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Anotace 
 

 Úkolem mé bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení  

a vyznačení změny hranic pozemku v obci Klimkovice. V první části jsem se zabýval 

obecnými poznatky, dále pak získával podklady pro měření a poté jsem provedl vlastní 

měření. Výsledkem je zpracovaná dokumentace pro zápis do katastru nemovitostí.  

  

 

Klíčová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
 

An assignment of my bachelor work was writing of geometrical plan for division 

and marking of change in land borders in municipality Klimkovice. In the first part I 

focused on general knowledge followed by an acquisition of source materials for 

measurement and finished by an actual measurement. The outcome of the measurement is 

processed documentation for record into real estate cadastre. 

 

Key words: geometrical plan, estate cadastre 
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1 Úvod 

Účelem mé bakalářské práce byl geometrický plán pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Klimkovice.  

Klimkovice jsou město, asi se 4 tisíci obyvateli, vzdálené zhruba 7 kilometrů od 

města Ostravy. Dějiny města sahají až do druhé poloviny 14. století. Součástí města jsou  

3 části, Hýlov, Josefovice a Václavovice. Jsou zde lázně Sanatoria Klimkovice, které jsou 

svou pověstí v širokém okolí hojně navštěvované pro léčbu pohybového ústrojí, 

neurologických nemocí, gynekologických a cévních onemocnění.  

Ve své práci se zabývám rozdělením parcely číslo 88 nacházející se ve středu města na 

ulici Čs. armády. Pozemek je obdélníkového tvaru o rozloze 731 m
2
, okolo protéká 

potůček Polančice. Na přání majitele se má parcela rozdělit na 3 části, kde budou vytyčeny 

4 body ohraničující průjezd přes pozemek.  

K vyhotovení geometrického plánu předchází několik činností jako je zjištění 

dosavadního stavu, získání podkladů pro měření, připojení území na S-JTSK, samotné 

zaměření, zpracování a vytyčení nového stavu v terénu.  

Jelikož je katastrální území Klimkovice zmapováno v digitální podobě, získal 

jsem potřebné podklady z katastrálního pracoviště Ostrava v digitální podobě a zároveň mi 

bylo přiděleno číslo ZPMZ a čísla podělení pro nově vznikající parcely. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1. Zaměřovaná oblast 
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2 Geometrický plán 

2.1 Definice GP dle [3]: 

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden 

zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu nově 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, že svými náležitostmi a přesností odpovídá 

platným předpisům a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel. 

Kopie geometrického plánu, zřetelně jako kopie označená, může být ověřena 

osobou s úředním oprávněním. 

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. 

2.2 Historie GP dle [1]: 

Římský císař Josef II. vydal dne 20.dubna 1785 patent, který se stal podkladem 

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

naší 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.  

První období trvalo od roku 1022, tedy od dob prvních požadavků na odevzdání 

daní knížeti Oldřichu II., do vyhlášení Josefského katastru v roce 1789.  

Druhé období trvá od roku 1789 dodnes. 
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Druhým zlomovým okamžikem bylo vydání rozkazu císaře Františka I.  

z 23. prosince 1817 o pozemkové dani. Po mnohaletých přípravných pracích začal vznikat 

stabilní katastr. Nutno dodat, že podstatná část mapového fondu stabilního katastru je 

v účelové modifikaci užívána dodnes. 

Okolnosti, které měly vliv na náhlé změny ve společnosti a tím i na změny  

v obsahu katastru, lze rozdělit do čtyř skupin: politické, hospodářské, technické a právní. 

Uvedené důvody se podílely na zastarávání stabilního katastru v podstatě již od jeho 

vzniku. 

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

jeho důsledek: osvobození rolníků. Tím padla i závažná bariéra v dělení nemovitého 

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

(poddanského, selského) majetku. Po zrušení nevolnictví mohl i prostý sedlák rozdělovat 

pozemkovou držbu na své potomky a nikoli ji celou předávat prvorozenému synu. 

Druhým zlomovým bodem ovlivňující strukturu a organizaci půdního fondu,  

a tím i obsah stabilního katastru, byl prudký rozvoj silniční a železniční sítě v důsledku 

prudkého rozvoje průmyslu. Tyto okolnosti znamenaly nejenom další dělení pozemků 

komunikacemi, ale i rozšiřování sídel o továrny, sídlištní celky či předměstí. To vše 

stabilní katastr vstřebával nedokonale a i přes reambulanci 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, který stanovil, že katastrální operát se musí udržovat v souladu se skutečným 

stavem. Všichni držitelé pozemků obdrželi i opisy svých pozemnostních archu, 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 zákonem uložit povinnost 

vyznačovat pozemkové a stavební parcely ve veřejných knihách 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 
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poučenou laickou veřejnost. Také 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 i nemovitostí  

a v současnosti platný zákon 344/1992 Sb. modifikovaný 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, 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 je vnímán odbornou i laickou veřejností jako vyčerpávající a akceptovatelný. 

Výrazně se měnila i vizuální podoba plánu. Archaický geometrický plán 

v porovnání se současným působí jako efektní grafické dílo. Všechny stejnopisy 

geometrického plánu byly původně zhotovovány ručně jako originály v dokonalém 

kaligrafickém provedení. Nosným médiem byly voskované tkaniny či pauzovací papír. 

Kreslícím materiálem byly ručně třené tuše. Původní stav a konstrukční čáry se v grafické 

části geometrického plánu znázorňovaly tence černě tloušťky cca 0,05 mm, nový stav 

červeně, konstrukční a oměrné míry modře a měřické přímky tečkovaně černě. Oddělované 

parcely byly zvýrazňovány podbarvením nebo alespoň barevným lemováním. Zcela 

výjimečně se stejnopisy vyhotovovaly reprodukčně. 

Postupem doby docházelo k ekonomizaci procesu tvorby geometrického plánu. 

Barevná škála se omezila na červeno-černou tonalitu, předloha na pauzovacím papíře byla 

rozmnožována reprodukčně na bílý papír. Podstatná většina geometrických plánů byla 

rozmnožována jednobarevně jednoduchými procesy s nutností dodatečné adjustace nového 

červeného stavu. Průlom do předchozí dvoubarevné praxe učinila směrnice bývalého 
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ČÚGK z dne 31. října 1975 číslo 400/1975 – 22 pro vyhotovování geometrických plánů a 

vytyčování pozemků, která v § 7 stanovila zásadu jednobarevnosti. Tuto zásadu převzala i 

současná právní úprava. Další aspekty týkající se parametrů geometrického plánu, jež jsou 

řešeny zákonem č. 200/1994 Sb. a vyhláškou č. 190/1996 Sb., jsou uvedeny v kapitolách 

následujících. 

2.3 Účely vyhotovení geometrického plánu 

Geometrický plán se dle [3] vyhotovuje pro: 

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

nový 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 dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se 

jeho hranice vytyčují a označují v terénu, 

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

 

Geometrický plán se nevyhotovuje pro: 

a) komplexní pozemkové úpravy 

b) u zemědělských a lesních pozemků vedených ve zjednodušené evidenci. 
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2.4 Podklady pro vyhotovení GP 

Podkladem pro vyhotovení geometrického plánu dle [2] jsou: 

a) aktuální údaje souboru geodetických informací (SGI) a souboru popisných 

informací (SPI), 

b) mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších 

pozemkových evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů 

k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyznačeny v SGI a SPI nebo pokud mají 

vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa, 

c) předcházející geometrické plány, měřické náčrty z původního mapování a zápisník 

podrobného měření změn,  

d) údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu 

se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaženy, 

e) údaje o bodech základního polohového bodového pole (ZPBP) a podrobného 

polohového bodového pole (PPBP) a přehled jejich sítě. 

SGI obsahuje dle [2]:  

- katastrální mapu a její modifikace,  

- geometrické plány, 

- měřický operát, 

- seznamy souřadnic podrobných bodů. 

Katastrální mapa [5]: 

- je závazné státní mapové dílo velkého měřítka obsahující body bodového pole, 

polohopis a popis, který zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území tvořící 

předmět katastru nemovitostí. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mapa_velk%C3%A9ho_m%C4%9B%C5%99%C3%ADtka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polohopis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemovitost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD
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SPI obsahuje [2]: 

- soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálním území, parcelách, 

právních vztazích, vlastnících, skutečnostech související s právními vztahy  

a o jiných oprávněných osobách, ohlášených změnách, změnách zjištěných při 

přešetřování změn, při revizi údajů katastru a při obnově katastrálního operátu 

evidované na listech vlastnictví. Dále obsahuje údaje o pomístních názvech a názvů 

sídel. 

2.5 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

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

Geometrický plán dle [6] má tyto náležitosti: 

Popisové pole, které obsahuje: 

a) účel geometrického plánu, 

b) číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření změn, 

čísla podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného 

letopočtu, 

c) u vyhotovitele geometrického plánu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu 

fyzické osoby (popřípadě adresa bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České 

republiky), nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele – fyzické 

nebo právnické osoby, 

d) název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy, 

e) způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede  

u jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic, 

f) údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu. 

V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se 

místo čísla mapového listu uvádí DKM. 
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Grafické znázornění dle [6]: 

- grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje 

zřetelnost kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení, 

přičemž se vždy použijí platné mapové značky. Rozsah grafického znázornění se 

volí tak, aby byla dostatečně zřejmá souvislost změny s jejím okolím. Identické 

body a kontrolní body, které jsou od změny značně vzdáleny, mohou být 

znázorněny schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totožnosti. 

Grafické znázornění dle [6]: 

a) tenká čára  

- plná pro dosavadní stav katastrální mapy, 

- střídavá pro spornou hranici a pro zobrazení rozsahu právních vztahů 

k nemovitostem, 

- čárkovaná pro zobrazení rámů mapových listů, přitom při čáře se uvede 

označení mapových listů, 

b) velmi tlustá čára 

- plná pro nový stav hranic a vyznačení nových sluček,  

- střídavá pro nový stav hranic, 

c) značka pro hraniční znak bodu shodně pro dosavadní i nový stav, 

d) značka pro slučku pro vnitřní kresbu v rámci parcely, 

e) parcelní čísla a označení dílů písmen velikosti 2 mm a 3 mm, nová parcelní 

čísla se zvýrazní oválem a parcelní čísla z mapových podkladů se uvedou 

v kulaté závorce, 

f) značky druhů pozemků a způsobů jejich vyuţití se vyznačí podle údajů 

katastru pro dosavadní stav a podle povahy navrhované změny  

a skutečného stavu v terénu pro nový stav a umístí se nad parcelním 

číslem, 

g) rozsah nového věcného břemene se vyznačí mapovou značkou o specifikaci 

tloušťky čáry 4. 
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Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými 

tenkými plnými čárami, vyznačenými kolmo k rušené čáře. Rušená parcelní čísla  

a mapové značky se podélně škrtnou tenkou plnou čárou. Zanikající slučka se zruší dvěma 

krátkými tenkými plnými čarami, zobrazenými rovnoběžně s čárou, na níž slučka leží. 

Slučka na zanikající vnitřní kresbě se neškrtá. 

Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě nutnosti s použitím 

číselných indexů. 

V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově 

vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů dosažených v seznamu souřadnic. Pokud délku 

mezi lomovými body není možné změřit, uvede se v kulaté závorce délka vypočtená ze 

souřadnic. Číslo bodu se uvede ve formátu použitém v seznamu souřadnic. 

Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí 

se sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmeno S.  

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

- obsahuje údaje stanovené tiskopisem úřadu, 

- uvedou se příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu způsobu využití 

pozemku, typu stavby a způsobu využití stavby se uvedou v novém stavu 

podle skutečnosti v terénu, 

- ke všem nově oddělovaným parcelám přiřadí údaje o parcelních číslech, 

číslech listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle evidence 

právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. 

Seznam souřadnic  

- seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich 

souřadnic v pořadí Y a X. Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí se 

v místním systému,  

- seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž 

grafického znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. 
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Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

- obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v nového stavu podle 

katastru, popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu 

parcely příslušejícího k tomuto kódu. 

Ověření úředně oprávněným zeměměřickým inţenýrem a potvrzení katastrálním 

úřadem. 

Geometrický plán se vyhotovuje způsobem, který zaručí jeho zřetelnost, dobrou 

čitelnost, stálost a schopnost reprodukce. 

Geometrický plán se vyhotovuje na tiskopisech úřadu nebo jako tiskový výstup 

z počítače, který je obsahově shodný a úpravou přiměřený tiskopisu úřadu. 

Geometrický plán má základní formát A4 a vyhotovuje se jen po jedné straně 

podložky. Geometrický plán větších rozměrů se do základního formátu skládá postupem 

podle bodů 3b a 3c podle ČSN 01 3111. Skládání výkresů se provádí, aby složení 

nebránilo prohlížení jednotlivých částí geometrického plánu po jeho spojení s listinou. 

Skládá-li se z více listů nebo archů, tyto se spolu pevně spojí a spojení se překryje 

přelepkou nesoucí na zadní straně geometrického plánu otisk razítka ověřovatele, který je 

umístěný zčásti na nálepce a zčásti na geometrickém plánu samém. 

Nedílnou součástí GP je záznam podrobného měření změn jakožto podklad pro 

samotné vyhotovení GP a pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a SPI, které jsou 

spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemku. 
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2.6 Záznam podrobného měření změn 

 

 

Obrázek č. 2. Hlavička ZPMZ 

Záznam podrobného měření změn je podkladem pro: 

a) pro vyhotovení geometrického plánu 

b) pro 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) pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

Záznam podrobného měření změn obsahuje tyto hlavní části: 

a) údaje popisového pole (záhlaví), 

b) náčrt (dosavadní stav polohopisu katastrální mapy a mapy dřívějších evidencí  

a stav nového stavu kreslených tlustou čarou), 

c) zápisník měření (záznamů naměřených hodnot), 

d) protokol o transformaci, 

e) výpočet (souřadnic, výměr parcel a dílů), 
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f) protokol o splnění kritérií přesnosti výsledku zeměměřické činnosti, 

g) údaje o seznámení s průběhem a označením nových nebo změněných lomových 

bodů hranic pozemků, 

h) návrh zobrazení změny, 

i) ověření provedených prací úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem na 

kopii výstupu z digitálního (nebo klasického) způsobu vyhotovení GP a ZPMZ. 

Téměř všechny součásti ZPMZ se již běžně vyhotovují v digitální formě a takto 

se předávají i na katastrální pracoviště. Pouze pro zpracování náčrtu a údajů popisového 

pole využívá ve značně míře tradiční způsob práce, tj. v papírové formě. 

2.7 Formy poskytování údajů z katastru dle [3]: 

a) nahlížení do katastru nebo ústní informace, 

b)  výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru 

popisných informací a identifikace parcel ve formě veřejných listin, 

c)  ověřené opisy nebo kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde  

o poskytování údajů ve formě veřejných listin, 

d) reprografické kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde  

o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin, 

e) tiskové výstupy v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě 

veřejných listin, 

f)  dálkový přístup 

g)   na technických nosičích dat v případě údajů vedených v elektronické podobě, 

h)  kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle 

posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či 

přídělového nebo scelovacího operátu, 

i)  srovnávací sestavení parcel posledního dochovaného stavu dřívějších 

pozemkových evidencí s parcelami katastru. 
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3 Vypracování geometrického plánu  

3.1 Katastrální území Klimkovice dle [10]: 

Město Klimkovice jsou začleněny územně pod okres Ostrava město a náleží pod 

Moravskoslezský kraj. Úředně žije v katastru tohoto malého města zhruba 4000 obyvatel. 

Klímkovice se dále dělí na čtyři části, Hýlov, Josefovice, Klikmovice  

a Václavovice. 

Město Klimkovice leží v průměrné výšce 252 metrů nad mořem. První zmínku 

o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1377. Celková katastrální plocha obce 

je 1464 ha, z toho orná půda zabírá 66%. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny 

katastru obce.  

Parcela pro rozdělení se nachází v centru města v ulici Čs. armády v údolí kolem 

potůčku Polančice. Parcela je obdélníková o rozloze 731 m2. 
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3.2 Vyhotovení geometrického plánu 

 Vyhotovování geometrického plánu lze rozdělit na: 

a) použité podklady pro vypracování, 

b) rekognoskace terénu, 

c) vlastní měření, 

d) výpočetní práce a vyhotovení GP. 

 

Obrázek č. 3. Parcela před rozdělením. 
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a) Základem pro vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku jsou 

informace z katastrálního úřadu. Protože je v obci Klimkovice katastrální mapa 

v S-JTSK vyjádřená v digitální formě – DKM, zaslal jsem žádost o přidělení čísla 

ZPMZ, o počtu nově vznikajících parcel na parcele č. 88 (přidělení čísla poddělení)  

a výřez katastrální mapy v digitální podobě (vfk). Poté následuje příprava na 

samotné zaměření v terénu. Požadavkem vlastníků bylo zpřístupnění na pozemek 

č.90/5 a to rozdělením pozemku šířky 20 m na parcele č. 88 v k. ú. Klimkovice, na 

3 části, viz v obrázek č. 4. Průjezd na pozemek nebylo možné vytyčit až ke konci 

parcely kvůli mostu, který je v blízkosti. A proto byla vytyčena cesta o šířce 6 

metrů. 

 

Obrázek č. 4. Rozdělení pozemku č. 88 na 88/1, 88/2 a 88/3 
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b) Po příjezdu na danou parcelu v obci Klimkovice byla provedena rekognoskace 

terénu. Zjistil jsem polohu bodů pro připojení do S-JTSK v terénu, jejich 

přístupnost, stabilizaci a signalizaci, také jsem zvolil nejvhodnější stanovisko pro 

zaměření požadované změny.  

c) Postavil jsem se na přechodné stanovisko, které jsem si označil č. 4001 a provedl 

horizontaci přístroje. Poté jsem začal se samotným měřením. Nejprve jsem zaměřil 

na body geometrického základu, které byly obsahem katastrální mapy. Jako body 

geometrického základu byly zvoleny:  bod č. 110-53 bod PBPP. Bod č. 110-127,  

č. 110-39, č. 110-97, č. 108-97, č. 108-112, č. 108-111 rohy budov, Bod č. 110-43,  

č. 110-129 lomové body vlastnické hranice. Geodetické údaje bodů PBPP viz 

příloha č. 1. Poté jsem zaměřil podrobné body změny  na parcele č. 88., jednalo se  

o  body č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 stabilizované ob. trubkami. 

d) Naměřené hodnoty jsem pomocí programu LEICA Geo Office přenesl do počítače  

a zpracoval jsem je v prostředí programu GEUS. Všechny výpočty jsou ukládány 

do výpočetního protokolu s možností kontroly mezními odchylkami (viz příloha  

č. 1). 



Janis Busios: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010 22 

4 Uţivatelské programy a pouţitá technika  

4.1 Geus verze 14.0 dle [7]: 

GEUS je programový systém určený pro základní geodetické výpočty, tvorbu 

map velkých měřítek a 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. Všechny operace a výpočty jsou 

protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů. 

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. 

GEUS je také jednodušším zeměměřickým CAD systémem. Jeho největší 

výhodou je přímá specializace na oblast tvorby map od úplného 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. 

Umožňuje tvorbu výkresu na úroveň účelových map bez omezení počtem 

objektů. Velikost výkresu je omezena pouze dostupnou pamětí a výkonností počítače. 

Program obsahuje téměř všechny značky dle mapového klíče dle [8]  

(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 až do 

64 vrstev. Mimo jiné lze provádět následující akce, jako jsou 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 uživatele. To vše umožňuje snadnou standardizaci struktury kresby 

v rámci firmy a hlavně pro vytváření map ve formátu VKM. 

Program podporuje vytváření kladu mapových listů S-JTSK. 
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Kresbu lze exportovat do formátů *DXF (např. AutoCAD, MicroStation, 

AutoSketch), *VTX + *STX (KOKEŠ, Geoplot). Import kresby je možný z formátu 

*DXF, import umožňuje přenos linií, bodů a textů. Pomocí převodních tabulek lze 

definovat i převod vrstev, barev, typů čar a také značek. Lze tedy importovat i DKM 

z formátu *VKM nebo *DXF. 

4.2 Elektronický tachymetr Leica TCR307 dle [9]: 

a) Popis přístroje 

Leica Geosystems TCR307 je vysoce kvalitní elektronický tachymetr určený pro 

jednoduché práce. Přístroj je ideálně přizpůsoben pro běžné geodetické práce a pro 

vytyčovací úlohy. Umožňuje měření vzdáleností bez odrazného hranolu pomocí 

zabudovaného viditelného laserového paprsku. Má nekonečnou horizontální a vertikální 

ustanovku a laserovou olovnici pro dostředění přístroje. 

b) Technická data přístroje 

 - Dalekohled: 

 Zvětšení        30x 

 Nejkratší vzdálenost záměry      1,7 m 

 Zorné pole       1°30´ 

 - Měření úhlů 

 Jednotky  360° šedesátinné, 400 gon, 360°desetinné, 6400 mil, V% 

 Přesnost odečítání      7´´, 2 mgon 

 Nejmenší zobrazovaná jednotka    0,0005 gon, 1´´ 

 - Kompenzátor 

 Dvojosý, kapalinový 

 Rozsah urovnání      4´, (0,07 gon) 

 Přesnost urovnání      2´´, (0,7 mgon) 



Janis Busios: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

2010 24 

- Teplotní rozsah 

 Provozní       -20°C až +50°C 

 - Registrace 

 Vnitřní paměť – kapacita      256 kB=4000 datových bloků nebo 7000 souřadnic 

 

Obrázek č. 5. Elektronický tachymetr Leica TCR307 
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c) Příslušenství 

  - stativ, 

  - odrazný hranol, 

  - pásmo, 

  - psací potřeby, 

  - mapa města. 

 

5 Ověření GP a jeho příloh dle [6] 

Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem dle dle § 16 odst.  

4 zákona 4. 200/1994 v popisovém poli geometrického plánu, a to na všech stejnopisech. 

Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje pod otisk 

razítka ověřovatele. 
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6 Závěr 

Úkolem mé bakalářské práce bylo vyhotovení GP pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Klimkovice. Rozdělovaná parcela č. 88 se rozdělila na parcely č. 

88/1, č. 88/2 a č. 88/3. Změna byla zaměřena v S-JTSK s kódem kvality 3. Vše bylo 

vyhotoveno dle platných právních předpisů. 

Při zpracování teoretické části bakalářské práce jsem vycházel z legislativních 

textů. Zpracování praktické části práce probíhalo bez větších problémů. Výsledkem je 

geometrický plán, který obsahuje veškeré náležitosti a přílohy, které odpovídají vyhlášce 

26/2007 Sb. 
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Seznam obrázků 

Obrázek č. 1  zaměřovaná oblast 

Obrázek č. 2  hlavička ZPMZ 

Obrázek č. 3  parcela před rozdělením 

Obrázek č. 4  rozdělení pozemku č. 88 na 88/1, 88/2 a 88/3 
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Seznam pouţitých zkratek 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CAD    computer aided design (počítačem podporované projektování) 

DKM    digitální katastrální mapa 

GP   geometrický plán 

PPBP    podrobné polohové bodové pole 

SGI    soubor geodetických informací 

SPI   soubor popisných informací 

S-JTSK   souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ZPMZ    záznam podrobného měření změn 
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