
Jan Matějka: geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ROZDĚLENÍ POZEMKU 

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ÚSTECKÝ KRAJ 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:          Jan Matějka 

 

Vedoucí bakalářské práce:     Ing. Pavel Černota 

 

Ostrava          2010 

 



Jan Matějka: geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Matějka: geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Pavlu Černotovi za cenné rady při tvorbě a 

zpracování bakalářské práce. Poděkování patří i firmě Tomáše Heteše, u kterého 

jsem svojí bakalářskou práci měřil a který mi poskytl všechny potřebné materiály a 

technické prostředky. 

 



Jan Matějka: geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010   4 

ANOTACE 

 

V předloţené práci popisuji vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku v katastrálním území Varnsdorf. Práce obsahuje dvě hlavní části. První 

část je věnována teoretickým základům a souvislostem, které jsou zapotřebí při 

vyhotovení geometrického plánu. Druhá část popisuje samotného vyhotovení 

geometrického plánu, která zahrnuje popis lokality, vyhledávání podkladů, vlastní 

měření, grafickou část a samotné zpracování geometrického plánu. Dalšími částmi 

jsou ověření a potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí, rozdělení pozemku 

 

SUMMARY 

 

The thesis describes formation of geometric plan for dividing landed estate 

in cadastral district Varnsdorf. The thesis includes two main parts. The first part 

focuses on teoretical basics and their coherences which are needed during 

geometric plan. The second part describes geometric plan formation itself. It 

includes locality description, basics spotting, measuring, graphical part and 

geometric plan processing. The next parts of the thesis concerns with verifying and 

vindication of geometrical plan by the land registrer. 

 

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 

KM -  katastrální mapa 

KÚ -  katastrální úřad 

PBP -  polohové bodové pole 

PC -  personal computer (osobní počítač) 

PPBP - podrobné polohové bodové pole 

SGI -  soubor geodetických informací 

S-JTSK - systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI -  soubor popisných informací 

ZPMZ - záznam podrobného měření změn 
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1 ÚVOD 
 

Úkolem této bakalářské práce bylo vyhotovit geometrický plán pro rozdělení 

pozemku v katastrálním území Varnsdorf příslušící pod správu katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk. 

Samotnému vyhotovení geometrického plánu předcházelo zjištění 

dosavadního stavu, zaměření v terénu a vyhodnocení naměřených údajů. 

Převáţnou část vyhotovení geometrického plánu tvoří kancelářské práce. 

Zpracovaný geometrický plán je zkontrolován a ověřen úředně oprávněným 

zeměměřickým inţenýrem a předán k posouzení správnosti údajů na katastrální 

pracoviště Rumburk.  

Měření bylo prováděno u geodetické firmy Geodetická kancelář Tomáš 

Heteš, kde mi byly zapůjčeny měřické přístroje a pomůcky.  
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2. UŽIVATELSKÉ PROGRAMY A POUŽITÁ TECHNIKA 
 

2.1 Program 

 

  GEUS je programový systém pro geodetické výpočty s moţnostmi malého 

CAD pro tvorbu map velkých měřítek se zvláštní specializací na práce v katastru 

nemovitostí. 

Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických 

plánů (ortogonální a polární metoda včetně volného stanoviska, protínání ze 

směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, spuštění 

kolmice z bodu k přímce) a výpočty základních typů polygonových pořadů.  

Dále umoţňuje digitalizaci pomocí většiny existujících digitizérů včetně  

X-Planu. Výpočty jsou dokumentovány výpočetním protokolem s moţností kontroly 

mezními odchylkami buď dle dřívějších metodických návodů pro tvorbu ZMVM, 

nebo dle vyhlášky 190/1996 Sb. v nejnovějším znění. Výjimku tvoří klasický 

výpočet polygonových pořadů, kde zatím nejsou mezní odchylky kontrolovány. 

Výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu editovat. Veškeré body dotčené 

výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické části programu, do které se lze 

přepnout v libovolném místě programu. 

 

Grafická část: 

  GEUS je také jednodušším zeměměřickým CAD systémem. Jeho největší 

výhodou je přímá specializace na oblast tvorby map o úplném základu. Do těchto 

vlastností patří především bezproblémová změna měřítka mapy bez ztráty 

informací a vzhledu, vyspělá spolupráce se seznamy souřadnic, včetně změny 

kresby reagující na změny souřadnic ve výpočtech apod. 

Umoţňuje tvorbu výkresu na úroveň účelových map bez omezení počtem 

objektů. Velikost výkresu je omezena pouze dostupnou pamětí a výkonností 

počítače. 
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Program obsahuje téměř všechny značky dle mapového klíče původní ČSN 

(a samozřejmě také všechny značky pro tvorbu katastrální mapy). Lze vytvářet 

bloky kresby, které se chovají jako značka, a tím vytvářet vlastní značky. Kresbu 

lze dělit aţ do 64 vrstev. Mimo jiné lze provádět následující akce: hromadná 

editace kresby, výběry a filtrace prvků přes číslo bodu, barvu, vrstvu, kód značky 

atd.  

Veškeré vlastnosti prvků (vrstvu, barvu, typ čáry, značku a způsob 

umisťování značky) lze měnit pomocí jednoho tlačítka pro zvolení "stylu kresby". 

Tyto styly kresby jsou pod plnou kontrolou uţivatele. To vše umoţňuje snadnou 

standardizaci struktury kresby v rámci firmy a hlavně pro vytváření map ve formátu 

VKM (Výměnný formát Katastrální Mapy).  

Program podporuje vytváření mapových listů S-JTSK. Kresbu lze exportovat do 

formátů DXF (např. AutoCAD, MicroStation, AutoSketch...), VTX + STX (KOKEŠ, 

Geoplot ...). Import kresby je moţný z formátu DXF: import umoţňuje přenos linií, 

textů. Pomocí převodních tabulek lze definovat i převod vrstev, barev, typů čar  

a také značek. Lze tedy importovat i DKM (digitální katastrální mapa) z formátu 

VKM nebo DXF [4]. 

 

2.2 Přístroje 

 

Totální stanice Leica-TC600 je vhodná pro všechny aplikace běţné 

geodetické praxe. Vyznačuje se jednoduchou obsluhou a kvalitním softwarovým 

vybavením. Zpracování a robustní provedení dovoluje její pouţití v náročných 

podmínkách. 

Leica-TC600 má interní paměť, do které se ukládají výpočetní konstanty, 

provozní podmínky, měřené jednotky a podobně. Data se ukládají v interní paměti, 

nebo máme moţnost přenosu do externího zařízení např. PC. 
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Tento přístroj nabízí rozsáhlé programové vybavení (orientace na 5 bodů, 

plochy a objemy, volné stanovisko na 5 bodů, oměrné míry, nepřístupná výška, 

referenční přímka atd.) 

Naměřené hodnoty zobrazuje přehledný LCD displej. 

Klávesnice slouţí k zadávání kombinací zobrazovaných údajů. 

 

Technické parametry: 

                                    

Měření délky 

Přesnost 3mm + 2ppm 

Měření úhlu 

Přesnost ± 5mgon 

Dosah totální stanice na 1 hranol 3 500 m 

 

 

Obr. č.1 – Totální stanice Leica-TC600 
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3 GEOMETRICKÝ PLÁN 

 

3.1 Definice GP 

 Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a 

jiných listin ke změnám dle [2] a spolu se záznamem podrobného měření změn je 

podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru 

popisných informací. 

 Geometrický plán je dle neoddělitelnou součástí listin, podle níţ 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. Náleţitosti upřesněného přídělového plánu stanoví prováděcí právní předpis 

[2].
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3.2  Historie GP 

 

Roku 1883 byl vydán zákon číslo 83/1883 říšského zákoníku o Evidenci 

katastru daně pozemkové, který stanovil, ţe katastrální operát se musí udrţovat 

v souladu se skutečným stavem. Kaţdý drţitel pozemku obdrţel opis svých 

pozemnostních archů, aby věděl, jak je jeho majetek zapsán v katastru, a aby 

mohli stav zápisu konfrontovat se zápisem ve veřejných knihách (např.  

v Pozemkové knize). Současně s tím zákon uloţil povinnost vyznačovat 

pozemkové a stavební parcely ve veřejných knihách shodně s operátem stabilního 

katastru. Jakoukoliv provedenou změnu si v rámci ohlašovací povinnosti museli 

vzájemně sdělovat pracovníci pozemkové knihy a stabilního katastru. Ohlašovací 

povinnost měl i soud a ostatní úřady státní správy. 

Zákonem provedené změny si vyţádaly vytvoření speciálního nástroje, který 

umoţňoval komunikaci mezi justičními a katastrálními orgány, a zároveň byl 

srozumitelný pro širší veřejnost. Z této doby pochází princip geometrického plánu, 

který vznikl pro potřeby jednoznačného geometrického, polohového, rozměrového 

určení změny ve stabilním katastru. Vznikaly a zanikaly i speciální předpisy 

definující přesnost, obsahové a formální parametry geometrického plánu v souladu 

s moderními technickými moţnostmi a technologickými postupy. 

V průběhu let se geometrický plán vyvíjel a měnila se jeho terminologie  

i vlastní podoba. Geometrický plán byl označován jako situační plán, geometrovský 

plán, geometrický situační plán, geometrický (polohový nebo výškopisný) plán, 

geometrický (oddělovací) plán, případně byl nazýván i méně pouţívanými názvy. 

Pouţívání pojmu geometrický plán se ustálilo se vznikem Evidence nemovitostí  

v roce 1964. 

Výrazně se měnila i vizuální podoba geometrického plánu. Všechny 

stejnopisy plánu byly původně zhotoveny ručně jako originály v dokonalém 

kaligrafickém provedení. Postupem času se barevná škála omezila na červeno-

černou tonalitu. Průlom do předchozí dvoubarevné praxe učinila směrnice 
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bývalého ČÚGK ze dne 31. října 1975 č. 400/1975 – 22 pro vyhotovování 

geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, která v § 7 stanovila zásadu 

jednobarevnosti. Tuto zásadu převzala i současná právní úprava [5]. 

 

3.3 Účely, pro které se vyhotovuje GP 

 

GP se dle [2] zhotovuje pro: 

- změnu hranice katastrálního území a hranice území správní jednotky 

v případech, kdy její nový průběh nelze ztotoţnit s průběhem hranice 

parcely, která je jiţ zobrazena v katastrální mapě, 

- rozdělení pozemku, 

- změnu hranice pozemku, 

- vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v 

katastru nebo jen v SGI, 

- určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, ţe jejich 

výsledky nejsou vyuţity pro obnovu katastrálního operátu, 

- doplnění SGI o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, pokud se 

jeho hranice vytyčují a označují v terénu, 

- opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

- upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

- průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

 

3.4 Podklady pro vyhotovení 

 

 Pro vypracování GP je zapotřebí shromáţdit dostupné podklady, které se 

týkají daného území. Podklady pro vyhotovení GP jsou:[2] 

 - aktuální údaje souboru geodetických informací (SGI), 

 - aktuální údaje souboru popisných informací (SPI),  
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 - mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění 

nemovitosti spolu s příslušnými údaji, 

 - ZPMZ 

 - Údaje o bodech polohového bodového pole, 

 - Údaje o BPEJ.                

 

 SGI obsahuje: 

  - Katastrální mapu a její modifikace, 

  - Geometrické plány, 

  - Měřický operát, 

  - Seznam souřadnic podrobných bodů. 

 

SPI obsahuje údaje o: 

 - Katastrálním území (název a číselný kód KÚ, obce, kraje a finančního 

úřadu, souřadnicovém systému), 

 - o parcele (parcelní číslo, výměra parcel, kód způsobu určení a další), 

  - údaje o budově, vodním díle a jednotce, 

- údaje o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva, 

- údaje o právech a údaje s právy související, 

- údaje o pomístních názvech a názvů sídel, 

- údaje o změnách zjištěných při přešetřování změn. 

3.5 ZPMZ 

 

ZPMZ slouţí dle [2] jako podklad pro vyhotovení GP, zápisu změn 

evidovaných v SGI a SPI, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale 

nemění hranice ani obvod staveb, nebo pro opravu chyby v katastru 

katastrálním úřadem. 
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Náleţitosti ZPMZ jsou: 

a) popisové pole 

b) náčrt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpočtech, 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

  f) návrh zobrazení změny, 

 

 

3.5.1 Popisové pole 

    Popisové pole vyplňuje údaje podle předtisku, viz obr 2. 

 

Obr. č. 2 Popisové pole ZPMZ 

ZPMZ se číslují v rámci k.ú. v jedné řadě v rozsahu 0001 aţ 9999. 

Pod popisové pole se uvádí údaje o seznámení vlastníků s označením  

a s průběhem nových nebo změněných hranic.  
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3.5.2 Náčrt 

Náčrt obsahuje zákres geometrického základu, identických bodů, měřické 

sítě, rámu s označením listu katastrální mapy, dosavadního a nového stavu 

polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní čísla, 

označení dílů, mapové značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení  

a oplocení, oměrné a jiné kontrolní míry, náčrt také obsahuje dosavadní i nový stav 

geometrického a polohového určení zemědělských a lesních pozemků 

zjednodušené evidence. 

Náčrt se vyhotovuje v takovém měřítku, aby všechny údaje uvedené na něm 

byly čitelné. Pokud není moţné v daném měřítku některou ze změn zobrazit, tak 

vykreslujeme na okraji náčrtu detail, který je zobrazen ve větším měřítku neţ 

původní zákres. Tento detail se označí velkým písmenem abecedy. 

Náčrt orientujeme stejně jako katastrální mapu, není-li moţné, vyznačíme orientaci 

k severu. 

Základním formátem náčrtu je A4, je-li sloţka větších rozměrů, zkládáme 

podle normy do poţadované velikosti A4 [2]. 

 

3.5.3 Zápisník 

V zápisníku se uvádí: 

- čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických  

a nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

- zaměřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu  

a identických bodů, 

- další kontrolní měřené údaje, popřípadě doplňující popis bodů, 

- údaje o dosaţených odchylkách a porovnání dosaţených a mezních 

odchylek. 

Při pouţití metody GPS můţeme zápisník nahradit výstupem výpočetního 

protokolu ze zpracovatelského programu [2]. 
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3.5.4 Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje: 

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů 

polohopisu katastrální mapy, 

b) údaje o pouţitých metodách výpočtu souřadnic a porovnání dosaţených 

výsledků s mezními hodnotami, 

c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených 

transformací z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

e) výpočet číselně určených výměr, 

f) seznam souřadnic nově určených bodů, 

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

 

 

Pro seznam souřadnic nově určených bodů platí obdobné ustanovení s tím, 

ţe se: 

a) uvádějí souřadnice i těch nově určených bodů, které neleţí na nových 

hranicích, 

b) u všech bodů uvádějí jejich úplná čísla, 

c) u bodů se souřadnicemi S-JTSK uvádí kód kvality. 

Samostatnou částí seznamu souřadnic jsou údaje o bodech, které na 

podkladě výsledků měření mají být při zápisu v katastru zrušeny. Pokud je rušený 

bod nahrazován novým bodem, uvede se tato skutečnost v poznámce údajem  

o čísle nového bodu [2]. 

3.5.5 Záznam výpočtů výměr a parcel (dílů) 

Obsahuje: 

a) číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, 

pokud se nezhotovuje geometrický plán, a označení listu katastrální 

mapy,  



Jan Matějka: geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010   19 

b) sestavení výměr parcel, dílů výpočetních skupin s jejich vyrovnáním  

a kódem způsobu určení, 

c) podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením 

druhu dřívější pozemkové evidence, 

d) případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením 

jeho velikosti a příčiny, 

e) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměru vypočítala [2]. 

 

3.5.6 Návrh zobrazení změny     

  Návrh zobrazení změny v digitální nebo digitalizované mapě se předává ve 

výměnném formátu v digitální podobě. Součástí návrhu zobrazení je návrh změny 

nebo opravy souřadnic a kódu kvality bodů, které budou v katastru zapsány z moci 

úřední, na základě ohlášení vlastníka, nebo návrh na opravu chybného 

geometrického a polohového určení nemovitosti. Rozsah věcného břemene nebo 

skupiny věcných břemen se v návrhu vyznačuje svým obvodem, který tvoří jedna 

nebo více uzavřených křivek. 

  Návrh zobrazení změny s jejím přizpůsobením mapě se pouţije v případě 

katastrálních území, ve kterém je tento způsob zobrazení změn vyhlášen  

a v případě, ţe dochází k hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu, 

například by změna zasahovala do komunikace a neúměrně a nelogicky by ji 

napojením zúţila. 

Ve všech případech musí být nejbliţší body dosavadního stavu, na které se 

nový stav napojuje, současně i zaměřenými kontrolními body. Výpočty spojené  

s přiřazením změny jsou součástí protokolu o výpočtech a splnění kritérií přesnosti 

výsledku zeměměřických činností [2]. 
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3.6 Součásti GP 

 

GP dle[2] obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně a má 

tyto náleţitosti:          

- popisové pole, 

- grafické znázornění, 

- výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

- seznam souřadnic, 

- výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. 

 

3.6.1 Popisové pole 

Popisové pole obsahuje základní identifikační údaje: 

- o účelu, pro jaký je GP zhotovován, 

- o zhotoviteli a čísle plánu, 

- o lokalizaci změny (okres, obec, KÚ a číslo mapového listu), 

- způsob určení výměr parcel a stabilizace navrhovaných nových hranic 

pozemku. 

 

V KÚ s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se na místo čísla 

mapového listu uvádí DKM. Geometrický plán má základní formát A4, plán o více 

stranách se skládá do formátu A4 tak, aby popisové pole bylo vţdy na vrchní 

straně [2]. 

 

3.6.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění vyhotovujeme černou barvou jako kopii, nebo jako 

zvětšeninu KM ve vhodném měřítku se zákresem nemovitosti vzniklé reálným 

rozdělením jedné nebo více nemovitostí při stavu před a po změně s uvedením 

dosavadních i nových parcelních čísel, mapových značek a dalších údajů. Při 
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znázornění dosavadního a nového stavu se dle [1] pouţívají tyto druhy čar a 

mapových značek:  

  - tenká čára 

 a) plná pro dosavadní stav katastrální mapy (kód čáry 0.012), 

 b)  střídavá pro spornou hranici (kód čáry 0.132) a pro zobrazení 

rozsahů právních vztahů k nemovitostem z jiných grafických 

podkladů (kód čáry 0.122), při shodě s hranicí dosavadního stavu 

se zakresluje v nutném rozsahu souběţně s čárou plnou,  

 c)  čárkovaná pro zobrazení rámu mapových listů i s jejich 

označením přidané čáře (kód čáry 0.072). 

  

 - velmi tlustá čára  

 a) plná pro vyznačení nového stavu a nových sluček (k.č. 0.016),  

 b) střídavá pro nový stav sporných hranic a zobrazení rozsahů 

právních vztahů k nemovitostem z jiných grafických podkladů, při 

shodě s hranicí dosavadního stavu se zakreslí souběţně s čárou 

plnou (k.č. 0.126 a 0.136).  

  

  - mapová značka pro hraniční znak v novém i dosavadním stavu (č. 1.05),  

 - značka č. 2.18 pro vnitřní kresbu v rámci parcely (slučka),  

- parcelní čísla (velikost 2 – 3 mm), nová parcelní čísla se uvádí v kulaté 

závorce, 

- značky druhů pozemků a způsobů jejich vyuţití se umisťují nad parcelním 

číslem, 

- rozsah nového věcného břemene se značí mapovou značkou č. 2.28. 

 

V případech, kdy jsou právní vztahy k nemovitostem dosud vyjádřeny na 

jiných mapových podkladech, doplní se grafické znázornění kresbou polohopisu 

z těchto podkladů. Změny průběhu hranic parcel a parcelní čísla se                  
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uvádějí i u parcel zjednodušené evidence. Grafické znázornění se orientuje 

k severu. Zvolíme-li jinou orientaci, vyznačíme ji v GP šipkou s písmenem „S“ [2,3]. 

 

3.6.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN        

Dle [2] obsahuje údaje stanovené tiskopisem Úřadu katastru nemovitostí o 

dosavadním a novém stavu parcel v rozsahu grafického znázornění. Mezi tyto 

údaje patří parcelní čísla, výměra parcely, druh pozemku a způsob jeho vyuţití. 

Dosavadní stav údajů katastru nemovitostí musí vycházet z platných (aktuálních) 

údajů katastru nemovitostí. Ke všem nově odděleným parcelám se přiřazují: údaje 

o parcelním čísle, číslo listu vlastnictví, výměře a označení dílů parcel podle 

evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání právních listin. 

Jméno (název) nabyvatele a jeho adresu uvádíme pod výkazem pouze v případě, 

ţe je spolehlivě známe. Pořadovým číslem u nabyvatele se charakterizuje 

předpokládané právní uskupení nového stavu pozemku mezi více nabyvateli. 

 

3.6.4 Seznam souřadnic 

Obsahuje souřadnice bodů nové hranice a kontrolních bodů. V seznamu 

souřadnic uvádíme čísla podrobných bodů změny, odpovídající číslům bodů 

v grafickém znázornění plánu, a jejich souřadnice buď v systému  

S-JTSK, nebo v místním souřadnicovém systému. Druh systému se uvede  

u nadpisu „Seznam souřadnic“. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich 

souřadnice v pořadí Y a X [1, 2]. 

 

 

3.6.5 Výkaz údajů BPEJ k parcelám nového stavu 

Vyjadřuje informaci o BPEJ vztahující se k parcelám zemědělských 

pozemků nového stavu katastru nemovitostí nebo zjednodušené evidence.  
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U parcel nového stavu můţe být přiřazeno i několik BPEJ, v tom případě je ve 

výkazu uvedeno, jaké výměře z parcely nového stavu je přiřazena konkrétní BPEJ. 

Je-li GP vyhotovován na území, ve kterém nejsou k parcelám přiřazeny 

kódy BPEJ, nebo je podle podkladů uloţených u KÚ nelze přiřadit, výkaz se 

nevyhotovuje. Také se nevyhotovuje u pozemků, které nejsou v KN evidovány jako 

zemědělské pozemky, a v případě, kdy je GP vyhotovován pro vyznačení věcného 

břemene k části pozemku [1]. 

 

3.7 Označování hranic pozemků  

        

Lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem, zpravidla 

kameny s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky ţelezobetonovými  

o rozměru nejméně 80mm x 80mm x 500 mm. Přípustná je i zabetonovaná 

ţelezná trubka o průměru 20 aţ 40 mm. Na tvrdých podkladech (beton, skála) 

označujeme hranice pozemků zapuštěným hřebem, nebo vytesaným kříţkem na 

opracované ploše. V baţinatých územích lze pouţít kůly z tvrdého dřeva.  

Znaky z plastu musejí vyhovovat těmto podmínkám: 

a) hlava má rozměry nejméně 80 mm x 80 mm x 50mm, 

b) noha je z ocelové trubky o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny 

nejméně 3 mm, 

c) celková délka znaku je nejméně 500 mm a noha je opatřena zařízením 

proti vytaţení znaku.  

 

Hraniční znak umisťujeme tak, aby se jeho střed kryl s bodem lomu hranice. 

Za situace, kdy hraniční znak brání uţívání pozemku nebo je umístění nemoţné,  

umisťujeme dle dohody s vlastníkem, nebo se hraniční znak neumisťuje. 

Hranice pozemku se označí tak, aby z kaţdého hraničního znaku bylo vidět 

na oba sousední znaky a aby nebyla na přímých úsecích hranice jejich vzdálenosti 
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větší neţ 200 m. Hranice pozemku označené v terénu jiným způsobem (zdí, 

plotem) není potřeba označovat hraničním znakem. 

Lomové body hranic pozemku, které jsou bezprostředně ohroţeny stavební 

činností, mohou být po dobu výstavby označeny dočasným způsobem s tím, ţe 

vlastník po ukončení prací zajistí jejich označení trvalým způsobem [2]. 

 

3.7.1 Označování hranic obcí 

Hranice obce se označuje: 

a) v hlavních lomových bodech kamennými hranoly o celkové délce 

přibliţně 700 mm s opracovanou hlavou s rozměry 160 mm x 160 mm 

x 100 mm nebo obdobnou značkou z plastu, 

b) u hranic probíhajícím korytem vodního toku, komunikací atd. podle 

potřeby dvěma hraničními znaky tak, aby bod hranice dělil spojnici 

hraničních znaků ve stanoveném poměru, z pravidla na polovinu. 

Hranice obce se nemusí označit hraničními znaky, je-li označena jako 

hranice pozemku [2]. 

 

4 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A TVORBA GP 

 

4.1 Popis lokality 

 

Varnsdorf leţí v nejsevernější části České republiky, ve východní části 

Ústeckého kraje, v okrese Děčín. Leţí 32 km východně od Děčína a 34 kilometrů 

severozápadně od Liberce. Město Varnsdorf má 16 098 obyvatel, výměra katastru 

města je 26,21 km2 [6].  

Dotčený pozemek změnou se nachází v zastavěné oblasti s rovinným 

terénem. Dotčená parcela je 3361. Druh pozemku, na kterém se parcela nachází, 

je zahrada. 
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číslo katastrálního území 776971 

katastrální území Varnsdorf 

výměra katastrálního území 26,21 km2 

zeměpisná šířka 50° 53' s. š 

zeměpisná délka 14° 37' v. d 

Správa katastrálního území Varnsdorf spadá pod Katastrální úřad pro 

Ústecký kraj. Katastrální pracoviště Rumburk. 

 

adresa: Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk 

kontakt: Tel: 412332019     Fax: 412333621      e-mail: kp.rumburk@cuzk.cz 

 

4.2 Vyhledání podkladů 

 

Údaje byly získány z Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, kam byla zaslána elektronická ţádost o poskytnutí informací 

z katastru nemovitostí pro vyhotovení geometrického plánu. V ţádosti je obsaţeno 

přidělení čísla ZPMZ, dále informace o přidělení dvou poddělení z kmenové 

parcely č. 3361 a výřez Katastrální mapy ve výměnném formátu. 

 

Obdrţené informace: 

Číslo ZPMZ:  4330 

Nové poddělení:  3361/1 

                                  3361/2 

Výměnný formát katastrální mapy (soubor*vfk)  
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Obr. č. 3 Výchozí situace 

 

 

4.3 Geometrický základ měření 

 

Jako geometrický základ byly vyuţity body PBPP v blízkosti zaměřovaného 

území, jedná se o body číslo 544 00000 2339 a 544 00000 2331, body jsou 

součástí přílohy č. 3 – Místopis bodů. 



Jan Matějka: geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010   27 

Před vlastním měřením se v kanceláři provedlo zhodnocení napojení změny 

do systému S-JTSK, import vyuţitých dat do paměťové karty totální stanice  

a výběr vhodných měřických pomůcek. 

 

4.3 Použité metody a vlastní měření  

 

Po dojezdu na určené území proběhla rekognoskace dané lokality, zvolení 

vhodné metody měření a navrţení umístěni stanovisek. Byla nalezena poloha 

bodů v terénu, stabilizace a signalizace.  Vlastní měření probíhalo v odpoledních 

hodinách za slunečného počasí, slabého větru a teploty v rozmezí 5-7°C . 

Po zvolení a umístění stanovisek byla stanoviska stabilizována. Bod 4001 

byl stabilizován hřebem v silnici a bod 4002 kolíkem v trávě. Poté se z bodu 4001 

orientovalo na body PBPP 2331 a 2339 a pomocí polární metody se napojilo na   

S-JTSK. Bod 4002 byl zaměřen polární měřickou metodou z bodu 4001. Kontrolně 

bylo z bodu 4002 orientováno na bod PBPP 2331 a na stanovisko 4001. 

Stanoviska byla určena s přesností, která vyhovuje střední souřadnicové chybě    

m x,y= 0,14 m. 
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Obr. 4 Výřez náčrtu se stanovisky a jejich orientací 

 

Podrobné body byly měřeny ze stanovisek 4001 a 4002. Vzájemná poloha 

podrobných bodů byla ověřena metodou kontrolní oměrná. 

 

4.4 Zpracování naměřených údajů 

Naměřené hodnoty byly přeneseny do počítače pomocí programu LAICA 

Geo Office a zpracovány v programu GEUS. Výpočty jsou dokumentovány 

výpočetním protokolem. 

Souřadnice určovaných bodů jsou vypočteny v metrech a zaokrouhleny na  

2 desetinná místa. Body jsou v systému S-JTSK a zaměřeny kódem kvality  

3 a 6. Kód kvality je dle vyhlášky č.164/2009 Sb. 
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Naměřené hodnoty jsou uvedeny v zápisníku, který je součástí ZPMZ. 

Zpracované údaje charakterizuje protokol o výpočtech (Příloha č. 2 – ZPMZ), který 

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,  

 – seznam souřadnic nových a pomocných bodů,  

 – seznam souřadnic rušených bodů.  

 

Výpočet výměr parcel charakterizuje po protokolu o výpočtech záznam 

výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), viz Příloha č. 2 – ZPMZ.  

Grafická část práce proběhla v programu Geus. Do původní mapy (formát 

vfk.) byla dokreslena změna. Nový stav pozemku je zakreslen tlustou čárou 

a příslušné označení parcel uvedené podlomením kmenového čísla zapsaného 

v elipse. Vzniklý polní náčrt je součástí ZPMZ (příloha č. 2). 
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Obr. č. 5 Export souboru výměnného formátu 

 

Návrh zobrazení změny se při práci v DKM předkládá ve výměnném formátu 

katastru. Obrázek č. 5 znázorňuje zobrazení změny v tomto souboru, jehoţ prvky 

mají náleţité atributy.  

 

5 OVĚŘENÍ GP A JEHO PŘÍLOH 
 

Katastrální úřad poskytuje pro tvorbu GP: 

- přidělené číslo ZPMZ, čísla bodů podrobného bodového pole a parcelní 

čísla nové parcely 

- poskytuje nezbytné podklady v plném rozsahu ve výměnném formátu nebo 

formě rastrových dat, popřípadě reprografických kopií [2]. 

 



Jan Matějka: geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010   31 

U kaţdý geometrického plánu musí být ověřeno, ţe byl vyhotoven podle 

platných právních předpisů. Ověření se provede doloţkou, umístěnou v popisovém 

poli geometrického plánu: „náleţitostmi a přesností odpovídá právním předpisům“. 

Ověření můţe provést jen úředně oprávněný zeměměřický inţenýr, který odpovídá 

za odbornou úroveň GP, za dosaţení předepsané přesnosti a za správnost  

a úplnost náleţitostí podle právních předpisů. Nesprávným ověřením se dopouští 

porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Ověření odborné správnosti výsledků 

zeměměřických činností se vyznačuje na všech dokladech, tvořících výsledek 

těchto činností, a to v pravém dolním rohu poslední strany [1].  

 

 

Takto vyhotovený geometrický plán (příloha č. 1) se předkládá na příslušné 

katastrální pracoviště Varnsdorf v počtu o jednu kopii víc, neţ je poţadavek 

objednatele. Spolu s ţádostí o potvrzení GP doručujeme záznam podrobného 

měření změn. Ověření geometrického plánu vyznačí ověřovatel předepsaným 

způsobem v popisovém poli geometrického plánu a ostatních stejnopisů. 

 

6 POTVRZENÍ GP KÚ 
 

O potvrzení geometrického plánu ţádá jeho ověřovatel na předepsaném 

tiskopisu příslušný katastrální úřad. Přílohou ţádosti jsou nejméně tři stejnopisy 

GP a ZPMZ. 

Potvrzení geometrického plánu znamená, ţe katastrální úřad prověřil 

správnost očíslování všech parcel dosavadního i nového stavu údajů katastru 

nemovitostí, ţe s tímto očíslováním souhlasí a bere za něj odpovědnost. 

Katastrální úřad přezkoumává zejména správnost a úplnost náleţitostí GP, úplnost 

příloh, úplnost dokladů o přesnosti výsledku zeměměřických činností a další zjevné 

nedostatky. 
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Údaje o potvrzení GP obsahují číslo řízení, datum, jméno, příjmení a podpis 

zaměstnance pověřeného potvrzováním GP a otisk razítka katastrálního úřadu se 

státním znakem. 
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8 ZÁVĚR 
 

V této bakalářské práci jsem měl za úkol vyhotovit geometrický plán (příloha 

č.1) pro rozdělení pozemku v katastrálním území Varnsdorf. Navrhovaná změna 

byla upřesněna objednavatelem. Veškerá měření dané zakázky  

a výsledek mé práce geometrický plán jsou, v souladu s [2] a vyhovují kritériím 

přesnosti. Ověřený a potvrzený geometrický plán a jeho náleţitosti lze pouţít pro 

zápis údajů do katastru nemovitostí. 

Při zpracování teoretického rozboru a praktického vyhotovení 

geometrického plánu jsem se s většími obtíţemi nesetkal.  
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