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ANOTACE 

 

 Ve své bakalářské práci popisuji vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku v katastrálním území Kladná-Žilín. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část 

se zabývá teoretickými základy a souvislostmi, které jsou potřeba při vyhotovení 

geometrického plánu. Druhá část je věnována samotnému vyhotovení geometrického plánu. 

Je zde zahrnut popis lokality, sběr informací potřebných pro vyhotovení, vlastní měření 

změny i jeho zpracování. Dalšími částmi jsou ověření a potvrzení geometrického plánu 

katastrálním úřadem. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, rozdělení pozemku, katastr nemovitostí 

 

 

SUMMARY 

 

In my bachelor thesis, I describe a process of creation of a geometric plan for dividing 

a piece of land in the Kladná-Žilín cadastral boundary. The work is divided into two major 

parts. The first part is concerned with theoretical fundamentals and contexts that are necessary 

in the process of geometric plan making.  The second part deals with the generating of the 

geometric plan itself.  Descritpion of the locality, gathering of the necessary information and 

concrete surveying of the transition are included as well as the elaboration process. Remaning 

parts represents validation and certification of a geometric plan by the Land Register Office.  

    

Keywords: geometrical plan, dividing of lands, land registry  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

BPEJ -  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

DKM -  digitální katastrální mapa 

GP -  geometrický plán 

KN -  katastr nemovitostí 

KMD -  katastální mapa digitalizovaná 

KÚ -  katastrální úřad 

PBP -  polohové bodové pole 

PC -  personal computer 

PPBP -  podrobné polohové bodové pole 

SGI -  soubor geodetických informací 

SPI -  soubor popisných informací 

S-JTSK - systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ZBP -  základní bodové pole 

ZPMZ - záznam podrobného měření změn 

 



Tomáš Hoffmann: geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010 1 

1. ÚVOD 
  

 Cílem této bakalářské práce je vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemků v 

katastrálním území Kladná-Žilín ve Zlínském kraji. Předmětem změny jsou parcely 455/6 a 

1945/3 ve vlastnictví města Luhačovice. Geometrický plán bude sloužit k zápisu stavby 

vodojemu a přilehlého pozemku do katastru nemovitostí. Katastrální uzemí Kladná-Žilín 

přísuší pod správu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské 

Klobouky. V tomto katastrálním území je podkladem katastrální mapa digitalizovaná. 

 Hlavní část geometrického plánu tvoří vyhodnocení naměřených údajů a výpočet 

souřadnic podrobných bodů. 

Zpracovaný geometrický plán je zkontrolován a ověřen úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem a nasledně předán katastrálnímu pracovišti Valašské Klobouky k posouzení 

správnosti údajů. 
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2. TEORETICKÉ ZÁKLADY A SOUVISLOSTI PŘI 

TVORBĚ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

 

 Teoretické základy a souvislosti při tvorbě geometrického plánu obsahují tyto části: 

 – Definice GP 

 – Historie GP 

 – Poskytování údajů z katastru nemvitostí 

 – Obecné zásady při vyhotovení GP   

 – Záznam podrobného měření změn 

 – Náležitosti geometrického plánu 

 

 

2.1 Definice GP 

 

 Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin 

ke změnám podle § 73 odst. 1 vyhl. č. 26/2007 Sb. a spolu se záznamem podrobného měření 

změn je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru 

popisných informací.  

 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle níž má být proveden zápis 

do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán není 

nutné vyhotovit v případě, kdy jsou do katastrální mapy doplňovány parcely na základě 

upřesnění či rekonstrukce přídělů provedených podle zvláštního právního předpisu. V těchto 

případech budou parcely do katastrální mapy zobrazeny na základě upřesněného přídělového 

plánu. Náležitosti upřesněného přídělového plánu stanoví prováděcí právní předpis. 

 Geometrický plán musí být ověřen, aby svými náležitostmi a přesností odpovídal 

platným předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel.[1] 

 

 

 



Tomáš Hoffmann: geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010 3 

2.2 Historie GP 

 

 Dne 20. dubna 1785 vydal císař Josef II patent, který se stal podkladem pro první 

katastrální mapování v našich zemích – vzniká Josefský katastr, který rozdělil naši katastrální 

historii na dvě éry : období bez měření znamenající sdělování katastrálních údajů pouze ústně 

s odhadovanými katastrálními výnosy, a na období s měřením, které katastrální problematiku 

buduje na exaktních základech. To první období trvalo od roku 1022 do vyhlášení Josefského 

katastru v roce 1789.  

 Druhé období trvá od roku 1789 dodnes. I když se bude technologie měření a technika 

vyvíjet a zdokonalovat jakkoliv, bude trvat zřejmě navždy. 

 Druhým zlomovým okamžikem bylo vydání rozkazu císaře Františka I. z 23. prosince 

1817 o pozemkové dani. Po mnohaletých přípravných pracích začal vznikat stabilní katastr, 

který je právem považován pro svou úroveň za dílo, jímž se můžeme pyšnit nejenom v 

evropském měřítku. Nutno dodat, že podstatná část mapového fondu stabilního katastru je v 

účelové modifikaci užívána dodnes. Pouze na jednu skutečnost se poněkud zapomnělo – na 

potřebu pravidelné aktualizace katastrálního operátu. 

 Z politického hlediska je zlomovým bodem revoluční rok 1848, zvláště jeden jeho 

důsledek : osvobození rolníků. Tím padla izávažná bariéra v dělení nemovitého majetku, 

kterou byl patent z 26. května 1791, znemožňující rozmělňování rustikálního majetku 

 Druhým momentem ovlivňujícím strukturu a organizaci půdního fondu a tím i obsah 

stabilního katastru byl prudký rozvoj silniční a železniční sítě v důsledku prudkého rozvoje 

průmyslu. rozšiřování sídel o továrny, sídlištní celky či předměstí. To vše stabilní katastr 

vstřebával nedokonale a i přes reambulaci katastru roku 1869 pouze částečně. 

 Rozhodujícím legislativním krokem k nápravě výše uvedených skutečností bylo 

vydání zákona z 23. května 1883 číslo 83/1883 říšského zákoníku o Evidenci katastru daně 

pozemkové (jak již bylo zmíněno v úvodu), který stanovil že katastrální operát se musí 

udržovat v souladu se skutečným stavem. Všichni držitelé pozemků obdrželi opisy svých 

pozemnostních archů, aby věděli, jak je jejich majetek zapsán v katastru, a aby mohli stav 

zápisů konfrontovat se zápisy ve veřejných knihách (např. pozemkové knize). Současně s tím 

zákon uložil povinnost vyznačovat pozemkové a stavební parcely ve veřejných knihách 
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shodně s operátem stabilního katastru. Jakoukoli provedenou změnu si v rámci ohlašovací 

povinnosti musely vzájemně sdělovat pozemková kniha a stabilní katastr. Ohlašovací 

povinnost měly i soudy a ostatní úřady státní správy. 

 Tyto okolnosti si nutně vyžádaly vytvoření speciálního nástroje, umožňujícího 

komunikaci mezi justičními a katastrálními orgány, a zároveň srozumitelného i pro poučenou 

laickou veřejnost. Navíc nástroje, jehož tvorba není závislá na omezených kapacitách státních 

orgánů, neboť může být svěřena i odborně kvalifikované soukromé sféře. Též bylo nutno 

upravit některé dosavadní zeměměřické a katastrální zvyklosti tak, aby byly srozumitelné co 

nejširšímu okruhu uživatelů. Z této doby pochází princip geometrického plánu, který vznikl z 

potřeby jednoznačného geometrického, polohového a rozměrového určení změny údaje ve 

stabilním katastru. 

 Pozdější právní a technické předpisy upravující evidování nemovitostí, tj. zákony číslo 

177/1927 Sb. o pozemkovém katastru, 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a v současnosti 

platný zákon 344/1992 Sb. modifikovaly geometrický plán dle dobových okolností. 

 V průběhu více než stovky let existence geometrického plánu se vyvíjela a měnila 

terminologie i podoba vlastního plánu. Postupně byl geometrický plán označován jako 

situační plán, geometrovský plán, geometrický polohový plán, geometrický situační plán, 

geometrický (polohopisný) plán, geometrický (výškopisný) plán, což byl polohopisný plán 

doplněný výškovými kótami podrobných bodů, geometrický (oddělovací) plán, případně i 

méně frekventovanými názvy. Používání jednoduchého a přitom jednoznačného pojmu 

geometrický plán se ustálilo se vznikem evidence nemovitostí v roce 1964. Geometrický plán 

jako terminus technicus et inristicus je vnímán odbornou i laickou veřejností jako 

vyčerpávající a akceptovatelný.[4] 

 

 

2.3 Poskytování údajů z katastru nemovitostí 

 

 Ve znění vyhlášky č. 162/2001 Sb. o poskytování údajů z katastru nemovitostí České 

republiky určuje podmínky poskytování údajů z katastru nemovitostí. ČÚZK poskytuje 

informace, výpisy, opisy a kopie dostupné přímo na katastrálních pracovištích a některé 
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výstupy rovněž prostředníctvím internetu pomocí aplikací Nahlížení do katastru nemovitostí a 

Dálkový přístup do katastru nemovitostí 

 Nahlížení do katastru nemovitostí je na rozdíl od Dálkového přístupu bezplatné a 

volně přístupné všem uživatelům internetu bez jakékoliv registrace. Neumožňuje však 

například Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy, tyto služby Nahlížení do 

katastru neumožňuje. 

 Pracoviště katastálních úřadů poskytují údaje z katastru nemovitostí ve  formě 

veřejných listin. Údaje ve formě digitálních souborů jsou poskytovány pomocí internetu v 

centrální databázi, která je průběžně aktualizována katastrálními pracovišti. 

 

 

2.4 Obecné zásady při vyhotovení GP 

 

 Geometrický plán je neoddělitenou částí listin, dle kterých má být proveden zápis do 

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

 

 

2.4.1 Účely vyhotovení geometrického plánu 

 

 GP se dle [1] zhotovuje pro: 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky (pokud její průběh       

 nelze ztotožnit s průběhem parcely zobrazené v katastrální mapě), 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru nebo jen v SGI, 

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou 

 využity pro obnovu katastrálního operátu 

f) doplnění SGI o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, pokud se jeho hranice vytyčují 

 a označují v terénu, 

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 



Tomáš Hoffmann: geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010 6 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, vymezení rozsahu  věcného 

 břemene k části pozemku. 

 

 

2.4.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

 

 Závazné podklady tvoří aktuální údaje SGI a SPI. Dalšími podklady jsou také ZPMZ a 

údaje o BPEJ. 

 

 

2.5  Záznam podrobného měření změn 

 

 Slouží dle [1] jako podklad pro: 

a) pro vyhotovení geometrického plánu, 

b) zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a v souboru popisných 

 informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod 

 budovy nebo obvod vodního díla  

c) opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

  

Náležitosti ZPMZ jsou: 

 

2.5.1 Popisové pole 

 

 Obsahuje číslo GP složené z čísla ZPMZ, vyhotovitele GP a celého letopočtu, jméno a 

příjmení osoby zodpovědné za zaměření změny, datum a použitý přístroj. Dále je zde uveden 

název obce, název a číslo katastrálního území, souřadnicový systém, způsob označení nových 

hranic a další údaje. 
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Obr. 1 Popisové pole ZPMZ 

 

 

2.5.2 Náčrt 

 

 Obsahuje zákres geometrického základu s označením identických bodů použitých pro 

zobrazení změny, měřickou síť, dosavadní a nový stavu polohopisu, způsob označení hranic, 

parcelní čísla a mapové značky druhů pozemků, značky budov a oměrné a jiné kontrolní míry, 

popř. další související údaje obsahu katastru. Vyhotovuje se v takovém měřítku, aby všechny 

údaje byly zřetelné i při jeho případné reprodukci. Není-li možné v použitém měřítku 

některou část změny zobrazit, vykreslí se na okraji náčrtu detail ve větším měřítku s 

vyznačením vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. 

 

 

2.5.3 Zápisník 

   

 Obsah zápisníku tvoří sořadnice bodů geometrického základu podrobného měření, 

kontrolních, identických a nových bodů, údaje o ověření polohy bodů geometrického základu 

podrobného měření a kontrolních bodů. Dále zaměřené hodnoty určujících a kontrolních 

údajů nových a kontrolních bodů a údaje o dosažených odchylkách a porovnání mezních a 

dosažených odchylek. V případě využití technologie GPS může být zápisník nahrazen 
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výstupem výpočetního protokolu z použitého programu. 

 

 

2.5.4 Záznam výpočtů výměr parcel (dílů) 

   

 Obsahem je vyrovnání dílů číselně určené výměry, sestavení dílčích parcel a plošnou 

srážku podkladu, na kterém byl výpočet výměr proveden. Obsahuje také číslo geometrického 

plánu a označení katastrální mapy, datum, jméno a přijmení, podpis osoby zodpovědné za 

provedení výpočtu.  

 

 

2.6 Náležitosti geometrického plánu 

 

 Geometrický plán dle [1] obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně a 

má tyto náležitosti: 

   

 

2.6.1 Grafické zobrazení 

 

 Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí: 

–  vychází z katastrální mapy, 

– je vyhotovováno černou barvou a ve vhodném měřítku, to zaručuje zřetelnost 

 kresby a čitelnost popisu, 

–  jsou používány značky dle vyhlášky č.26/2007 Sb., 

– vyznačí se délky mezi lomovými body hranic vě vyznačovaných nemovitostí a čísla 

 bodů obsažená v seznamu souřadnic. 

 

 V grafickém znázornění se dle 10.1 přílohy [1] používají tyto druhy čar: 

–  tenká čára pro dosavadní stav KM, 

– střídavá čára pro spornou hranici a pro zobrazení právních vztahů k nemovitostem, 



Tomáš Hoffmann: geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010 9 

– čárkovaná pro zobrazení rámů mapových listů, 

–  velmi tlustá čára pro zobrazení nového stavu hranic; plná čára pro vytyčené hranice  

 pozemku, střídavá čára pro nový stav 

 

 

2.6.2 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

 

 Dle [1] obsahuje údaje stanovené tiskopisem Úřadu katastru nemovitostí o 

dosavadním a novém stavu parcel v rozsahu grafického znázornění. Údaje o dosavadním 

stavu obsahují parcelní čísla, výměru parcely, druh pozemku a způsob využití. Tyto údaje 

musí být totožné s aktuálním stavem údajú katastru nemovitostí. Parcely, které jsou nově 

odděleny, dostanou přiřazeny údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a 

označení dílů parcel dle evidence právních vztahů. 

 

 

2.6.3 Seznam souřadnic 

 

 Obsahuje souřadnice bodů nové hranice a kontrolních bodů. Seznam souřadnic 

obsahuje souřadnice, které jsou uváděny v pořadí Y a X v S-JTSK v metrech. Jsou 

zaokrouhlena  na dvě desetinná místa. U nových bodů změny se uvádí pouze vlastní čísla, 

kdežto u bodů z předcházejích záznamů podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo 

zkrácená. Pokud nejsou souřadnice v systému S-JTSK, uvedou se v místním systému. Použitý 

systém souřadnic se  uvádí na začátku dokumentu.[1],[2] 

 

 

2.6.4 Výkaz údajů BPEJ k parcelám nového stavu 

 

 Bonitovaná půdně ekologická jednotka se skládá z pětimístného číselného kódu. 

Každá číslice osbsažená v tomto kódu udává specifickou hodnotu přiřazenou těmto kritériím: 

– klimatický region (první číslice) 
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– hlavní půdní jednotka (druhá a třetí číslice) 

– náklon a expozice ke světovým stranám (čtvrtá číslice) 

– hloubka půdy (pátá číslice) 

 

 Tato kritéria májí vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a tudíž i její 

ekonomickou hodnotu. 

 Samotný výkaz obsahuje parcelní číslo nového stavu dle KN a kód BPEJ. Dále 

výměru dílů parcely dle kódu, jenž je parcele příslušný. 

 

 

2.6.5 Ověření a potvrzení geometrického plánu 

 

 U geometrického plánu musí být ověřeno, že byl vyhotoven podle platných právních 

předpisů. Ověření může provést jen úředně oprávněný zeměměřický inženýr s pětiletou praxí 

v oboru a oprávněním používat kulaté razítko. 

 

 O potvrzení geometrického plánu žádá oprávněný zeměměřický inženýr příslušný 

katastrální úřad. Geometrický plán je úřadem potvrzen, pokud v něm nebyly zjištěny zjevné 

vady a je v souladu s údaji záznamu podrobného měření změn. Úřad potvrdí všechny jeho 

ověřené kopie, uvede položku knihy geometrikých plánů, datum, jméno a otisk razítka 

katastrálního úřadu se státním znakem a podpis pověřeného zaměstnance. Jeden stejnopis 

geometrického plánu s přílohami si katastrální úřad ponechá pro další využití. Ostatní 

stejnopisy  vrátí ověřovateli.[2] 
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Obr. 2 Žádost o potvrzení GP 

 

 

 

3. VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

 

  Práce při vyhotovování geometrického plánu lze rozdělit do několika částí: 

– přípravné práce 

– zaměření změny v terénu 

– zpracování naměřených dat 

 

 

3.1 Přípravné práce 

 

 Přípravné práce jsou charakterizovány popisem lokality, získáním podkladů a 

geometrickým základem měření. 
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3.1.1 Popis lokality 

  

 Vesnice Kladná Žilín je místní část města Luhačovice a název Kladná-Žilín nese také 

její katastrální území. Nachází cca 5 km východně od Luhačovic na rozhraní Bílých Karpat  a 

Vizovických vrchů. Vesnice s 218 obyvateli má rozlohu 828,3 ha.[3] 

 Dotčený pozemek se nachází 400 metrů východně od zastavěné části obce na 

vyvýšeném místě. Změnou dotčené parcely jsou 455/6 a 1945/3. 

 

Číslo katastrálního území:   664944 

katastrální území:   Kladná-Žilín 

výměra katastrálního územi:  828,3 ha  

zeměpisná šířka:   49°   5' 16'' 

zeměpisná délka:   17° 47' 24'' 

 

Správa katastrálního území Kladná-Žilín spadá pod: 

Katastální úřad pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, 

Katastrální pracoviště Valašské Klobouky 

 

adresa:  Československé armády 259, 766 01 Valašské Klobouky  

kontakty: Tel: 577311227  Fax: 577311228   

e-mail:  kp.valklobouky@cuzk.cz 

 

 

3.1.2 Získání podkladů 

  

 Bylo kontaktován Katastrální úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské 

Klobouky, které provádí správu katastru nemovitostí České Republiky pro katastrální území 

Kladná-Žilín, aby poskytlo informace nezbytné pro vyhotovení geometrického plánu. Byla 

zde zaslána žádost v elektronické podobě o přidělení čísla ZPMZ. Dále o přidělení dvou 

poddělení kmenové parcely č. 455 a nové stavební parcely č.249, a také výřez katastrální 

mapy ve výměnném formátu.  
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 Obdržené informace byly následující: 

Číslo ZPMZ:  155 

nové poddělení: 455/11 

   455/12 

   st.249 

Výměnný formát katastrální mapy (soubor *.vfk) 

 

 

 

 

Obr. 3 Výchozí situace 
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3.1.3 Geometrický základ měření 

 

 Jako geometrický základ měření byl využit trigonometrický bod (obrázek 4) 

nacházející se v blízkosti zaměřovaného území, jedná se o bod č. 10 Zarušavy. A dále body 

PBPP 523 a 544, všechny tyto body jsou součástí přílohy č. 3 – Místopisy bodů. 

 Před měřením bylo v kanceláři provedeno zhodnocení možností napojení změny do 

systému S-JTSK, výběr vhodných měřických pomůcek a import potřebných dat na 

záznamové médium totální stanice pomocí programu  SDR-LINK. 

 

 

 

Obr. 4 bodové pole (TL 4509) 
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3.2 Zaměření změny v terénu 

 

 Kapitola Zaměření změny v terénu popisuje přístroje, které byly použity k zaměření 

změny, jejich technické parametry a dále popis vlastního měření. 

 

 

3.2.1 Použité přístroje 

 

 Pro realizaci měření byl využit přístroj SOKKIA SET 530 RK (obrázek č.5). Jedná se 

o elektronickou totální stanici umožňující měření bez optického hranolu až do vzdálenosti 

100m a více. Dosah dálkoměru na hranol je 5000m. Celková kapacita paměti je 10 000 bodů, 

ta jde ale rozšířit pomocí jednotky pro paměťové karty (Flash Memory Card). Na kartu o 

kapacitě 8MB je možno uložit 72 000 bodů, přičemž je možno použit kartu do kapacity až 

64MB.  

Displej (192 x 80 pixelů) poskytuje dobrou viditelnost jak při různých teplotách, tak i při 

přímém slunečním osvětlení. Vodotěsnost odpovídá standardu IP66. Přístroj je rovněž 

vybaven „trojosým“ kompenzátorem (kolimační funkce koriguje výchylku mechanické osy 

teleskopu). [5] 

 

 

 Technické parametry: 

 

 měření délek:  přesnost při bezhranolovém měření ....... ± (3mm+2ppm) 

    přesnost při použití hranolů .................... ± (2mm+2ppm) 

 měření úhlů:  přesnost .............................................. standardní odchylka 

15cc 

 

 

 Pomocné měřické body byly v terénu stabilizovány měřickými hřeby a ve volném 

terénu byly použity ke stabilizaci dřevěné kolíky. 
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Obr. 5 SOKKIA SET 530 RK 
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3.2.2 Vlastní měření 

 

 Po příjezdu proběhla rekognoskace dané lokality, byla zjištěna poloha bodů v terénu, 

stabilizace a signalizace. Také byla navržena vhodná poloha bodů stanovisek pro zaměření 

změny a zvoleny vhodné metody měření. Vlastní měření poté probíhalo v dopoledních 

hodinách za slunečného počasí a teploty v rozmezí 8° až 10°.  

 

 Pro připojení měření do sítě JTSK byla provedena orientace ze stanoviska OB 4509-

0102 na trigonometrický bod 4509-0100. Pomocné měřické body 4001 a 4002 byly určeny 

polarní metodou z bodu OB 4509-0102. Z bodu 4001 bylo kontrolně orientováno na dva body 

PBP 523 a 544.  Oba pomocné měřické body  byly dočasně stabilizovány dřevěnými kolky s 

hřebíkem. Stanoviska byla určena s přesností, která vyhovuje střední souřadnicové chybě mx,y 

= 0,14 m. 

 Podrobné body byly zaměřeny z obou nově určených pomocných měřických bodů. 

Vzájemná poloha podrobných bodů byla ověřena metodou kontrolních oměrných .  

 

 

 

 

 

Obr. 6 výřez náčrtu se stanovisky a jejich orientací 
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3.3 Zpracování naměřených dat 

 

 Zde jsou popsány programy, jež byly použity ke zpracování dat. Dále výpočetní a 

grafické práce, které zahrnují výpočty a grafické výstupy. 

 

 

3.3.1 Použité programy 

  

 MicroStation 95 

 MicroStation je interaktivní grafický program patřící do skupiny CAD (Computer 

Aided Design – počítačem podporované navrhování). Je určen pro návrh v 2D i v 3D a je 

vyvíjen firmou Bentley Systems. Jako základní formát používá DGN, ale je schopen  využívat 

i jiné formáty běžné v odvětví, například DWG a DXF. Pro ulehčení práce vytváření 

geodetických výkresů byla vyvynuta nádstavba MGEO. Je poměrně jednoduchá a ovládání je 

zřejmé i bez návodu. Zjednodušuje různé kreslící funkce a je potřebná pro načítání 

geodetických souřadnic v systému S-JTSK.  

 

 Groma v. 9.0 

 Geodetický systém pracující v prostředí MS Windows. Systém umožňuje komplexní 

zpracování geodetických dat od surových údajů přenesených z totální stanice až po výsledné 

seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu. Rovněž poskytuje interaktivitu s 

programem Microstation 95 a v našem případě byl využit k výpočetním pracem. Obsahuje 

všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů (ortogonální a polární metoda 

včetně volného stanoviska, protínání ze směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, výměry, 

konstrukní oměrné, spuštění kolmice z bodu k přímce...) a výpočty základních typů 

polygonových pořadů. Všechny operace a výpočty jsou dokumentovány výpočetním 

protokolem s možností kontroly mezními odchylkami a odpovídají požadavkům katastrálních 

úřadů. 
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3.3.2 Výpočetní práce 

 

Výpočet souřadnic bodů  

           Souřadnice bodů byly vypočteny v metrech se zaokrouhlením na 2 desetinná místa . 

Body byly určeny v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální – S-JTSK. Všechny 

změřené podrobné body mají kód kvality 3.  

 Kód kvality vyjadřuje kód charakteristiky kvality souřadnic podrobných bodů digitální 

nebo digitalizované katastrální mapy vyjadřující jejich přesnost nebo původ . Kód kvality tedy 

především není údajem, který by náležel samostatnému podrobnému bodu , ale náleží jen jeho 

souřadnicím, a to ne ve všech případech , ale jen tehdy, jedná-li se o souřadnice obsažené v 

katastru jako vyjádření obsahu platné digitální nebo digitalizované katastrální  

mapy. Kód kvality 3 je dle [1] bod, jehož souřadnice byly určeny se střední souřadnicovou 

chybou mx,y ≤ 0,14 m. 

 

Výpočet výměr parcel  

 Záznam výpočtu výměr dílů a parcel musí dle [1] obsahovat: 

– číslo plánu 

– plošnou srážku podkladu, na kterém byl výpočet výměr proveden 

– vyrovnání výměr ve skupině a sestavení změnou dotčených parcel z dílů podle stavu  

 katastru nemovitostí. 
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Obr. 7 ukázka z protokolu výpočtu výměr parcel 

 

 

Záznam podrobného měření změn 

 Naměřené údaje jsou reprezentovány zápisníkem, který je součástí ZPMZ. Zpracování 

těchto údajů je charakterizováno protokolem o výpočtech. 

Protokol o výpočtech (příloha č. 2 - ZPMZ) dle [1] obsahuje: 

 –       seznam souřadnic bodů JTSK, 

 – určení souřadnic pomocných měřických bodů polární metodou , 

 – určení souřadnic podrobných bodů polární metodou a kontrolní určení bodů , 

 – výpočet průsečíků přímek za účelem napojení změny, 

 – seznam souřadnic přečíslovaných bodů, 

 – ověření přesnosti metodou kontrolních oměrných, 

 – výpočet výměr, 
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 – seznam souřadnic nových a pomocných bodů , 

 – seznam souřadnic rušených bodů. 

 

Popisové pole ZPMZ dle [1] obsahuje: 

 – číslo ZPMZ přidělené příslušným katastrálním úřadem ( č. 155), 

 – zpracovatele geometrického plánu, jméno měřiče, datum měření, použitý  

  přístroj (Sokkia set 530RK), 

 – číslo plánu (č. 155-146/2009),  

 – název obce (Luhačovice), katastrální území (Kladná-Žilín), číslo katastrálního  

 území (664944),  

 – list katastrální mapy (KMD), katastrální úřad (Valašské Klobouky), 

 – změnu dotčené parcely,  

 – způsob označení hranic v terénu, 

 – souřadnicový systém, ve kterém měření probíhalo (S-JTSK) 

 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu  

         Tiskopis obsahuje číslo parcelního čísla podle katastru nemovitostí, kód BPEJ, výměru,  

BPEJ na dílu parcely, výkaz údajů BPEJ je součástí geometrického plánu. 

 

 

Obr 8 Výkaz údajů BPEJ 
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Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí  

           Ve výkazu se uvádí informace o parcele před změnou - dosavadní stav (parcelní číslo, 

výměra, druh pozemku , způsob využití ) a informace po změně - nový stav (parcelní číslo , 

výměra parcely , druh pozemku, způsob využití , způsob určení výměr a p orovnání se stavem 

evidence právních vztahů) 

 

 

Obr. 9 ukázka výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN 

 

 

3.3.3 Grafické práce 

 

 Naměřené hodnoty byly do PC přeneseny pomocí programu SDR-LINK a zpracovány 

v prostředí programu Microstation 95  (viz.bod 3.3.1 použité programy). Do původní mapy ve 

výměnném formátu vfk . byla zakreslena změna, tedy rozdělení pozemku na její nové části.  

Jednotlivé parcely se označily novým parcelním číslem s příslušným podlomením kmenového 

čísla umístěném v elipse. Nový stav je vykreslen tlustou čarou.  

 Zpracováním naměřených hodnot tedy vznikl polní náčrt , který je součástí ZPMZ 

(příloha č . 2) a geometrický plán s grafickým znázorněním (příloha č. 1). Grafická úprava 

geometrického plánu byla provedena na dva samostatné formáty A4, aby byla zajištěna 

přehlednost zobrazených prvků obsahu. 

 Obrázek 10 zobrazuje první část geometrického plánu , která obsahuje výkaz 

dosavadního a nového stavu údajů KN, výkaz BPEJ a popisové pole GP. 
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Obr. 10 První část geometrického plánu 
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 Druhou část (Obrázek 11) tvoří grafické znázornění, které je doplněno seznamem 

souřadnic. 

Obr. 11 Druhá část geometrického plánu 
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 Návrh zobrazení změny se předkládá ve výměnném formátu  katastru nemovitostí. Se 

souborem ve výměnném formátu se katastrálnímu pra covišti odevzdává také textový soubor , 

který obsahuje úplná čísla nových bodů, jejich souřadnice a kódy kvality. 
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4. OVĚŘENÍ GP A PŘÍLOH 

 

 Takto vyhotovený geometrický plán se všemi jeho přílohami je předložen  na 

příslušný katastrální úřad v počtu o jednu kopii více než je požadavek objednatele. Tato kopie 

je založena do katastrálního operátu. Ověření geometrického plánu vyznačí ověřovatel 

předepsaným způsobem v popisovém poli geometrického plánu a ostatních stejnopisů.  

 

 

 

5. POTVRZENÍ GP KATASTRÁLNÍM ÚŘADEM 

 

 Katastrální pracoviště ve Valašských Kloboukách se požádá tiskopisem (Příloha č. 2) 

o potvrzení geometrického plánu. Spolu se žádostí o potvrzení GP se katastrálnímu pracovišti 

doručí stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného měření změn.  
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6. ZÁVĚR 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku v 

katastrálním území Kladná-Žilín. Mým úkolem bylo vyhledání podkladů v dokumentaci 

katastrálního úadu, zaměření změny v terénu, vyhodnocení naměřených údajů a zpracování 

geometrického plánu. Výsledkem je geometrický plán, který obsahuje veškeré náležitosti a 

přílohy, které odpovídají [1]. 
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