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P íloha k vyhlášce . …./2006 Sb. 

1. Druh pozemku 

Kód Název Zkrácen  Charakteristika druhu pozemku pro ú ely katastru 

2 orná p da  Pozemek,  
a) na n mž se pravideln  p stují obilniny, okopaniny, pícniny, 
technické plodiny a jiné zem d lské plodiny, 
b) který je do asn  zatrav ován (víceleté pícniny na orné p d ). 

3 chmelnice  Pozemek, na n mž se p stuje chmel. 

4 vinice  Pozemek, na n mž se p stuje vinná réva. 

5 zahrada  Pozemek, 
a) na n mž se trvale a p evážn  p stuje zelenina, kv tiny a jiné 
zahradní plodiny, zpravidla pro vlastní pot ebu, 
b) souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými ke i až 
do vým ry 0,25 ha, který zpravidla tvo í souvislý celek s obytnými a 
hospodá skými budovami. 

6 ovocný sad ovoc. sad Pozemek souvisle osázený ovocnými stromy nebo ovocnými ke i o 
vým e nad 0,25 ha. 

7 trvalý travní porost travní p. Pozemek porostlý travinami, u n hož hlavní výt žek je seno (tráva), 
nebo je ur ený k trvalému spásání, i když  je za ú elem zúrodn ní
rozoráván. 

10 lesní pozemek lesní poz Pozemek s lesním porostem a pozemek u n hož byly lesní porosty 
odstran ny za ú elem jejich obnovy, lesní pr sek a nezpevn ná lesní 
cesta, není-li širší než 4 m, a pozemek, na n mž byly lesní porosty 
do asn  odstran ny na základ  rozhodnutí orgánu státní správy les  [§ 
3 odst. 1 písm. a) zákona . 289/1995 Sb.]. 

11 vodní plocha vodní pl. Pozemek na n mž je koryto vodního toku, vodní nádrž, mo ál.

13 zastav ná plocha a 
nádvo í

zast. pl. Pozemek, na n mž je  
a) budova nebo rozestav ná budova podle § 2 odst. 1 písm. b), d) a e) 
katastrálního zákona, v etn  nádvo í, vyjma skleníku, který je 
v katastru evidován jako budova, postaveného na zem d lském nebo 
lesním pozemku, budovy postavené na lesním pozemku a budovy 
evidované na pozemku vodní plocha, 
b) spole ný dv r podle § 3 odst. 4 písm. c) této vyhlášky, 
c) zbo eništ ,
d) vodní dílo. 

14 ostatní plocha ostat. pl. Pozemek neuvedený v p edcházejících druzích pozemk .

2. Zp sob využití pozemku 

Kód Název Zkrácen  Význam 
Kód
druhu p. 

1 skleník, pa eništ  skleník-pa eniš. Na pozemku je z ízen skleník nebo pa eništ .

2 školka  Na pozemku je z ízena školka ovocných, lesních nebo 
okrasných strom , vini ná školka nebo školka 
pro chmelovou sá .

2 až 7 a 
10

3 plantáž d evin  Na pozemku je semenná plantáž, plantáž energetických 
d evin, váno ních stromk , lignikultury apod. 

2 až 10 a 
14

4 les jiný než 
hospodá ský

les (ne hospodá .) Pozemek za azený do kategorie lesy ochranné a lesy 
zvláštního ur ení podle § 7 a 8 zákona . 289/1995 Sb.  

5 lesní pozemek, na 
kterém je budova 

les s budovou Lesní pozemek, na kterém je budova, ale pozemek není 
od at pln ní funkcí lesa. 

10
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Kód Název Zkrácen  Význam 
Kód
druhu p. 

6 rybník  Um lá vodní nádrž ur ená p edevším k chovu ryb 
s možností úplného a pravidelného vypoušt ní.

7 koryto vodního toku 
p irozené nebo 
upravené

tok p irozený Koryto vodního toku, které vzniklo p sobením tekoucí 
vody a dalších p írodních faktor  (byst ina, potok, eka) 
nebo jehož p írodní charakter je zm n n technickými 
zásahy (nap íklad b ehovým opevn ním) nebo 
ohrázováním. 

8 koryto vodního toku 
um lé

tok um lý Koryto vodního toku, které bylo vytvo eno um le 
(nap íklad opevn né koryto vodního toku, pr plav, 
kanál apod.). 

9 vodní nádrž p írodní nádrž p írodní Vodní nádrž, která nebyla vytvo ena zám rnou lidskou 
inností (nap íklad jezero, p írodní deprese napln ná 

vodou apod.). 

10 vodní nádrž um lá nádrž um lá Vodní nádrž vytvo ená zám rnou lidskou inností
s výjimkou rybníku a bazénu ke koupání (nap íklad 
velká vodní nádrž vytvo ená p ehradou, malá vodní 
nádrž, nádrž vytvo ená zatopením vyt žených ploch 
apod.).

11 zamok ená plocha zamok ená pl. Zemský povrch trvale nebo po p evážnou ást roku 
rozb edlý (mo ál, mok ad, bažina). 

11

12 spole ný dv r  Spole ný dv r v podílovém spoluvlastnictví vlastník
bytových dom , které s tímto pozemkem sousedí. 

13 zbo eništ   Pozemek se zbo enou budovou nebo z íceninou.

13

14 dráha  Dráha železni ní, tramvajová, trolejbusová nebo lanová 
(§ 1 zákona . 266/1994 Sb.) s vlastní dopravní cestou. 

15 dálnice  Pozemek, na kterém je dálnice a její sou ásti (§ 4 
zákona . 13/1997 Sb.). 

16 silnice  Pozemek, na kterém je silnice I. až III. t ídy a její 
sou ásti (§ 5 zákona . 13/1997 Sb.). 

14

17 ostatní komunikace ostat.komunikace Pozemek, na kterém je místní nebo ú elová komunikace 
(v etn  zpevn né lesní komunikace) a její sou ásti (§ 6 
a 7 zákona . 13/1997 Sb.). 

10 a 14 

18 ostatní dopravní plocha ost. dopravní pl. Letišt , p ístav, ve ejné parkovišt  (pokud není sou ástí
pozemní komunikace). 

14

19 zele   Okrasná zahrada, uli ní a sídlištní zele , park a jiná 
plocha funk ní a rekrea ní zelen .

14

20 sportovišt  a rekrea ní 
plocha

sport. a rekr. pl. H išt , stadion, koupališt , sportovní dráha a jízdárna, 
st elnice, autokemp, tábo išt  apod. 

10 a 14 

21 h bitov, urnový háj h bitov-urn. háj H bitov, urnový háj. 

22 kulturní a osv tová 
plocha

kult.a osv t.pl. Botanická a zoologická zahrada, skanzen, amfiteátr, 
památník apod. 

23 manipula ní plocha manipula ní pl. Manipula ní a skladová plocha (§ 3 odst.3). 

14

24 dobývací prostor dobývací prost. Prostor jednoho nebo více výhradních ložisek nebo 
prostor jen ásti výhradního ložiska. 

2 až 10 a 
14

25 skládka  Skládka odpadu. 

26 jiná plocha  Pozemek nevyužívaný žádným z ostatních 
vyjmenovaných zp sob  v etn  pozemku, na kterém je 
postavena stavba, která se v katastru neeviduje. 

27 neplodná p da  Svah, skála a jiná neplodná p da.

14

28 vodní plocha, na které 
je budova 

vod.pl.s budovou Pozemek vodní plochy, na kterém je postavena budova. 11 

Poznámka: 
1. Druh pozemku vodní plocha, ostatní plocha a zastav ná plocha a nádvo í bez 

p ipojené budovy nebo vodního díla musí mít vyzna en zp sob využití pozemku. 
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2. Je-li na stavební parcele evidována budova nebo vodní dílo ve vlastnictví jiného 
vlastníka, je u této parcely ve výpisu z katastru nemovitostí vyzna en zp sob 
využití „stavba“ s ozna ením listu vlastnictví „LV“, na kterém je tato budova 
nebo vodní dílo evidováno. 

3. Typ stavby 

Kód Název Zkrácen

1 budova s íslem popisným .p. ... 

2 budova s íslem eviden ním .e. ... 

3 budova bez ísla popisného nebo eviden ního bez p/ e

4 rozestav ná budova rozestav. 

5 vodní dílo vod. dílo 

4. Zp sob využití stavby 

Kód Název Zkrácen  Význam 
Kód
typu st. 

5 zem d lská usedlost zem. usedl.
Zem d lská usedlost (statek), soubor staveb, který tvo í
zejména budova s obytnou ástí, stodola, chlévy apod. 

6 bytový d m byt. d m Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové 
plochy odpovídá požadavk m na trvalé bydlení a je k tomuto 
ú elu ur ena [§ 2 písm. a) bod 1 vyhlášky . 501/2006 Sb.]. 

7 rodinný d m rod. d m Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové 
plochy odpovídá požadavk m na trvalé rodinné bydlení a je 
k tomuto ú elu ur ena; rodinný d m m že mít nejvýše t i
samostatné byty, nejvýše dv  nadzemní podlaží a jedno 
podzemní podlaží a podkroví [§ 2 písm. a) bod 2 vyhlášky 
. 501/2006 Sb.]. 

1 a 4 

8 stavba pro rodinnou 
rekreaci 

rod. rekr. Stavba pro rodinnou rekreaci, jejíž objemové parametry a 
vzhled odpovídají požadavk m na rodinnou rekreaci, a která je 
k tomuto ú elu ur ena; stavba pro rodinnou rekreaci m že mít 
nejvýše dv  nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a 
podkroví [§ 2 písm. b) vyhlášky . 501/2006 Sb.]; nap íklad 
rekrea ní domek, chata, rekrea ní chalupa, zahrádká ská chata. 

1, 2 a 4 

9 stavba pro 
shromaž ování v tšího
po tu osob 

shromaž. Stavba s alespo  jedním prostorem ur eným pro shromážd ní
nejmén  200 osob, v n mž na jednu osobu p ipadá p dorysná 
plocha menší než 4 m2 (konferen ní sály, divadla, kina, 
koncertní sín , tane ní sály, sportovní haly, tribuny apod.) [§ 3 
písm. e) vyhlášky . 137/1998 Sb.]. 

10 stavba pro obchod obchod Stavba s prodejnami a jinými obchodními prostory, 
velkoprodejny, nákupní st ediska, obchodní domy apod. [§ 3 
písm. f) vyhlášky . 137/1998 Sb.]. 

11 stavba ubytovacího 
za ízení 

ubyt. za . Stavba nebo její ást, kde je poskytováno ubytování a služby 
s tím spojené (hotel, motel, penzion, turistická ubytovna, kolej, 
internát, kemp a skupina chat-bungalov , kulturní nebo 
památkový objekt využívaný pro p echodné ubytování apod.); 
stavbou ubytovacího za ízení není bytový a rodinný d m a 
stavba pro rodinnou rekreaci [§ 2 písm. c) vyhlášky . 501/2006 
Sb.]. 

12 stavba pro výrobu a 
skladování

výroba Stavba ur ená pro pr myslovou, emeslnou a jinou výrobu, 
pop ípad  pro služby mající charakter výroby, a dále pro 
skladování výrobk , hmot a materiál , krom  zem d lských 
staveb ur ených pro skladování [§ 3 písm. i) vyhlášky 
. 137/1998 Sb.]. 

1, 3 a 4 
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Kód Název Zkrácen  Význam 
Kód
typu st. 

13 zem d lská stavba zem. stav. Stavba pro chov hospodá ských zví at, p ípravu a skladování 
produkt  živo išné výroby, p ípravu a skladování krmiv a 
steliva, p stování rostlin, skladování a poskliz ovou úpravu 
produkt  rostlinné výroby, skladování a p ípravu prost edk
výživy, p ípravk  na ochranu rostlin a rostlinných produkt  a 
pro zem d lské služby [§ 3 písm. j) vyhlášky . 137/1998 Sb.]. 

14 stavba pro 
administrativu

adminis. Stavba pro správní a ídící složky podnik  a organizací, 
víceú elová stavba pro administrativní ú ely, budova orgánu 
státní správy a územní samosprávy apod. [§ 3 písm. e) vyhlášky 
. 137/1998 Sb.] 

15 stavba ob anského
vybavení 

ob .vyb. Stavba pro služby, t lesnou výchovu a rekreaci, kulturu, 
zdravotnictví a sociální pé i, p edškolní za ízení, školství a 
u ilišt  v etn  internát  a kolejí, v du a výzkum apod. 

16 stavba technického 
vybavení 

tech.vyb. Stavba, která je sou ástí sít  technického vybavení, tj. sít
energetické (elektrické silové vedení, plynovod a teplovod), 
vodovodní, stokové a telekomunika ní, pop ípad  jiného vedení 
(nap íklad produktovodu) [§ 3 písm. k) vyhlášky . 137/1998 
Sb.]. 

17 stavba pro dopravu doprava Stavba pro zabezpe ení dopravy. 

18 garáž  Objekt pop ípad  prostor, který slouží k odstavování nebo 
parkování silni ních vozidel (jednotlivá, adová nebo hromadná 
garáž ve smyslu SN 736057 a SN 736058). 

19 jiná stavba jiná st. Stavba jiného než v této tabulce uvedeného zp sobu využití. 

20 víceú elová stavba  víceú el Stavba sloužící více ú el m (nap íklad obchodnímu, 
administrativnímu, bytovému, rekrea nímu a pod.). 

21 skleník  Skleník, který je budovou podle § 2 odst. 1 písm. b), d) a e) 
katastrálního zákona. 

1, 3 a 4 

22 p ehrada  Vodní dílo podle § 2 písm. a) vyhlášky . …./2006 Sb., 
o podrobnostech vymezení vodních d l evidovaných v katastru 
nemovitostí eské republiky. 

23 hráz p ehrazující vodní 
tok nebo údolí 

hráz p í ná Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky . …./2006 Sb., 
o podrobnostech vymezení vodních d l evidovaných v katastru 
nemovitostí eské republiky. 

24 hráz k ochran
nemovitostí p ed 
zaplavením p i povodni 

hráz
podélná

Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 2 vyhlášky . …./2006 Sb., 
o podrobnostech vymezení vodních d l evidovaných v katastru 
nemovitostí eské republiky. 

25 hráz ohrazující um lou
vodní nádrž 

ohrazení 
vod. n. 

Vodní dílo podle § 2 písm. b) bod 3 vyhlášky . …./2006 Sb., 
o podrobnostech vymezení vodních d l evidovaných v katastru 
nemovitostí eské republiky. 

26 jez  Vodní dílo podle § 2 písm. c) vyhlášky . …./2006 Sb., 
o podrobnostech vymezení vodních d l evidovaných v katastru 
nemovitostí eské republiky. 

27 stavba k plavebním 
ú el m z ízená 
v korytech vodních 
tok  nebo na jejich 
b ezích 

stavba k 
plaveb. ú .

Vodní dílo podle § 2 písm. d) vyhlášky . …./2006 Sb., 
o podrobnostech vymezení vodních d l evidovaných v katastru 
nemovitostí eské republiky. 

28 stavba k využití vodní 
energie (vodní 
elektrárna) 

vodní el. Vodní dílo podle § 2 písm e) vyhlášky . …./2006 Sb., 
o podrobnostech vymezení vodních d l evidovaných v katastru 
nemovitostí eské republiky. 

29 stavba odkališt  odkališt  Vodní dílo podle § 2 písm. f) vyhlášky . …./2006 Sb., 
o podrobnostech vymezení vodních d l evidovaných v katastru 
nemovitostí eské republiky. 

5

Poznámka: 
1. U budov se zapisuje p evažující zp sob využití. 
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2. V informa ním systému katastru nemovitostí mohou být uvedeny též zrušené 
kódy zp sobu využití stavby 1 až 4, které není možné nov  zapisovat, a to až 
do doby nejbližší zm ny v katastru týkající se p íslušné budovy. P i obnov
katastrálního operátu v rozsahu celého katastrálního území se provede hromadná 
zm na zrušených kód  zp sobu využití stavby. 

5. Typ a zp sob využití bytu nebo nebytového prostoru (jednotky) 

Typ jednotky Zp sob využití jednotky 

Kód Název Zkrácen Kód Název Zkrácen

1 byt nebo nebytový prostor  1 byt  

2
rozestav ný byt nebo rozestav ný nebytový 
prostor

rozest. 
2 ateliér  

   3 garáž  

   4 dílna nebo provozovna dílna 

   5 jiný nebytový prostor j.nebyt. 

6. Typ a zp sob ochrany nemovitosti 

Typ Zkrácený název typu ochrany 
Kód
zp sobu

Zkrácený název zp sobu ochrany 

6 národní park – I. zóna 

7 národní park – II. zóna 

8 národní park - III. zóna 

9 ochranné pásmo národního parku 

10 chrán ná krajinná oblast – I. zóna 

11 chrán ná krajinná oblast - II.-IV. zóna 

12 národní p írodní rezervace nebo národní p írodní památka 

13 p írodní rezervace nebo p írodní památka 

14 ochr. pásmo jiného zvláš  chrán. území nebo pam. stromu 

34 evropsky významná lokalita 

1 ochrana p írody a krajiny 

35 pta í oblast 

15 nemovitá národní kulturní památka 

16 pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci 

17 pam. zóna - budova, pozemek v památkové zón

18 nemovitá kulturní památka 

2 památková ochrana 

19 ochr. pásmo nem.kult. pam.,pam. zóny,rezervace, nem. nár.kult. 
pam.

20 vnit ní území láze ského místa 

21 p ír. lé . zdroj nebo zdroj p ír. miner. vody 

3 ochr.p ír.lé .láz, p ír.lé iv. zdroje 
a zdroje p ír.min.vody  

22 ochr. pásmo p ír.lé iv. zdroje nebo zdroje p ír. miner.vody 

4 ochrana nerostného bohatství 23 chr.lož.území,dob.prostor,chr.území pro zvl.zásahy do z.k ry 

24 chrán ná zna ka geodetického bodu  5 ochrana zna ky geodetického 
bodu 25 chrán né území zna ky geodetického bodu 

26 pozemek ur ený k pln ní funkcí lesa 6 jiná ochrana pozemku 

27 zem d lský p dní fond 

7 ochrana vodního díla 28 ochranné pásmo vodního díla  

29 ochranné pásmo vodního zdroje (zrušeno 21. dubna 2002) 

32 ochranné pásmo vodního zdroje 1.stupn
8 ochrana vodního zdroje 

33 ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupn
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Kód Význam n kterých kód  zp sobu ochrany nemovitosti 

14 Ochranné pásmo národní p írodní rezervace, národní p írodní památky, p írodní rezervace nebo p írodní
památky nebo památného stromu.  

15 Nemovitá národní kulturní památka - budova nebo pozemek prohlášené za národní kulturní památku, pozemky 
související s budovou.  

18 Nemovitá kulturní památka - budova nebo pozemek prohlášené za nemovitou kulturní památku, pozemky 
související s budovou.  

19 Ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, památkové rezervace nebo nemovité národní 
kulturní památky, budovy, pozemky v ochranném pásmu.  

21 P írodní lé ivý zdroj peloidu (rašelina, slatina, bahno) nebo minerální vody nebo plynu nebo zdroj p írodní
minerální vody. 

23 Chrán né ložiskové území, dobývací prostor, chrán né území pro zvláštní zásahy do zemské k ry. 

26 Pozemek ur ený k pln ní funkcí lesa (§ 3 odst. 1 zákona . 289/1995 Sb.). 

27 Zem d lský p dní fond - zem d lské pozemky a další pozemky náležející do zem d lského p dního fondu (§ 
1 odst. 2 a 3 zákona . 334/1992 Sb.). 

34 Evropsky významná lokalita, která byla za azena do evropského seznamu lokalit významných pro Evropská 
spole enství. 

7. Rozlišení a druh íslování parcel a parcel zjednodušené evidence 

7.1 Rozlišení parcel a parcel zjednodušené evidence 

Rozlišení parcel a parcel zjednodušené evidence Ozna ení 
Parcela katastru nemovitostí PKN 
Parcela zjednodušené evidence PZE 

7.2 Druh íslování parcel a parcel zjednodušené evidence 

Druh íslování parcel Kód 
Parcela stavební p i dvojí íselné ad  1 
Parcela pozemková a parcela stavební p i jednotné íselné ad  2 

7.3 P vod parcely zjednodušené evidence 

P vod parcely Zkratka Kód 
Evidence nemovitostí EN 3 
Pozemkový katastr PK 4 
P íd lový plán nebo jiný podklad GP 6 

8. Sou adnicový systém 

Název Kód 

S-JTSK 1 

gusterbergský  2 

svatošt pánský 3 

místní 4 

9. Klad, rozm ry a ozna ení mapových list  katastrální mapy v S-JTSK a katastrální 
mapy v sou adnicovém systému gusterbergském nebo svatošt pánském

9.1 Souvislý klad mapových list  katastrální mapy v S-JTSK navazuje na d lení
mapových list  státní mapy 1:50 000 v S-JTSK. Klad mapových list  je pravoúhlý, 
daný rovnob žkami s osami Y a X sou adnicové soustavy (obr.1). 
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9.2 Klad a rozm ry mapových list  v S-JTSK se odvozují u map m ítek:
a) 1:5000 - d lením mapového listu státní mapy 1:50 000 na 10 sloupc  ve sm ru

osy Y a na 10 vrstev ve sm ru osy X (obr. 1), 

b) 1:2000 - d lením mapového listu m ítka 1:5000 na dva sloupce a na dv  vrstvy 
(na polovinu rovnob žkami s osami X, Y) (obr. 2), 

c) 1:1000 - dalším postupným d lením mapového listu m ítka 1:2000 na sloupce a 
vrstvy obdobn  jako v písm. b) (obr. 2). 

9.3 Rozm ry rámu mapových list  v S-JTSK v etn  dalších údaj  jsou uvedeny v tabulce 

M ítko mapy 
Rozm ry rámu 
(mm)

Délka úhlop í ky 
rámu (mm) 

Rozm ry zobrazeného území 
(m)

Plocha zobrazeného území (ha)

1:5000 500 x 400 640,31 2500 x 2000 500 

1:2000 625 x 500 800,39 1250 x 1000 125 

1:1000 625 x 500 800,39 625 x 500 31,25 

9.4 Ozna ení mapových list  v S-JTSK obsahuje podle m ítka 
a) 1:5000 - název p íslušného listu státní mapy m ítka 1:50 000 (daný názvem 

nejv tšího sídla zobrazeného na tomto listu, p ípadn  morfologického útvaru), 
dopln ný íslem sloupce a vrstvy (bod 9.2); ísla se odd lí poml kou (nap íklad 
OLOMOUC 6-5, obr. 1); sloupce a vrstvy se íslují od severovýchodního rohu listu 
ve sm ru os Y a X íslicemi 0 až 9, 

b) 1:2000 - ozna ení p íslušného mapového listu m ítka 1:5000, dopln né
za lomítkem ísly mapových list  (1 až 4), po ínaje íslem 1 v severozápadní 
tvrtin  (nap íklad OLOMOUC 6-5/1, obr. 2), 

c) 1:1000 - ozna ení p íslušného mapového listu m ítka 1:2000, dopln né ísly 1 až 4 
v souladu s postupným d lením listu na tvrtiny (nap íklad OLOMOUC 6-5/21, 
obr. 2). 

MAPOVÝ LIST 
STÁTNÍ MAPY M ÍTKA 1:50 000

Obr. 1 

MAPOVÝ LIST MAPY 
M ÍTKA 1:5000 

Obr. 2 
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9.5 Souvislý klad mapových list  katastrální mapy v systému gusterbergském nebo 
svatošt pánském navazuje na klad triangula ních list  v t chto systémech. Sloupce 
jsou íslovány ímskými ísly samostatn  na východ a na západ od základního 
poledníku. Vrstvy pak arabskými ísly od nejsevern jší vrstvy k jihu (obr. 3). Klad 
mapových list  je pravoúhlý, daný rovnob žkami s osami Y a X sou adnicové 
soustavy.

9.6 Klad a rozm ry mapových list  v sou adnicovém systému gusterbergském nebo 
svatošt pánském se odvozují u map m ítek

a) 1:2880 – d lením triangula ního listu na 4 sloupce ve sm ru osy Y a 5 vrstev 
ve sm ru osy X (obr. 4), 

b) 1:1440 – d lením mapového listu m ítka 1:2880 na dva sloupce a dv  vrstvy, 
na poloviny rovnob žkami s osami Y a X (obr. 5), 

c) 1:720 – d lením mapového listu 1:2880 na ty i sloupce a ty i vrstvy, na tvrtiny 
rovnob žkami s osami Y a X (obr. 6).Rozm ry rámu mapových list
v sou adnicovém systému gusterbergském nebo svatošt pánském v etn  dalších 
údaj  jsou uvedeny v tabulce 

M ítko mapy 
Rozm ry rámu 
(mm, palce) 

Délka úhlop í ky 
rámu (mm, palce) 

Rozm ry zobrazeného území 
(m, sáhy) 

Plocha zobrazeného území (ha, 
jitra) 

1:2880
658,5 x 526,8 
25 x 20 

843,29
32,02

1896,484 x 1517,187 
1000 x 800 

287,7321
500

1:1440
658,5 x 526,8 
25 x 20 

843,29
32,02

948,242 x 758,593 
500 x 400 

71,9330
125

KLAD TRIANGULA NÍCH LIST
V SYSTÉMECH GUSTERBERG A 

SVATÝ ŠT PÁN

Obr. 3 
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9.7 Ozna ení mapových list  map v sou adnicovém systému gusterbergském nebo 
svatošt pánském obsahuje podle m ítka
a) 1:2880 – rozlišení sloupce triangula ního listu (východní nebo západní), ímské 

íslo sloupce, íslo vrstvy (údaje odd leny poml kou) a písmenné ozna ení 
mapového listu (sloupec a vrstva) podle obr. 4. Nov jší ozna ení používá místo 
písmenného ozna ení listu jeho íslo podle obr. 4 (nap íklad VS-III-22 cf nebo    
VS-III-22-6), 

b) 1:1440 – ozna ení zdrojového mapového listu 1:2880 dopln né o vlastní ozna ení
listu sloupcem a vrstvou ve form  zlomku podle obr. 5 (nap íklad VS-III-22 cf 1/3), 

c) 1:720 - d lením mapového listu 1:2880 na ty i sloupce a ty i vrstvy, na tvrtiny 
rovnob žkami s osami Y a X (obr. 6). 

9.8 Krom  mapových list  v m ítku 1:2880 a mapových list  vzniklých postupným 
p lením tohoto listu existují v malém rozsahu klady mapových list  v m ítkách 
1:2500, p ípadn  1:1250, 1:2000 a 1:1000 vycházející z nového kladu triangula ních 
list  po zavedení metrické míry v roce 1871. 

Obr. 5 

Ozna ení mapového listu 
VS-III-22 cf 1/3 

Ozna ení mapového listu 
VS-III-22 cf 1/5 

Obr. 6 

P vodní ozna ení mapového listu - VS-III-22 cf 
Nové ozna ení mapového listu - VS-III-22-6 

Obr. 4
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10. Mapové zna ky katastrální mapy v S-JTSK a digitalizované mapy 

10.1 áry

Po .
íslo

Druh áry  Rozm ry v mm   *) Specifikace Mm Tlouš ka áry 

0.01 ára plná ————————  1 0,13 tenká 

    2 0,18 tenká 

0.02 áry árkované _  _  _  _  _  _  _   _  _ 1,0  1,0 4 0,35 tlustá 

0.03  __  __  __  __  __   2,0  1,0 6 0,70 velmi tlustá 

0.04  __    __    __    __     2,0  2,0 

0.05  ___  ___  ___ ___  ___  3,0  1,0 

0.07  _____    _____ 5,0  2,0 

    

0.10 ára te kovaná ………………….. 0,3  0,1 

    

0.12 áry st ídavé _   _   _   _   _   _   _   1,0  0,8  0,3  0,8 

0.13  __   __   __   __  2,0  0,8  0,3  0,8 

0.14  ___   ___   ___     3,0  1,3  0,3  1,3 

0.18  ___    ___     ___ 3,0  2,0  3,0  1,3  0,3  1,3 

0.19  _____    _____     5,0  2,0  5,0  1,3  0,3  1,3 

*) Délky árek, velikost te ek a velikost 
mezer v opakující se skupin  t chto prvk .
Kód áry je dán po adovým íslem druhu 
áry, dopln ným na t etím desetinném 

míst  specifikací tlouš ky áry (nap íklad 
0.021 = tenká árkovaná ára).

10.2 Body bodových polí a hrani ní znaky 

Po .
íslo

P edm t Zna ka P íklad použití Poznámka  

1.01
Bod polohového bodového pole 
(v etn  p idruženého bodu), tíhový 
bod

1.02
Bod jako v 1.01, ale osazený jen 
podzemní zna kou nebo pod vodou

íslo bodu pokud možno 
vlevo od zna ky, v ná rtu 
erven  Ø 2 mm 

1.05
Lomový bod ozna ený hrani ním
znakem 

v ná rtu 

1.07 Pomocný m ický bod erven , jen v ná rtu

1.09

Lomový bod ozna ený jiným 
trvalým zp sobem nebo 
neozna ený trvale (nap íklad 
trubkou, kolíkem) 

 jen v ná rtu, index u bodu 
nap íklad 
„k.“      = kolík 
„tr.“      = trubka 
„sl.“      = sloupek plotu 

1.10 Identický bod pro zobrazení zm ny
jen v ná rtu, možno odsadit 
do volného místa vývodkou
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10.3 Hranice

Po .
íslo

P edm t Zna ka  Poznámka  

2.01 Hranice státní 

zna ka 2.01 až 2.06 
se umís uje zejména 
u trojmezí a u hlavních 
lomových bod

2.03 Hranice kraje ára 0.186 

2.04 Hranice okresu ára 0.146 

2.05 Hranice obce 

2.06 Hranice katastrálního území 

2.10
D ev ný plot, vlastnictví z jedné 
strany 

2.11 D ev ný plot, spoluvlastnictví 

jen v ná rtu

2.12
Drát ný nebo kovový plot, 
vlastnictví z jedné strany 

2.13
Drát ný nebo kovový plot, 
spoluvlastnictví

2.14 Živý plot, vlastnictví z jedné strany

2.15 Živý plot, spoluvlastnictví 

2.16
Ohradní ze , vlastnictví z jedné 
strany 

2.17 Ohradní ze , spoluvlastnictví 

jen v ná rtu

2.18 Slu ka

V geometrickém plánu a 
v ná rtu na nové hranici 

2.19
Hranice parcely, vn jší obvod 
stavby, jiná vnit ní kresba v 
parcele

ára 0.011 

2.20
Hranice jako 2.19, ale shora 
neviditelná, podchodná ást 
budovy 

ára 0.021 
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Po .
íslo

P edm t Zna ka  Poznámka  

2.21 Hranice pohyblivá, nestálá ára 0.101 

2.22 Hranice p evzatá ára 0.121 

2.23 Hranice chrán ného území ára 0.181 

2.24 Hranice ochranného pásma ára 0.191 

2.26 Hranice podzemní ára 0.051 

2.27 Hranice sporná ára 0.131 

2.28 Hranice rozsahu v cného b emene 
ára 0.051, orientuje se 

sm rem do ásti pozemku 
zatížené v cným b emenem

Poznámka: 
1. V grafickém výstupu z digitální mapy a digitalizované mapy se vyzna ují hranice 

parcel tlustou árou (specifikace 4 v bod  10.1), vnit ní kresba tenkou árou
(specifikace 1 v bod  10.1) a zna ka po adového ísla 2.18 (slu ka) se nepoužije. 

2. Zna ka po adové íslo 2.22 se použije pro íseln  nezam enou hranici, která 
byla do katastrální mapy p evzata podle geometrického a polohového ur ení 
nemovitosti, kterou ohrani uje, v jiné zobrazovací soustav . Nepoužije se 
v katastrálních mapách digitalizovaných, u kterých jsou parcely zjednodušené 
evidence p evád ny z mapy v zobrazovací sou adnicové soustav  jako je 
p epracovávaná katastrální mapa. 

10.4 Druhy pozemk  a zp sob jejich využití 

Po .
íslo

P edm t Zna ka P íklad použití Poznámka  

3.01 Orná p da jen v ná rtu

3.02 Chmelnice 

3.03 Vinice 

3.04 Zahrada 

3.05 Ovocný sad 

mapová zna ka se umís uje
uprost ed parcely, pokud 
možno nad parcelním 
íslem, u rozsáhlých nebo 
lenitých parcel m že být 

zna ka umíst na vícekrát a 
u parcel malé vým ry m že 
být vynechána 
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Po .
íslo

P edm t Zna ka P íklad použití Poznámka  

3.06 Trvalý travní porost 

3.08
Lesní p da bez rozlišení druhu 
porostu

3.14 Park, okrasná zahrada 

3.15 H bitov

3.16 Neplodná p da 

mapová zna ka se umís uje
uprost ed parcely, pokud 
možno nad parcelním 
íslem, u rozsáhlých nebo 
lenitých parcel m že být 

zna ka umíst na vícekrát a 
u parcel malé vým ry m že 
být vynechána 

8.02 Koryto vodního toku 

8.03 Vodní nádrž 

8.04
Zamok ená plocha (mo ál, 
mok ad, bažina) 

7.01 Dobývací prostor 

10.5 Ochrana nemovitosti 

Po .
íslo

P edm t Zna ka P íklad použití Poznámka  

3.18 Nemovitá kulturní památka 

7.03 Ložisko slatin a rašelin 

umís uje se uvnit
zobrazených chrán ných 
objekt
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10.6 Stavební objekty 

Po .
íslo

P edm t Zna ka P íklad použití Poznámka  

4.02 Budova  

4.24 Vodní dílo 

4.06 Nádvo í jen v ná rtu

4.09 Kostel, kaple nebo modlitebna 

4.10 Synagoga 

umís uje se uvnit
zobrazeného objektu 
ve sm ru chrámové lodi 

10.7 Další prvky polohopisu 

Po .
íslo

P edm t Zna ka P íklad použití Poznámka  

4.11 St ed p edm tu malého rozsahu 

4.12
P edm t malého rozsahu (zvonice, 
pomník, socha, památník, mohyla, 
k íž, boží muka) 

4.25
Hrana koruny a st ední d licí pás 
silni ní komunikace 

ára 0.011 

4.20 Most bez rozlišení, propustek 

5.01 Osa železni ních kolejí ára 0.014

6.01 Kovový, betonový stožár 

6.02 P íhradový stožár 

6.05 Osa nadzemního vedení ára 0.041

6.59
Vedení vysokého a velmi 
vysokého nap tí 
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11. P edm ty obsahu katastrální mapy vyhotovené podle d ív jších p edpis  v m ítku
1:1250, 1:1440, 1:2500 a 1:2880, jejichž mapové zna ky a popis není shodný 

s bodem 10 této p ílohy

Po .
íslo

P edm t Zna ka 

1 Hranice státní 

2 Hranice kraje 

3 Hranice okresu 

4 Hranice obce 

5 Hranice katastrálního území 

6 Hranice chrán ného území  

7 Chmelnice 

8 Vinice 

9 Zahrada 

10 Trvalý travní porost 

11 Sad 

12 Lesní p da 

13 Koryto vodního toku 

14 H bitov

Poznámka: 
Tlouš ka ar kresby mapové zna ky je 0,1 mm, pokud není uveden jiný rozm r.
Rozm ry mapových zna ek jsou uvedeny v mm. 
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12. Technické požadavky na body podrobného polohového bodového pole 

12.1 Poloha bod  podrobného polohového bodového pole se volí tak, aby body nebyly 
ohroženy, aby jejich signalizace byla jednoduchá a aby body byly využitelné 
pro p ipojení podrobného m ení.

12.2 Body podrobného polohového bodového pole se volí p edevším na objektech trvalého 
rázu nebo na jiných místech tak, aby co nejmén  omezovaly vlastníka v užívání 
pozemk , nap íklad v obvodu dopravních komunikací. 

12.3 Body podrobného polohového bodového pole se z izují 
a) na technických objektech poskytujících trvalou signalizaci, zejména na rozích 

budov,

b) na hranici pozemku se znakem, který svojí stabilizací vyhovuje ustanovením bodu 
12.4 a 12.5,

c) na objektech se stabiliza ní zna kou, nap íklad na nivela ních kamenech, 
stabilizacích tíhových bod , znacích lomových bod  na hranicích obcí, na mostcích 
a propustcích s nivela ní h ebovou zna kou.

12.4 Pokud nejsou pro umíst ní bod  podrobného polohového bodového pole vhodné 
objekty, potom se výjime n  stabilizují kamennými hranoly o celkové délce nejmén
500 mm a s opracovanou hlavou o rozm rech nejmén  120 mm x 120 mm x 70 mm. 
Byl-li již v míst  pevn  osazen k jinému ú elu opracovaný kámen o stejných 
rozm rech, použije se po dopln ní k ížkem nebo d lkem. 

12.5 Body podrobného polohového bodového pole je možno také stabilizovat 
a) vysekáním k ížku na opracované ploše skály, 

b) h ebovými zna kami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, epovými 
zna kami apod., pevn  osazenými na budovách, 

c) železnými trubkami nebo epy apod. v betonových blocích o velikosti nejmén
200 mm x 200 mm x 700 mm, 

d) železnými trubkami o pr m ru nejmén  30 mm a tlouš ce st ny nejmén  3 mm, 
délky nejmén  600 mm (nebo nejmén  500 mm, je-li trubka opat ena závitem proti 
vytažení znaku) a pevn  p ipojenou hlavou z plastu velikosti nejmén
120 mm x 120 mm x 120 mm, 

e) kovovými zna kami o pr m ru nejmén  8 mm s plochou hlavou o pr m ru nejmén
25 mm a délce zna ky nejmén

1. 100 mm, zatlu enými do zpevn ného povrchu, 
2. 40 mm s hmoždinkou, zapušt nými do pevných konstrukcí; 
3. takto stabilizovaný bod se zpravidla z izuje spolu s dalším bodem na blízkém 

technickém objektu podle bodu 12.3. 

12.6 Body podrobného polohového bodového pole se volí v hustot  s p ihlédnutím
k technickým možnostem m ení pro ú ely správy katastru. 

12.7 Body podrobného polohového bodového pole se zam ují v terénu ur ováním hodnot 
délek a úhl  (ur ovací prvky), pop ípad  výšek, nebo ur ením sou adnic technologií 
GPS.
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12.8 Zam ení každého bodu podrobného polohového bodového pole se provede nezávisle 
nejmén  dvakrát. M ení musí být p ipojeno na body nejmén  takové p esnosti, která 
má být dosažena u nov  ur ovaných bod .

12.9 Charakteristikou p esnosti ur ení sou adnic x, y bod  podrobného polohového 
bodového pole je st ední sou adnicová chyba mxy, daná vztahem 

( )
2

22
yx

xy

mm
m

+
= , kde

mx, my jsou st ední chyby ur ení sou adnic x, y. Podrobné polohové bodové pole se 
vytvá í s p esností, která je dána základní st ední sou adnicovou chybou 0,06 m a 
vztahuje se k nejbližším bod m základního polohového bodového pole a zhuš ovacím 
bod m. 

12.10 Mezní odchylka se stanoví 2,5 násobkem základní st ední sou adnicové chyby. 

12.11 P esnost bod  podrobného polohového bodového pole se posuzuje 
a) u jednotlivých bod  podle skute né odchylky nebo empirické st ední sou adnicové

chyby, ur ené z vyrovnání metodou nejmenších tverc , která nesmí p ekro it 
hodnotu mezní odchylky nebo podle rozdíl  dvojího nezávislého m ení, pokud 
byla použita technologie GPS, 

b) u souboru bod  testováním pom ru empirické st ední sou adnicové chyby souboru 
k základní st ední sou adnicové chyb .

Pro tento ú el se rozumí skute nou odchylkou rozdíl mezi hodnotou ur enou
kontrolním m ením podstatn  vyšší p esnosti a hodnotou, jejíž p esnost se posuzuje. 

12.12 P i testování podle bodu 12.11 písm. b) u souboru o v tším po tu bod  než 20 má mít 
nejmén  60 % bod  skute né odchylky v mezích od nuly do hodnoty základní st ední 
sou adnicové chyby. P itom u žádného z bod  souboru nesmí být p ekro ena mezní 
odchylka podle bodu 12.10. Empirická st ední sou adnicová chyba souboru bod  se 
vypo te jako kvadratický pr m r absolutních hodnot empirických st edních 
sou adnicových chyb bod  souboru. 

12.13 Úplné íslo bodu podrobného polohového bodového pole je dvanáctimístné, kde 

a) první t i íslice jsou po adovým íslem katastrálního území v rámci okresu, 

b) tvrtá íslice je uvnit  okresu nulová, nebo m že znamenat p íslušnost bodu 
do katastrálního území sousedního okresu a pak má hodnotu v rozmezí 1 až 8, 

c) pátá až osmá íslice jsou nulové, 

d) poslední ty i íslice jsou vlastním íslem bodu uvnit  katastrálního území v rozsahu 
0501 až 3999. 

12.14 Úplné íslo do asn  stabilizovaného bodu podrobného polohového bodového pole má 
na prvém až osmém míst íslice podle bodu 12.13 písm. a), b) a c), a poslední ty i
íslice jsou vlastním íslem bodu od ísla 4001 v etn .

12.15 Geodetické údaje o bodu podrobného polohového bodového pole obsahují 

a) íslo bodu, 

b) lokaliza ní údaje o katastrálním území a obci a ozna ení listu Státní mapy 1:5000, 
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c) sou adnice v S-JTSK zaokrouhlené na 2 desetinná místa, t ídu p esnosti (jen u bod
z ízených p ed 28. dubnem 1993) a výšku bodu v Bpv (pokud byla ur ena), 

d) místopisný ná rt s vyhledávacími mírami, 

e) nárys nebo detail, 

f) popis, zp sob stabilizace a ur ení bodu, 

g) poznámky. 

12.16 Geodetické údaje o bodu podrobného polohového bodového pole se p edávají 
na tiskopisech Ú adu nebo jako tiskový výstup z po íta e, který je obsahov  shodný a 
úpravou p im ený tiskopisu Ú adu. 

12.17 ísla zrušených bod  podrobného polohového bodového pole se znovu nesmí použít. 

13. Charakteristiky a kritéria p esnosti podrobného m ení a sou adnic podrobných 
bod

13.1 P esnost m ení a výsledných sou adnic podrobných bod  se vyjad uje ve vztahu 
k blízkým bod m polohového bodového pole. 

13.2 Charakteristikou p esnosti ur ení sou adnic podrobného bodu je základní st ední
sou adnicová chyba mxy, daná vztahem 

( )
2

22
yx

xy

mm
m

+
= , kde

mx, my jsou základní st ední chyby ur ení sou adnic x, y.

13.3 Charakteristikou relativní p esnosti ur ení sou adnic dvojice bod  je základní st ední 
chyba md délky d p ímé spojnice bod  této dvojice, vypo tené ze sou adnic. 

13.4 Poloha podrobných bod  musí být ur ena m ením v terénu tak, aby 
a) st ední sou adnicová chyba mxy nep esáhla kritérium uxy = 0,14 m, 

b) charakteristika md nep esáhla kritérium ud vypo tené pro každou vodorovnou délku 
ze vztahu 

+
+⋅=

20

12
21,0

d

d
ud  v metrech. 

13.5 P esnost ur ení podrobných bod  se ov uje pomocí 

a) om rných m r nebo kontrolním m ením délek p ímých spojnic jiných vybraných 
dvojic podrobných bod  a jejich porovnáním s délkami, vypo tenými ze sou adnic
nebo

b) nezávislého kontrolního m ení a výpo tu sou adnic výb ru podrobných bod  a 
jejich porovnání s prvotn  ur enými sou adnicemi. 

13.6 Dosažení p esnosti podle bodu 13.5 písm. a) se posuzuje podle velikosti rozdílu délek 
daného vztahem ∆d = dm - dk, kde dm je délka spojnice vypo tená z výsledných 
sou adnic a dk je délka spojnice ur ená m ením. P esnost se považuje za vyhovující, 
když platí, že |∆d| 2ud (v m) a p itom pro alespo  60% posuzovaných odchylek platí, 
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že |∆d| ud. V p ípad , že n které rozdíly délek d nevyhovují kritériu, prov í se 
správnost ur ení p íslušných dvojic bod  a zjišt né nesprávnosti se opraví. 

13.7 Pro porovnání sou adnic výb ru podrobných bod  podle bodu 13.5 písm. b) se 
vypo tou pro body výb ru rozdíly sou adnic ∆x= xm - xk, ∆y = ym - yk, kde xm, ym jsou 
výsledné sou adnice podrobného bodu a xk, yk jsou sou adnice téhož bodu 
z kontrolního ur ení. Dosažení stanovené p esnosti se testuje pomocí výb rové st ední 
sou adnicové chyby sxy, vypo tené jako kvadratický pr m r st edních chyb sou adnic
sx, sy, které se ur í ve výb ru o rozsahu N bod  ze vztah

=

⋅∆=
N

j
jx Nkxs

1

2 )/(
=

⋅∆=
N

j
jy Nkys

1

2 )/( .

Hodnota koeficientu k = 2, má-li kontrolní ur ení stejnou p esnost jako m ení nebo 
k = 1, má-li kontrolní ur ení p esnost podstatn  vyšší, tj. mxy < 0,10 m. P esnost ur ení 
sou adnic se pokládá za vyhovující, když 
a) p i posuzování jednotlivých bod  st ední odchylka v poloze up vypo tená ze vztahu 

( )
2

22 yx
u p

∆+∆=

nep ekro í mezní odchylku 2uxy a p itom alespo  60 % posuzovaných odchylek 
nep ekro í hodnotu uxy  p íslušného kódu kvality, 

b) výb rová st ední sou adnicová chyba sxy, vypo tená ze vztahu 

( )
2

22
yx

xy

ss
s

+
=

vyhovuje kritériu sxy  0,15 m pro výb r o rozsahu N od 100 do 300 bod
a sxy  0,14 m pro výb r v tší než 300 bod .

13.8 Pro p esnost sou adnic podrobných bod  polohopisu katastrální mapy v S-JTSK, 
zhotovené ve 4. t íd  p esnosti mapování podle d ív jších p edpis , platí tyto hodnoty 
kritérií pro charakteristiky stanovené podle bodu 
13.4  písm. a): uxy = 0,26 m, 

 písm. b): 
+
+⋅=

20

12
39,0

d

d
ud  v metrech , 

13.7  písm. a): 2uxy = 0,52 m, 
 písm. b): sxy je menší nebo rovno 0,29 m pro N od 100 do 300 bod , sxy je menší 

nebo rovno 0,26 m pro N v tší než 300 bod .

13.9 Kódy kvality podrobných bod
podle
p esnosti p vodu 

Kód
kvality

bod, jehož sou adnice byly ur eny se st ední
sou adnicovou chybou 

bod digitalizovaný z analogové mapy v m ítku

3  0,14 m - 
4 > 0,14 m a  0,26 m -
5 > 0,26 m a  0,50 m -
6  0,21 m 1:1000, 1:1250 
7 > 0,21 m a  0,50 m 1:2000, 1:2500 
8 > 0,50 m 1:2880 a jiném výše neuvedeném 

Body p evzaté ze schváleného návrhu pozemkových úprav se považují za body ur ené
se st ední sou adnicovou chybou 0,14 m a jsou ozna eny kódem kvality 3. 
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14. Zásady a kritéria ur ení vým r

14.1 V digitální map  se vým ra parcely vypo te z grafického souboru podle § 69 odst 2 
písm. a) nebo c), v digitalizované map  se ponechají dosavadní vým ry v rozsahu 
uvedeném v § 56 odst. 7 písm. b) a v ostatních p ípadech se vým ra parcely vypo te
podle § 69 odst. 2 písm. a) až c) a v analogové map  se vým ra vypo te podle § 69 
odst. 2 písm. a) až d). 

14.2 U výpo tu vým r v analogové map  jsou p ípustná tato zjednodušení 
a) p i d lení parcely s kódem zp sobu ur ení vým ry 1 nebo 2, lze vým ru jedné ásti

ur it odpo tem vým r ostatních díl , ur ených s kódem zp sobu ur ení vým ry 1 
nebo 2, 

b) p i d lení parcely s kódem zp sobu ur ení vým ry 0 na díly s velmi rozdílnou 
vým rou lze upustit od výpo tu nejv tšího dílu, je-li tento díl v tší než 

1. 19/20 d lené parcely s p vodní vým rou do 1 ha, 
2. 4/5 d lené parcely s p vodní vým rou nad 1 ha, 

c) p i slu ování parcel je prvním výpo tem sou et dosavadních vým r a grafický 
výpo et je kontrolní, 

d) je-li parcela d lena rámem mapového listu, lze upustit od výpo tu vým ry ásti
na mapovém listu nedot eném zm nou, pokud je tato již známa z d ív jšího
výpo tu.

14.3 P i výpo tu vým r díl  parcel zjednodušené evidence se postupuje obdobn  jako 
u parcel katastru. 

14.4 Vým ra zm n né parcely nebo dílu se ur í dv ma nezávislými výpo ty, nejedná-li se 
o digitální mapu, u které se vým ra ur í jedním výpo tem a jeho kontrola se provede 
porovnáním s vým rou celé parcely podle bodu 14.6. Sestavení parcel z díl  se 
kontroluje grafickým nebo íselným výpo tem celé vým ry.

14.5 Po ukon ení každého uceleného výpo tu vým r se porovnají celkové vým ry 
dosavadního a nového stavu. Rozdíl obou hodnot musí být nulový nebo shodný 
s vykazovanou opravou vým ry nebo zm nou.

14.6 Rozdíl mezi dosavadní a nov  vypo tenou vým rou skupiny je po etní odchylka, která 
nesmí být v tší než mezní odchylka. Po etní odchylka se rozd lí úm rn  velikosti 
jednotlivých vypo tených vým r parcel a díl  ve skupin . Nerozd luje se na 
a) vým ry parcel (díl ) ur ené s kódem zp sobu ur ení vým ry 1 a 2, 

b) vým ry díl  p evzaté z vyrovnání díl  podle odstavce 14.7, 

c) vým ry díl  nových parcel, tvo ené celými dosavadními parcelami, není-li to 
z d vodu vyrovnání nutné, 

d) vým ry celých tverc  sou adnicové sít  zahrnutých do grafického výpo tu.

14.7 Vyrovnání vým r s kódem zp sobu ur ení vým ry 1 nebo 2. 
P i výpo tu vým ry parcely ur ené s kódem zp sobu ur ení vým ry 1 nebo 2, která je 
tvo ena
a) z díl  p vodních parcel s kódem zp sobu ur ení vým ry 0, se 

1. vým ry díl  vyrovnají na ur enou vým ru nové parcely; pokud je dílem celá 
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dosavadní parcela, p evezme se její vým ra z operátu katastru, po její kontrole 
jedním výpo tem a zpravidla se nevyrovnává, 

2. u jednotlivých výpo etních skupin pro d lení p vodních parcel vým ry díl  nové 
parcely vypo tené podle bodu 1 již nevyrovnávají, 

b) z díl  p vodních parcel s kódem zp sobu ur ení vým ry 1 nebo 2, se p ípadný
rozdíl mezi nov  ur enou vým rou a sou tem jejích díl  vzniklý zaokrouhlováním 
poznamená v geometrickém plánu. 

14.8 Vým ry parcel s kódem zp sobu ur ení vým ry 0 se vyrovnávají ve výpo etních 
skupinách. Skupinu tvo í zpravidla d lená parcela nebo souvislý celek zm nou
dot ených parcel jednoho vlastníka. Není-li mezní odchylka podle bodu 14.11 
p ekro ena, vyrovnají se nov  vypo tené vým ry parcel a díl  tak, aby se jejich sou et 
rovnal vým e skupiny. Odchylka od dosavadní vým ry skupiny se p i vyrovnání 
rozd lí úm rn  vým rám vyrovnávaných parcel a díl . Nelze-li provést vyrovnání 
ve skupin , ale rozdíl lze p i adit pouze jedné parcele, ímž dochází k p ekro ení
mezní odchylky, navrhne se oprava vým ry. Vým ra zbytku parcely zjednodušené 
evidence se ur í odpo tem vým ry jejích díl  slu ovaných do parcel katastru. Zaniká-
li celá parcela zjednodušené evidence, vyrovnání na evidovanou vým ru se neprovádí, 
p ípadný rozdíl evidované vým ry s vým rou jejích díl  slu ovaných do parcel 
katastru se poznamená v geometrickém plánu a v záznamu výsledku výpo tu vým r
parcel (díl ) podle bodu 16.23 písm. d). 

14.9 Mezní odchylky v digitální map  a v digitalizované map

Mezní odchylka mezi vým rou parcely grafického po íta ového souboru a vým rou 
souboru popisných informací 

Kód kvality u nejmén  p esn  ur eného lomového bodu na hranici parcely (dílu parcely) Mezní odchylka v m2

3 2
4 0,4 . P  +   4 
5 1,2 . P  +12 
6 0,3 . P  +   3 
7 0,8 . P  +   8 
8 2,0 . P  + 20 

P v m2 je v tší z porovnávaných vým r. Mají-li lomové body na hranici parcely, dílu 
parcely nebo skupiny parcel r zné kódy kvality, použije se mezní odchylka podle 
kódu kvality bodu s nejv tší st ední sou adnicovou chybou. 

14.10 Mezní odchylky a kódy zp sobu ur ení vým ry v analogové map

Hodnota mezní odchylky uMP se vypo te ze vzorc  uvedených v tabulce, kde P v m2 je 
v tší z porovnávaných vým r

M ítko mapy Vým ra ur ená s kódem zp sobu ur ení vým ry 1 
nebo 2 v porovnání s vým rou ur enou s kódem 0 

Vým ra ur ená nezávisle dvakrát 
graficky 

1 2 3 

1:1000 uMP = 0,25 . P + 2 uMP = 0,20 . P + 3 
1:1250 a 1:1440 uMP = 0,35 . P + 3 uMP = 0,30 . P + 4 
1:2000 uMP = 0,50 . P + 4 uMP = 0,40 . P + 6 
1:2500 a 1:2880 uMP = 0,90 . P + 7 uMP = 0,60 . P + 8 
1:5000 uMP = 1,20 . P + 10 uMP = 1,05 . P + 14 

14.11 Hodnota mezní odchylky uMP v m2 mezi dosavadní vým rou skupiny a celkovým 
sou tem vým r nových parcel (díl ) ve skupin  se stanoví, jsou-li 
a) dosavadní a nové vým ry ur eny ze sou adnic lomových bod  obvodu parcely 
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(dílu), které byly vypo teny s kódem zp sobu ur ení vým ry 1, ze vzorce 

( )1
2

1
21 −+⋅= nnuMP , kde n1 je po et dosavadních parcel ve skupin , n2 je po et

nových parcel a díl  ve skupin ,

b) dosavadní a nové vým ry ur eny s kódem zp sobu ur ení vým ry 0 nebo 
kombinací r zných zp sob , dvojnásobnou hodnotou vypo tenou podle vzorc
uvedených ve t etím sloupci tabulky v bodu 14.10. 

14.12 P i postupu podle bodu 16.26 se mezní odchylky výpo tu vým r nepoužijí. 

15. Charakteristiky a kritéria p esnosti zobrazení polohopisu analogové mapy 

15.1 Charakteristikou p esnosti zobrazení podrobných bod  v analogové map  je základní 
st ední sou adnicová chyba mxy (bod 13.2), kde mx, my jsou základní st ední chyby 
zobrazení bodu na podklad  jeho výsledných sou adnic. Podrobné body musí být 
zobrazeny tak, aby charakteristika p esnosti zobrazení mxy nep esáhla hodnotu 
0,16 mm na map .

15.2 Dosažení p esnosti zobrazení podrobných bod  u analogové mapy se ov uje 
porovnáním délek p ímých spojnic dvojic podrobných bod  ur ených z p ímého
m ení (nap íklad om rných m r nebo jiných kontrolních m r) s délkami ur enými 
z mapy. 

15.3 Dosažení p esnosti se posuzuje podle velikosti rozdílu délek daného vztahem            
∆d = dm - dk, kde dm je 
a) délka spojnice vypo tená z výsledných sou adnic [bod 13.5 písm. a)], nebo 

b) délka spojnice ur ená z hodnot odm ených na analogové map  s p ihlédnutím 
 k deformaci katastrální mapy (bod 15.2) 

a dk je délka spojnice ur ená z p ímého m ení.

15.4 Dosažená p esnost se považuje u katastrální mapy v S-JTSK za vyhovující tehdy, když 
a) absolutní hodnoty všech rozdíl  délek, vypo tených podle bodu 15.3 vyhovují 

kritériu  |∆d|  2ud.k (v m), 

b) kritérium |∆d| ud.k (v m) je spln no pro 60 % testovaných délek d, p i emž ud se 
vypo te podle bodu 13.4 a koeficient k má hodnotu pro p ípad podle bodu 15.3 
písm a) k = 1,0 a pro p ípad podle bodu 15.3 písm. b) k = 1,5 u m ítka katastrální 
mapy 1:1000, k = 1,6 u m ítka 1:2000 a k = 1,9 u m ítka 1:5000. 

V p ípad , že n které rozdíly délek d nevyhovují kritériu podle písmena a), prov í se 
správnost ur ení p íslušných dvojic bod  a zjišt né nesprávnosti se opraví. 
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15.5 P esnost zobrazení bod  v analogové map  v jiném sou adnicovém systému než        
S-JTSK se považuje za vyhovující, když absolutní hodnota rozdílu délek ∆d
nep ekro í mezní odchylku uvedenou v tabulce 

Mezní odchylka v metrech pro délku d M ítko katastrální mapy 

do 50 metr  nad 50 metr

1 2 3 

1 : 1250 0,58 0,68 
1 : 1440 1,33 1,48 
1 : 2500 1,16 1,36 
1 : 2880 2,66 2,96 

Pro katastrální mapu, která vznikla v jiném systému a pozd ji byla p evedena            
do S-JTSK, se použije mezní odchylka podle p vodního m ítka mapy. 

16. Náležitosti záznamu podrobného m ení zm n

16.1 Záznam podrobného m ení zm n má tyto náležitosti 
a) popisové pole, 

b) ná rt,

c) zápisník, 

d) protokol o výpo tech,

e) záznam výsledk  výpo tu vým r parcel (díl ),

f) návrh zobrazení zm ny,

g) údaje o seznámení vlastník  s ozna ením a s pr b hem nových nebo zm n ných
hranic; zpravidla pod popisovým polem. 

Záznam podrobného m ení zm n pro vyty ení hranice pozemku, pro vymezení 
rozsahu v cného b emene k ásti pozemku a pro vymezení chrán ného území nebo 
jeho ochranného pásma obsahuje pouze náležitosti podle písmene a) až d) a f). Záznam 
podrobného m ení zm n pro up esn ný p íd lový plán obsahuje pouze náležitosti 
podle písmene a), b), d), e) a f). 

16.2 P ílohou záznamu podrobného m ení zm n podle povahy zm ny je 
a) dokumentace o z ízení bodu podrobného polohového bodového pole (§ 61 odst. 2) a 

oznámení o zm nách a zjišt ných závadách v geodetických údajích o bodu 
podrobného polohového bodového pole, 

b) písemný návrh podle § 46 na opravu chybných údaj  katastru obsahující d vody, 
pro které vyhotovitel považuje obsah katastru za chybný, pop ípad  údaje, podle 
kterých m že být chyba opravena, 

c) kopie geodetické ásti dokumentace skute ného provedení stavby v takovém 
rozsahu, který je pot ebný pro vyzna ení zm ny dalšího prvku polohopisu nebo 
zm ny vn jšího obvodu budovy, který není hranicí pozemku, a srovnávací sestavení 
ísel bod  v záznamu podrobného m ení zm n a v geodetické ásti dokumentace 

skute ného provedení stavby, 

d) kopie dokumentace o vyty ení hranice pozemku, 

e) technická zpráva obsahující údaje o použitých podkladech o dosažených odchylkách 
na bodech použitých pro zobrazení p íd lu v katastrální map .
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16.3 V záznamu podrobného m ení zm n pro vymezení rozsahu v cného b emene k ásti
pozemku lze rozsah v cného b emene vymezit bez jeho vyty ení v terénu, a to 
vzdáleností od liniového nebo bodového prvku, jehož poloha v terénu je evidována 
v katastru nebo na základ  vyty ení tohoto prvku v terénu138). P i p evzetí sou adnic 
bod  použitých pro vymezení rozsahu v cného b emene z výsledk  jiných 
zem m ických inností ov ených ov ovatelem, nap íklad z dokumentace 
skute ného provedení stavby, se k t mto údaj m p ipojí poznámka obsahující bližší 
specifikaci výsledku zem m ické innosti.

16.4 V záznamu podrobného m ení zm n pro vymezení chrán ného území nebo jeho 
ochranného pásma lze pr b h jejich hranice vymezit i s využitím map d ív jších 
pozemkových evidencí. 

16.5 Úplné íslo podrobného bodu je dvanáctimístné, kde 
a) první t i íslice jsou po adovým íslem katastrálního území v rámci okresu, 

b) tvrtá íslice je uvnit  okresu bu  nulová, nebo m že znamenat p íslušnost záznamu 
podrobného m ení zm n do katastrálního území sousedního okresu a pak má 
hodnotu v rozmezí 1 až 8, 

c) pátá až osmá íslice jsou íslem záznamu podrobného m ení zm n,

d) poslední ty i íslice jsou vlastním íslem bodu uvnit  záznamu podrobného m ení
zm n v rozsahu 0001 až 3999. 

16.6 Úplné íslo pomocného m ického bodu a pomocného bodu pro výpo et má na prvém 
až osmém míst íslice podle bodu 16.5 písmen a), b) a c) a poslední ty i íslice jsou 
vlastním íslem bodu od ísla 4001 v etn .

Popisové pole

16.7 Vzor popisového pole 

138) § 13 odst. 4 písm. c) a odst. 5 písm. a) vyhlášky . 31/1995 Sb. 
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16.8 V cné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Ú adu. Název 
Záznam podrobného m ení zm n v tiskopisu nebo p i jeho vyhotovení po íta ovými 
prost edky se upraví na název podle této vyhlášky, jedná-li se o nem ický záznam. 
Pod popisovým polem se uvádí 

a) text: „S pr b hem a trvalým ozna ením nových navrhovaných nebo zm n ných
hranic byl v terénu seznámen:“. Za textem se uvede jméno a p íjmení osoby, která 
byla seznámena s pr b hem a ozna ením hranic pozemk , místo (název obce) a 
datum seznámení s pr b hem a ozna ením hranic pozemk ,

b) seznam p íloh podle bodu 16.2, 

c) p ípadné upozorn ní na návrh opravy geometrického a polohového ur ení pozemku 
podle § 27 odst. 1 písm. d) nebo zm ny vým ry podle § 28 odst. 1 písm. b), c) nebo 
d).

16.9 Záznamy podrobného m ení zm n se íslují v rámci katastrálního území v jedné 
íselné ad  v rozsahu 0001 až 9999. 

Ná rt

16.10 Vzor ná rtu 

16.11 Ná rt obsahuje zobrazení bod  geometrického základu, identických bod  zna kou
. 1.10, m ické sít , rámu s ozna ením list  katastrální mapy (je-li jím ná rt d len, a 

to jen u analogových map), dosavadního a nového (zm nou vzniklého nebo 
zamýšleného) stavu polohopisu, zp sob ozna ení lomových bod  hranic, dále ísla
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bod , parcelní ísla a mapové zna ky druh  pozemk , zna ky budov, ohrazení 
a oplocení a om rné a jiné kontrolní míry, pop ípad  další související údaje obsahu 
katastru (zp sob využití nebo ochrany nemovitosti apod.). Pokud jsou om rné a jiné 
kontrolní míry uvedeny v zápisníku, je možné symbolizovat míru v ná rtu zakreslením 
krátké árky uprost ed a podél p íslušné délky. Pokud není možné om rnou míru 
zm it ani nep ímo, poznamená se u dot eného úseku hranice místo m ického údaje 
písmenná zkratka „n.m.“. U zam ované budovy a budov, které mají pro zam ení
zm ny význam, je vhodné uvést jejich popisné nebo eviden ní íslo, typ a zp sob 
využití, jsou-li tyto údaje známy. 

16.12 Ná rt obsahuje také zobrazení dosavadního i nového stavu parcel zjednodušené 
evidence, které jsou dot eny zm nou. 

16.13 Ná rt má formální náležitosti grafického znázorn ní geometrického plánu. Vyhotovuje 
se v takovém m ítku, aby všechny údaje byly z etelné i p i jeho p ípadné reprodukci. 
Není-li možné v použitém m ítku n kterou ást zm ny zobrazit (nap íklad drobné 
výstupky), vykreslí se na okraji ná rtu detail ve v tším m ítku s vyzna ením
vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. Pro zobrazení vzdálených bod  se 
použije ustanovení bodu 17.5. Není na závadu, jsou-li v ná rtu zobrazeny skute nosti 
nad rámec stanoveného obsahu a je-li významn jší obsah zvýrazn n (nap íklad
m ická sí erven , nové budovy šrafováním), nesmí tím však být zhoršena itelnost 
nebo reprodukovatelnost ná rtu. U budov dot ených zm nou se uvádí íslo popisné 
nebo eviden ní, je-li takové íslo p id leno, tak, že se umístí podél té strany budovy, 
kde je vchod. 

16.14 íslo bodu, jehož poloha byla ur ena z výsledk  m ení dokumentovaných 
v p edchozím záznamu podrobného m ení zm n, obsahuje na prvém míst íslo 
tohoto záznamu podrobného m ení zm n odd lené poml kou od vlastního ísla bodu 
(u obou ísel se vynechají po áte ní nuly). V p ípad , že takový bod bude zrušen a 
nahrazen bodem s kódem kvality 3, uvede se nejprve íslo nového bodu, dále 
za rovnítko škrtnuté íslo rušeného bodu. 

16.15 V ná rtu se užijí mapové zna ky uvedené u geometrického plánu v bodu 17.7. Zám ry
na vyty ované lomové body se v ná rtu zobrazují árou 0.102. 

16.16 Ná rt má formát A4 a v p ípad  v tšího formátu (p i m ení v tšího rozsahu) se skládá 
do uvedeného formátu tak, aby na vrchní stran  byl údaj o jeho p íslušnosti k záznamu 
podrobného m ení zm n nebo, má-li ná rt více samostatných ástí než 3, uvede se 
na první z nich také jednoduchý p ehled jejich kladu. 

Zápisník

16.17 Zápisník obsahuje 
a) ísla bod  geometrického základu m ení, kontrolních, identických a nových bod  a 

m ené hodnoty ur ující jejich polohu, 

b) zm ené údaje pro ov ení polohy bod  geometrického základu a identických bod ,

c) další m ené kontrolní údaje, pop ípad  dopl ující popis bod .

16.18 Zápisník, obsahující m ené údaje m že být nahrazen jeho p episem do protokolu 
o výpo tech a v p ípad  použití technologie GPS výstupem výpo etního protokolu 
ze zpracovatelského programu. 
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Protokol o výpo tech

16.19 Protokol o výpo tech podle povahy zm ny obsahuje 
a) seznam sou adnic bod  geometrického základu m ení a bod  polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpo et sou adnic nových podrobných bod  a 
vým r,

b) údaje o použitých metodách výpo tu sou adnic, porovnání dosažených výsledk  a 
mezivýsledk  s mezními hodnotami, 

c) vyty ovací prvky nebo seznam sou adnic bod , vypo tených transformací 
z vyty ovacích prvk , a jejich kódy kvality, 

d) výpo ty spojené s napojením a p i azením zm ny,

e) výpo et íseln  ur ených vým r,

f) seznam sou adnic nov  ur ených bod ,

g) datum, jméno, p íjmení a podpis osoby, která výpo ty provád la.

16.20 Pro seznam sou adnic nov  ur ených bod  platí obdobn  ustanovení bodu 17.19 s tím, 
že se 
a) uvád jí sou adnice i t ch nov  ur ených bod , které neleží na nových hranicích, 

b) u všech bod  uvád jí jejich úplná ísla, 

c) u bod  se sou adnicemi v S-JTSK uvádí kód kvality. 

16.21 Samostatnou ástí seznamu sou adnic jsou údaje o bodech, které na podklad  výsledk
m ení mají být p i zápisu v katastru zrušeny. Pokud je rušený bod nahrazován novým 
bodem, uvede se tato skute nost v poznámce údajem o ísle nového bodu. 

Záznam výsledk  výpo tu vým r parcel (díl )

16.22 Vzor záznamu výsledk  výpo tu vým r parcel (díl )
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16.23 Záznam výsledk  výpo tu vým r parcel (díl ) obsahuje 

a) íslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného m ení zm n, pokud se 
nezhotovuje geometrický plán, a údaj o mapovém listu, 

b) sestavení vým r parcel, díl  a výpo etních skupin s jejich vyrovnáním a kódem 
zp sobu výpo tu,

c) podle pot eby výpo et díl  parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu d ív jší
pozemkové evidence podle bodu 7.3, 

d) p ípadný rozdíl p i výpo tu jednotlivých výpo etních skupin s uvedením jeho 
velikosti a p í iny a 

e) datum, jméno, p íjmení a podpis osoby, která vým ry vypo ítala.

Dokumentace o vyty ení hranice pozemku

16.24 Vzor vyty ovacího ná rtu
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16.25 Vzor protokolu o vyty ení hranice pozemku 

PROTOKOL O VYTY ENÍ HRANICE POZEMKU 

Vyty ovatel: 

Dne 20. srpna 2007 byly na žádost RNDr. Lucie ádové, Ková ova 13, Praha 8 vyty eny
body . 14, 15 a 16 na vlastnické hranici mezi pozemky  p. . 716/5 a p. . 688/5 PK, 
bod . 18 na vlastnických hranicích mezi pozemky p. . 688/7, p. . 688/5 PK a p. . 688/6 PK 
body . 19 a 21 na vlastnické hranici mezi pozemky p. . 688/7 a p. . 688/5 PK a 
bod . 22 na vlastnické hranici mezi pozemky p. . 688/7 a p. . 688/6 PK v
k. ú. Komárov u Opavy obec: Opava okres: Opava
Vyty ení bylo provedeno na podklad :        Rastrového obrazu katastrální mapy, mapy pozemkového 

katastru, ZPMZ . 44 a 45. 

Popis vyty ovacích prací: Sou adnice S-JTSK vyty ovaných bod  byly získány výpo tem pr se ík
navrhovaných nových hranic se stávajícími hranicemi. Sou adnice lomových bod  stávajících hranic byly 
získány ze ZPMZ . 44 nebo byly ur eny transformací kartometrických sou adnic pomocí identických bod . 7, 
44-5 a 45-13 do S-JTSK. V terénu byly body vyty eny polárn  z pomocného m ického bodu . 4001 totální 
stanicí Trimble S6.

Vyty ené body byly v p írod  ozna eny: zabetonovanými železnými trubkami. 

Níže uvedení vlastníci a oprávn ní z dalších práv, písemn  pozvaní k seznámení s výsledkem vyty ení, 
potvrzují svým podpisem, že souhlasí/nesouhlasí s tím, že vyty ené lomové body leží na hranicích jejich 
pozemk :

PodpisVlastník nebo jiný oprávn ný z 
dalších práv

Adresa
Pozemek 

p. . souhlasí nesouhlasí
Jakub Roubal Stražisko . p. 15, 798 44 

Stražisko 
688/5 PK (podpis)  

Ing. Michala Roubalová Stražisko . p. 15, 798 44 
Stražisko 

688/5 PK (podpis)  

RNDr. Lucie ádová (zastoupena 
Ing.Michalou Roubalovou) 

Ková ova 13, Praha 8 688/6 PK (podpis)  

Jaroslav Tomášek Na Kone né 65/1, 747 70 
Opava 9 

688/7 (podpis)  

Správa silnic Moravskoslezského 
kraje 

Úprkova 1, 702 23 Ostrava 716/5 A  pozván, nedostavil se 

Vlastníci a oprávn ní z dalších práv mají k vyty eným bod m tyto p ipomínky: 

P ítomní vlastníci nemají k vyty eným bod m p ipomínky.

Vyty il:   Jind ich Lebeda
(jméno, pop ípad  jména, p íjmení, podpis, pop ípad  razítko vyty ovatele) 

Potvrzení o zjišt ní totožnosti ú astník  seznámení s vyty ením: 
Ú astník Totožnost ú astník  byla zjišt na na základ :
Jakub Roubal OP . 123456789 
Ing. Michala Roubalová  OP . 987654321 
Jaroslav Tomášek OP . 696969696 

Ú edn  oprávn ný zem m ický inženýr potvrzuje, že podle výše uvedených doklad  zjistil totožnost osob 
seznámených s výsledkem vyty ení.*)
Ov ení odborné správnosti vyty ení: 

íslo ov ení: 147/2007
V Komárov dne: 20. srpna 2007 

Ing. Petr Klapovský  

P ílohy: Plná moc pro Ing. Michalu Roubalovou k zastoupení RNDr. Lucie ádové s ú edn  ov eným podpisem.

*) Nehodící se škrtn te

. zakázky: 172-265/2007
Gekar, a. s. 
Dlouhá 48/1 
747 70 Opava
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16.26 Vyty ovací ná rt vychází ze stavu katastrální mapy a obsahuje znázorn ní bod
geometrického základu, vyty ených lomových bod , vyty ovacích prvk  (u polárních 
vyty ovacích prvk  znázorn ní zám ry) a kontrolních údaj . Do volného místa 
vyty ovacího ná rtu, pop ípad  na p ipojený list se uvede seznam sou adnic
vyty ených lomových bod .

16.27 Protokol o vyty ení hranice pozemku obsahuje 

a) jméno, pop ípad  jména, p íjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby 
(pop ípad  adresa bydlišt , nemá-li trvalý pobyt na území eské republiky), nebo 
název a adresu sídla právnické osoby, která je vyty ovatelem, 

b) údaje o objednateli vyty ení hranice pozemku v rozsahu podle písmene a), 

c) název katastrálního území a obce, íslo záznamu podrobného m ení zm n, údaje 
o rozsahu vyty ení s uvedením parcelních ísel dot ených pozemk ,

d) údaje o podkladu, podle kterého bylo provedeno vyty ení, a o zp sobu vyty ení,

e) zp sob ozna ení lomových bod  vyty ované hranice, 

f) údaje o vlastnících pozemk  dot ených vyty ením v rozsahu podle písmene a), 

g) souhlas vlastník  dot ených pozemk  s pr b hem a ozna ením vyty ené nebo 
vlastníky up esn né hranice pozemku, pop ípad  d vod jejich nesouhlasu 
s pr b hem i ozna ením vyty ené hranice pozemku, opat ený jejich podpisy, 

h) údaje o zp sobu zjišt ní totožnosti vlastník ,

i) datum a podpis vyty ovatele, kterým potvrzuje vyty ení hranice podle katastru, 
pop ípad  otisk razítka vyty ovatele,

j) údaje o ov ení.

17. Obsah a formální náležitosti geometrického plánu 

Popisové pole

17.1 Vzor popisového pole 
D lit nebo scelovat pozemky lze jen na základ  územního rozhodnutí, pokud podmínky pro n  nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opat ením.

GEOMETRICKÝ PLÁN 
pro rozd lení pozemk  pro výstavbu

Vyhotovil: Gekar, a. s.  

Dlouhá 48/1  

747 70 Opava 

íslo plánu: 172-265/2007

Okres:  Opava

Obec:  Opava

Katastrální území:  Komárov u Opavy

Náležitostmi a p esností odpovídá právním p edpis m. Katastrální ú ad, katastrální pracovišt  souhlasí 
s o íslováním parcel. 

Mapový list:  VS-XI-9-16
Kód zp sobu ur ení vým r je ur en podle § 69 odst. 2 vyhlášky 
. …./2006 Sb. 

Geometrický plán ov il ú edn  oprávn ný zem m ický inženýr: 

Ing. Petr Klapovský 

Souhlas katastrálního ú adu, katastrálního pracovišt  potvrdil: 

Ing. Ivana Kyselá 

Dne: 12. íjna 2007 íslo: 147/2007 Dne: 20. íjna 2007 íslo: 505/2007Dosavadním vlastník m pozemk  byla poskytnuta možnost seznámit se 
v terénu s pr b hem navrhovaných nových hranic, které byly ozna eny 
p edepsaným zp sobem: 

Ú edn  oprávn ný zem m ický inženýr odpovídá za odbornou úrove
geometrického plánu, za dosažení p edepsané p esnosti a za správnost a 
úplnost náležitostí podle právních p edpis .

Jeden prvopis geometrického plánu a p edepsané p ílohy jsou 
uloženy u katastrálního ú adu, katastrálního pracovišt .

17.2 Popisové pole se umís uje vždy ve spodní ásti základního formátu geometrického 
plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu v tšího formátu. 
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17.3 V popisovém poli se uvede 

a) ú el geometrického plánu, 

b) íslo geometrického plánu složené z ísla záznamu podrobného m ení zm n, ísla 
podle evidence zakázek vyhotovitele plánu a úplného letopo tu,

c) u vyhotovitele plánu jméno, p íjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby 
(pop ípad  adresa bydlišt , nemá-li trvalý pobyt na území eské republiky), nebo 
obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - fyzické nebo právnické 
osoby,

d) zp sob ozna ení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u jednotlivých 
bod  v poznámce seznamu sou adnic,

e) údaj o ov ení a potvrzení geometrického plánu. 

V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se místo 
ísla mapového listu uvádí DKM. 

Grafické znázorn ní

17.4 Vzor grafického znázorn ní

17.5 Grafické znázorn ní dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 
katastrální mapy, vyhotovuje se ern  ve vhodném m ítku, které zaru uje z etelnost 
kresby a itelnost popisu, v etn  malých díl  parcel a jejich ozna ení, p i emž se vždy 
použijí platné mapové zna ky podle bodu 10 p ílohy v etn  mapové zna ky po adové
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íslo 2.18. Rozsah grafického znázorn ní se volí tak, aby byla dostate n  z ejmá 
souvislost zm ny s jejím okolím. Identické body a kontrolní body, které jsou od zm ny
zna n  vzdáleny, mohou být znázorn ny schematicky zp sobem vylu ujícím 
pochybnost o jejich totožnosti. 

17.6 V p ípadech, kdy rozsah právních vztah  k nemovitostem je graficky vyjád en
na jiných mapových podkladech než na katastrální map , doplní se grafické znázorn ní
kresbou polohopisu z t chto podklad . V nutných p ípadech se vyhotoví grafické 
znázorn ní z podklad  odd len  od grafického zobrazení z katastrální mapy, 
p i dodržení zásady jednobarevnosti. 

17.7 V grafickém znázorn ní se použijí zejména tyto mapové zna ky

a) tenká ára 

1. plná (kód áry 0.012) pro dosavadní stav katastrální mapy, 
2. st ídavá pro spornou hranici (kód áry 0.132) a pro zobrazení rozsahu právních 

vztah  k nemovitostem podle bodu 17.6 (kód áry 0.122), p itom p i její shod
s hranicí podle bodu 1 se zakreslí v nutném rozsahu soub žn  s plnou árou,

3. árkovaná (kód áry 0.072) pro zobrazení rám  mapových list , p itom p i á e
se uvede ozna ení mapových list ,

b) velmi tlustá ára

1. plná (kód áry 0.016) pro nový stav hranic a vyzna ení nových slu ek,
2. st ídavá (kód áry 0.126 a 0.136) pro nový stav hranic jako v písmenu a) bod 2, 

c) zna ka po adové íslo 1.05 pro hrani ní znak bodu shodn  pro dosavadní i nový 
stav, je-li bod vyty ený, použije se pro zobrazení zna ky síla áry o specifikaci 4, 

d) zna ka po adové íslo 2.18 (slu ka) pro vnit ní kresbu v rámci parcely, 

e) parcelní ísla a ozna ení díl  o velikosti 2 mm až 3 mm, dosavadní parcelní íslo a 
podd lení se zpravidla uvádí ve tvaru podle katastrální mapy, nové parcelní íslo se 
uvede v oválu a parcelní ísla z mapových podklad  podle bodu 17.6 se uvedou 
v kulaté závorce, 

f) zna ky druh  pozemk  a zp sob  jejich využití (bod 10.4) se vyzna í podle údaj
katastru pro dosavadní stav a podle povahy navrhované zm ny a skute ného stavu 
v terénu pro nový stav a umístí se nad parcelním íslem, 

g) rozsah nového v cného b emene se vyzna í

1. šrafováním nebo jiným vhodným plošným zvýrazn ním a 
2. mapovou zna kou po adové . 2.28 o specifikaci tlouš ky áry 4, p itom zna ka

se použije jen pro hranici rozsahu v cného b emene k ásti pozemku, která není 
shodná s hranicí pozemku. 

17.8 Neplatný stav hranic pozemk  nebo vnit ní kresby se zruší dv ma krátkými tenkými 
plnými árami, vyzna enými kolmo k rušené á e a rušená parcelní ísla a mapové 
zna ky se podéln  škrtnou tenkou plnou árou. Zanikající slu ka se zruší dv ma 
krátkými tenkými plnými árami, zobrazenými rovnob žn  s árou, na níž slu ka leží. 
Slu ka na zanikající vnit ní kresb  se neškrtá. 

17.9 Díly parcel se ozna ují písmeny malé abecedy, v p ípad  nutnosti s použitím íselných 
index . Slu uje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, ozna ení písmeny malé 
abecedy se nepoužije.
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17.10 V grafickém znázorn ní se vyzna í délky mezi lomovými body hranic nov
vyzna ovaných nemovitostí a ísla bod  obsažených v seznamu sou adnic. Pokud 
délku mezi lomovými body není možné zm it, uvede se v kulaté závorce délka 
vypo tená ze sou adnic. íslo bodu se uvede ve formátu použitém v seznamu 
sou adnic.

17.11 Grafické znázorn ní se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyzna í se 
sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a p ed ní písmenem S. 

17.12 V grafickém znázorn ní geometrického plánu pro vymezení rozsahu skupiny v cných
b emen stejného druhu k ástem více pozemk  se vyzna uje rozsah obvodem celé 
skupiny v cných b emen k ástem pozemk  a v prostorech s digitální mapou nebo 
digitalizovanou mapou v S-JTSK se uvád jí pr se íky obvodu skupiny s hranicemi 
parcel. V grafickém znázorn ní geometrického plánu pro vymezení rozsahu více 
v cných b emen r zného druhu k ástem jednoho pozemku se v cná b emena rozlišují 
písmeny velké abecedy, p itom se nemohou ani z ásti p ekrývat. Hranice rozsahu 
v cného b emene k ásti pozemku ned lí hranici parcely. 

Výkaz dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí

17.13 Vzor výkazu dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí 

a) varianta pro více nabyvatel
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b) varianta pro jednoho nabyvatele 

17.14 Výkaz dosavadního a nového stavu údaj  katastru nemovitostí obsahuje údaje 
stanovené tiskopisem Ú adu.

17.15 V dosavadním stavu se uvedou p íslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a 
zp sobu využití pozemku, typu stavby a zp sobu využití stavby se uvedou v novém 
stavu podle skute nosti v terénu, p i emž se užijí jejich zkrácené názvy podle bodu 1 
až 4.

17.16 V porovnání se stavem evidence právních vztah  se ke všem nov  odd lovaným
parcelám (nebo k jejich souboru odd lovanému pro stejného nabyvatele) p i adí údaje 
o parcelních íslech, íslech list  vlastnictví, vým rách a ozna ení díl  parcel podle 
evidence právních vztah , které budou podkladem pro sepsání listin. Slu uje-li se do 
nové parcely celá dosavadní parcela, uvede se ve sloupci Ozna ení dílu slovo „celá“. 
Odd luje-li se z jedné parcely více díl , které se v novém stavu slu ují do jedné 
parcely, uvede se ve výkazu dosavadního a nového stavu jen sou et jejich vým r.

17.17 U parcel zjednodušené evidence se uvede spole n  (pro celý sloupec) nebo, je-li to 
pot eba, jednotliv  u parcelního ísla p vod t chto parcel podle bodu 7.3, pop ípad
název p vodního katastrálního území. 
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Seznam sou adnic

17.18 Vzor seznamu sou adnic

 Seznam sou adnic (S-JTSK) 

íslo bodu Y X Poznámka 

44-5 643286,14 1197024,24 sloupek plotu 
45-13 643270,59 1196957,87 sloupek plotu 
7 643365,10 1196958,67 roh zdi 
8 643310,22 1196957,31 sloupek plotu 
9 643374,55 1197025,84 kamenný hrani ní znak 
12 643350,50 1196958,45 zabet. železná trubka 
13 643330,42 1196957,88 zabet. železná trubka 
14 643351,38 1197025,42 zabet. železná trubka 
15 643331,23 1197025,07 zabet. železná trubka 
16 643311,85 1197024,71 zabet. železná trubka 
17 643290,62 1196986,78 kolík 
18 643318,08 1196987,73 do asn  kolík - bod ohrožen stavební inností
19 643317,85 1197007,64 do asn  kolík - bod ohrožen stavební inností
21 643311,44 1197007,58 zabet. železná trubka 
22 643310,95 1196987,48 zabet. železná trubka 

17.19 Seznam sou adnic obsahuje sou adnice bod  nové hranice a sou adnice kontrolních 
bod . V seznamu sou adnic se uvád jí ísla bod  a jejich sou adnice v po adí Y a X. U 
nových bod  zm ny lze uvád t jen vlastní ísla, u bod  ur ených v p edcházejících
záznamech podrobného m ení zm n se uvád jí ísla úplná nebo ísla zkrácená, 
obsahující na prvém míst íslo p íslušného záznamu podrobného m ení zm n
odd lené poml kou od vlastního ísla bodu (u obou ísel se vynechají po áte ní nuly).
Nejsou-li sou adnice ur eny v S-JTSK, uvád jí se v místním systému. Druh systému se 
uvede u nadpisu „Seznam sou adnic“.

17.20 Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického 
znázorn ní nebo tvo í samostatnou ást geometrického plánu. Podle pot eby se doplní 
dalším sloupcem se stru nou poznámkou (nap íklad zp sob ozna ení bodu v terénu, 
pokud není u všech bod  stejný, nebo pokud není ze zobrazení z ejmý). 

Výkaz údaj  o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového 
stavu

17.21 Výkaz údaj  o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 
nového stavu Výkaz údaj  o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách (BPEJ) k 
parcelám nového stavu obsahuje parcelní íslo zem d lského pozemku v novém stavu 
podle katastru, pop ípad  podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a vým ru dílu 
parcely p íslušejícího k tomuto kódu. Je-li díl parcely katastru nebo parcely 
zjednodušené evidence v novém stavu porovnání se stavem evidence právních vztah
v geometrickém plánu d len hranicí BPEJ, uvádí se také vým ra, která v takovém dílu 
odpovídá p íslušnému kódu BPEJ. 

17.22 Výkaz údaj  o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách (BPEJ) se vyhotovuje 
v územích, kde katastr tyto údaje eviduje a v p ípadech, kdy sice nejsou údaje o BPEJ 
v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z podklad  uložených u katastrálního 
ú adu lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu p i adit. 
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17.23 Vzor výkazu údaj  o bonitovaných p dn  ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 
nového stavu (s ukázkou zobrazení pr b hu hranic BPEJ, které není náležitostí 
geometrického plánu). 
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18. Vzory geometrických plán

18.1 Geometrický plán pro vyzna ení budovy 

a) rodinný d m s garáží, která není stavebn  propojena s rodinným domem, a která 
z ásti zasahuje do pozemku jiného vlastníka, 
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b) rekrea ní objekt, který z ásti zasahuje do pozemku koryta vodního toku. 
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18.2 Geometrický plán pro vyty ení hranice pozemku a jeho dopln ní ze zjednodušené 
evidence do souboru geodetických informací 
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18.3 Geometrický plán pro vymezení rozsahu skupiny v cných b emen 
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18.4 Geometrický plán pro vyzna ení vodního díla 
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19. Vzor up esn ného p íd lového plánu 

UP ESN NÝ P ÍD LOVÝ PLÁN 

Vyhotovil: Gekar, a. s.  

Dlouhá 48/1  

747 70 Opava 

íslo plánu: 172-51/2007

Okres:  Ž ár nad Sázavou

Obec:  Sn žné

Katastrální území:  Sn žné na Morav

Náležitostmi a p esností odpovídá právním p edpis m. Katastrální ú ad, katastrální pracovišt  souhlasí  
s o íslováním parcel. 

Mapový list:  ZS-III-12-19
Kód zp sobu ur ení vým r je ur en podle § 69 odst. 2 vyhlášky 
. …./2006 Sb. 

Up esn ný p íd lový plán ov il ú edn  oprávn ný zem m ický inženýr: 

Ing. Petr Klapovský 

Souhlas katastrálního ú adu, katastrálního pracovišt  potvrdil: 

Ing. Ond ej Malík 

Dne: 22. srpna 2007 íslo: 107/2007 Dne: 2. zá í 2007 íslo: 365/2007Vlastník m byla poskytnuta možnost seznámit se s 
návrhem pr b hu hranic a dalšími výsledky tohoto 
up esn ného p íd lového plánu. Ú edn  oprávn ný zem m ický inženýr odpovídá za odbornou úrove

up esn ného p íd lového plánu, za dosažení p edepsané p esnosti a za 
správnost a úplnost náležitostí podle právních p edpis .

Jeden prvopis up esn ného p íd lového plánu a p edepsané 
p ílohy jsou uloženy u katastrálního ú adu, katastrálního 
pracovišt .
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