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Anotace 

Ve své bakalářské práci se zabývám všeobecnou teorií geometrických plánů, 

následně měřením geometrického plánu pro rozdělení pozemku v katastrálním území 

Hrabová, zpracováním naměřených dat a vyhotovením geometrického plánu pro zápis do 

katastru nemovitostí.  

Klí čová slova: geometrický plán, záznam podrobného měření změn, rozdělení pozemku, 

parcela, katastrální území. 

 

Summary  

In my thesis deals with the general theory geometric plans, followed by 

measurement of geometric plan for division of land in cadastral Hrabová, processing of 

measured data and preparing the geometric plan for land registration. 

Key words: geometric plan, record of detailed measurements of the changes, partition of 
the land, tract, cadastral territory. 
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Seznam zkratek 

České zkratky 

BPEJ                Bonito půdně ekologická jednotka  

ČÚGK              Český úřad geodetický katastrální 

DKM                Digitální katastrální mapa 

KM-D              Katastrální mapa digitalizovaná 

KN                   Katastr nemovitostí  

SGI               Soubor geodetických informací  

S-JTSK            Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální                   

SPI                   Soubor popisných informací 

VFK                Výměnný formát katastru 

VMK               Výměnný formát katastrální mapy 

ZPMZ              Záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá měřením a vyhotovením geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku v katastrálním území Hrabová, kde správu katastru nemovitostí České 

republiky provádí katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště 

Ostrava. Měření i vyhotovení geometrického plánu bylo prováděno v geodetické firmě Petr 

Oblouk – GAKO, která poskytla všechno přístrojové a programové vybavení.
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2 Historie geometrického plánu 

Historie geometrického plánu sahá až do dob císaře Josefa II. V roce 1985 vydala 

dvorská kancelář patent, který obsahoval soupis majetku a o čtyři roky později vzniká 

Josefovský katastr, jehož základem bylo úplně první mapování našich zemí.  

Roku 1817 císař František I. vydává rozkaz o dani pozemkové. O několik let 

později dochází ke vzniku Stabilního katastru, který svou propracovaností můžeme 

považovat za velkolepé dílo, neboť informace jsou z něj čerpány dodnes. Avšak tvůrci 

stabilního katastru nepomysleli na obrovský budoucí vývoj a tedy na jakoukoliv změnu 

obsahu. Což udělalo stabilní katastr zastaralý už při jeho dokončení. Stabilní katastr měl tři 

etapy. První etapou a hlavním zlomovým bodem, bylo osvobození dělníků a tedy dělení 

jejich půdy mezi všechny sourozence a ne jen prvorozenému. Druhou etapou byla 

reambulance, tedy jednorázové doplnění změn do katastru a třetí vznik zákoníku o 

Evidenci katastru daně pozemkové, což znamenalo, udržování katastrálního operátu se 

skutečným stavem, ohlašovací povinnost a soulad katastru s obsahem veřejných knih. 

V tomto okamžiku dochází k potřebě vytvoření dokumentu, který bude sloužit pro 

srozumitelnou komunikaci mezi katastrálními orgány a veřejností. Vzniká princip 

geometrického plánu, na jehož základě dochází ke změně ve stabilním katastru. 

Geometrický plán během stovky let, prošel mnoha proměnami. Neustále se 

měnily požadované přesnosti, obsahové a formální parametry a dokonce název 

GEOMETRICKÝ PLÁN, byl různě označován. Situační plán, geometrovský plán, 

geometrický polohový plán, geometrický situační plán. Jeho název se ustálil vznikem 

Evidence nemovitosti roku 1964. Všechny geometrické plány byly zhotovovány ručně jako 

originály. Kreslily se na pauzovací papír. Kreslícím materiálem byly ručně třené tuše. 

Dosavadní stav byl zakreslován černě, nový stav červeně, konstrukční a oměrné míry 

modře, měřické přímky tečkovaně. Oddělované parcely byly zvýrazňované podbarvením 

nebo alespoň barevným lemováním. V pozdější době se barevnost omezila na černo-

červenou, zakreslovalo se na bílý papír a v roce 1975 směrnice 400/1975 bývalého ČÚGK 

stanovila pouze jednobarevnost.    
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3 Geometrický plán 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a 

neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru. 

Spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro provedení změny 

v souboru geodetických a popisných informací. 

V katastrální mapě nelze bez geometrického plánu a upřesněného přídělového 

plánu zobrazit předmět obsahu katastru s výjimkou pozemků evidovaných zjednodušeným 

způsobem, ty se zapisují do souboru geodetických informací na základě dřívějších 

pozemkových evidencí.  

Pokud předmět měření znázorněný na geometrickém plánu zasahuje do více 

katastrálních území, vyhotoví se pro každé katastrální území samostatný geometrický plán, 

nerozhodne-li katastrální úřad jinak. 

3.1 Rozdělení geometrického plánu 

Dle [1] Cituji: „ 

Geometrický plán se vyhotovuje pro: 

• Změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, 

• Rozdělení pozemku, 

• Změnu hranice pozemku, 

• Vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu, 

• Určení hranic pozemku při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky 

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

• Doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným, způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu, 

• Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

• Upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 
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• Průběh vytyčené hranice nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

• Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.“ 

 

3.2 Podklady pro vyhotovení geometrické plánu  

Katastrální úřad poskytne bezúplatně podklady ve výměnném formátu nebo ve 

formě rastrových dat, pokud nelze-li jinak, ve formě reprografických kopií. 

 

• Údaje souboru geodetických a popisných informací, 

• Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitosti 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších 

pozemkových evidencí, 

• Záznam podrobného měření změn,  

• Údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech, 

bodech podrobného polohového bodového pole, 

• Údaje o BPEJ. 

 

K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad přidělí číslo záznamu 

podrobného měření změn, parcelní čísla nových parcel, a pokud jsou zřízeny body 

podrobného polohového pole, přidělí jim čísla. 

3.2.1 Soubor geodetických informací 

Představuje katastrální mapu, která je závazným státním mapovým dílem velkého 

měřítka, jejímž obsahem jsou body polohového bodového pole, polohopis a popis. 

Katastrální mapa je vyhotovována v měřítku 1: 5000, 1:2000, 1:1000, 1:2880, 

1:2500, kde měřítko 1:2880, 1:2500 jsou základní měřítka dřívějšího stabilního katastru. 
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Dle [1] Cituji: „ 

Formy katastrální mapy 
 

• A) digitální katastrální mapa DKM – vyhotovena v S-JSTK při obnově 

katastrálního operátu novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových 

úprav, přepracováním souboru geodetických informací nebo převedením jejího 

číselného vyjádření. 

• B) analogová mapa – na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 

stanovenými v době jejího vzniku. 

• C) digitalizovaná katastrální mapa – vyhotovená v  S-JTSK přepracováním 

analogové mapy v souřadnicovém systému Gustenberk nebo Sv.Štěpán do digitální 

formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovena podle dřívějších předpisů 

v souřadnicovém systému Gustenberk a Sv.Štěpán.“ 

 

Obsah katastrální mapy 
 

• Body polohového bodového pole  

 

• Polohopis obsahuje hranice katastrálního území, hranice územních správních 

jednotek, státních hranic, hranic chráněných území, ochranných pásem, hranic 

nemovitostí a další prvky polohopisu, které jsou geometricky a polohově určeny. 

Hranice a další prvky polohopisu se zobrazují přímými spojnicemi jejich lomových 

bodů, dovolena kružnice i kružnicový oblouk. 

 

• Popis 

 - uvnitř mapového rámu jsou parcelní čísla, čísla znaků státní hranice, čísla bodů 

bodových polí, místní a pomístní názvosloví, značka druhu pozemku. 

- údaje vně mapového rámu u analogové mapy jsou název Katastrální mapa, 

označení mapového listu, sousední mapové listy, údaje o souřadnicovém 

systému, údaje o vzniku katastrální mapy, měřítko, u zbylých dvou forem map, 

jsou tyto údaje obsaženy v jejich metadatech. 
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3.2.2 Soubor popisných informací 

Dle [1] Cituji: „ 

Základními výstupy jsou: 

• výpis z katastru nemovitosti, 

•  informace o vlastnících a jiných oprávněných, 

•  informace o parcelách katastru, 

•  informace o budovách a seznam budov s čísly popisnými a evidenčními, 

•  informace o vodních dílech, 

•  informace o jednotkách, 

•  informace o územních jednotkách.“ 

3.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu před změnou a po změně.  

3.3.1 Popisové pole 

Popisové pole je předtištěno, u formátu A4 je umístěno ve spodní části a u větších 

formátů v pravém dolním rohu, v popisovém poli se uvede: 

 

• Účel, pro který je geometrický plán vyhotoven, 

• Vyhotovitel,  

• Číslo geometrického plánu, které je složeno z čísla ZPMZ, čísla podle evidence 

zakázek vyhotovitele geometrického plánu a roku vyhotovení, 

• Okres, obec, 

• Katastrální území, 

• Mapový list, 
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• Způsob označení hranice, 

• Podpisy a razítka zodpovědných osob, tj. úřadně oprávněný zeměměřický inženýr a 

pracovník pověřený katastrálním úřadem. 

 

 

Tabulka 1: Popisové pole GP 

3.3.2 Grafické znázornění 

Základem grafického znázornění je původní katastrální mapa, která by měla být 

zobrazena v takovém měřítku, aby její obsah byl zřetelný. Je zakreslena černou barvou, 

platnými mapovými značkami. Užívá se tenká plná čára, která znázorňuje dosavadní stav 

katastrální mapy, střídavá pro zobrazení právních vztahů k nemovitostem. Nový stav 

hranic a sluček je zobrazen velmi tlustou plnou čárou, střídavou sporná hranice a zobrazení 

právních vztahů k nemovitostem. Parcelní čísla mají velikost 2-3mm, nová parcelní čísla se 

značí do oválného tvaru. Parcelní čísla z podkladů jsou v kulatých závorkách. Značky 

druhu pozemků se vyznačují nad parcelním číslem. Neplatný stav hranic pozemků se rusí 

dvěma krátkými plnými čárami, vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a 

mapové značky se podélně škrtnou tenkou plnou čárou. Díly parcel se označují písmeny 

malé abecedy. Vyznačí se délky mezi lomovými body nových hranic, pokud délku není 

možno zaměřit, uvede se délka vypočtená ze souřadnic v kulaté závorce. Grafické 

znázornění je voleno k severu, pokud tomu tak není, sever se vyznačí šipkou a před ní 

písmeno S. 
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3.3.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Tiskopis je rozdělen na starý a nový stav. Starý stav obsahuje označení pozemku 

parcelním číslem, výměru parcely, druh pozemku a nový stav udává označení pozemku 

parcelním číslem, výměru parcely, druh pozemku, způsob určení výměr, díl přecházející z 

pozemku označeného v katastru nemovitostí, číslo listu vlastnictví a výměru dílu. 

 

                             Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

     Dosavadní stav                                                           Nový stav 

Označení 
Výměra 
parcely 

Druh 
pozemku Označení 

Výměra 
parcely 

Druh 
pozemku 

Typ 
stavby                   Porovnání se stavem evidence právních vztahů 

pozemku   
Způsob 
využití pozemku   

Způsob 
využití 

Způsob 
využití 

Díl přechází z pozemku 
ozn. v Číslo listu  

Výměra 
parcely Označení  

parc. 
číslem ha       m2   parc. číslem ha        m2     

  katastru 
nemovitostí 

 dřívějších 
pozem.ev. vlastnictví ha     m2 dílů 

 
Tabulka 2: Výkaz dosavadního a nového stavů údajů KN 

 

3.3.4 Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic je vložen do geometrického plánu na vhodné volné místo. 

Obsahuje souřadnice nových bodů hranice, u nichž se uvádí vlastní čísla bodů a body 

záznamu podrobného měření změn, které byly využity při měření. Seznam souřadnic je 

rozdělen na souřadnice pro zápis do katastru nemovitostí a souřadnice určené měřením. 

Souřadnice se uvádí v pořadí Y a X, dále je uveden kód kvality, souřadnicový systém a 

poznámka, do které uvádí druh stabilizace.  

 

                                                   Seznam souřadnic (S-JTSK)    

 Souřadnice pro zápis do KN Souřadnice určené měřením   

Číslo bodu Y X kód kv. Y X  Poznámka 

 
Tabulka 3: Seznam souřadnic 
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3.3.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 
k parcelám nového stavu 

Dle [2] Cituji: „ 

Pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní 

půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a 

její ekonomické ohodnocení.“ 

 
 

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového 
stavu 

Parcelní čísla podle Kód Výměra 
BPEJ na 

dílu Parcelní číslo podle Kód Výměra 
BPEJ na 

dílu 

katastru 
nemovitostí 

zjednodušené 
ev. BPEJ  ha     m

2 
parcely 

katastru 
nemovitostí 

zjednodušen
é ev. BPEJ  ha      m

2 
parcely 

 

Tabulka 4: Výkaz BPEJ k parcelám nového stavu 

 

3.4 Záznam podrobného měření změn  

Záznam podrobného měření změn je nejen podkladem pro geometrický plán, ale 

také podkladem pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a SPI a pro opravu chyby 

v katastru katastrálním úřadem. 

Záznam podrobného měření změn je číslován v rámci katastrálního území v jedné 

řadě v rozsahu 0001 – 9999. 

Náležitosti záznamu podrobného měření změn: 

3.4.1 Popisové pole  

Je předtištěno a zahrnuje: 

• Jméno osoby, která provedla zaměření, 

• Číslo geometrického plánu, 

• Číslo záznamu, 

• Přístroj, 
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• Místo měření, 

• Katastrální území, 

• Parcely, kterých se změna týká, 

• Způsob stabilizace, 

• Souřadný systém, 

• List katastrální mapy, 

• Důvod změny. 

3.4.2 Náčrt 

Zobrazuje geometrický základ, identické body, měřické sítě, naznačenou situaci 

původní a novou, podrobné body, čísla parcel, čísla nových parcel, značky druhu pozemku, 

značky budov, oplocení, oměrné a jiné kontrolní míry. 

Náčrt se vyhotovuje v takovém měřítku, aby údaje, které zahrnuje, byly čitelné. 

Nejde-li v použitém měřítku přehledně zobrazit nějakou část změny, použije se detail 

náčrtu ve větším měřítku.  

Náčrt nemusí být stejně orientován jako mapa, sever je vyznačen šipkou a 

písmenem S. 

3.4.3 Zápisník 

Obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a 

nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, dále obsahuje ověření polohy bodů 

geometrického základu, ověření identických bodů a kontrolní údaje. 

3.4.4 Protokol o výpočtech  

Dle [1] Cituji: „ 

• Seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů výměr, 
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• Údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených výsledků a 

mezivýsledků s mezními hodnotami, 

• Vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků, a jejich kód kvality, 

• Výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

• Výpočet číselně určených výměr, 

• Seznam souřadnic nově určených bodů, 

• Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 

 

Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje úplné číslo bodu, souřadnice 

obrazu v pořadí Y, X, souřadnice polohy v pořadí Y, X, kód kvality uvedený u souřadnic 

platného geometrického a polohového určení, případnou poznámku." 

3.4.5 Výpočet výměr parcel 

Tiskopis obsahuje číslo parcely, již se změna týká, její celkovou výměru, následné 

rozdělení parcely a výpočet výměr těchto nově rozdělených parcel. Je uveden kód způsobu 

určení výměry. Celkový součet nově rozdělených parcel, se musí rovnat výměře dosavadní 

parcely. 

Dále se uvádí číslo zakázky, katastrální území, vyhotovitel a datum vyhotovení.  

Výměra změněné parcely se určuje dvěma nezávislými výpočty, nejedná-li se o 

digitální nebo digitalizovanou mapu, u které se provede pouze jeden vypočet a kontrolou je 

porovnání s výměrou celé parcely.   

Tabulka 5: Výpočet výměr (dílů) 
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4 Ověření geometrického planu 

Ověřit geometrický plán může pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr, 

který absolvoval vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru, pět let odborné praxe 

v zeměměřických činnostech a úspěšně vykonal zkoušku odborné způsobilosti před komisí 

Českého úřadu zeměměřického katastrálního. 

Ověření geometrického plánu se provádí v popisovém poli geometrického plánu a 

to razítkem ověřovatele, jeho podpisem, datem ověření s číslem evidence. 

5 Potvrzení geometrického plánu 

O potvrzení žádá písemně ověřovatel geometrického plánu katastrální úřad. Na 

úřad se k potvrzení podávají nejméně tři stejnopisy geometrického plánu spolu se 

záznamem podrobného měření změn. Z toho jeden stejnopis zůstává uložen na katastru a 

ostatní stejnopisy se vrací ověřovateli. 

Současně s nimi se předkládají ověřené přílohy a ověřené výsledky dřívějších 

souvisejících zeměměřických činností s podklady nezbytnými pro posouzení jejich 

přesnosti, pokud byly pro vyhotovení plánu využity. 

Katastrální úřad geometrický plán potvrdí, pokud v něm neshledá žádné vady, 

pokud je geometrický plán vyhotoven pro některý z účelů, pro který se vyhotovují, 

souhlasí-li s údaji v záznamu podrobného měření změn a dále zdali jsou nové parcely 

označeny správnými parcelními čísly a také pokud jsou přiloženy všechny potřebné 

přílohy. 

Nenajde-li se v geometrickém plánu vada, pověřený pracovník úřadu geometrický 

plná potvrdí. Údaje o potvrzení plánu geometrického plánu obsahují, číslo řízení, datum, 

jméno, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného potvrzováním geometrických plánů a 

otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. 

Plán, v němž byla shledána vada, vrátí katastrální úřad nepotvrzený se všemi 

přílohami a s upozorněním na vadu ověřovateli k přepracování.  
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6 Vlastní vyhotovení geometrického plánu 

Cílem zakázky bylo rozdělení pozemku a vyhotovení geometrického plánu 

týkající se této změny.  

6.1 Podklady získané z katastrálního úřadu 

Pro zpracování geometrického plánu je nutné mít podklady pro jeho zpracování, 

ty se získávají z katastrálních úřadů. Pro území Hrabová, je to katastrální úřad pro 

Moravskoslezský kraj s katastrálním pracovištěm Ostrava. 

Z katastru úřadu byly získány podklady ve formátu VFK, který obsahoval 

katastrální mapu ve formě DKM a seznam souřadnic trigonometrických, zhušťovacích a 

podrobných bodů v daném katastrálním území.  

 

Obrázek 1: Výřez DKM 

6.2 Lokalita Hrabová 

Území je zasaženo poddolováním. V terénu tedy dochází k posunům, které 

znehodnocují přesnost katastrální mapy.  Dle [1] se při jakékoliv změně musí provést 

kontrola homogenity geometrického základu podrobného měření s polohopisem katastrální 

mapy na vybraných identických bodech. 
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6.3 Zaměření geometrického plánu v terénu 

1. den: 

Po příjezdu na místo, se provedla rekognoskace terénu. Pomocí místopisů se 

vyhledal zhušťovací bod 0009 3611 2310 a bod podrobného bodového polohového pole 

0060 0000 1136, kterých bylo potřeba pro připojení do souřadnicového systému JTSK.  

Připojení bylo provedeno polygonovým pořadem. Byl použit vetknutý 

polygonový pořad, pomocí kterého byla vytvořena síť pomocných bodů 4001 - 4006. Tyto 

pomocné body byly stabilizovány měřickými hřeby. Z bodu 4001 proběhlo připojení na 

zhušťovací bod 0009 3611 2310 a z bodu 4006 na bod podrobného bodového polohového 

pole 0060 0000 1136. Na každém bodě sítě byla orientace provedena ve dvou polohách 

dalekohledu. 

Po zaměření polygonu, bylo z podrobného bodu 4004, provedeno kontrolní 

zaměření identických bodů.  

2. den: 

Dle požadavků zadavatele mělo dojít k rozdělení parcely 1199 na šest parcel o 

shodné výměře. V kanceláři bylo pomocí programu Geus provedeno požadované rozdělení 

a do totální stanice byly importovány souřadnice lomových bodů. Následně v terénu došlo 

k jejich vytyčení z bodu 4004. Stabilizace vytyčených bodů se provedla pomocí mezníku 

s plastovou hlavou. Poté se nově vytyčené body zaměřili polární metodou.  

6.4 Použité měřické metody 

Polygonový pořad: měřický útvar určený vrcholy prostorové lomené čáry, jejichž 

poloha se určuje měřením délek spojnic vrcholů a vodorovných úhlů, sevřených těmito 

spojnicemi. 

Vetknutý polygonový pořad: založen na principu, kdy jsou známy jen souřadnice 

počátečního a koncového bodu polygonu. Pro výpočet je vhodné si vložit souřadnice do 

místního souřadnicového sytému a poté pomocí transformace je převést do S-JTSK. 

 



Kristýna Vozníková: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 
 

2010 

 

15

Polární metoda: metoda měření, u nichž se poloha zaměřovaných bodů určuje 

polárními souřadnicemi a to vodorovným úhlem, směrníkem, měřeném na stanovisku a 

vodorovnou délkou. Je nutné vést náčrt zaměřovaných bodů v terénu, který bude souhlasit 

se zápisníkem měřených bodů. 

6.5 Pomůcky pro zaměření v terénu 

• Totální stanice Sokkia SET 530 RK3 

• Stativ 

• Vytyčka s odrazným hranolem a konstantou 

• Pásmo 

• Mezníky s plastovou hlavou  

 

Totální stanice Sokkia SET 530 RK3 

 

Obrázek 2: Sokkia SET 530 RK3 
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Elektronická totální stanice umožňující měření bez optického hranolu. Je opatřena 

numerickou klávesnici s alfanumerickým vstupem a novou technologií bezhranolového 

měření. Dosah dálkoměru na hranol 5000m, při bezhranolovém měření 350m. Interní 

paměť až na 10 000 bodů. 

Software obsahuje vestavěné standardní programy: měření 3D souřadnic, 

vytyčování, protínaní, měření nepřístupné délky, nastavení směrníku, měření úhlového a 

délkového ofsetu, výpočet plochy. 

Přesnost vzdáleností při bezhranolovém měření ± 3mm + 2ppm, přesnost při 

použití hranolu ± 2mm + 2ppm. 

 

Mezník s plastovou hlavou 

 

Obrázek 3: Kovový trn hraničního znaku 

 

Obrázek 4: Plastová hlava 
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6.6 Kancelářské výpočetní práce 

1. den: 

Prvním krokem v kanceláři byl import naměřeného zápisníku z totální stanice do 

počítače, dále výpočet naměřených dat (polygonový pořad) a provedení požadovaného 

rozdělení pomocí geodetického programu Geus. 

2. den 

 Import dat z totální stanice do počítače. Následné vyhotovení geometrického 

plánu bylo prováděno v programu Geus a Geometr. V programu Geus byl načten už 

zmiňovaný VFK, zápisník naměřených hodnot.  

6.6.1 Vyhotovení ZPMZ 

ZPMZ je neoddělitelnou součástí geometrického plánu. 

Popisové pole 

 

Tabulka 6: Popisové pole ZPMZ 
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Zápisník 

Zápisník naměřených hodnot obsahuje čísla stanovisek, čísla bodů, orientace, 

délkové a úhlové údaje na zaměřované body, u délek se uvádí rozlišení, zda se jedná o 

vodorovné nebo šikmé délky. 

Náčrt  

Náčrt zobrazuje detail zaměřený na rozdělovanou parcelu 1199 a její nejbližší 

okolí. V náčrtu je zakreslen starý stav a nový stav polohopisu. Nový stav znázorňuje 

požadované rozdělení parcely 1199 na šest menších parcel a je vyznačen tlustou plnou 

čárou. Tyto nové parcely jsou označeny parcelními čísly, které se skládají z původního 

čísla parcely a podlomení. Ty jsou vloženy do oválu, původní číslo parcely je přeškrtnuto. 

Dále náčrt obsahuje: body geometrického základu, identické body, měřickou síť, označení 

lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní čísla, označení druhu pozemku, značky budov, 

oměrné a jiné kontrolní míry.     

 

Obrázek 5: Náčrt ZPMZ 
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Protokol o výpočtech  

První části protokolu je seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a 

bodů polohopisu katastrální mapy, kde jsou nejen uvedeny souřadnice YX, ale také kód 

kvality bodů. Poté dochází k výpočtům souřadnic na základě použitých metod měření.  

Nejdříve byl vypočten vetknutý polygonový pořad a porovnány výsledky 

s mezními hodnotami.  

Z důvodu poddolovaného území bylo potřeba provést kontrolu homogenity 

geometrického základu podrobného měření s polohopisem katastrální mapy na vybraných 

identických bodech. Tyto identické body byly zaměřeny polární metodou a po jejich 

výpočtu ponechány původní body, neboť odchylky nebyly překročeny.  

Dalším důležitým krokem je vyrovnání do přímky nově určených bodů na 

dosavadní stav. Byla použita metoda průsečík přímek. Body naměřené v terénu byly 

nahrazeny body, vypočtenými z průsečíku přímky.  

Poté dochází k porovnání vypočtených a měřených kontrolních oměrných. V  

měření nedošlo k překročení mezních odchylek. Do náčrtu se vpisují naměřené kontrolní 

oměrné.  

Posledním výpočtem byly číselně určené výměry. Nejprve byla vypočtena 

původní výměra parcely a následně byly vypočteny výměry rozdělených parcelek. 

V konečném důsledku se musí rovnat původní výměra parcely součtu všech rozdělených 

parcel. 

Poslední stránka protokolu o výpočtech obsahuje seznam souřadnic nově 

určených bodů, datum vyhotovení protokolu, příjmení a podpis osoby, která výpočty 

prováděla. 
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Výpočet výměr parcel (dílů) 

Dosavadní parcela 1199 s výměrou 10 068m2 byla rozdělena podle zadavatele na 

šest parcel o shodné výměře. Parcely byly určeny kódem kvality 2, což jsou vyrovnané 

souřadnice v S-JTSK, kdy body nesmí mít nižší kvalitu než 3 nebo 4. Z důvodu digitální 

mapy byl proveden pouze jeden výpočet výměr. Jejich kontrolou je porovnání s celou 

dosavadní parcelou. Výpočet výměr parcel byl proveden v programu Geometr. (viz.příloha 

č. 2) 

6.6.2 Vyhotovení geometrického plánu 

K vyhotovení geometrického plánu byly použity programy Geus a Geometr. Do 

digitální mapy bylo zakresleno rozdělení pozemku týkající se parcely 1199. Grafické 

znázornění změny je zobrazeno v takovém měřítku, aby všechny údaje byly dobře čitelné.  

Popisové pole 

Pomocí programu Geometr byl pouze v dané tabulce vyplněn účel vyhotovení 

geometrického plánu, základní identifikační údaje o zhotoviteli, o zakázce a údaje o 

lokalizaci změny. (viz.příloha č. 1) 

Grafické znázornění 

V Grafickém znázornění geometrického plánu se stejně jako u náčrtu záznamu 

podrobného měření změn zakresluje starý stav katastrální mapy tenkou čárou, nový stav 

plnou tlustou čárou. Stejně tak jsou vyznačeny kontrolně zaměřené body, čísla bodů, čísla 

nových parcel, které jsou označeny oválem, značky druhu pozemku, kontrolní a jiné 

oměrné míry. Grafické znázornění již neobsahuje vyznačení měřické sítě, body 

geometrického základu.  

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Tabulka, která byla vyplněna, pomocí programu Geometr je rozdělena na dvě 

části, na dosavadní stav a nový stav. Oba stavy zahrnují označení pozemku parcelním 

číslem, výměru parcely, druh pozemku, způsob využití s tím rozdílem, že nový stav 

vyjadřuje situaci po změně. Součet výměr nových parcel musí souhlasit s výměrou 

v dosavadním stavu. Nový stav porovnáváme se stavem evidence právních vztahů. 
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Seznam souřadnic  

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice kontrolně zaměřených bodů, souřadnice 

nově vytyčených bodů, kód kvality a do poznámky byl vepsán způsob stabilizace. 

 

Tabulka 7: Seznam souřadnic 

 

BPEJ 

Součástí nově určených parcel je kód BPEJ a jeho výměra. BPEJ vyjadřuje půdní 
a klimatické podmínky.    
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7 Použité programové vybavení 

7.1 Geodetické programy Geus + Geometr 

Program Geus je rozdělen na výpočetní a grafickou část. Program obsahuje 

všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů a výpočty základních typů 

polygonových pořadů. Veškeré výpočty jsou dokumentovány výpočetním protokolem. 

Výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu editovat. Všechny body dotčené výpočtem se 

ihned zaznamenávají i do grafické části programu, do které se lze přepnout v libovolném 

místě programu. Grafická část obsahuje téměř všechny mapové značky. Kresbu lze dělit až 

do 64 vrstev. Program podporuje vytváření mapových listů v   S-JTSK.  

Program Geometr slouží pro výpočet a vyrovnávání ploch při vyhotovení 

geometrického plánu, za pomocí výpočetních tabulek.      

7.2 VFK 

Systém, pomocí kterého katastrální úřady předávají potřebné popisné a grafické 

informace o katastru nemovitostí. V současné době se používá nový a starý výměnný 

formát. Nový výměnný formát, volitelně obsahuje buď popisné informace, katastrální 

mapu nebo obojí. Starý výměnný formát měl zvlášť rozdělen jeden formát pro katastrální 

mapu a druhý pro popisné informace. V dnešní době se používá jen výměnný formát 

katastrální mapy, který je označován jako VKM. Předávají se v něm katastrální mapy 

digitalizované neboli KM-D. 

7.3 Microsoft Word 2007 

Aplikace Word 2007 je textový editor systému Microsoft Office. Je to aplikace 

sloužící k vytváření, sdílení a čtení dokumentu. Podporuje formát .XML (formát pro 

ukládání, otevíraní textových souboru podporovaných ve Wordu 2007) a slouží jako plně 

funkční editor. 
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8 Závěr 

Bakalářské práce se zabývala geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Hrabová. Cílem zakázky bylo zaměření změny, zpracování 

naměřených dat a vyhotovení geometrického plánu, na jehož základě bude spolu s dalšími 

listinami možno změnu zapsat do katastru nemovitostí. 

Geometrický plán, obsahuje veškeré náležitosti a přílohy, které odpovídají vyhlášce 

č.26/2007 Sb., kterou provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak 

vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 164/2009 Sb. 
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