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ANOTACE 

 

      V předložené práci popisuji tvorbou geometrického plánu pro rozdělení pozemku v 

katastrálním území Náklo. První část obsahuje shrnutí historického vývoje katastru, od 

prvních počátků až po dnešní podobu. V druhé části se zabývám charakteristikou 

geometrického plánu, jeho součástmi a popisu činností, které jsou prováděny při jeho 

vyhotovení. Další část se věnuje samotnému vyhotovení geometrického plánu, technologii 

GNSS, popisu lokality, ve které se objekt měření nachází a vlastní měření změny i jeho 

zpracování. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, rozdělení pozemku, katastr nemovitostí 

 

SUMMARY 

In the present work describes the creation of geometric plan for the distribution of land in 

cadastral area Náklo. The first section provides a summary of the historical development of 

the land, from the earliest beginnings to the present form. 

 The second part deals with the geometric characteristics of the plan, its components 

and the description of activities performed during its completion. 

 Another part deals with the generating of the geometric plan itself. Technology GNSS, site 

description, which is the object of measurement and own measurements and the 

elaboration process.    

 

Keywords: geometrical plan, dividing of lands, land registry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Eva Klajblová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Náklo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí bakalářské práce paní Ing. Jitce 

Mučkové, Ph.D. za poskytování rad, podkladů a odborné vedení mé bakalářské práce. 

  



  Eva Klajblová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Náklo  

Obsah 

1 Úvod……………………………………………………………………..………..…..1 

2 Historie geometrického plánu…………………………………………………..…..2 

3 Geometrický plán……………………………………………………………………4 

     3.1 Vyhotoven geometrický plán ……………………………………...…………..4 

     3.2 Části geometrického plánu…………………………………………………….5 

        3.2.1 Popisové pole……………………………………………………..…………5 

        3.2.2 Grafické znázornění……………………………………………...………….6 

        3.2.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN……..…………..…………...7  

        3.2.4 Seznam souřadnic……………………………………………....…………...7  

        3.2.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu……………..……................7   

     3.3 Geometrický plán pro věcné břemeno..............................................................8 

     3.4 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu………………....…………...8 

     3.5 Údaje získané z katastrálního úřadu.................................................................8 

     3.6 Soubor popisných informací..............................................................................8 

     3.7 Soubor geodetických informací..........................................................................9 

     3.8 Výpočetní práce...................................................................................................9 

3.9 Záznam podrobného měření změn.......................................................................10 

        3.9.1 Popisové pole................................................................................................11 

        3.9.2 Náčtr..............................................................................................................11 

        3.9.3 Zápisník.........................................................................................................12 

        3.9.4 Protokol o výpočtech.....................................................................................12 

      3.10 Ověření geometrického plánu.......................................................................12 

      3.11 Potvrzení geometrického plánu.....................................................................13              

4 Technologie GNNS…………………………………………………………………15 

       4.1  Technické požadavky měření bodu určovaných technologií GNSS..........15 

      4.2 Geodetické referenční systémy………………………………………………15 

      4.3 Česká sít permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS)…………17 

5 Zaměření změny pro rozdělení pozemku v terénu……………………………….18                              

      5.1 Popis lokality.....................................................................................................18 

      5.2 Vyhledání podkladů …………………….…………………………………...18 

     5.3 Vlastní měření v terénu ………………………………………………………19 



  Eva Klajblová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Náklo  

    5.4 Použitá měřící technika  ………………………………………………..……….21 

6 Zpracování naměřených údajů……….……………………………………………..22 

   6.1 Program na zpracování…………………………………………………………..22 

   6.2 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí………………22 

   6.3  Výpočet výměr parcel……………………………………………….…………...23 

   6.4 Výkaz údajů o BPEJ………………………………………..…………………….23 

   6.5 Seznam souřadnic…………………………………………………………………24 

7  Závěr…………………………………………………………………………………..25 

8 Literatura…………………………………………………………………….………..26 

9 Seznam obrázků…………………………………………………………….…........…27 

10  Seznam tabulek……………………………………………………………………...28 

11 Seznam příloh………………………………………………………………………  .29 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Eva Klajblová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Náklo  

Seznam použitých zkratek 

BPEJ          Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CZEPOS    Česká sít permanentních stanic pro určování polohy  

DKM          Digitální katastrální mapa  

ETRS         Evropský terestrický referenční systém  

GNSS        Globální družicové navigační systémy (angl. Global Navigation Satellite 

                   Systems) 

GP              Geometrický plán 

GPS           Global Positioning System 

 KN            Katastr nemovitostí 

SPI             Soubor popisných informací 

SGI            Soubor geodetických informací 

S-JTSK      Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VFK           Výměnný formát katastru 

WGS84      Světový geodetický referenční systém 1984  

ZPMZ        Záznam podrobného měření změn 
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1 ÚVOD 

 

Ve své bakalářské práci se zabývám zaměřením a vyhotovením geometrického 

plánu pro rozdělení pozemku v katastrálním území Náklo. Toto katastrální území patří do 

působnosti katastrálního pracoviště Olomouc. Předmětem měření je parcela p.č. 515/8, 

která patřila Zemědělskému družstvu Unčovice a nově byla rozdělila mezi toto 

Zemědělské družstvo Unčovice (p.č. 515/8) a soukromého vlastníka ( p.č. 515/13).  

Je nutné provádět měřické práce v Systému Jednotné trigonometrické síti katastrální 

Geometrický plán jsem vyhotovovala dle platné vyhlášky 26/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisu. 
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2 HISTORIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

 

Prvním podkladem pro vytvoření systému, který by dokázal zmapovat naše území, 

se stal Josefovský katastr, který dne 20. dubna 1785 vydal císař Josef II. Historie 

katastrálního měření se rozděluje na dvě období. Prvním období v naší katastrální historii 

bylo bez měření. Veškeré katastrální údaje byly sdělovány pouze ústní formou, takže se 

jednalo pouze o odhady. Tato etapa trvala již od roku 1022, za vlády knížete Oldřicha II. až 

do vyhlášení Josefovského katastru. Druhé období, které trvá od roku 1785 až dodnes. V 

roce 1817 vydal císař František I. rozkaz o pozemkové dani a začaly vznikat počátky 

stabilního katastru. Tvorba tohoto dokonalého díla byla pouze ovlivněna jednou 

skutečností. Zapomnělo se na pravidelnou aktualizaci katastrálního operátu. Vznikaly nové 

okolnosti, které začaly ovlivňovat stabilitu tohoto systému. Jako zlomový bod se zapsal 

revoluční rok 1848. Zrušení nevolnictví mělo za následek osvobození rolníků a zlomení 

velké bariéry v dělení nemovitého majetku. Patent z roku 1791 zakazoval dělení 

poddanského majetku, proto sedlák musel svůj majetek odkázat prvorozenému synovi. 

Rozdělování pozemků mezi všechny potomky mělo za následek výšení nároků na změny, 

které se prováděly v obsahu stabilního katastru. Další okolností, která vedla k ovlivnění 

struktury a organizace půdního fondu byl velký rozvoj průmyslu. Začala výstavba silniční 

a železniční sítě, rozdělování pozemků komunikacemi, stavěly se nové tovární budovy a 

sídlištní celky. To vše vstřebával stabilní katastr nedokonale, proto byl 23. května 1883 

vydán říšský zákon o Evidenci katastru daně pozemkové. Tento zákon ustanovoval, že 

katastrální operát se musí udržovat v souladu se skutečným stavem. Všichni majitelé 

pozemků dostali opisy svých pozemkových archů, aby věděli, jak jsou jejich majetky 

evidovány v katastru. A mohli se svůj stav zkontrolovat si zápisem ve veřejných knihách 

(př. pozemkové knihy). Další změnou byla povinnost shodného evidování pozemkových a 

stavebních parcel ve veřejných knihách a operátu stabilního katastru. Vzájemné ohlašování 

veškerých změn mezi pozemkovou knihou a stabilním katastrem se vztahovaly i na soudy 

a ostatní úřady státní správy. Proto bylo nutné vytvořit speciální nástroje, které by 

umožňovaly propojení mezi katastrálními a justičními orgány. V této době se objevuje 

princip geometrického plánu, který vznikl z důvodů jednoznačné polohové, geometrické a 

rozměrového určení veškerých změn dat ve stabilním katastru. 

V průběhu několika stovek let existence geometrického plánu, docházelo k jeho úpravám. 

Geometrický plán se začal označovat jako situační plán, geometrický polohový plán, 
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geometrický situační plán, geometrický polohopisný plán, geometrický výškopisný plán 

(polohopisný plán, který se doplnil o výškové kóty podrobných bodů. Všechny stejnopisy 

byly v původní podobě vyhotovovány ručně, jako originály v kaligrafickém provedení. 

Jako materiál pro vyhotovování byly zvoleny různé oleáty, voskované tkaniny nebo 

pauzovací papír. Pro ruční kreslení se používaly třené tuše. Konstrukční čáry původního 

stavu se v grafické části znázorňovaly tence černě (cca 0,05 mm), nový stav červeně, 

konstrukční a oměrné míry modře a měřické přímky tečkovaně. Postupem času došlo k 

barevnému omezení na červeno-černou tonalitu a předlohy na pauzovacím papíře se 

reprodukčně rozmnožovaly na bílý papír. Velké změny v barevném provedení učinila 

směrnice ČÚZK 400/1975 pro vyhotovení geometrického plánu a vytyčení hranic 

pozemků, která stanovila jednobarevné provedení. Tato zásada je i v současné právní 

úpravě. 
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3 GEOMETRICKÝ PLÁN 

  Geometrický plán je technickým podkladem a neoddělitelná součást všech právních 

listin, podle kterých se zapisují změny do katastru nemovitostí. Jsou zaznamenané nové 

stavby, reálně oddělované části nemovitostí i některé případy věcného břemena. Jako 

geometrický plán se nepovažují výsledky zeměměřických činností, které nevznikaly na 

základě přímého měření v terénu. Příkladem změn jsou sloučením pozemku, doplnění 

pozemku dosud vedeného ve zjednodušené evidenci, demolice budov a další. 

 

3.1 Geometrický plán se nejčastěji vyhotovuje pro Dle [1]: 

 rozdělení pozemku, 

 vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru, 

 změna hranice pozemku, 

 rozdělení pozemku, 

 vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, 

 doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

 oprava geometrického a polohové určení nemovitost, 

 vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, 

  určení hranice pozemků při pozemkových úpravách pokud výsledky 

pozemkových úprav nebudou použity pro obnovu katastrálního operátu, 

 změna hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, pokud nový 

průběh hranice nelze ztotožnit s hranicemi parcel zobrazených v katastrální mapě, 

 průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. 
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Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán se vyhotovuje na tiskopisech vydaných ČÚZK nebo v počítačové 

formě, ale je nutné dodržovat uspořádání formulářů stejně jako je v předepsaném tiskopisu.  

 

3.2 Části geometrického plánu Dle [1]:: 

 popisové pole, 

 grafické znázornění, 

 výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

 seznam souřadnic, 

 výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 

nového stavu 

 

3.2.1 Popisové pole 

  Popisové pole se u základního formátu A4 umisťuje ve spodní části GP a u většího 

formátu v pravém dolním rohu.   

V popisovém poli se uvádí 

 účel, pro který se GP vyhotovuje, 

 číslo GP, které se skládá z čísla záznamu podrobného měření změn, čísla evidence 

zakázek a letopočtu, 

 u vyhotovitele GP jméno, příjmení a adresa fyzické osoby, nebo obchodní jméno a 

adresa sídla společnosti, 

 název okresu, obce a katastrálního území 

 Dalším údajem je způsob stabilizace nových bodů. V katastrálním území s digitální nebo 

digitalizovanou mapou v S-JTSK se místo čísla mapového listu uvádí DKM. 

 

                                                          Obr.1  Popisové pole GP 
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3.2.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění vychází z původní katastrální mapy. Vyhotovuje se černou 

barvou, platnými mapovými značkami ve vhodně zvoleném měřítku, aby byla zaručena 

zřetelnost kresby a čitelnost popisu.   V grafickém znázornění je vyznačen stav parcel před 

změnou a po změně, včetně dosavadních a nových parcelních čísel, značek druhů 

pozemků.    

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 písmenem S. 

 

 

Mapové značky, které se používají v grafickém znázornění  Dle[1]: 

 a) tenká čára 

1. plná (kód čáry 0.012) pro znázornění dosavadního stavu katastrální mapy, 

2. střídavá pro spornou hranici (kód čáry 0.132) a pro zobrazení rozsahu právních     

    vztahů k nemovitostem, 

3. čárkovaná (kód čáry 0.072) pro zobrazení rámů mapových listů, při čáře se uvádí  

    označení mapových listů,     

b) velmi tlustá čára  

1. plná (kód čáry 0.016) pro nový stav hranic a vyznačení nových sluček,  

2. střídavá (kód čáry 0.126 a 0.136), 

c) značka pořadové číslo 1.05 pro hraniční znak bodu shodně pro dosavadní i nový stav,  

d) značka pořadové číslo 2.18 (slučka) pro vnitřní kresbu v rámci parcely, 

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

   vyznačí oválem a parcelní čísla z mapových podkladů jsou uvedena v kulaté závorce, 

f) značky druhu pozemků a způsobu jejich využití se vyznačují podle údajů katastru pro  

   dosavadní stav  

g) šrafováním a mapovou značkou pořadové č. 2.28 o tloušťce čáry 4 se vyznačuje rozsah  

   nového věcného břemene. Značka se použije jen pro rozsahu věcného břemene k části  

   pozemku, který není shodný s hranicí pozemku. 
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3.2.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí Dle [1]: 

  Výkaz obsahuje údaje stanovené tiskopisem Úřadu katastru nemovitostí o 

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

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

musí být stejné s aktuálním stavem údajů katastru nemovitostí. Nově oddělené parcely 

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

označení dílů parcel dle evidence právních vztahů. 

 

3.2.4 Seznam souřadnic 

 V seznamu souřadnic se zapisují čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y a X a 

kód kvality. Zaznamenávají se souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních 

bodů. Seznam souřadnic se umisťuje do volného místa GP ke grafickému znázornění nebo 

tvoří samostatnou část GP. Souřadnice se zaokrouhlují na 0,01 m. V seznamu se nejprve 

zapisují body převzaté z předcházejících ZPMZ, potom nové body změny. Seznam 

souřadnic vytváří samostatnou část plánu. Pokud nejsou souřadnice určeny v S-JTSK, 

uvádějí se v místním systému. Druh systému se uvádí na začátku dokumentu u nadpisu 

,,Seznam souřadnic“. 

 

3.2.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Uvádí informace, které se vztahují k zemědělským pozemkům. 

BPEJ se skládá z pětimístného číselného kódu, který vyjadřuje rozdílné produkční a 

ekonomické efekty zemědělského území. 

- příslušnost ke klimatickému regionu 

- hlavní půdní jednotka 

- svažitost terénu a pozice ke světovým stranám 

- hloubka a skeletovitost půdního profilu  

 

 

                                Obr 2. Výkaz údajů BPEJ k parcelám nového stavu 
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3.3 Geometrický plán pro věcné břemeno 

Geometrický plán se někdy vyhotovuje pro vyznačení věcného břemena. Ten se od 

klasických geometrických plánů liší v několika případech: 

 výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí neobsahuje údaje o 

výměrách a druhu pozemku, 

 ve výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí nejsou uváděny 

parcely nového stavu, 

 lomové body se nemusí stabilizovat předepsaným způsobem, 

 plán není neoddělitelnou součástí listin, podle kterých se má provést zápis do 

katastru, je pouze jejich přílohou, 

 jeho součástí není výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

(BPEJ) k parcelám nového stavu není jeho součástí. 

 

 

3.4 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

         Důležité podklady tvoří aktuální údaje SGI a SPI. Mezi další podklady patří záznam 

podrobného měření změn, údaje o bodech základního polohového bodového pole, údaje o 

zhušťovacích bodech a bodech podrobného polohového bodového pole, údaje o BPEJ v 

počítačovém souboru nebo v grafické podobě se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v území.  

 

 

3.5 Údaje získané od katastrálního úřadu 

 poskytne bezúplatně a v nezbytném rozsahu podklady ve formě rastrových dat nebo 

ve výměnném formátu, 

 přidělí číslo ZPMZ, parcelní číslo nové parcely a čísla bodů podrobného 

polohového bodového pole. 

 

3.6 Soubor popisných informací 

         Obsahuje údaje o katastrálním území, informace o parcelách, informace o budovách a 

seznam budov s čísly popisnými a evidenčními, informace o vodních dílech a územních 

jednotkách. Výpis z katastru nemovitostí obsahuje údaje listu vlastnictví. List vlastnictví se 

člení na záhlaví a části A, B, B1, C, D, E, F. Do záhlaví se zapisují údaje o datu, hodině a 

minutě, ke kterým výpis z katastru nemovitostí prokazuje stav evidovaný v katastru.  
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3.7 Soubor geodetických informací 

         Katastrální mapa je závazným mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body 

polohového bodového pole, polohopis a popis. SGI obsahuje geometricky a polohově 

určené další prvky polohopisu: 

 osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody, 

 hrany koruny a střední dělící pás silniční komunikace, 

 most, 

 osa koryta vodního toku a šířkou koryta menší než 2 m, 

 budovy, které jsou evidované v katastru nemovitostí jako příslušenství jiné budovy 

na téže parcele. 

 

 

Formy katastrální mapy: 

 

1)  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. 

2) Katastrální mapa grafická (analogová) – na plastové fólii s přesností a v zobrazovací 

soustavě stanovenými v době jejího vzniku. 

) Digitalizovaná katastrální mapa – vyhotovená v S-JTSK přepracováním analogové 

mapy v souřadnicovém systému Gusterberg nebo Sv.Štěpán do digitální formy nebo 

digitální forma katastrální mapy vyhotovena podle dřívějších předpisů v souřadnicovém 

systému Gusterberg a Sv.Štěpán.“ 

 

3.8 Výpočetní práce 

Výměry nových a změněných parcel se určují: 

 ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4, 

 kódem kvality 2 u souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými body na 

přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality,  

 kódem kvality 1 z přímo měřených měr nebo ze souřadnic, které jsou v místním 

systému, 



  Eva Klajblová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Náklo  

2011                                                                                                                                      10 

 

 kódem kvality 0 ze souřadnic lomových bodů, kde nejméně jeden lomový bod, 

který není vloženým bodem na přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 až 8 

 graficky 

 

3.9 Záznam podrobného měření změn je podkladem pro Dle [1]: 

 vyhotovení geometrického plánu, 

 zápis změn údajů, které jsou evidované v souboru popisných informací a jsou 

spojeny s měřením hranice pozemku, obvodu budovy nebo obvodu vodního díla, 

 opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

 

 

ZPMZ obsahuje: 

 popisové pole, 

 náčrt,   

 zápisník, 

 protokol o výpočtech, 

 záznam výsledků výpočtu výměr parcel, 

 návrh zobrazení změn, 

 údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 

hranic. 

 

 

 

Přílohy záznamu podrobného měření změn Dle [1]: 

 dokumentace o zřízení bodu podrobného polohového bodového pole, 

 kopie geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který 

je potřebný pro vyznačení dalšího prvku polohopisu, 

 kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku, 

 technická zpráva, obsahující údaje o použitých podkladech o dosažených 

odchylkách na bodech zobrazených v katastrální mapě. 
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3.9.1 Popisové pole 

   Popisové pole ZPMZ se číslují v rámci katastrálního území v jedné číselné řadě v 

rozsahu 0001 až 9999. Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny 

tiskopisem úřadu. Pod popisovým polem se uvádí: text ,,s průběhem a trvalým označením 

nových navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:". Za textem se uvádí 

jméno a příjmení osoby, která byla seznámena s průběhem označením hranic, místo a 

datum seznámení s průběhem a označením hranic pozemků. 

                

 

                                                                            Obr. 3 Popisové pole ZPMZ 

 

3.9.2 Náčrt 

   Jeho obsahem je zobrazení bodů geometrického základu, měřické sítě rámu s označením 

listů katastrální mapy, dosavadní a nový stav polohopisu, způsob označení lomových bodů 

hranic, čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů a mapové značky druhů pozemků, značky 

budov, ohrazení a oplocení a oměrné a jiné kontrolní míry, které jsou uvedeny v zápisníku. 

Náčrt také obsahuje zobrazení dosavadního a nového stavu parcel zjednodušené evidence, 

které jsou dotčeny změnou. Náčrt se vyhotovuje v takovém měřítku, aby všechny údaje 

byly zřetelné i při případné reprodukci. Nejde-li v použitém měřítku některou část změny 

zobrazit, vykreslí se na okraj náčrtu detail. Tento detail bývá vykreslen ve větším měřítku a 

vyznačují se vzájemné souvislosti písmen velké abecedy. 

 

Číslo bodu, jehož poloha byla určena z výsledků měření dokumentovaných v předchozím 

ZPMZ, obsahuje na prvém místě číslo tohoto ZPMZ oddělené pomlčkou od vlastního čísla 

bodu. U obou čísel se vynechají počáteční nuly. 
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3.9.3 Zápisník 

Zápisník obsahuje: 

 čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a nových bodů 

a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

 změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů, 

 další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů. 

 

 Zápisník, v případě požití technologie GNSS, může být nahrazen výstupem výpočetního 

protokolu ze zpracovaného programu. 

 

3.9.4 Protokol o výpočtech 

Podle povahy změny obsahuje 

 seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy, které jsou použity pro výpočet souřadnic nových podrobných 

bodů a výměr, 

 údaje o použitých metodách k výpočtu souřadnic, porovnání dosažených výsledků 

s mezními odchylkami, 

 vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, které jsou vypočteny transformací 

z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

 výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

 výpočet číselně určených výměr, 

 seznam souřadnic nově určených bodů, 

 datum, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděl 

 

3.10 Ověření geometrického plánu 

    Každý geometrický plán musí být ověřen, že byl vyhotoven podle platných právních 

předpisů. Ověřovatelem, který je odpovědný za odbornou úroveň, za dosažení předepsané 

přesnosti a úplnosti všech náležitostí, může být jen úředně oprávněný zeměměřický 

inženýr. Ověření správnosti výsledků zeměměřických činností se vyznačuje v pravém 

dolním rohu poslední strany všech dokladů, které tvoří výsledek těchto činností. 
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3.11 Potvrzení plánu katastrálním úřadem 

    Po obdržení žádosti zahájí katastrální úřad činnosti, které souvisejí s potvrzením 

geometrického plánu.  Katastrální úřad přezkoumává: 

 správnost a úplnost veškerých náležitostí geometrického plánu,  

- jméno nebo název vyhotovitele včetně jeho adresy,  

- název katastrálního území, 

            - číslo záznamu podrobného měření změn,  

            - grafické znázornění, 

            - seznam souřadnic, 

            - výkaz dosavadního a nového stavu, 

            - výkaz údajů o BPEJ,     

            - způsob stabilizace hranic, 

             - ověření plánu a jeho příloh. 

 

 soulad očíslování parcel s údaji katastru nemovitostí, 

 jednoznačnost a úplnost podkladů pro posouzení přesnosti výsledků 

zeměměřických činností, dodržení zásad pro tvorbu a číslování parcel, 

 

 soulad výměr v dosavadním stavu výkazu výměr s údaji katastru nemovitostí a 

úplnost v porovnání se stavem evidence právních vztahů, 

 doložení případných návrhů na opravu chyby v katastrálním operátu, 

 dodržení a nepřekročení mezních odchylek pro vyznačení změny do SGI. 
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                                                           Obr. 4 Vzor žádosti o potvrzení GP 

 

 
 

Po přezkoumání výsledků katastrální úřad geometrický plán potvrdí nebo nepotvrdí.  

 

1. Potvrzení geometrického plánu: 

     Když katastrální úřad nenajde vadu, potvrdí geometrický plán okamžitě nebo ve lhůtě 

dojednané s ověřovatelem. Osobou pověřenou potvrzením plánů je zaměstnanec 

katastrálního úřadu. Zaměstnanec KÚ by měl být držitelem úředního oprávnění k 

ověřování výsledků zeměměřických činností. Nebo by měl splňovat podmínky pro 

případné udělení tohoto oprávnění. Průběh potvrzení geometrického plánu zaznamenává 

katastrální úřad v knize geometrických plánů. 

 

2. Nepotvrzení geometrického plánu: 

     Katastrální úřad geometrický plán nepotvrdí, pokud je v úplnosti nebo náležitostech 

nebo v přílohách nalezena chyba. Katastrální úřad vrátí GP ověřovateli a současně mu 

předá výpis z knihy geometrických plánů s výčtem shledaných závad. Po přepracování a 

opravě závad předává ověřovatel geometrický plán k novému potvrzovacímu řízení. 
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Důvody k nepotvrzení geometrického plánu nemohou být rozdíly v dosavadním stavu: 

 způsobené realizací listiny a jiného geometrického plánu do katastru nemovitostí v 

mezidobí 

      od poskytnutí údajů vyhotoviteli geometrického plánu až do doby potvrzení, 

 navržené v posuzovaném geometrickém plánu jako změna výměry parcely z titulu 

přesnějšího určení výměry. 

 

Vyhotovení a ověření kopie geometrického plánu 

     Po potvrzení založí katastrální úřad jedno vyhotovení geometrického plánu i s přílohami 

do dokumentace výsledků šetření a měření pro obnovu souboru geodetických informací. 

Pokud dojde k dodatečnému zjištění, že původní počet plánů je nedostačující, vyhotoví 

katastrální úřad kopii plánu. Označí ji slovy ,,Kopie“ a opatří ji doložkou ,, Kopie souhlasí 

s prvopisem geometrického plánu založeným u katastrálního úřadu.“ Přidá se razítko 

katastrálního úřadu se státním znakem, datum a podpis pověřeného zaměstnance 

katastrálního úřadu. Po zapsání listiny do katastru nemovitostí, může být kopie 

geometrického plánu vyhotovována i jiným žadatelům. 

 

4 Technologie GNSS 

     Globální družicové navigační systémy (angl. Global Navigation Satellite Systems, 

GNSS) jsou schopné s omezeným počtem umělých družic Země zajistit pokrytí celého 

povrchu zemského navigačními signály a umožňují tak určovat polohu kdekoliv na Zemi. 

Hlavní výhodou GNSS je, že umožňují určovat polohu v jednotném souřadnicovém 

systému, který je společný pro celou zeměkouli. Tyto systémy pracují 24 hodin denně, bez 

ohledu na počasí a denní nebo roční dobu. 

4.1  Technické požadavky měření bodu určovaných technologií GNSS 

       Při měření a zpracování výsledku měřických prací za použití technologií využívajících 

GNSS se musí používat takové přijímače GNSS, zpracovatelské výpočetní programy a 

měřické postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledku provedených měřických a 

výpočetních. Při měření i početním zpracování je nutné dodržovat zásady uvedené v 

dokumentaci pro příslušné přístroje i pro použitý zpracovatelský program. K měření je 

možné využít signály všech zprovozněných a správně fungujících družic všech dostupných 
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globálních navigačních družicových systému, které jsou založeny na obdobném principu 

jako americký systém GPS-NAVSTAR. 

       Poloha bodu musí být určena buď ze dvou nezávislých výsledku měření pomocí 

technologie GNSS, nebo jednoho výsledku měření technologií GNSS a jednoho výsledku 

měření polární metodou. Opakované měření GNSS musí být nezávislé na prvním měření  

a při nezávislém postavení družic. 

4.2 Geodetické referenční systémy Dle [6]:     

Geodetické referenční systémy závazné na území státu: 

a)  Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84), který je určen: 

 technologiemi kosmické geodézie, které jsou součástí programu monitorovacího a 

zpracovatelského centra správce systému, 

 souborem rovinných souřadnic bodu vztažených ke světovému geodetickému 

referenčnímu systému, epoše G873, 

 elipsoidem světového geodetického systému 1984 s konstantami a = 6378137 m, f 

= 1:298,257223563, kde "a" je délka hlavní poloosy a "f" je zploštění. 

 

b)  Evropský terestrický referenční systém (ETRS), který je určen: 

 technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí programu 

mezinárodních zpracovatelských center, 

 referenčním rámcem vybraných bodu geodetických základu, jejichž pravoúhlé 

geocentrické souřadnice byly vztaženy k evropskému terestrickému referenčnímu 

rámci epoše 1989.0, 

 elipsoidem geodetického referenčního systému 1980 s konstantami a = 6378137 m, 

f = 1:298,257222101. Délka hlavní poloosy je "a" a "f" je zploštění. 
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                       Obr 5.  Rozložení stanic, realizujících ETRS-89 na území České republiky 

c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), je určen: 

 Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze,  

 Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 6356078,96290 m, 

kde "a" je délka hlavní poloosy, "b" je délka vedlejší poloosy, 

 souborem souřadnic bodu z vyrovnání trigonometrických sítí. 

 

4.3 Česká sít permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS) 

     CZEPOS poskytuje uživatelům technologie GNSS korekční data pro přesné určení 

pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako 

součást geodetických základu České republiky. CZEPOS lze využít pro přesnou navigaci v 

dopravě, v záchranných systémech, pro přesnou lokalizaci objektu v terénu a jejich 

následné začlenění v geografických informačních systémech. Nachází široké uplatnění v 
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zeměměřictví a katastru nemovitostí – zaměřování nebo vytyčování vlastnických hranic, 

určování souřadnic geodetických bodu, mapování apod. CZEPOS obsahuje na území 

České republiky 27 rovnoměrně rozmístěných permanentních stanic.  Jsou umístěny na 

budovách katastrálních pracovišť. Přístup ke službám a produktům CZEPOS je umožněn 

pouze registrovanému uživateli. 

 

5 ZAMĚŘENÍ ZMĚNY PRO ROZDĚLENÍ POZEMKU V TERÉNU 

Měření změny v terénu předchází získání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu a 

následná rekognoskace terénu. 

5.1 Popis lokality 

Obec Náklo se nachází v okrese Olomouc, kraj Olomoucký, přibližně 11 km na 

severozápad od Olomouce. Ke dni 3. 7. 2009 zde žili 1478 obyvatel. První písemná zmínka 

o obci pochází z roku 1078, lze ji nalézt v nejstarší písemné památce Olomouckého kraje, 

kterou je zakládací listina kláštera Hradisko.  

5.2 Vyhledání podkladu 

Před začátkem měření je nutné získat z příslušného katastrálního pracoviště podklady pro 

vyhotovení GP. Mapa katastrálního území Náklo je digitální, bylo tedy požádáno 

elektronickou formou katastrální pracoviště v Olomouci o zaslání výřezu mapy ve 

výměnném formátu *.vfk. 

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. 
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5.3 Vlastní měření v terénu  

Po příjezdu na místo byla provedena rekognoskace terénu, kterou byla zjištěna poloha a 

stabilizace zaměřovaných bodu nutných pro rozdělení pozemku. Byla zvolena poloha 

pomocného měřického bodu a bodu pro připojení v mapě do systému S-JTSK. Pomocný 

měřický bod 123003584001 byl nejprve zaměřen technologií GNSS, následně byla použita 

k měření totální stanice Leica TCRM 1203+. Po jejím urovnání na stanovisku byly 

zaměřeny body připojení a podrobné body polární metodou. Poté byly podrobné body 

zaměřeny pásmem. Před odjezdem byl ještě jednou pomocí GNSS zaměřen pomocný 

měřický bod 123003584001. 

RTK metoda měření GPS je moderním, rychlým a efektivním nástrojem současné 

zeměměřické praxe. Tato metoda se využívá  např. v oblastech budování a údržby bodových 

polí, v katastru nemovitostí, v inženýrské geodézie, v GISech , v pozemkových úpravách, atd. 

Analýza signálu je založená na zpracování dopplerovsky posunuté nosné vlny. Jedná se tedy o 

fázové měření.  

 

Zaměření: 

 

2.1 Metoda (rychlá statická, kinematická, RTK, RTK s VRS, postprocessing VRS atd.): 

 

2.2 Doba měření na bodech:           minimální 

                                                         průměrná(odhadem) 

2.3 Interval mezi odečty (v sekundách): 

 

2.4 Počet zaměření určovaných bodů: 

2.5 Interval mezi měřeními na týchž bodech:   nejmenší 

                                                                            průměrný (odhadem) 

2.6 Hodnota DOP:                                              největší 

                                                                            průměrná (odhadem) 

2.7 Měření výšky antény: -bez výšek 

2.8 Způsob korekce výšky k centru antény (kalkulačka, firemní software, jinak, 

nekorigováno) 

          Firmware 

přístroje TPS1200 

3. Výpočty geocentrických souřadnic 

 

3.1 Použitý software (název, verze): 

 

3.2 Použité výchozí souřadnice: 

RTK s VRS 

4s 

4s 

1s 

2 

1h 01m 

1h 01m 

GDOP 3.1 

GDOP 2.5 

Firmware přístroje TPS 1200 
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A – souřadnice získány během zpracování (WGS-84) 

B – souřadnice navázány na ETRS-89 (zadáním souřadnic alespoň 1 bodu 

s platnými geocentrickými souřadnicemi)  

C – souřadnice získány spolu s měřením z permanentní stanice (např. metoda RTK 

s VRS) 

D – přibližné souřadnice ETRS-89 získány zpětnou transformací z S-JTSK 

                             počet zadaných bodů resp. použitých referenčních stanic: 

3.3 Výstup z výpočetního softwaru, kde jsou uvedeny hodnoty DOP a časy 

začátku a konce měření na bodech:           název souboru:  
 

Protokol GPS/RTK observací 

 

Název zakázky: naklo30-09       

Popis zakázky: --------        , --------         

Autor:                  

Datum a čas: 30.09. 2010 

Typ přístroje: TCRP1203         

Výr. č. přístroje: 224740           

       
Č.b.          Reference                        Y                 X         H        HDOP GDOP Datum      Čas   od/do 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4001          RTCM-Ref 0014      555220.09   1114181.99  231.81 1.2   3.1 30.09.2010 09:24:54/09:24:58 

4001          RTCM-Ref 0014      555220.11   1114181.98  231.83 0.9   1.8 30.09.2010 10:25:04/10:25:08 

 

4. Transformace do S-JTSK 

 

4.1 Program použitý pro transformaci (název, verze):  

4.2 Použitý transformační klíč: 

 A – klíč určován během procesu transformace 

 B – použit dříve určený klíč - rok určení, zdroje údajů        

 

 

 
 

  

C 

Leica Geo Office 

6.0 

B – globální transformace z ETRF89 do S-JTSK od prof. Kosteleckého 

(VÚGTK) 2006 



  Eva Klajblová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Náklo  

2011                                                                                                                                      21 

 

5.4 Použitá měřící technika   

Leica TCRM 1203+ 

Anténa ATX1230 GG                                         

                        

 

                                                    

                                                             Obr.6    Leica TCRM 1203+ 

 

Další použité pomůcky: 

- odrazný hranol, 

- stativ, 

- ocelové pásmo 50 metrové. 
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6 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ 

  

6.1 Program na zpracování 

     Konečnou digitální podobu geometrického plánu jsem vyhotovila v počítačové aplikaci  

 

Kokeš 6.70. Tento program obsahuje grafický editor se všemi funkcemi pro veškeré 

konstrukční a geodetické výpočty. Kokeš je vhodným systémem pro všechny běžné 

geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl. Všechny operace a výpočty jsou 

protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů. Zpracování údajů 

charakterizuje protokol o výpočtech ve kterém je obsaženo: – seznam souřadnic bodů S-

JTSK, – určení souřadnic pomocných měřických bodů polární metodou, – určení souřadnic 

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

přečíslovaných bodů, – ověření přesnosti metodou kontrolních oměrných, – výpočet 

výměr, – seznam souřadnic nových a pomocných bodů.  

 

 

6.2 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 

Ve výkazu jsou sepsány informace o parcele před změnou dosavadního stavu (parcelní 

číslo, druh pozemku, výměra parcely, způsob využití) a informace nového stavu po změně 

( parcelní číslo, druh pozemku, výměra parcely, způsob využití pozemku, způsob určení 

výměr a porovnání se stavem evidence právních vztahů). 

 

 

                                                             

                                                            Tab. 1 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 
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6.3  Výpočet výměr parcel 

Záznam výpočtu výměr parcel obsahuje: 

 číslo plánu 

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

stavu katastru nemovitostí 

 

 

 

                                                                 Tab.2 Výkaz pro výpočet výměr parcel 

 

 

6.4 Výkaz údajů o BPEJ 

 

 

 

                                                         Tab.3  Výkaz údajů o BPEJ 



  Eva Klajblová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Náklo  

2011                                                                                                                                      24 

 

 

6.5 Seznam souřadnic 

 

 

                                               Tab.4 Seznam souřadnic (S-JTSK) 
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7  Závěr 

  

V této bakalářské práci jsem vyhotovila geometrický plán pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Náklo. Na žádost byly z katastrálního úřadu zaslány podklady v 

podobě počítačového souboru *.vfk. 

Výsledkem je geometrický plán, který obsahuje veškeré náležitosti a 

přílohy, které odpovídají vyhlášce 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisu a vyhovují 

kritériím přesnosti podrobného měření a souřadnic podrobných bodu. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
                                    Obr. 7 Katastrální mapa a ortofoto mapy 
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