používáme nejčastěji shodnostní, podobnostní nebo afinní 

transformaci. Metodu transformace volíme v závislosti na počtu a rozložení identických 

bodů, na rozloze a tvaru zájmové oblasti a dále na transformovaném podkladu.  

3.4.1 Shodnostní transformace 

Při shodnostní transformaci dochází k posunu a otočení původní souřadnicové soustavy na 

novou souřadnicovou soustavu. Parametry transformace jsou tedy úhel stočení ω a vektor 

translace (posunutí) u0. Tato transformace se v praxi používá především pro transformaci 

souřadnic, vypočtených z výsledků dřívějších zeměměřických činností v místním nebo 

Svatoštěpánském nebo Gusterberském nebo jiném souřadnicovém systému. Touto 

transformací zůstanou měřené hodnoty beze změny (měřítkový koeficient je roven jedna). 

Rovnice shodnostní transformace podle [7]: 

� = �� + �	��	
 − �		�
  

� = �� + �		�
 + �	��	
  

Kde: X0,Y0 jsou souřadnice počátku systému x,y v systému X,Y, ω je úhel 

pootočení souřadnicových os x,y vzhledem k systému X,Y. 

3.4.2 podobnostní transformace 

Podobnostní transformace přidává k shodnostní transformaci ještě měřítkový koeficient 

� =
�

�
, kde S je délka v systému X,Y a s je délka v systému x,y. Podobnostní transformace 

se využívá v případech, kdy chceme zachovat tvar objektů zobrazených na rastrovém 

podkladě (např. pravoúhlý objekt zůstane pravoúhlým) nebo v mém případě, kdy je území 

v jednom směru velmi protáhlé a u afinní transformace by hrozila možnost deformace 

objektů vzdálenějších od identických bodů.  

Rovnice podobnostní transformace podle [7]: 

� = �� + �	�	��	
 − �	�		�
  

� = �� + �	�		�
 + �	�	��	
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3.4.3 afinní transformace 

Dalšími prvky, které přidává afinní transformace jsou rozdílná úhlová stočení pro osy x a y 

ωx a ωy rozdílná měřítka pro osy x a y µx a µy. Díky těmto rozdílným měřítkům afinní 

transformace nezachovává tvar transformovaných objektů. Je výhodná v místech, kde 

máme dostatečné množství kvalitních identických bodů, rozložených rovnoměrně po 

lokalitě.  

Rovnice afinní transformace podle [7]: 

� = �� + ��	�	��	
� − ��	�		�
�  

� = �� + ��	�		�
� + ��	�	��	
�  

3.5 Geometrický plán 

3.5.1 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. Geometrický 

plán má tyto náležitosti: 

a) popisové pole, 

b) grafické znázornění, 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

d) seznam souřadnic. 

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

stavu. [3] 

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),  
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f) doplnění souboru geodetických informací 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. [3] 

V katastrální mapě nelze bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového plánu (§ 

83) zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva, s výjimkou případů podle 

§ 90 odst. 2. [3] 

Zasahuje-li předmět měření znázorněný na geometrickém plánu do více katastrálních 

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

katastrálním úřadem dohodnuto jinak. [3] 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke 

změnám podle odstavce 1 a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem 

pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací. 

[3] 

3.5.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací. [3] 

Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí spolu s 

příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí 

se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud nejsou dosud 

vyznačeny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací katastru nebo 

pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa. [3] 

Dalšími podklady jsou zejména 

a) záznamy podrobného měření změn [§ 2 odst. 1 písm. b)],  
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b) údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech 

podrobného polohového bodového pole,  

c) údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického [3] 
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4 ZAJIŠTĚNÍ PODKLAD Ů A TERÉNNÍ PRÁCE 

4.1 Zajištění podkladů 

Podklady pro práci poskytl Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Blansko. Jednalo se o naskenované analogové mapy pozemkové katastru (katastrálního 

území Holštejn a Lipovec u Blanska), analogové mapy katastru nemovitostí (mapové 

listy VS - IV - 16 - 12 a VS - V – 16 – 09). Dále pak výsledky dřívějších zeměměřických 

činností a poskytnutí výměnného formátu v potřebném rozsahu. Výměnný formát 

standardně obsahuje následující informace: 

1) Nemovitosti - parcely a budov 

2) Jednotky - bytové jednotky 

3) Bonitní díly parcel - kódy BPEJ k parcelám 

4) Vlastnictví - listy vlastnictví, oprávněné subjekty a vlastnické vztahy 

5) Jiné právní vztahy - ostatní právní vztahy kromě vlastnictví 

6) Řízení - údaje o řízení (vklad, záznam,...) a listiny 

7) Prvky katastrální mapy - katastrální mapy v digitální podobě 

8) BPEJ - hranice BPEJ včetně kódů 

9) Geometrický plán - geometrické plány 

10) Rezervovaná čísla - rezervovaná parcelní čísla a čísla PBPP 

11) Definiční body - definiční body parcel a budov 

12) Adresní místa - adresní místa budov 

Výměnný formát se standardně poskytuje podle rozsahu zájmového území. Výběr může 

být podle následujících kriterií: územní jednotka (katastrální území, obec, …), oprávněný 

subjekt, výběr parcel, výběr parcel polygonem v mapě. V mém případě bylo pro tvorbu 

geometrického plánu nutné mít výměnný formát jak z katastrálního území Holštejn, tak 

z katastrálního území Lipovec u Blanska. Tyto výměnné formáty pak byly spojeny pomocí 

nástavby pro program VKM spojvfk.exe. Jedná se o samostatnou aplikaci, jejíž spouštěcí 

soubor je umístěn v adresáři programu VKMN. Pomocí této aplikace vznikne jeden 

výměnný formát, se kterým následně můžeme pracovat v programu VKM.  
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4.2 Terénní práce 

4.2.1 Rekognoskace terénu 

Při předběžné rekognoskaci terénu na jaře roku 2012 bylo zjištěno, že území kolem potoka 

je značně nepřehledné a zarostlé bujnou vegetací. Koryto potoka je neznatelné nebo pouze 

stěží identifikovatelné. Často tvoří meandry, slepá a boční koryta. V horní části území je 

pak potok jednoznačně identifikovatelný a tvoří hlubší koryto o šířce asi 1m. Podél potoka 

se nachází značné množství plastových mezníků (celkové množství mezníků bych odhadl 

na více než 400). Tyto mezníky pocházejí ze záznamu podrobného měření změn (ZPMZ) 

Holštejn 156 a Holštejn 187, 188, 189, 190, 191. ZPMZ 156, 190 a 191 se nachází v místě, 

kde je katastrální hranice identifikována správně. V místech, kde se nachází ZPMZ 187, 

188, 189 je však již jednoznačný rozpor mezi původním zákresem katastrální hranice a 

jejím novým průběhem.  

Po jižní straně potoka vede asfaltová komunikace do Lipovce, kolem které se nachází 

několik kamenných mezníků. Celkově je v lokalitě velmi málo jednoznačně 

identifikovatelných bodů, které se dají použít pro transformaci rastrových podkladů. Proto 

byly zaměřeny především liniové prvky, jako například cesty a přírodní hranice (okraje 

lesa, meze a terénní vyvýšeniny).  

Dále se v katastrální mapě nachází na východní hranici několik trvale stabilizovaných 

bodů. Byl proto proveden pokus o jejich vytyčení pomocí metody GNNS – RTK. Tyto 

práce byly realizovány s Ing. Ježkem. Z celkových 8 mezníků zakreslených v katastrální 

mapě se podařilo nalézt 2. Z těchto dvou mezníků je pak pouze jeden identický a mohl být 

použit pro další zpracování. 
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                  Obrázek 4.1 - Hranice parcely                      Obrázek 4.2 - Kamenný mezník 

      

4.2.2 Měřické práce 

4.2.2.1 Budování pole metodou GNSS 

Vzhledem k nedostatečnému polohovému bodovému poli v dané lokalitě bylo nutné 

doplnit bodové pole o body zaměřené metodou GNSS. Kromě dočasně stabilizovaných 

bodů měřické sítě byl zaměřen také bod PPBP č. 515 v k.ú. Holštejn, který jevil známky 

poškození. Pro zaměření byla použita školní aparatura. Zapůjčení této aparatury je 

podmíněno absolvováním zdlouhavého procesu objednání, jelikož studentům stále není 

umožněno provádět výpůjčku jakékoli GPS aparatury samostatně. Poskytnutá aparatura 

pak zdaleka není ukázkou nejmodernější technologie v oblasti měření GNSS. 

Zaměření bodů proběhlo statickou metodou s délkou observace 15 – 25 minut, v závislosti 

na počtu satelitů a jejich rozložení (faktoru DOP). Použit byl senzor Leica GPS SR 399 

s kontrolerem GPS WILD CR 233. Zaměřeno bylo celkem 5 bodů. Každý bod byl měřen 

dvakrát s odstupem nejméně jedné hodiny. Pomocné měřické body byly stabilizovány 

dřevěnými kolíky. 
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2 body bodového pole pak byly zaměřeny metodou GNSS – RTK. Školní aparaturu není 

možno zapůjčit samostatně, proto měření prováděl Ing. Ježek. Byla použita aparatura 

Topcon. Intervaly záznamu byly nastaveny na 1 s.  

 

Obrázek 4.3 - Aparatura GPS 

4.2.2.2 Zaměření podrobných bodů 

Po rekognoskaci terénu a vybudování bodového pole metodou GNSS bylo nutné ještě 

doplnit bodové pole klasickými terestrickými metodami. Pomocná měřická stanoviska byla 

zřizována polární metodou nebo polygonovými pořady. K měření byla použita totální 

stanice Topcon GPT 3003N s udávanou úhlovou přesností 3 šedesátinné vteřiny a 

délkovou přesností 3 mm + 2 ppm. Polohové pole bylo měřeno ve dvou polohách 

dalekohledu. 

Vzhledem k bujné vegetaci v okolí potoka bylo nutno provádět měření v období 

vegetačního klidu. Měřické práce probíhaly v období od září do prosince 2012. Celková 

doba strávená při měřických pracích je odhadnuta na 60 hodin. 

Po vybudování dostačujícího bodového pole jsme mohli přistoupit k měření podrobných 

bodů. Podrobné body byly měřeny polární metodou také pomocí totální stanice Topcon 

GPT 3003N. Zaměřovány byly jak identické body a linie, tak plastové mezníky vytyčené 

při pozemkových úpravách a dřívějších zeměměřických činnostech v okolí potoka, které 
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byly využity pro posouzení přesnosti těchto výsledků. Toto porovnání je zevrubněji 

zpracováno v kapitole 6. 

Vzhledem k nedostatku identických bodů byly zaměřeny také rohy budov a ploty v obci 

Holštejn. Vzhledem k rozsahu celé lokality tyto body mohou být také použity jako 

identické nebo kontrolní body při transformaci. Průběh potoka nebyl kvůli jeho 

nejednoznačnosti zaměřen, aby nemohlo dojít k mystifikaci a následné chybné identifikaci 

katastrální hranice. 

 

 

 

 

 

 



 

5 VÝPOČETNÍ PRÁC

5.1 Výpočet měření GPS

Po dokončení observace a s

Výpočet byl prováděn v

první bylo nutné ze stránek 

poskytována za úplatu, taktéž ve formátu RINEX. 

Obrázek 

Po založení projektu a importu dat 

nastaven jako referenční, m

od referenční stanice byl

nastavení výpočetní software zafixoval pol

zafixování polohy dalších bod

nebyly zcela uspokojivé. P

měření bodu č. 4015. Tato hodnota však m

m. Porovnání všech měř

jsou uvedeny v příloze. 
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ETNÍ PRÁCE 

ěření GPS statickou metodou 

ení observace a stažení dat ve formátu RINEX jsem př

ěn v programu Leica Geo Office 8.2 a probíhal ve více krocích. Jako 

první bylo nutné ze stránek ČÚZK stáhnout data z referenční stanice TUBO. Tato data jsou 

poskytována za úplatu, taktéž ve formátu RINEX.  

Obrázek 5.1 - Grafické prostředí programu Leica Geo Office 8.2

Po založení projektu a importu dat bylo nutné nastavit parametry výpoč

ní, měřené body jako rover. Vzhledem k relativn

ní stanice bylo pro výpočet použito nastavení frekvence

četní software zafixoval polohu u osmi z celkem desíti m

ixování polohy dalších bodů byla vyzkoušena jiná nastavení výpoč

nebyly zcela uspokojivé. Při nastavení L1/E1 pak software zafixoval polohu pro druhé 

. 4015. Tato hodnota však měla s původním výsledkem odchylk

ěření GPS najdeme v tabulkách 5.1, 5.2, 5.3

 

 

sem přistoupil k výpočtu. 

programu Leica Geo Office 8.2 a probíhal ve více krocích. Jako 

ní stanice TUBO. Tato data jsou 

 

edí programu Leica Geo Office 8.2 

avit parametry výpočtu. Bod TUBO byl 

relativně velké vzdálenosti 

o nastavení frekvence Iono-Free. Při tomto 

celkem desíti měření. Pro 

nastavení výpočtu, avšak výsledky 

L1/E1 pak software zafixoval polohu pro druhé 

vodním výsledkem odchylku více než 1 

, 5.2, 5.3. Protokoly z výpočtu 
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Tabulka 5.1 - Výsledky měření GPS 

Bod fix korekce Y X Hbpv 

4005 Phase: fix all Iono free (L3) 582650,38 1139393,21 483,57 

4005 Phase: fix all Iono free (L3) 582650,38 1139393,21 483,60 

4005 průměr   582650,38 1139393,21 483,59 

515 Phase: fix all Iono free (L3) 583149,20 1139133,20 470,13 

515 Float L1/E1 583149,00 1139133,48 470,17 

515 průměr   583149,20 1139133,20 470,13 

4008 Phase: fix all Iono free (L3) 582579,17 1139583,06 492,84 

4008 Phase: fix all Iono free (L3) 582579,18 1139583,07 492,70 

4008 průměr   582579,18 1139583,06 492,77 

4009 Phase: fix all L1/E1 582528,32 1139659,49 496,36 

4009 Phase: fix all Iono free (L3) 582527,14 1139659,84 494,38 

4009 průměr   582527,73 1139659,67 495,37 

4010 Phase: fix all Iono free (L3) 582246,87 1139473,48 494,38 

4010 Phase: fix all Iono free (L3) 582246,89 1139473,47 494,38 

4010 průměr   582246,88 1139473,47 494,38 

 

Tabulka 5.2 - porovnání výsledků bodu 4009 

GPS totálka rozdíl 

4009 Phase: fix all L1/E1 91,805 92,756 -0,951 

4009 Phase: fix all Iono free (L3) 92,753 92,756 -0,003 

4009 průměr   92,278 92,756 -0,478 

 

Tabulka 5.3 - Porovnání výsledků GPS, RTK a souřadnic PPBP 515 

Bod Y X měření 

515 583149,20 1139133,20 GPS 

515 583149,20 1139133,19 GNSS - RTK 

515 583149,21 1139133,19 GNSS - RTK 

515 583149,21 1139133,10 PPBP 

 

Z výsledků vidíme, že při dvojím zafixovaném měření při nastavených parametrech iono 

free jsou odchylky v poloze mezi měřeními minimální. Při zafixovaném výsledku a 

nastaveném parametru L1/E1 však činila odchylka v Y souřadnici více než 1m. Proto bylo 

přistoupeno k porovnání délek měřených totální stanicí a z výpočtu ze souřadnic získaných 

měřením GPS. Porovnána byla délka vypočtená ze souřadnic získaných z prvního způsobu 

řešení, druhého způsobu řešení a průměru souřadnic získaných z GPS. Z výsledků jde 
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jednoznačně vidět, že při nastavených Iono free parametrech byly získány správné 

souřadnice.  

Výpočet souřadnic při metodě RTK probíhá přímo v terénu a měření bylo zpracováno Ing. 

Ježkem. Pro výpočet byl použit software TopSURV 8.0 a globální přesný transformační 

klíč VÚGTK.  

Pro další výpočty byly použity nově získané souřadnice bodu PPBP 515 v Holštejnu. 

Měření RTK je bráno jako kontrolní a výpočet byl prováděn se souřadnicemi získanými 

z měření statickou metodou. Bod byl očíslován jako 0054002504515. Zjištěná závada byla 

nahlášena prostřednictvím internetového formuláře na internetových stránkách 

www.cuzk.cz. 

 

Obrázek 5.2 - Hlášení o závadách bodů bodového pole 
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5.2 Výpočet terestrického měření 

Výpočet měření probíhal v programech Groma v8 a VKM2.  Před výpočtem bylo nutné 

naměřené délky opravit o redukci z nadmořské výšky a do kartografického zobrazení. 

V programu Groma byly vypočteny 2 polygonové pořady.  

První z bodu 4515 s orientací na bod 516, ukončený na bodě GNSS číslo 4008 s orientací 

na bod GNSS 4009. Polygonovým pořadem byly určeny body 4004, 4011, 4012, 4013 a 

4014. Druhý polygonový pořad byl veden z GPS bodu 4010 s orientací na bod 4007, 

ukončený na GNSS – RTK bodě 4019 s orientací na GNSS - RTK bod 4020. Tímto 

polygonovým pořadem byly určeny body 4021, 4022. 4023, 4024 a 4025. Výpočetní 

protokol je součástí protokolu záznamu podrobného měření změn. 

Tímto byly vypočteny veškeré body bodového pole potřebné pro výpočet podrobných 

bodů polární metodou v programu VKM2. Celkem bylo zaměřeno a vypočteno 369 

podrobných bodů a dalším výpočtem bylo kontrolně zaměřeno 73 identických bodů. 

Protokol z výpočtu podrobných bodů je součástí protokolu záznamu podrobného měření 

změn. 
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6 POROVNÁNÍ NAM ĚŘENÝCH DAT 

Po zpracování naměřených údajů jsem přistoupil k porovnání mnou zaměřených 

plastových mezníků z pozemkových úprav a dalších výsledků dřívějších zeměměřických 

činností v oblasti, se souřadnicemi evidovanými v registru souřadnic v katastru 

nemovitostí. Porovnání bylo provedeno podle bodu 13 přílohy vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu je střední 

souřadnicová chyba  mxy. Souřadnice podrobných bodů polohopisu se určují s přesností, 

která je dána základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m. Mezní souřadnicová 

chyba uxy je pak dána dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby. [3] 

Posouzení dosažené přesnosti se pak provádí dvojím možným způsobem. Buďto 

porovnáním oměrných měr nebo kontrolního měření délek přímých spojnic jiných 

vybraných dvojic podrobných bodů a jejich porovnání s délkami vypočtenými ze souřadnic 

nebo nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu polohopisu a jejich 

porovnání s prvotně určenými souřadnicemi. V případě porovnání souřadnic nesmí 

výběrová střední souřadnicová chyba překročit mezní souřadnicovou chybu. Pro soubor 

více než dvaceti bodů pak musí nejméně 40% hodnot být menší než základní střední 

souřadnicová chyba. [3] 

Kód kvality podrobných bodů určených geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami 

se stanoví podle hodnoty výběrové střední souřadnicové chyby v závislosti na základní 

střední souřadnicové chybě mxy. [3] 

Tabulka 6.1 - Kódy kvality 

Kód kvality Základní střední 

souřadnicová chyba mxy 

3 0,14 m 

4 0,26 m 

5 0,50 m 
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Body převzaté ze schváleného návrhu pozemkových úprav se považují za body určené se 

základní střední souřadnicovou chybou mxy=0,14 m. [3] 

Tabulka 6.2 - Porovnání souřadnic podrobných bodů 

porovnání zaměřených plastových mezníků 

  
bod PÚ Y X nové zaměření Y X dx dy mxy mxy uxy 

054001551462 583157,85 1139129,45 054001551462 583157,68 1139129,21 0,17 0,24 0,28 0,14 0,28 

054001453637 583192,06 1139068,27 054001453637 583192,11 1139068,29 -0,05 -0,02 0,05 0,14 0,28 

054001910002 583063,99 1139130,16 054001910002 583063,94 1139130,15 0,05 0,01 0,05 0,14 0,28 

054001910004 582946,79 1139231,93 054001910004 582946,65 1139232,09 0,14 -0,16 0,21 0,14 0,28 

054001900004 582706,52 1139347,61 054001900004 582706,39 1139347,50 0,13 0,11 0,17 0,14 0,28 

054001900006 582610,90 1139382,57 054001900006 582610,87 1139382,55 0,03 0,02 0,04 0,14 0,28 

054001890002 582488,92 1139460,75 054001890002 582488,81 1139460,73 0,11 0,02 0,11 0,14 0,28 

054001890003 582474,09 1139467,90 054001890003 582474,14 1139467,95 -0,05 -0,05 0,07 0,14 0,28 

054001890004 582447,88 1139463,34 054001890004 582447,91 1139463,48 -0,03 -0,14 0,14 0,14 0,28 

054001560038 582545,08 1139526,98 054001560038 582545,13 1139527,06 -0,05 -0,08 0,10 0,14 0,28 

054001890005 582376,20 1139450,34 054001890005 582376,23 1139450,35 -0,03 -0,01 0,03 0,14 0,28 

054001560008 582404,33 1139564,06 054001560008 582404,39 1139564,21 -0,06 -0,15 0,17 0,14 0,28 

054001560016 582425,43 1139562,47 054001560016 582425,49 1139562,65 -0,06 -0,18 0,19 0,14 0,28 

054001890013 582213,37 1139408,31 054001890013 582213,48 1139408,35 -0,11 -0,04 0,11 0,14 0,28 

054001890009 582142,81 1139386,88 054001890009 582143,01 1139386,74 -0,20 0,14 0,24 0,14 0,28 

054001890008 582140,79 1139415,31 054001890008 582140,89 1139415,23 -0,10 0,08 0,13 0,14 0,28 

054001890050 582222,59 1139492,11 054001890050 582222,61 1139492,02 -0,02 0,09 0,09 0,14 0,28 

054001890051 582226,06 1139492,93 054001890051 582226,16 1139492,85 -0,10 0,08 0,13 0,14 0,28 

054001890052 582230,44 1139480,61 054001890052 582230,47 1139480,58 -0,03 0,03 0,04 0,14 0,28 

054001890053 582227,42 1139481,86 054001890053 582227,45 1139481,82 -0,03 0,04 0,05 0,14 0,28 

054001560038 582545,08 1139526,98 054001560038 582545,12 1139526,94 -0,04 0,04 0,06 0,14 0,28 

054001560043 582579,52 1139528,22 054001560043 582579,57 1139528,21 -0,05 0,01 0,05 0,14 0,28 

054001560044 582585,81 1139531,34 054001560044 582585,84 1139531,39 -0,03 -0,05 0,06 0,14 0,28 

054001560129 582844,93 1139430,14 054001560129 582844,80 1139430,11 0,13 0,03 0,13 0,14 0,28 

054001560126 582793,64 1139425,64 054001560126 582794,01 1139425,74 -0,27 -0,10 0,28 0,14 0,28 

054001560121 582762,86 1139438,04 054001560121 582762,93 1139438,00 -0,07 0,04 0,08 0,14 0,28 

054001560122 582766,89 1139441,04 054001560122 582766,92 1139441,09 -0,03 -0,05 0,05 0,14 0,28 

054001880005 582088,39 1139462,37 054001880005 582088,43 1139462,2 -0,04 0,17 0,18 0,14 0,28 

054001880006 582090,06 1139466,36 054001880006 582089,99 1139466,29 0,07 0,07 0,10 0,14 0,28 

054001880004 582100,9 1139459,71 054001880004 582100,85 1139459,61 0,05 0,10 0,11 0,14 0,28 

054001880025 582064,16 1139450,67 054001880025 582064,08 1139450,55 0,08 0,12 0,14 0,14 0,28 

054001880026 582062,35 1139454,47 054001880026 582062,37 1139454,37 -0,02 0,10 0,10 0,14 0,28 

054001880001 582119,82 1139468,54 054001880001 582119,79 1139468,46 0,03 0,08 0,09 0,14 0,28 

054001880024 582047,86 1139449,54 054001880024 582047,82 1139449,43 0,04 0,11 0,12 0,14 0,28 

054001880017 582001,02 1139452,26 054001880017 582000,97 1139452,19 0,05 0,07 0,09 0,14 0,28 
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054001880018 582001,73 1139455,46 054001880018 582001,59 1139455,28 0,14 0,18 0,23 0,14 0,28 

054001880013 581983,95 1139455,6 054001880013 581983,81 1139455,56 0,14 0,04 0,15 0,14 0,28 

054001880015 581988,68 1139458,5 054001880015 581988,58 1139458,42 0,10 0,08 0,13 0,14 0,28 

054001880016 581990,22 1139455,28 054001880016 581990,15 1139455,09 0,07 0,19 0,20 0,14 0,28 

054001880040 581893,79 1139423,6 054001880040 581893,78 1139423,49 0,01 0,11 0,11 0,14 0,28 

054001880036 581873,36 1139427,24 054001880036 581873,41 1139427,27 -0,05 -0,03 0,06 0,14 0,28 

054001880035 581875,03 1139424,64 054001880035 581875,08 1139424,61 -0,05 0,03 0,06 0,14 0,28 

054001880034 581867,91 1139408,11 054001880034 581867,98 1139408,06 -0,07 0,05 0,08 0,14 0,28 

054001880033 581867,04 1139412,63 054001880033 581867,13 1139412,54 -0,09 0,09 0,12 0,14 0,28 

054001880031 581856,35 1139406,65 054001880031 581856,41 1139406,62 -0,06 0,03 0,06 0,14 0,28 

054001880054 581756,06 1139490,27 054001880054 581756,02 1139490,25 0,04 0,02 0,04 0,14 0,28 

054001880050 581736,68 1139488,77 054001880050 581736,76 1139488,8 -0,08 -0,03 0,08 0,14 0,28 

054001880046 581738,91 1139509,41 054001880046 581738,97 1139509,48 -0,06 -0,07 0,10 0,14 0,28 

054001870010 581724,73 1139514,15 054001870010 581724,76 1139514,2 -0,03 -0,05 0,05 0,14 0,28 

054001870009 581727,93 1139516,23 054001870009 581727,97 1139516,16 -0,04 0,07 0,08 0,14 0,28 

054001870014 581708,14 1139529,94 054001870014 581708,12 1139529,96 0,02 -0,02 0,02 0,14 0,28 

054001870022 581673,37 1139513,89 054001870022 581673,47 1139513,81 -0,10 0,08 0,12 0,14 0,28 

054001870024 581661,5 1139522,88 054001870024 581661,53 1139522,86 -0,03 0,02 0,03 0,14 0,28 

054001870026 581644,74 1139522,32 054001870026 581644,76 1139522,38 -0,02 -0,06 0,06 0,14 0,28 

 

Z této kontroly jasně vyplývá, že body vytyčené při pozemkových úpravách a dalších 

výsledků dřívějších zeměměřických činností v zájmové oblasti odpovídají požadavkům 

přesnosti pro kód kvality 3. Výsledné zjištění je tedy následující: Měření je provedeno 

precizně a přesně. Je zaměřen současný stav koryta potoku v terénu, ale není nově a 

správně zidentifikována katastrální hranice, která není závislá na průběhu potoka. 

Při kontrolních výpočtech byla dále odhalena chyba v geometrickém plánu Holštejn 132, 

který vykazuje systematický posun v řádu - 40 cm ve směru osy Y a – 30 cm ve směru osy 

X. Tento posun mohl být způsoben špatnou volbou orientačních směrů při metodě volného 

stanoviska (5 orientací, které všechny pocházejí z jednoho ZPMZ a navíc úhel mezi nimi je 

pouhých 50 gradů).  Tato skutečnost byla nahlášena katastrálnímu pracovišti Blansko.  
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7 TRANSFORMACE RASTRU 

7.1 Spojení mapových listů katastrální mapy 

Vzhledem k tomu, že se celé území rozkládá na 2 mapových listech, byl pro co nejlepší 

identifikaci průběhu katastrální hranice zvolen následující postup: nejprve bylo nutno 

v programu VKM tyto 2 mapové listy pomocí funkce lokální posun (oproti transformaci 

nedochází ke změně měřítka a nedeformuje tak mapu, jako kdybychom použili 

podobnostní transformaci na body podél kraje mapového listu) na sebe napasovat. 

Vzhledem k tomu, že rastry na sebe přesně nenavazují, byla snaha o co nejpřesnější styk 

právě na katastrální hranici.  

Parametry posunutí rastru G701SV041612: DY=-1,21m DX=1,16m fi=0,0000g 

kx=1,0000x 

Po posunutí rastru došlo k odstranění „průsvitu“ mezi rastry a napasování katastrální 

hranice na sebe. Při tomto kroku byly zjištěny některé nedostatky v katastrální mapě. 

Hraniční potok pokračuje na dalším mapovém listu v jiné šířce (o 1,70 m) a parcela 197 

nepokračuje z mapového listu G701SV051609 na list G701SV041612 (viz Obr. 7.1 a 7.2). 

Dále pak nelze posunout rastr tak, aby v celém zájmovém území všechny hranice parcel na 

sebe přesně navazovaly. Po posunutí rastru byly oba rastry sloučeny v programu VKM2. 

Tento sloučený rastr je nyní připraven k transformaci. Pokud bychom toto posunutí 

neprovedli nebo provedli špatně, při kontrole dosažení přesnosti (porovnání délek 

měřených a vypočtených) bychom zcela jistě zaznamenali při přechodu přes mapový list 

systematickou odchylku. V takovémto případě bychom nebyli schopni provést 

transformaci rastru, jelikož bychom zřejmě překročili povolené odchylky. 
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                           Obrázek 7.1 - Před posunutím                      Obrázek 7.2 - Po posunutí 

                 

Vzhledem k charakteru území (dlouhé ve směru z východ - západ a úzké ve směru sever – 

jih) byla zvolena podobnostní transformace, aby nedocházelo k deformacím rastru 

v místech vzdálenějších od identických bodů. Pro transformaci bylo zvoleno 10 

identických bodů. Byly voleny trvalým způsobem označené původní lomové body na 

hranicích pozemků (staré kamenné mezníky) a v obci Holštejn rohy plotů a domů. 

Rozložení identických bodů je vidět na obrázku 7.3. 

 

Obrázek 7.3 - Rozložení identických bodů 

Díky velikosti lokality byl nalezen dostatečný počet identických bodů pro transformaci 

mapy katastru nemovitostí. 10 bodů je rovnoměrně rozloženo v lokalitě. Vycházíme 

z mapy v měřítku 1:2880, tudíž mezní polohová odchylka identických bodů při 
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transformaci bude vycházet ze střední souřadnicové chyby pro kód kvality bodu 8 

mxy = 1 m. Mezní polohová chyba se pak vypočítá: �� = √2��� ∗ 2 = 2,83 m 

 Z výpočetního protokolu vidíme, že střední chyba transformačního klíče je 

mxy = 0,91 m. 

Podobnostní transformace rastru  

 

N      y'       x'   Číslo bodu      Y          X            Vy       Vx 
-------------------------------------------------------------------------- 
 1   6136,52  15523,39 0054002500361  581584,33  1139531,10    -0,21    -1,23 
 2   5362,99  12510,43 0054001890009  582142,81  1139386,88     0,66    -0,67 
 3   5504,67  12003,44 0054002500358  582237,30  1139412,84     0,30    -0,34 
 4   5811,99  10727,17 0054001890003  582474,09  1139467,90     0,45     1,64 
 5   6259,45  10965,68 0054002500333  582429,52  1139551,56     0,75     1,05 
 6   5626,24  8584,97   0054002500264  582872,80  1139434,37    -0,56     0,65 
 7   5515,30  8436,33   0054002500256  582901,15  1139413,47    -1,31     0,94 
 8   3432,82  5745,48   0054001320031  583399,23  1139029,20     0,14    -1,45 
 9   3271,04  6177,96   0054001320022  583318,69  1138997,95     0,38    -0,23 
10  2773,14  6132,49   0054000000519  583328,10  1138905,65    -0,59    -0,37 
-------------------------------------------------------------------------- 
Y =   584465,974 + x' * -0,18565317 + y' * 0,00001752 
X =  1138390,335 + x' * 0,00001752 + y' * 0,18565317 
qx=0,18565317 qy=0,18565317  fi=270,0054g 
mx,y=0,91m 

Po vykreslení kružnice, která udává možnost měření podrobných bodů v rámci 

natransformovaného rastru podle §70 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. bylo zjištěno, že celé 

území se nachází uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice nejvzdálenějších 

identických bodů použitých pro transformaci a o poloměru ¾ délky této spojnice.  
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Obrázek 7.4 - Kružnice pro zaměřované podrobné body 

Tato transformace jasně ukázala, v jakém rozsahu je průběh katastrální hranice špatně 

identifikován a kde je proto nutné její průběh opravit. Vzhledem k tomu, že nesoulad, který 

má být odstraněn se celý nachází na mapovém listu VS - V – 16 – 09, byl pro vytvoření 

geometrického plánu tento mapový list transformován zvlášť. Spojený a transformovaný 

rastr tak nadále slouží pouze k vizuální kontrole se zaměřenými identickými liniemi a pro 

kontrolu výsledku transformace samostatného mapového listu VS - V – 16 – 09.  

Transformovaný, spojený rastr navíc není možné použít pro vyhotovení jakéhokoli 

výsledku zeměměřické činnosti, který má být zapsán do katastru nemovitostí. I v případě, 

že by byl geometrický plán zpracováván na obou mapových listech, musel by být každý 

mapový list transformován zvlášť. V případě jako je tento, kdy je nutné, aby na sebe 

mapové listy přesně navazovaly pouze v jednom specifickém místě, však může řešení se 

spojeným rastrem přinést užitečné informace. Po transformaci každého mapového listu 

zvlášť nejsme schopni dosáhnout potřebné návaznosti v žádaném místě. 
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Obrázek 7.5 - Návaznost při samostatné transformaci každého mapového listu 

 

7.2 Samostatný mapový list  

Na mapovém listu VS - V – 16 - 09 se nachází celý rozsah území, pro které je zpracováván 

geometrický plán, proto byl pro konečné odsunutí geometrického a polohového určení 

katastrální hranice a jejího zpracování geometrickým plánem transformován zvlášť. 

Výsledek transformace byl následně porovnán s výsledkem předchozí transformace a také 

se zaměřenými identickými liniemi, které se nacházely na transformovaném mapovém 

listu. Protokol z transformace a také kontrola dosažení přesnosti pro tuto transformaci je 

součástí protokolu záznamu podrobného měření změn. 

Pro získání jistoty, že zákres v platné analogové katastrální mapě je opravdu správný, byly 

kontrolně transformovány také mapy bývalého pozemkového katastru a také císařské 

otisky. Tyto mapy jsou ostrůvkovitého charakteru a jsou proto poskytovány zvlášť pro 

každé katastrální území. Po transformaci map jak z katastrálního území Lipovec u Blanska 

tak z katastrálního území Holštejn bylo zjištěno, že zákres katastrální hranice je ve 

veškerých dostupných mapových podkladech identický.  
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Obrázek 7.6 - Porovnání dostupných mapových podkladů 

Mapa pozemkového katastru potom sloužila také jako podklad pro vyrovnání právních 

vztahů u parcel vedených dosud zjednodušeným způsobem. 
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8 TVORBA GEOMETRICKÉHO PLÁNU a ZPMZ 

Pro tvorbu geometrického plánu byly použity programy VKM pro tvorbu grafické části a 

program Geometr pro tvorbu výpočtu výměr parcel (dílů) a výkazu výměr.  

8.1 Založení zakázky v programu VKM, práce s výměnným formátem 

Po otevření programu VKM je nejprve nutné založit nový výkres. Nový výkres založíme 

v záložce Výkresy > Založit. Pracujeme – li s výměnným formátem, můžeme tento krok 

přeskočit a rovnou importujeme data výměnného formátu. Toto provedeme pomocí 

záložky Výkresy > Import > ISKN – NVF. Po otevření se zobrazí dialogové okno, kde 

můžeme vybrat soubor, který chceme importovat. Po úspěšném importu výměnného 

formátu program VKM vytvoří novou databázi, se kterou je možné po založení výkresu 

dále pracovat. Databázi otevřeme kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu okna importu 

otevřít novou databázi. 

Dalším krokem je otevření výkresu, který je součástí výměnného formátu. Toto provedeme 

otevřením rolety v okně importu Soubor > Výkres VKD ze všech KU (GP). Po načtení dat 

se objeví dialogové okno, kde můžeme zadat různé parametry výkresu, které pro práci 

budeme potřebovat (např. číslo ZPMZ, číslo katastrálního území, formát souřadnic, …). 

Pokud uděláme v nastavení výkresu chybu, je možné ji v průběhu práce kdykoliv napravit 

a nastavení změnit. Tímto krokem založíme výkres, se kterým je možné dále pracovat.  

 

Obrázek 8.1 -Založení výkresu 
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První krok po založení výkresu doporučuji zkontrolovat správnou funkci databázového 

propojení a také obsah databáze. Toto můžeme provést dvěma způsoby: 

Po načtení databáze bychom měli na horní liště programu VKM mít 2 nové ikony: 

databázové informace a hledání v databázi. První slouží k interaktivní práci s databází. Po 

zakliknutí ikony můžeme přímo ve výkresu označit libovolnou parcelu, která je obsahem 

výměnného formátu. Po označení by se mělo ihned objevit okno s informacemi 

obsaženými v databázi. Druhá ikona, hledání v databázi, otevře okno se všemi 

databázovými informacemi a máme možnost v ní vyhledávat potřebné informace. 

Fungují – li obě ikony správně, můžeme začít s prací na geometrickém plánu. V mém 

případě bohužel databázové informace nebyly dostupné. 

 

Obrázek 8.2 - Hledání v databázi 

Po telefonické konzultaci se spoluautorem programu, Ing. Sedláčkem, jsem zjistil, že moje 

aplikace, která spravuje databáze pro program VKM je buďto chybná nebo je využívána 

jiným programem. Při této závadě pomůže následující postup:  
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Nejprve je nutné stáhnout z internetových stránek http://www.gview.cz/dwnld/ instalační 

program BDE D7. Tento program spustíme a nabídnou se nám 3 možnosti: Modify, 

Repair, Uninstal. Jako první zvolíme možnost Repair. Tato ovšem nemusí stačit. Pokud 

nepomůže, zvolíme nejprve možnost Uninstal. Po odinstalování verze spustíme soubor 

znovu a vybereme možnost Modify. Tento postu by již měl zaručit správnou funkci 

databázového propojení. 

8.2 Výpočetní část 

V programu VKM není tato část oddělena od grafické části jako například v programech 

Geus nebo Groma. Před výpočtem je nejprve nutné načíst body geometrického základu 

měření. Trigonometrické body, zhušťovací body a body PPBP, jsou součástí výměnného 

formátu a není tak potřeba jejich souřadnice načítat. Veškeré práce spojené s výpočty a 

vstupy, popřípadě výstupy bodů se zadávají v Okně seznamu souřadnic. 

 

Obrázek 8.3 - Grafické prostředí programu VKM 
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Obrázek 8.4 - Okno seznamu souřadnic 

 Veškeré potřebné nástroje pro vstup bodů a výpočty nalezneme pod záložkou Vstup. 

Z celé nabídky nás potom budou zajímat především tyto 3 položky: Textový soubor (načte 

dané body), Výpočet zápisníku a G-NET/Mini (nadstavba pro vyrovnání sítě a 

polygonových pořadů).  

8.2.1 Výpočet zápisníku 

Po otevření dialogového okna Výpočet zápisníku přistoupíme nejprve k nastavení výpočtu. 

Nejzásadnější jsou nastavení redukce a nastavení kolizí. Nastavení redukcí není potřeba 

rozvádět, jen je potřeba dbát na to, jestli jsme zavedli nebo nezavedli redukce při měření 

(nastavení v totální stanici) popřípadě při stahování dat. Já preferuji nastavení redukcí až 

při samotném výpočtu. Nastavení kolizí nám dává možnost upravit reakci výpočetního 

programu při novém výpočtu zadaného bodu. Možnosti jsou vidět na obr. 8.5. 
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Obrázek 8.5 - Výpočet zápisníku 

Výhoda výpočtu podrobných bodů v programu VKM spočívá ve 2 věcech. Po výpočtu 

máme možnost nejprve zkontrolovat vypočtená data. Výpočet se zobrazí jak v textovém 

výpisu, včetně dosažených odchylek ve spodní části dialogového okna, tak se body zobrazí 

v grafice, kde je můžeme prohlížet. Zjistíme – li chybu ve výpočtu, máme možnost 

v záložce Opravit otevřít textový soubor se zápisníkem měření a editovat. Takto provedené 

změny se ihned projeví v přepočítání zápisníku a dojde také k uložení změn ve zdrojovém 

souboru. Takto můžeme data editovat, dokud nejsme spokojeni a až poté výpočet uložíme. 

Veškeré výpočetní protokoly se ukládají do souboru vytvořeného ve složce, ve které jsme 

založili výkres VKM. Jedná se o soubor s příponou *.PRN2. 

8.3 Některé specifické postupy při tvorbě grafické části 

V této podkapitole rozeberu některé specifické funkce programu VKM, které usnadňují 

zpracování grafické přílohy geometrického plánu a náčrtu. Správné používání těchto 

funkcí usnadní zpracovateli velkou část práce.  

8.3.1. Vlastnosti aktivního výkresu 

Tato ikona se nachází v hlavním panelu vlevo od ikony pro Okno seznamu souřadnic. 

Jedná se o nastavení různých atributů výkresu. Po otevření dialogového okna máme 

k dispozici 5 záložek: Info, Vstup, Kolize, Vzhled a KN – viz Obrázek 8.6. 
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Vstup 

V záložce vstup je možnost nastavení implicitních hodnot, které budou automaticky 

nabízeny při vstupu souřadnic. Dále potom máme možnost nastavit typy centroidů, volbu 

povolených odchylek, atd.  

Kolize 

Viz oddíl 8.2.1 Výpočet zápisníku. 

Vzhled 

Umožňuje měnit nastavení vzhledu 

zobrazovaných objektů, nastavení 

zobrazování obrazu bodů a nastavení 

zobrazování PČB. Dále potom můžeme měnit 

měřítko kresby a zobrazovaný obsah. 

Můžeme zde zobrazit obsah kresby pro 

Mapu, Geometrický plán nebo ZPMZ. Při 

správné volbě atributů vkládaných prvků nám 

tato funkce usnadní finalizaci grafické části 

geometrického plánu a náčrtu. 

KN 

Umožňuje nastavit parametry pro připojení 

tabulky parcel z databáze katastru 

nemovitostí. Dále pak nastavení čísla 

katastrálního území a číslo ZPMZ. 

 

       Obrázek 8.6 - Vlastnosti aktivního výkresu  
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8.3.2 Založ PČB (popis čísel bodů) 

Při tvorbě geometrického plánu a náčrtu je potřeba pracovat s čísly podrobných bodů. 

V programu VKM pracujeme s čísly podrobných bodů přes záložku VKM > Výkres > 

Založ PČB. Po otevření dialogového okna máme možnost založit, smazat nebo vypsat 

body. Po vybrání první funkce poté zvolíme, pro které body a s jakými atributy chceme 

danou akci provést. Možnosti jsou pro body s kresbou, bez kresby nebo všechny a dále pro 

body vybrané nebo označené – viz Obrázek 8.7.  

Zakládání PČB 

Při zakládání nového PČB je potřeba věnovat pozornost, jestli chceme daný bod zobrazit 

pouze v geometrickém plánu nebo také v náčrtu. K tomuto účelu je ve vysunovací roletě 

Typ bodů předdefinovaných několik možností, které můžeme použít. Výběr této skupiny je 

velmi důležitý, jelikož usnadní práci dále také při výpisu seznamu souřadnic. Pro základní 

použití jsou důležité Čísla bodů PČB 1, která se zobrazují jak v grafické příloze 

geometrického plánu, tak v náčrtu, a Čísla bodů PČB 3, která se zobrazují pouze v náčrtu 

ZPMZ. Dále si pro vybíranou skupinu bodů zvolím, jestli chceme zobrazit pouze číslo, 

náčrt + číslo nebo celé číslo. Dále lze nastavit stočení, font a horizontální a vertikální 

posun čísla od bodu. 

Výběr bodů 

Po nastavení těchto parametrů zvolíme možnost Označ body. Tímto se nám otevře 

dialogové okno, kde máme spoustu možností výběru bodů. Základní možnosti jsou Označ 

ve výpisu, Označ v grafice a Interval čísel bodů.  

Vypsat 

Tato funkce zajišťuje export bodů podle parametrů nastavených v dialogovém okně. 

Export se provádí do dokumentu excel a jde nastavit možnost výpisu pro ZPMZ nebo 

geometrický plán. Tato funkce zajistí, že v seznamu souřadnic budou právě jen ty body, 

které jsou v grafice. 
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Obrázek 8.7 - Dialogové okno Založ PČB 

8.3.3 Analýza výkresu 

Po kliknutí na záložku VKM > Analýza výkresu se otevře tabulka obsahující přehled 

výskytů elementů výkresu. Umožňuje u některých typů elementů změnit jejich druh nebo 

vlastnosti. Dostupné editační funkce lze vyvolat pravým tlačítkem myši nad zvoleným 

řádkem tabulky nebo tlačítky v hlavičce dolní poloviny formuláře. V tabulce jsou odděleně 

zobrazeny prvky potvrzených GP (gp) a orientační mapy (or). V této tabulce lze taky 

hromadně změnit vlastnosti u liniových elementů, značek, textů a centroidů popřípadě 

mazat některé prvky z výměnného formátu. [8] 

Jsou – li ve výkresu prvky orientační mapy, použijeme další funkci ze záložky VKM > 

Výkres KN > Orientační mapa do kresby. Po kliknutí na příkaz se funkce pokusí nahradit 

ve výkresu elementy orientační kresby za elementy standardní kresby. U elementů 

vázaných na seznam souřadnic (linie,bodové značky) bude záměna provedena pouze 

v případě existence všech bodů kresby v seznamu souřadnic. 
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Obrázek 8.8 - Analýza výkresu 

8.3.4 Automatizované postupy tvorby Geometrického plánu 

Při vkládání kresby do výkresu je potřeba dodržovat určité zásady, které jsou nezbytné ke 

správné funkci plochování a přiřazování nových parcel a dílů (musí být zachována 

topologická čistota). 

Rozdělování linií v bodech, které jsou nově na hranici 3 a více parcel (na obrázku 23 

rozdělení linie v bodě 188-8).  

Dodržování správných atributů u čar typu Zrušená a Nová.  
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Obrázek 8.9 – Příklad rozdělování linní 

Po zakreslení situace do výkresu pak vyvoláme dialogové okno (průvodce) k Plochování 

GP z nabídky VKM > Geometrický plán > Plochování GP – viz Obrázek 8.10.  

 

Obrázek 8.10 - Průvodce Plochování GP 
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Průvodce nejprve upozorní uživatele na podmínky správného vygenerování geometrického 

plánu (topologická čistota, …). Pokud výchozí výkres vzniklý z NVF neobsahuje elementy 

DKM musíte zvolit GP pro KMD nebo grafickou(analogovou) mapu.V opačném případě 

jde o GP pro DKM, nebo je-li v daném katastrálním území DKM jen na části území mohou 

nastat tyto 3 varianty:  

1) GP je celý v DKM 

2) GP je celý v analogové mapě – ukončím funkci a v nastavení aktuálního výkresu zruším 

možnost tvorba GP pro DKM. Po opětovném spuštění funkce nastavím Grafickou. 

3) GP je na rozhraní DKM a analogové mapy a mění elementy DKM. Označím funkci 

Grafická s návazností na DKM. Pokud nakreslená situace stávajícího stavu analogové 

mapy bude vládat nové body do přímek DKM je nutné po vložení bodu (vygenerování 

změn pro DKM) ještě uzavřít parcelu analogové mapy vložením duplicitní spojnice 

Parcela+Původní hranice k vygenerované Parcela+Nová KN. [8] 

Po kliknutí na Pokračuj máme možnost vybrat z veškerých parcel, které jsou v databázi, 

dotčené parcely. A to jak parcely KN, tak parcely PK. Zde však již v programu VKM 

nastal problém, jelikož geometrický plán zasahuje do dvou katastrálních území. Při tvorbě 

v programu VKM toto znamenalo komplikaci a výsledek (výkaz dosavadního a nového 

stavu KN) byl chybný. Program VKM také automaticky nevygeneruje Výpočet výměr 

parcel (dílů). Proto byl Výpočet výměr parcel (dílů) a Výkaz dosavadního a nového stavu 

KN vytvořen v programu Geometr. Jediný výstup z této aplikace tak byl neúplný protokol 

k určení výměr, který se vygeneruje v následujících krocích do textového souboru do 

složky s aktivním výkresem. Název tohoto souboru je NAZEV VYKRESU_gpl.txt. 

8.3.5 Tvorba tabulek geometrického plánu v programu Geometr 

Jedná se o program pro poloautomatické vytváření, tisk a export tabulek geometrických 

plánů. V programu Geometr lze pracovat dvěma způsoby. S návazností na grafiku 

z programu Geus nebo lze veškeré informace potřebné k výpočtu zadat ručně. V mém 

případě, kdy jsem grafiku vytvářel v programu VKM, jsem musel hodnoty zadávat ručně.   
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Základní principy programu Geometr 

Nový stav zanesený do katastrální mapy rozdělí původní parcely na jednotlivé díly parcel 

KN [9] 

Každý tento díl je jednoznačně identifikován číslem parcely, do které patřil v původním 

stavu, číslem parcely, do které bude patřit v novém stavu, a označením dílu. Pokud tedy v 

rámci jednoho geometrického plánu existují dva díly, které mají obě čísla parcel shodná 

(např. rozdělení mapovým rámem), musí být odlišeny ještě označením (a,b,a1 apod.). [9] 

Takto označené díly se zapíší do databáze dílů parcel KN. [9] 

Program na základě zadaných údajů provede automaticky výpočet a vyrovnání všech dílů 

na výměry původních parcel s tím, že pokud výměra nové parcely byla určena číselně, 

bude provedeno nejdříve vyrovnání dílů na tuto výměru, a do vyrovnání původních parcel 

půjdou tyto díly již vyrovnané. V průběhu všech výpočtů jsou kontrolovány odchylky s 

ohledem na nastavené měřítko mapy. [9] 

Podobně je postupováno při vyrovnání parcel zjednodušené evidence (ZE), které jsou 

rozdělovány díly parcel KN na jednotlivé díly parcel ZE. [9] 

Jako výsledek vygeneruje program dvě okna: Jedno reprezentuje tabulku "Výpočet výměr 

parcel a dílů" a druhé "Výkaz výměr dle katastru nemovitostí" včetně popisového pole 

geometrického plánu. [9] 

V těchto oknech si můžete vygenerované údaje prohlížet, opravovat je a případně přímo 

vytisknout na tiskárně nebo vykreslit na plotru jako konečný výsledek. [9] 

Práce v programu Geometr 

Po spuštění programu vyplníme veškeré potřebné údaje na kartě vstupní data. Jedná se o 

čtyři záložky – Parcely, Popisové pole, Grafické podklady, Texty. Po vyplnění těchto údajů 

se nám budou automaticky doplňovat také popisové tabulky a další nastavené údaje 

v záložce Texty. 



 

Po zadání údajů si otevř

informace potřebné pro Výpo

nového stavu údajů katastru nemovitostí. Data jsou rozd
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Zadané vstupní hodnoty pak m

1) Dosavadní stav 

nemovitostí. Základními údaji jsou dosavadní parcelní 

výměry, druh pozemku, 

2) Nový stav – Vložíme nová 

3) Díly parcel KN 

Zvolíme dosavadní parcelu (D

výměry a způsoby ur

parcely. 

4) Parcely ZE – vstupní údaje o parcele vedené zjednodušeným zp

5) Díly parcel ZE –

číslo parcely ZE. Následn

při výpočtu. 

Obrázek 
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si otevřeme záložku Vstupní data - Parcely. Zde musíme zadat veškeré 

řebné pro Výpočet výměr parcel (dílů) a sestavení Výkazu dosavadního a 

ů katastru nemovitostí. Data jsou rozdělena do p

Nový stav, 3 – Díly parcel KN, 4 – Parcely ZE, 5 

Zadané vstupní hodnoty pak můžeme uložit do souboru *.gtr. 

Dosavadní stav – Zde zadáme veškeré výchozí parcely ze stavu katastru 

nemovitostí. Základními údaji jsou dosavadní parcelní číslo, vým

ry, druh pozemku, číslo LV a kód BPEJ 

Vložíme nová čísla parcel, jejich výměry a způsob ur

Díly parcel KN – Zde zadáváme výpočetní díly parcel. Postup je následující: 

Zvolíme dosavadní parcelu (DČíslo) a novou parcelu (NČíslo), dále zadáme dv

ůsoby určení výměry, poté číslo mapového listu nebo ozna

vstupní údaje o parcele vedené zjednodušeným způ

– Zde stačí pouze „přetáhnout“ myší díly parcel KN 

íslo parcely ZE. Následně pouze doplníme nastavení příslušného dílu nebo parcely 

Obrázek 8.11 – Geometr - Vstupní data - Parcely 

. Zde musíme zadat veškeré 

) a sestavení Výkazu dosavadního a 

ělena do pěti kategorií: 1 – 

E, 5 – Díly parcel ZE. 

Zde zadáme veškeré výchozí parcely ze stavu katastru 

číslo, výměra, způsob určení 

ůsob určení výměry. 

etní díly parcel. Postup je následující: 

Číslo), dále zadáme dvě 

íslo mapového listu nebo označení dílu 

vstupní údaje o parcele vedené zjednodušeným způsobem 

etáhnout“ myší díly parcel KN na příslušné 

říslušného dílu nebo parcely 
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Po zadání veškerých potř

sám na základně zadaných informací zpracuje Výpo

dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí. Vyhodnotí také

vyrovnání nebo sestavení parcel z

mnohdy i editovat. Výsledky se ukládají do samostatného souboru *.vsl.

kdy je geometrický plán velmi rozsáhlý, program Geometr ušet

Dialogové okno s výsledky je rozd

– Výkaz BPEJ, 4 – Popisové pole. 

přidávat nebo ubírat řádky a m

pak možnost vytisknout výstupy do PDF nebo v

geus, se nabízí možnost tisk do geus printu, kde m

veškerých oken (grafika, výkaz, popisové pole, …) a p

57 

Po zadání veškerých potřebných údajů klikneme na tlačítko Vypoč

ě zadaných informací zpracuje Výpočet výměr parcel (d

dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí. Vyhodnotí také

vyrovnání nebo sestavení parcel z dílů. Přesto je však nutné výsledky zkontrolovat a 

mnohdy i editovat. Výsledky se ukládají do samostatného souboru *.vsl.

kdy je geometrický plán velmi rozsáhlý, program Geometr ušetří znač

výsledky je rozděleno na 4 části: 1- Výpočet výmě

Popisové pole. Ve všech oknech je pak možné výsledky edi

řádky a měnit veškeré potřebné detaily. Po opravě

tisknout výstupy do PDF nebo v případě, že máme grafiku v

geus, se nabízí možnost tisk do geus printu, kde můžeme libovolně posouvat s

veškerých oken (grafika, výkaz, popisové pole, …) a připravit si tak výstup na tisk.

Obrázek 8.12 – Geometr - Výsledky 

Vypočti výsledky. Program 

ěr parcel (dílů) a Výkaz 

dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí. Vyhodnotí také, zda má provést 

esto je však nutné výsledky zkontrolovat a 

mnohdy i editovat. Výsledky se ukládají do samostatného souboru *.vsl. V mém případě, 

ří značné množství práce. 

č ěr, 2 – Výkaz výměr, 3 

Ve všech oknech je pak možné výsledky editovat, 

ebné detaily. Po opravě veškerých detailů je 

, že máme grafiku v programu 

ě posouvat s rozložením 

ipravit si tak výstup na tisk. 
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8.3.6 Tisk z programu VKM 

Tisk i složitějších geometrických plánů s velkým množstvím detailů je v programu VKM 

relativně jednoduchý a velmi elegantní. V mém případě, kde byla nutnost tisknout na 

plotru a do tištěné plochy vložit detaily jsem postupoval následovně.  

1) Založení kopie aktuálního výkresu. 

2) Kopii aktuálního výkresu otevřít a pomocí funkce Služby > Transformace posunout 

výkres o libovolnou konstantu tak, aby se při načtení referenčního výkresu 

k původnímu výkresu nepřekrývaly (nastavení Poloha počátku > zaškrtneme 

Poloha uzamčena a Nová poloha počátku > posun např. 5000 a 5000) – viz 

Obrázek 8.11.  

3) Posunutý výkres pomocí Výkres > Export > VKD uložit pod novým názvem (např. 

Detail.vkd) 

4) Výkres Detail.vkd upravit pro měřítko, ve kterém chceme tisknout detaily.  

5) Do původního výkresu připojíme referenční výkres Detail.vkd. Ve volbě Výkresy 

označíme tento výkres a nastavíme požadované vlastnosti (měřítko, pro které jsme 

jej upravili a obsah kresby).  

6) Tisk výkresu. 

 

Obrázek 8.13 - Příklad posunu výkresu pro tvorbu detailů 
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Tisk výkresu 

Pro tisk máme tři základní možnosti:  Tiskárna, Bitmapa nebo Plotr. Volba Tiskárna 

umožňuje tisk do PDF a především uložení připraveného tisku do souboru s příponou 

*.prx, který umožňuje kdykoli nahrát připravený tiskový soubor. 

Pro tisk do PDF je důležité mít kvalitní PDF Creator. Software DoPDF v7 umožňuje oproti 

klasickému softwaru volbu vlastního rozměru papíru a to až do velikosti o délce 3000 mm 

při šířce formátu A0. Toto nastavení je k dispozici ve vlastnostech tiskárny. Díky tomu je 

možné připravit si tisk na plotr a zároveň využít výhody uložení nastavení tisku (při volbě 

plotr nelze tiskový soubor načíst). 

Po nastavení požadovaného rozměru papíru přistoupíme k nastavení tiskových oken. Okna 

můžeme libovolně natáčet, zvětšovat či zmenšovat a pohybovat s nimi po nastaveném 

papíru. Na papír můžeme umístit potřebné množství oken, u kterých můžeme nastavit vždy 

měřítko (podle nastaveného měřítka ve vlastnostech výkresu!), záhlaví a zápatí, pozici a 

rozměr okna v kresbě a pozici okna na papíru (rozměr okna na papíru je dán velikostí okna 

v kresbě a měřítkem kresby a tiskového okna). Při uložení nastavení do souboru se potom 

všechna okna načtou v námi zvolené pozici na mapě a na papíru. Díky tomu máme 

v jednom výkrese přehled jak o detailech, tak o celkovém pohledu.  

 

Obrázek 8.14 - Nastavení tisku 
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8.4 Protokol záznamu podrobného měření změn 

Protokol záznamu podrobného měření změn (ZPMZ) obsahuje tyto informace: 

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu katastrální 

mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr, 

b) údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených výsledků a 

mezivýsledků s mezními hodnotami, 

c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací z 

vytyčovacích 

prvků, a jejich kódy kvality, 

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

e) výpočet číselně určených výměr, 

f) seznam souřadnic nově určených bodů, 

g) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. [3]   

Veškeré výpočetní programy ukládají v průběhu výpočtu veškeré potřebné informace do 

protokolu. Program VKM založí nový textový soubor s příponou *.PRN2. Z tohoto 

souboru poté můžeme potřebné informace získat a vytvořit protokol ZPMZ. V tomto 

protokolu najdeme všechny protokoly spojené s výpočtem zápisníku, transformacemi, 

kontrolnými oměrnými, … Obsah protokolu je následující: 

1) Seznam souřadnic bodů geometrického základu. Zde uvedeme čísla a souřadnice 

všech bodů, které byly použity jako výchozí body pro měření podrobných bodů.  

2) Záznam měření.  

3) Výpočty, metody výpočtu a porovnání dosažených výsledků. Zde uvedeme veškeré 

výpočetní protokoly získané při výpočtu a zpracování měření. Jako první jsou 

výpočty pomocných měřických bodů. Dále je uveden protokol z výpočtu 

podrobných bodů. Zaměříme – li kontrolní bod, který má vedeny souřadnice v S-

JTSK, přiřadíme tomuto zaměřenému bodu stejné číslo, jako má již evidovaný bod. 

Při výpočtu pak program pro tento bod uvede staré (evidované) a nové (nově 

zaměřené) souřadnice a vypočte jejich odchylku. Podle zvoleného nastavení pak 

program ponechá starý bod, uloží průměr nebo uloží nový bod. 

4) Protokol z transformace rastru 
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5) Kontrola dosažení přesnosti. Zde se kontroluje dosažená přesnost pomocí rozdílu 

mezi měřenou a vypočtenou délkou na identických bodech.  

6) Seznam souřadnic bodů vzniklých vektorizací z analogové mapy 

7) Další výpočty. Zde jsou uvedeny další výpočty použité při tvorbě geometrického 

plánu. Například průsečíky přímek, konstrukční oměrné, vyrovnání do přímky, … 

8) Vytyčovací prvky a kontrolní zaměření vytyčených bodů. 

9) Výpočet výměr. Uvedeny jsou výpočty výměr ze souřadnic určených při tvorbě 

geometrického plánu. Kontrolní změření výměr planimetrem v protokolu není 

uvedeno. 

10)  Kontrolní oměrné. 

11)  Seznam souřadnic nově určených bodů. Body určené nad rámec geometrického 

plánu, které nebudou zapsány do katastru nemovitostí, a pomocné měřické body 

uvádíme pouze se souřadnicemi polohy, bez kódu kvality. Samostatný seznam 

souřadnic je pro rušené body. 

 

 



62 
 

9 ŘEŠENÍ SITUACE SE ZMĚNĚNÝM GEOMETRICKÝM A 

POLOHOVÝM UR ČENÍM POTOKA 

Po provedených pozemkových úpravách vznikl na hranici katastrálních území stav, kdy 

v každém katastrálním území byla platná jiná katastrální mapa a tudíž i jiné geometrické a 

polohové určení nemovitosti. V katastrálním území Holštejn jde o digitální katastrální 

mapu vzniklou při pozemkových úpravách a v katastrálním území Lipovec u Blanska jde o  

analogovou mapu v měřítku 1:2880. Pro změnu koryta vodního toku přirozeným způsobem 

můžeme najít oporu v legislativě. 

9.1 Legislativa  

9.1.1 Aktuální občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 

Aktuálně platný občanský zákoník k této věci samostatně nemá žádnou úpravu. 

9.1.2 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.  

Tento zákoník nabude účinnosti od 1.1.2014. Souvislosti s vlastnickým právem k vodnímu 

toku upravují následující paragrafy: 

§ 1068 

Zemina naplavená poznenáhla na břeh náleží vlastníkovi pobřežního pozemku. To platí i o 

přírůstcích vzniklých působením větru nebo jiných přírodních sil. [10] 

§ 1069 

Velká a rozeznatelná část pozemku, kterou vodní tok odplaví k jinému břehu, se stává 

součástí pobřežního pozemku, pokud původní vlastník k odplavenému pozemku neuplatní 

své právo po dobu jednoho roku. [10] 

§ 1070 

(1) Oddělí-li vodní tok od pozemku jeho část jako ostrov, je vlastník původního pozemku 

vlastníkem ostrova. [10] 

(2) V ostatních případech náleží ostrov vlastníku vodního koryta. [10] 

§ 1071 

Vodní koryto vzniklé strží nebo v důsledku vzniku ostrova se stává vlastnictvím vlastníka 

původního koryta. [10] 
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Tato úprava jasně stanovuje, že vlastníkem nového koryta, je vlastník původního koryta. 

Dále pak, že vlastník pobřežního pozemku, který je odplaven a usazen v jiné části má 

možnost se o usazenou část pozemku přihlásit. Problém zde patrně nastane s identifikací 

oné odplavené, a následně usazené části. 

9.1.3 Vyhláška č. 26/2007 Sb.  

§28 

(1) Ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti v souboru geodetických 

informací dochází  

a) změnou hranice pozemku, obvodu budovy nebo obvodu vodního díla 

Zde se ovšem nejedná o přirozenou změnu koryta vodního toku.  

9.1.4 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

§ 44 Koryta vodních toků 

(1) Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako vodní 

plocha, je korytem vodního toku tento pozemek. Protéká-li vodní tok po pozemku, který 

není evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku část 

pozemku zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která 

zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území. [11] 

(2) Přirozeným korytem vodního toku je koryto nebo jeho část, které vzniklo přirozeným 

působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů nebo provedením 

opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností a které může měnit svůj směr, 

podélný sklon a příčný profil. [11] 

(3) V pochybnostech o hranici koryta vodního toku nebo o tom, zda se jedná o přirozené 

koryto vodního toku, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad. [11] 

§ 45 změna koryta vodního toku 
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(1) Opustí-li vodní tok vlivem přírodních sil při povodni své přirozené koryto a vznikne-li 

tím koryto nové, mohou vlastníci pozemků, správce vodního toku, jakož i oprávnění k 

nakládání s vodami, kteří jsou dotčeni novým stavem, žádat jednotlivě nebo společně 

vodoprávní úřad o povolení vrátit vodní tok na svůj náklad do původního koryta. Stát může 

žadatelům, kteří obdrží povolení, na obnovu koryta vodního toku po povodni přispět (§ 

102). [11] 

(2) Neobnoví-li se původní stav, stát vykoupí pozemek původního nebo nového koryta 

vodního toku, jestliže mu tento pozemek vlastník dotčeného pozemku nabídne. Toto 

neplatí pro dotčené pozemky ve vlastnictví obcí. [11] 

(3) Neobnoví-li se původní stav z důvodu, že vodoprávní úřad obnovu ve veřejném zájmu 

nepovolí, platí pro vlastníky dotčených pozemků možnost odškodnění podle odstavce 2 a 

ostatním oprávněným k nakládání s vodami, dotčeným tímto rozhodnutím, náleží 

přiměřená náhrada. [11] 

(4) Právo na obnovu a odškodnění zaniká po třech letech od roku, v němž došlo ke změně. 

[11] 

9.1.5 Pokyny č. 40 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 8. listopadu 

2010 č.j. ČÚZK 7314/2010-22 pro evidování pozemků tvořících koryto vodního toku 

v katastru nemovitostí  

Změna druhu pozemku v katastru nemovitostí v souvislosti se změnou koryta vodního toku 

[12] 

Je-li po 31.12.2001 vyhotoven geometrický plán pro zaměření koryta vodního toku, které 

se již přirozenou změnou nachází na jiném pozemku, než který je v katastru nemovitostí 

evidován jako parcela s druhem pozemku vodní plocha, zapíše katastrální úřad do katastru 

nemovitostí k pozemku nově zaměřeného koryta vodního toku druh pozemku vodní plocha 

a způsob využití koryto vodního toku podle skutečnosti v terénu na základě ohlášení 

vlastníka pozemku, jehož přílohou je potvrzení správce vodního toku, že se jedná o koryto 

vodního toku. [12] 
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V případě, že je při zjišťování hranic v souvislosti s novým mapováním za účasti správce 

vodního toku a vlastníků sousedních pozemků po 31.12.2001 katastrálním úřadem zjištěno, 

že koryto vodního toku se již přirozenou změnou nachází na jiném pozemku, než který je 

v katastru nemovitostí evidován jako parcela s druhem pozemku vodní plocha, zapíše 

katastrální úřad do katastru nemovitostí k pozemku nově zaměřeného koryta vodního toku 

druh pozemku vodní plocha, způsob využití koryto vodního toku (§ 44 zákona č. 254/2001 

Sb.) podle skutečnosti zjištěné při zjišťování hranic v terénu. [12] 

Pozemek popř. jeho část, který byl do 31.12.2001 v katastru nemovitostí evidován 

v podobě parcely s druhem pozemku vodní plocha, způsobem využití koryto vodního toku, 

na kterém se již koryto vodního toku podle geometrického plánu nebo podle zjišťování 

hranic za účasti správce vodního toku katastrálním úřadem nenachází, zapíše katastrální 

úřad do katastru nemovitostí za splnění podmínek uvedených v § 4 odst. 3 katastrální 

vyhlášky jako samostatnou parcelu s druhem pozemku podle osvědčení nebo vyjádření 

stavebního úřadu podle § 154 správního řádu, popř. územního rozhodnutí či územního 

souhlasu podle § 80 a § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a § 2 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, že se již nejedná o koryto vodního toku. [12] 

9.2 Zhodnocení citovaných legislativních pramenů 

Všechny dostupné prameny se k průběhu koryta vodního toku a jeho změně vyjadřuje 

stejně. Dojde – li k přirozené změně koryta vodního toku, pak je vlastníkem nového koryta 

vlastník toho původního. Mělo by tudíž dojít k zaměření současného stavu vodního toku. 

Nový stav by pak měl být zapsán do katastru nemovitostí jako parcela s druhem pozemku 

vodní plocha, způsobem využití koryto vodního toku. 

Žádný z uvedených aktuálních (nový občanský zákoník tuto možnost upravuje) zdrojů se 

však nezabývá vypořádáním vlastnických práv dotčených pobřežních pozemků. Tyto 

pozemky změnou geometrického a polohového určení koryta potoka také změní své 

geometrické a polohové určení. V tomto případě došlo k situaci, že každá pobřežní parcela 

z katastrálního území Lipovec u Blanska má dvě zcela odlišná geometrická a polohová 

určení. V této situaci je pak podle výše uvedené legislativy zřejmě platný nově zaměřený 

stav, který zobrazuje současné koryto potoka.  
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Obrázek 9.1 - Duplicitní platnost geometrického a polohového určení parcely 

 

Ani jeden ze zdrojů však neuvádí co dělat v případě, kdy je korytem potoka vedena také 

spůlená katastrální, případně jakákoli jiná hranice územního celku. Pro tento případ se 

nabízí dvě varianty řešení.  

1) Odsunutí původní katastrální hranice z analogové mapy a zachování jejího průběhu 

podle původního zákresu. 

2) Změna průběhu katastrální hranice. 

Katastrální pracoviště Blansko při řešení nastalé situace postupovalo samostatně a bez 

ohledu na mou diplomovou práci. První část území vyřešili odsunutím katastrální hranice 

z platné analogové mapy. Tímto postupem však vyřešili pouze část hranice. Zbytek 

katastrální hranice řeší mnou zpracovaný geometrický plán.  

Toto řešení však zřejmě katastrální pracoviště nepovažovalo za uspokojivé a v současné 

chvíli tak probíhá řízení o změně části katastrální hranice mezi obcemi Holštejn a Lipovec 

u Blanska. Tímto rozhodnutím tak dojde k definitivní změně katastrální hranice a mnou 

zpracovaný geometrický plán tak zůstane nevyužit. 
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9.3 Postup Katastrálního pracoviště Blansko 

Souběžně s mou diplomovou prací postupovaly práce také na Katastrálním pracovišti 

Blansko. Změny prováděné Katastrálním pracovištěm se tak odrazily na rozsahu mé 

diplomové práce, který tak byl pozměněn. Postup prací v dotčené lokalitě byl následující: 

1) Určení obvodu pozemkových úprav, při kterém došlo k zaměření nového průběhu 

potoka a posunutí platné katastrální hranice. 

2) Oprava části katastrální hranice geometrickým plánem č. 559 zpracovaným pro 

katastrální území Lipovec u Blanska. 

3) Rozhodnutí o změně katastrální hranice mezi k.ú. Lipovec u Blanska a Holštejn, 

které mění průběh katastrální hranice mezi obcemi na základě geometrického plánu 

č. 559 v k.ú. Lipovec u Blanska a katastrálním úřadem vyhotovené neměřické 

záznamy č. 620 a 623 v k.ú. Lipovec u Blanska a č. 242 v k.ú. Holštejn. 
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10   ZÁVĚR 

Základním výstupem diplomové práce je geometrický plán na opravu geometrického a 

polohového určení katastrální hranice. Pro tvorbu geometrického plánu a záznamu 

podrobného měření změn bylo nutné zaměřit velkou část území u katastrální hranice. 

Zaměřený byly identické body a identické linie. Na základě tohoto měření pak byla 

identifikována chybně určená katastrální hranice. Měření, které bylo nezbytné pro 

identifikaci celého průběhu katastrální hranice, je součástí záznamu podrobného měření 

změn. Měřické práce komplikovaly především hustá vegetace, velký rozsah lokality 

s řídkým bodovým polem a také skutečnost, že se zde nachází velmi málo identických 

bodů.  

V průběhu tvorby diplomové práce byl Katastrálním pracovištěm Blansko souběžně s mou 

diplomovou prací měněn platný stav katastru nemovitostí a tudíž i rozsah mé diplomové 

práce. Tato skutečnost rovněž přispěla k prodloužení doby měřických prací. Vzhledem 

k tomu, že geometrický plán nebude využit, nebyl vkotven výměnný formát. 

Po dokončení měřických prací jsem přistoupil ke konfrontaci všech dostupných materiálů 

s výsledky měření a k transformaci dostupných analogových map. Byl zjištěn původní 

průběh katastrální hranice a připraveny mapové podklady pro vektorizaci této původní 

hranice. Následně byl zpracován velmi rozsáhlý geometrický plán a záznam podrobného 

měření změn.  

Obdobných míst a situací s hraničním potokem, který mění v průběhu času svou polohu je 

v českém katastru nemovitostí mnoho. Situace nemá jednoduché řešení. V případě řešení 

původního průběhu katastrální hranice vznikne spousta malých parcel. Tyto parcely podél 

hraničního potoka se potom budou měnit s každou další zaměřovanou změnou koryta 

potoka a situace se tak může do budoucna potenciálně zhoršovat.  

Jako lepší řešení se pak nabízí změna průběhu části katastrální hranice tak, aby probíhala 

po v terénu znatelných a trvalejších hranicích. Tento krok je pak vhodné provést před 

zahájením pozemkových úprav. Tímto se docílí situace, kdy bude potok nově celý 

v jednom katastrálním území, a proto nevznikne duplicita zákresu hranic pobřežních 
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parcel. Tento postup je vhodný zejména v případě, kdy je majitelem potoka a pobřežních 

pozemků stejná fyzická či právnická osoba.  
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