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Anotace 

 Předloţena diplomová práce rozebírá vyhotovení geometrického plánu pro 

rozdělení hranic pozemku a určení vlastnických práv k nemovitostem. Realizace vyţaduje 

prozkoumání směrnic, norem, vyhlášek a zákonů, které popisují řešenou problematiku. 

Práce rozebírá jednotlivé části, které obsahuje geometrický plán a postup jejich 

vyhotovení. Práce popisuje, shromáţdění podkladů a jejich prozkoumání, přípravu 

podkladů pro měření, popis měřických prací v terénu a zpracování geometrického plánu. 

V práci jsou obsaţeny informace o platném souřadnicovém systému, způsobu zaměření 

změny a postupu při vyhotovení geometrického plánu. Práce zmíňuje historický vývoj a 

nutnost vyhotovení geometrických plánů pro katastr nemovitostí, jako podkladu pro 

provádění právních úkonů.  

 

Klíčová slova: geometrický plán, katastrální mapa, katastr nemovitostí, souřadnicový 

systém, parcela 
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Summary 

 This diploma thesis discusses how to create geometric plan for the allocation of 

property borders and determination of ownership rights of real property. This task requires 

examination of directives, standards, decrees and laws which describes this issue. Thesis 

analyzes individual parts which geometric plan contains. Thesis in next analyzes process of 

creating individual parts of plan. Diploma thesis describe about: gathering documents and 

their investigation, preparing documents for measurement, description of land surveying 

work, creating original of geometric plan. Thesis contains information about valid 

coordinate system, methods of measuring and methods of creating geometric plan. Thesis 

discusses historical developments and needed of creating geometric plans for cadastre of 

real estates, because geometrical plan is base for execution of juridical operation.  

 

 

Key words: geometrical plan, the cadastral map, the cadastre of real estate, coordinate 

system, plot 
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Seznam použitých zkratek a pojmů 

Registr C – část operátu katastru nemovitostí, která obsahuje údaje o parcelách, jejichţ 

hranice jsou v terénu viditelné a zobrazené na katastrální mapě. Registr C pokrývá celé 

katastrální území a kaţdý pozemek je obsaţen v nějaké parcele. [1] 

Registr E – část operátu katastru nemovitostí, která obsahuje údaje o parcelách, zapsaných 

v katastru nemovitostí, jejichţ hranice v terénu nejsou viditelné. Tyto parcely vznikaly tak, 

ţe malé pozemky se slučovaly do větších půdních celků a obhospodařovaly je zemědělská 

druţstva. Obnovení těchto původních pozemků je moţné udělat pomocí geometrického 

plánu. [2] 

LV – List vlastnictví, je to základní doklad prokazující vlastnické vztahy k nemovitosti. 

Jeho originál je uloţen na správě katastru. [3] 

Hluchý LV – tímto pojmem se označují listy vlastnictví, které nemají v majetkové podstatě 

uvedenou nemovitost, nebo na něm nejsou zapsány všechny spoluvlastnické podíly. 

Vznikaly nedůslednou kontrolou listin zapisovaných do katastru. Podnět na zápis dali 

pouze někteří ze spoluvlastníků, jejich podíl byl zapsán ale ostatní podíly a spoluvlastníci 

nebyli na list vlastnictví zapsány. [4] 

JTSK – Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální, je polohový souřadnicový 

systém, který tvořila mnoţina stabilizovaných geodetických bodů. Jednalo se o výchozí 

body základního polohového bodového pole a pak o zhuštěné body podrobného 

polohového bodového pole. [6] V součastné době se pouţívá zpřesněná realizace tohoto 

národního systému. Jde o realizaci JTSK03, která vyuţívá globální navigační satelitní 

systémy.  

VKM – Vektorová katastrální mapa, je digitální katastrální mapa ve vektorovém tvaru, 

která je uloţena na paměťovém médiu. Pouţívá se jako podklad pro evidenci reálných 

nemovitostí. Jsou dva typy vektorové katastrální mapy v závislosti na jejich vzniku. 

Číselná vektorová katastrální mapa, která vznikla z přímých měření a nečíselná vektorová 

katastrální mapa obnovená z vektorizace rastrového podkladu. [5] 
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THM – Technickohospodářské mapování. Proběhlo na území Československé socialistické 

republiky v letech 1962 aţ 1980 za účelem zlepšení národního hospodářství. Výsledkem 

mapování jsou dostatečně přesné mapy v měřítku 1: 5000, 1:2000 a 1:1000. Tyto mapy 

zobrazovaly polohopis i výškopis s přesností, která odpovídala měřítku mapy, a 

obsahovala informace potřebné k evidenci nemovitostí. [14] 

ROEP – Registr obnovené evidence pozemků, je soupis vlastníků a jejich pozemků, které 

nejsou uvedeny na listu vlastnictví. Jde o vlastníky, kteří jsou zapsáni v pozemkové knize, 

nebo evidenci nemovitostí. [17] 

GNSS – Globální navigační satelitní systém, je radionavigační systém, pracující na základě 

umělých druţic Země. Poskytuje uţivatelům informace o aktuální poloze, čase, směru a 

rychlosti pohybu. Satelitní systém pracuje nepřetrţitě. [15] 

RTK – Real time kinematic, je metoda měření vyuţívající globální navigační satelitní 

systémy. Vyuţívá datový přenos korekcí pro fázové měření. Korekce se posílají od 

referenčního k pohybujícímu se přijímači. [15] 

SKPOS – Slovenská prostorová a observační sluţba, je sluţba vyuţívající globální 

navigační satelitní systémy. Tato sluţba zahrnuje síť spolupracujících permanentních 

stanic, které vykonávají nepřetrţité měření. Sluţba v reálném čase poskytuje geocentrické 

souřadnice pro přesnou lokalizaci objektů. Vybudována byla v roce 2006 a vyuţívá se pro 

účely geodézie, katastru a GIS. [16] 

NAVSTAR - NAVigation Signal for Timing And Ranging, je satelitní navigační systém 

armády Spojených států amerických, který se pouţívá na určení velice přesné pozice a 

času, kdekoliv na Zemi. [15] 

GLONASS - Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Systema, je Ruský navigační 

satelitní systém. Je to podobný systém jako americký NAVSTAR, na rozdíl od NAVSTAR 

je tento systém  budován pro potřeby ruské armády a teda Rusko, má stoprocentní pokrytí 

a ostatní části Země mají takměř poloviční pokrytí. [15] 
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1 Úvod 

Při provádění změn v operátu katastru nemovitostí je geometrický plán důleţitým 

podkladem pro všechny listiny, které změnu navrhují. Diplomová práce rozebírá postup 

zhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku a určení vlastnických práv. Dále se 

zabývá i základními směrnicemi a zákony, které určují postup při vyhotovování 

geometrického plánu. 

1.1 Historie a důvody zavedení vyhotovení geometrických plánů 

 Uţ od dávné minulosti vznikala potřeba evidence nemovitostí. Za účelem výběru 

daní a nakládání s nemovitostmi a majetkem. To si vyţadovalo mít písemnou evidenci a 

mapový podklad v kterém by byl pozemek zobrazen. Historické změny byla průmyslová 

revoluce a zrušení nevolnictví způsobily, ţe vzrostl počet změn v katastru nemovitostí. 

Bylo to způsobeno tím, ţe nevolnící mohli rozdělovat pozemkovou drţbu mezi své 

potomky. Tak vznikaly úzké a dlouhé pozemky se stejnou kvalitou, ale špatným přístupem 

s náchylnosti ke vzniku vodní eroze. Další dělení bylo zapříčiněno rozvojem ţelezniční a 

silniční dopravy, ale i budováním průmyslových zón a sídlišť. Toto mnoţství změn a 

povinnost udrţovat operát katastru v souladu se skutečným stavem vedly k tomu, ţe byl 

zaveden systém vyhotovování geometrického plánu, jako dokumentu, který jednoznačně 

geometricky, polohově a rozměrově určí změny terénu i operátu katastru. 

 Další vývoj na základě různých předpisů upravoval jednotlivé obsahové a formální 

parametry geometrického plánu. Velikou úlohu v tom sehrál i prudký vývoj výpočetní 

techniky, který změnil různé technické a technologické postupy při měření a zhotovování 

geometrických plánů. [10] 
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1.2 Součastná potřeba vyhotovení geometrických plánů 

 V době platnosti stabilního katastru nebyla míra pohybu a nakládání s pozemky 

taková jako dnes, odtud název stabilní. V tomto období nedocházelo k většímu mnoţství 

změn v katastru. Součastná doba je charakterizována velkým počtem změn v katastrálním 

operátu, čímţ logicky narůstá význam a potřeba geometrických plánů. Geometrický plán je 

součástí kupních smluv, vyvlastňovacích rozhodnutí, jako příloha návrhů na vklad.  

 Z uvedených faktů můţeme vidět, ţe geometrický plán jako technický podklad je 

v součastné době, ţádaný, vysoce potřebný a nevyhnutný podklad pro nakládání 

s nemovitostmi a pozemky. 
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2 Geometrické plány a směrnice pro jejich vyhotovování 

Geometrickými plány se zabývá směrnice: S 74.20.73.43.00 – Smernica na vyhotovovanie 

geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov. Problematiku zhotovování geometrických 

plánů objasňuje následovně:   

Geometrický plán zobrazuje nemovitosti, které jsou dotčeny změnou. Změna se 

zobrazuje graficky a zobrazuje stav nemovitosti před změnou a po změně. Taktéţ se uvádí 

stávající a nová parcelní čísla, výměry, druhy pozemků. Ke změně můţe dojít rozdělením 

nebo sloučením nemovitosti, či vyznačením věcného břemene. [7] 

2.1 Využití geometrických plánů 

Geometrický plán je technickým podkladem pro provádění právních úkonů a zápis 

změn v operátu katastru nemovitostí. Na základě geometrického plánu vznikají veřejné a 

jiné listiny, kterými se potvrzují nebo osvědčují práva k nemovitostem. Geometrickým 

plánem je moţné obnovit lomové body hranic pozemků na základě vytýčení pozemku 

v terénu. Geometrický plán je poté podkladem pro změny v souboru geodetických 

informací. 

Kdyţ jsou údaje dosavadního stavu ve výkazu výměr stejné s údaji platnými 

v operátu katastru nemovitostí, můţeme geometrický plán pouţít jako podklad pro 

provedení právních úkonů. 

Pro pouţití geometrického plánu v katastru nemovitostí je nutno plán ověřit úředně 

a autorizačně. Úřední ověření provádí osoba pověřená správou katastru, která má 

poţadované znalosti. Autorizační ověření provádí fyzická osoba, která splňuje zvláštní 

odborné poţadavky. [7]   

 

 

 

 

 



Bc. Jakub Petráš: Geometrický plán pro rozdělení pozemku a určení vlastnických práv 

4 
 

2.2 Účel vyhotovování geometrických plánů  

 Geometrické plány se vyhotovují pro jeden nebo i více účelů najednou, pokud to 

není v rozporu se způsobem vyhotovování jednotlivých typů plánů.  

 Základní typy vyhotovovaných geometrických plánů: 

 rozdělení nemovitosti, 

 změna hranice nemovitosti, 

 určení vlastnických práv k nemovitostem, 

 zaměření stavby, můţe jít i o rozestavěnou stavbu a jako podklad pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí k uţívání stavby. Jde o stavby, které je ze zákona nutno 

evidovat v katastru nemovitostí, ale ještě nejsou zaevidovány v souboru 

geodetických a popisných informací, v operátu katastru, 

 přiznání práva věcného břemena k části nemovitosti, které by omezovalo vlastníka 

nebo jinou oprávněnou osobu v prospěch jiné fyzické nebo právnické osoby, 

 vymezení změn v zemědělském půdním fondu a lesním půdním fondu rozdělením 

nemovitosti, 

 změna průběhů hranic: katastrálního území, hranice obce, hranice okresu, 

 sloučení nemovitosti, 

 obnovení původních hranic pozemků nebo jejich části, 

 pozemkové úpravy, 

 geometrický plán se můţe pouţít pro rozdělení pozemků, které jsou v katastrální 

mapě, souboru popisných informací - v registru C a v údajích o parcelách sloučeny 

do větších celků nebo jiných parcel,  

 změnu průběhu hranice zastavěného území obce. 

Vyhotovováním geometrických plánů se zabývají: 

 fyzické nebo právnické osoby, které jsou způsobilé vykonávat geodetické a 

kartografické činnosti, 

 správy katastru.  
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 Geometrický plán se vyhotovuje na předepsaných tiskopisech. Geometrický plán 

musí byť dobře čitelný, vyhotoven trvanlivým způsobem, na kvalitním papíře s pouţitím 

předepsaných barev. 

 Kdyţ se geometrický plán vyhotovuje pomocí výpočetní techniky, jeho konečné 

výstupy se musí shodovat svým obsahem a formátem s předepsanými tiskopisy. [7] 

2.3  Podklady pro vyhotovování geometrických plánů 

 Nezbytným podkladem pro vyhotovování geometrických plánů jsou údaje 

v katastru nemovitostí v souboru geodetických informací a souboru popisných informací. 

Od typu a účelu geometrického plánu, závisí rozsah měřických prací a potřebné 

podklady pro jeho vyhotovení. Jsou to zejména: 

 katastrální mapa bývalého pozemkového katastru, nebo jiné původní grafické 

zobrazení nemovitosti, spolu s údaji z příslušných knih jako pozemková nebo 

ţelezniční kniha, údaje z pozemkových reforem, soudních rozsudků, veřejných 

listin, a všech listin, které potvrzují práva k nemovitostem, pokud tyto údaje nejsou 

zapsány na listu vlastnictví. Uţitečné můţou být i podklady z předcházejících 

evidencí, které byly pouţity ke změně obecní nebo hranice katastrálního území,    

 dokumentace geodetických prací, která je součástí dokumentace skutečného 

provedení stavby, 

 geometrické plány, které jiţ byly vyhotoveny na danou parcelu v minulosti nebo na 

sousedních parcelách. 

V případě více vyuţitelných podkladů pro vyhotovení geometrického plánu, se 

pouţijí podklady, které mají vyšší měřickou hodnotu. O těchto rozhoduje správa 

katastru. 

Geometrický plán se vyhotovuje na podkladě platných údajů katastru nemovitostí. 

Kdyţ jsou práva k nemovitosti obsaţeny v jiných dokumentech, které nejsou součástí 

katastru, pouţijí se tyto dokumenty společně s údaji v katastru nemovitostí. [7] 
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2.4 Spolupráce správy katastru nemovitostí s osobami 

vyhotovujícími geometrické plány 

Správa katastru je povinná v určené místnosti umoţnit vyhotoviteli nahlédnout do 

katastrálního operátu nebo jiných předchozích dokumentovaných operátů, udělat si výpisy 

a kopie, udělat si kartometrické měření, nahlédnout do změn a určovat výměry změněných 

parcel. Kdyţ vyhotovitel o to poţádá, správa katastru je povinná udělat na své vlastní 

náklady kopie, odpisy, nebo výpisy z katastrálního operátu, které vyhotovitel potřebuje, v 

souvislosti s vyhotovovaným geometrickým plánem. 

Vyhotovení potvrzených údajů, poskytnutí údajů o geodetických bodech poskytnutí 

části katastrálního operátu nebo operátu dřívějšího pozemkového katastru, pro nahlédnutí, 

vyhotovení náčrtu nebo výpisu se zpoplatňuje. 

 Osoba, která bude vyhotovovat geometrický plán od správy katastru, vyţádá 

přidělení následujících údajů: 

 číslo záznamu podrobného měření změn, 

 parcelní čísla a podlomení nově vytvořených parcel, 

 výřez z katastrální mapy a to buď naskenovaný rastrový podklad katastrální mapy 

ve formátu *.tif nebo výřez vektorové katastrální mapy ve formátu *.vgi 

 Přidělení údajů potvrzuje zaměstnanec pod popisové pole záznamu podrobného 

měření změn. 

 Kdyţ v době mezi ověřením geometrického plánu a jeho předloţením na zápis do 

katastru nemovitostí dojde ke změně údajů tvořících dosavadní stav výkazu výměr a není 

potřebné upravit část změny a nově vytvořené parcely a geometrický plán splňuje všechny 

ostatní podmínky pro zápis listin, správa katastru můţe plán pouţít. Před zápisem je však 

nutno vyhotovit aktuální dosavadní stav a nový stav pro zbytkové parcely, a ten se pak 

přiloţí ke geometrickému plánu. [7] 
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2.5 Jednotlivé části geometrického plánu 

 Geometrický plán obsahuje následující části: 

 popisové pole, 

 grafické znázornění hranic parcel a jejich změn, 

 výkaz výměr parcel a dílů. 

 Geometrické plány zabývající se větším územím se k úřednímu ověření 

odevzdávají v obalu, kde na jeho čelní straně v spodní části musí být opatřena tabulkou 

popisového pole geometrického plánu. V této tabulce se kolonky úředně ověřil a 

autorizačně ověřil, úhlopříčně proškrtnou. Ověření se vyznačí na geometrický plán, ne na 

obal. 

 Jednotlivé části geometrického plánu musí být spojeny takovým způsobem, aby 

bylo znemoţněno později vyměnit některé jeho části nebo listy. [7] 

2.5.1 Popisové pole 

 Pouţívá se přetisk popisového pole, které obsahuje:  

 vyhotovitel (Uvádí se jméno, příjmení a adresa fyzické nebo právnické osoby, nebo 

název a sídlo organizace, podle ţivnostenského listu a její identifikační číslo. 

Osoby musí být způsobilé vykonávat geodetické a kartografické činnosti. Pokud se 

plán vyhotovuje kvůli soudnímu řízení, plán vyhotovuje znalec z oboru geodézie a 

kartografie a uvádí své jméno, příjmení, název a sídlo soudu, u kterého pracuje.), 

 kraj, okres, obec, katastrální území, 

 číslo geometrického plánu, číslo mapového listu (Pouţívá se pro jednoznačnou 

identifikaci plánu a skládá se z průběţného pořadového čísla, lomítka a roku kdy 

bylo průběţné pořadové číslo přiděleno.), 

 pro jaký účel se geometrický plán vyhotovuje (Zde se uvádí kromě účelu plánu i 

parcelní čísla, pro která se geometrický plán vyhotovuje. Kdyţ jde o větší mnoţství 

parcel, můţe se uvést i rozsah parcel nebo podlomení.), 

 jméno vyhotovitele plánu a datum vyhotovení, 
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 jakým způsobem byly v terénu označeny nové hranice, 

 číslo záznamu podrobného měření změn a číslo měřického náčrtu, 

 text: souřadnice bodů označené čísly a ostatní měřické údaje jsou uloţeny v 

dokumentaci, 

 jméno, razítko, datum a podpis osoby, která autorizačně plán ověřila a taktéţ text: 

“Náleţitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“, 

 jméno, datum, číslo, razítko a podpis osoby, která plán úředně ověřila a taktéţ text: 

“Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézií a 

kartografií“ (Uvádí se i pořadové číslo podle registru ověřených geometrických 

plánů.).  

 V záhlaví popisového pole se uvádí upozornění, ţe geometrický plán je podkladem 

pro právní úkony, kdyţ údaje dosavadního stavu výkazu výměr jsou stejné s údaji platnými 

v katastru nemovitostí. [7] 

2.5.2 Grafické znázornění 

 Vyhotovuje se jako zvětšená kopie katastrální mapy v měřítku, které umoţní 

dostatečnou čitelnost a přehlednost kresby a popisu. Grafické znázornění obsahuje i okolí 

řešeného území, kdyţ je to moţné je dobré zobrazit celé sousední parcely. Měřítko celého 

zobrazení se neuvádí.  

 Kdyţ, práva k nemovitostem jsou graficky vyjádřeny na jiných podkladech, jako je 

katastrální mapa grafické znázornění, doplní se parcelními čísly, která budou v závorce a 

kresbou polohopisu z těchto podkladů čárkovanou černou barvou. 

 U mimořádných případů jako například: veliká hustota kresby, zobrazení 

neknihované parcely z pozemkové knihy, nesjednoceného operátu, řešení změn druhů 

pozemků a práv k nemovitostem, které jsou vyjádřeny v jiných podkladech, hranice druhů 

pozemků nejsou stejné s hranicemi práv k nemovitostem. Tehdy se geometrický plán řeší 

ve dvou grafických znázorněních a to řešení právního stavu z jiných podkladů jako je 

registr C katastru nemovitostí a řešení stavu podle registru C katastru nemovitostí. 
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V grafickém znázornění se na základě normy pouţívají následující druhy čar a 

mapových značek: 

 k zobrazení dosavadního stavu se pouţívá: tenká, plná, černá čára tloušťky 0,18 

mm, 

 k zobrazení nového stavu se pouţívá: tenká, plná, červená čára tloušťky 0,18 mm, 

 k zobrazení rámu mapového listu se pouţívá: tenká, černá, čárkovaná čára tloušťky 

0,18 mm, s délkou čárek 5 mm a velikosti mezer mezi nimi 2 mm, rovnoběţně 

s čárou se uvádí označení mapových listů, 

 k zobrazení práv k nemovitostem, znázorněných na jiných grafických podkladech 

neţ je katastrální mapa se pouţívá: tenká, černá, čárkovaná barva tloušťky 0,18 

mm, s délkou čárek 1 mm a velikostí mezer mezi nimi 1 mm, 

 k zobrazení hranic, které jsou v terénu nezřetelné, a vlastnických hranic vedených 

přes technické objekty se pouţívá: tenká černá, pokud jde o nový stav červená, 

čerchovaná čára tloušťky 0,18 mm, s délkou čárek 1 mm a velikosti mezer 0,8 mm, 

 k zobrazení průběhu hranic věcného břemene, nebo jiného typu omezení 

vlastnického práva se pouţívá: tenká, červená, čerchovaná čára tloušťky 0,18 mm, 

s délkou čárek 3 mm a velikostí mezer 1,3 mm, pro přiznání práva uloţení 

inţenýrských sítí se zobrazí inţenýrské sítě příslušnou značkou podle technické 

normy a ochranné pásmo se zobrazí čerchovanou čarou (Hloubka uloţení 

inţenýrských sítí se v plánu nevyznačuje.), 

 k zobrazení lomových bodů hranic nemovitostí označených mezníky se pouţívá: 

černý, kdyţ jde o nový stav červený krouţek s průměrem 1,0 mm s tečkou, 

 parcelní čísla se označují černou barvou, kdyţ jde o nová parcelní čísla, pak 

červenou barvou s velikostí číslic 2,0 mm, kdyţ parcelní čísla pocházejí z jiných 

podkladů, neţ je katastrální mapa, uvádí se černou barvou v závorce, 

 druhy pozemků nových parcel se zobrazují červenou barvou podle značkového 

klíče, nad nová parcelní čísla, nebo vedle proškrtnuté neplatné značky druhu 

pozemku, 
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 pokud je kresba v grafickém zobrazení neplatná, ruší se dvěmi krátkými červenými 

čarami, které se vedou kolmo na rušenou čáru, slučky se ruší dvěmi krátkými 

červenými čarami rovnoběţně, se směrem předmětné hranice. Značky druhů 

pozemků se škrtnou vodorovnou červenou čarou, rovnoběţně s rušeným parcelním 

číslem. Kdyţ je parcelní číslo ve tvaru zlomku zvlášť se škrtne parcelní číslo i 

podlomení. Kdyţ dochází k oddělení nové parcely z dosavadní parcely, ponechá se 

dosavadní parcelní číslo zbytku původní parcely. Kdyţ parcelní číslo ještě nebylo 

podlomeno, první podlomení se přiradí  zbytku dosavadní parcely s největší 

výměrou. Parcelní čísla z dřívějších operátů katastrální mapy se neškrtají, 

 pokud se v geometrickém plánu budou pouţívat díly parcel, vyznačí se arabskou 

číslicí velikostí 2 mm, umístněnou v krouţku, 

 kontrolní oměrné míry se při nových i dosavadních hranicích uvádí černou barvou 

velikostí číslic 1,5 mm. Číslice jsou umístněny mezi pomlčky. Kdyţ oměrné míry 

není moţné ověřit, uvádí se zkratka n.m. , 

 pokud, je průběh hranice v katastrální mapě a jiném grafickém podkladě stejný, 

jako hlavní se zobrazí průběh hranice katastrální mapy a čárkovaně s odsunutím 

1mm se v okolí lomových bodů zobrazí i průběh hranice z jiného grafického 

podkladu, 

 orientace grafického znázornění má směřovat na sever, kdyţ je orientace jiná, pak 

zhotovitel vyznačí orientaci pomocí směrové růţice, 

 kdyţ změna zasahuje do více katastrálních území, je nutné geometrický plán 

vyhotovit pro kaţdé katastrální území zvlášť. Název území se zobrazuje 

rovnoběţně s průběhem hranice katastrální, obecní, krajské, okresní,  

 kdyţ není moţné graficky znázornit určitou část dostatečně podrobně, pak ji 

můţeme zobrazit mimo kresbu, jako detail příslušné části a vazba se označí dvojící 

stejných písmen abecedy, 

 na volné ploše geometrického plánu se mohou uvést důleţitá upozornění a 

poznámky, související s vyhotoveným geometrickým plánem, 
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 pokud se geometrický plán vyhotovuje pro vynětí části pozemku ze zemědělského 

půdního fondu nebo lesního půdního fondu, pak se práva k nemovitostem, 

pocházející z jiných podkladů nevyznačují. [7] 

2.5.3 Výkaz výměr parcel a dílů 

 Výkaz výměr je sestava, ve které se uvádí čísla parcel, jejich výměry a výměry dílů, 

druhy pozemků a způsob jejich vyuţití, čísla listů vlastnictví, soupisné čísla staveb, čísla 

vloţek v pozemkové knize. Jména, přímení, názvy organizací, jejich sídla a adresy 

vlastníků, nájemců, důleţitá upozornění a poznámky, týkající se vyhotovení geometrického 

plánu. Výkaz výměr obsahuje: dosavadní stav, změny, kontrolní součty a nový stav. 

 Dosavadní právní stav, tedy stav před změnou se povaţuje jako výchozí stav při 

sestavování výkazu výměr. Kdyţ práva k nemovitostem, kterých se změna týká, nejsou 

zapsány na list vlastnictví v registru C, pak je potřebné práva identifikovat a jednoznačně 

určit k příslušným parcelám evidovaných v registru E, pozemkové knize, ţelezniční knize, 

operátech z pozemkových reforem, rozsudcích soudů a jiných veřejných listinách.  

Geometrický plán takové situace řeší takto: 

 kdyţ ke všem dotčeným parcelám v registru C, je dosavadní stav evidován na listu 

vlastnictví a je shodný se stavem právním, pak se na výkaz výměr uvádí: “Stav 

právny je totoţný s registrom C KN”, 

 kdyţ dosavadní stav není zapsán na listu vlastnictví, pak se řeší ve výkazu výměr, 

stav právní a pak stav podle registru C, 

 geometrické plány, které se pouţijí pro účely pozemkových úprav, se řeší podle 

schváleného rozdělovacího plánu pozemkových úprav. 

 Kdyţ v dosavadním stavu nemovitosti se vyskytují parcely registru E, pro 

zhotovení výkazu výměr se pouţívá tiskopis s kolonkou “KN-E”, kdyţ je v dosavadním 

stavu uvedená parcela z pozemkové knihy a je na ní zaloţen hluchý list vlastnictví, číslo 

parcely se uvádí do sloupců PK, do stejné kolonky se uvádí parcelní číslo, kdyţ se 

nepřečísluje při obnově katastrálního operátů. Kdyţ parcela pochází ze ţelezniční knihy, 

pak se uvádí zkratka ŢK nad číslo vloţky. Uvádí se také parcely neknihované a to tak, ţe 

do dosavadního stavu se uvede zkratka: neknih. nebo v poznámce pod výkazem výměr. 
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Dosavadní stav obsahuje číslo vloţky nebo parcely v pozemkové knize, číslo 

parcely registru C nebo E, číslo LV, výměru, druh pozemku. Zde se mohou uvést i jiné 

listiny stanovující práva k nemovitostem, které nebyly doposud zapsány, přičemţ se 

vyznačí čísla těchto listin, slovní zkratka dokladu a přesné označení pouţitého dokladu. 

Kdyţ část práv, je zapsána na LV registru E a část se stále uvádí v pozemkové knize nebo 

je na parcelu zaloţen hluchý list vlastnictví, můţe se do dosavadního stavu součastně uvést 

číslo LV a číslo vloţky pozemkové knihy. 

 Kdyţ výměry evidované v pozemkové knize jsou chybné, pak se uvádí výměra 

z parcelního protokolu bývalého pozemkového katastru, pokud je k dispozici. Tato 

skutečnost se uvede do poznámky. Jestli protokol pozemkového katastru není k dispozici, 

výměra se neuvádí, coţ se to uvede do poznámky. Výměry v sáhových mírách se uvádí 

v plošných metrických mírách. 

 Kdyţ v dosavadním stavu se nachází i dílové parcely, jejich parcelní číslo se uvádí 

jenom jednou do předepsaných sloupců a pod ně se uvádí výměry a druhy pozemků 

daných dílů. Tyto díly se neoznačují ani nepočítají. Jestli se takové parcely v plánu 

nacházejí, uvede se to do poznámky pod výkaz výměr. 

 Parcely, které pocházejí z jiných podkladů, jako je registr C a jiných katastrálních 

území a uvádějí se v dosavadním stavu při prošetřovaní právního stavu, uvede se název 

původního katastrálního území do závorky za parcelní číslo. 

 Část změny uvádí informace o dílech parcel označených arabskými číslicemi. 

Uvádí se zde výměra dílů parcel, přičlenění dílů k parcelám nového stavu a oddělení dílů 

od parcel dosavadního stavu. Část změny se sestavuje tak, aby byl přehledný původ dílů a 

příslušnost dílů k nově vytvořeným parcelám. 

 Výkaz výměr s díly se řeší následovně: 

 stav právní, výjimku tvoří případy, kdyţ nově vytvořená parcela bude vytvořena 

z parcel, ke kterým se váţe jeden právní vztah, a kdyţ parcely se v obvodu slučují a 

opětovně rozdělují, 
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 stav podle registru C, kdyţ slučujeme více druhů pozemků do jednoho, nebo kdyţ 

se tvoří parcela se změněným druhem pozemku z více původních parcel a je 

potřebný i souhlas pro změnu druhu pozemku nebo vynětí od zemědělského 

půdního fondu nebo lesního půdního fondu, 

 situace kdy je právní stav shodný se stavem registru C, kdyţ je potřebné zpřehlednit 

vazbu mezi parcelami v dosavadním stavu a novém stavu, kdyţ se nově určovány 

parcely tvoří z dílů. 

 Nový stav ve výkazu výměr obsahuje: parcelní čísla nových i dosavadních parcel 

po změně, jejich nové výměry, druhy pozemků, a způsob uţívání nemovitosti, ten se uvádí 

v závorce. Jméno přímení a adresa nebo sídlo nového vlastníka nebo organizace. Část nový 

stav sestavujeme podle následujících zásad: 

 jméno, přímení nebo název organizace a jejích adresa nebo sídlo je jenom 

informativní a není závazný při vyhotovení listin, 

 u zbytkových parcel se v novém stavu uvede do sloupce vlastník text “Doterajší” a 

údaje o těchto parcelách se uvedou v závorkách. Neuvádí se údaje o parcelách 

registru C, 

 kdyţ údaje o vlastníkovi se opakují za sebou v řádcích, můţeme při dalším výskytu 

pouţít zkratku detto, 

 kdyţ zvlášť řešíme stav právní, můţeme uvést k identické nově vytvořené parcele, 

do sloupce vlastník můţeme uvést text: “Ako v právnom stave”, 

 v novém stavu výkazu výměr se nemohou nacházet dílové parcely. 

 Výměry parcel v části dosavadní stav, nový stav a díly se sečtou a pro kaţdý 

z těchto stavů se udělá kontrolní součet. 

 Poznámky k údajům, které jsou ve výkazu výměr, se uvádí do dolní části, za 

kontrolní součty. 
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Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene obsahuje výkaz výměr, který 

děláme podle následujících pravidel: 

 ve stavu právním se nový stav nesestavuje, v dosavadním stavu se uvádí údaje o 

parcelách, které budou věcným břemenem zatíţeny, tehdy kontrolní součet výměr 

neděláme. Kdyţ se věcné břemeno se bude nacházet pod bytovým domem, do části 

změny se uvedou díly parcel pod bytovým domem a uděláme i jejích kontrolní 

součet výměr. 

 ve stavu podle registru C, se část změny nesestavuje a do dosavadního a nového 

stavu, se uvedou jen odpovídající parcely registru C. Kontrolní součet výměr 

parcel, se nedělá a do části nový stav, se údaje o vlastníkovi napíšou normálním 

způsobem, 

 kdyţ je stav právní totoţný s registrem C, pak tuto situaci řešíme jako kdy by se 

jednalo o stav podle registru C, 

 je nutno uvést poznámku pod výkaz výměr, o jaký druh věcného břemene se jedná, 

čísla parcel zatíţeny břemenem a koho prospěch je břemeno zřízeno. [7] 

2.6 Geometrický plán vyhotoven v elektronické formě 

 Grafické znázornění geometrického plánu je v elektronické formě tvořeno úplným 

obsahem vektorové katastrální mapy, se zobrazením dostatečné části, která je potřebná pro 

řešení geometrického plánu. Geometrický plán se musí vyhotovovat i v tištěné formě. [7] 
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3 Měření a provádění změn v katastrálním operátu 

 Měřením změn, se rozumí prošetření a zaměření takových změn, které tvoří 

předmět evidence v souboru geodetických informací a takových změn, které mají ucelený 

samostatný charakter. 

 Směrnice S 74.20.73.43.20, pojednává o zásadách, jak se mají měřit změny pro 

účely katastru nemovitostí, jak změny zaznamenávat, jak zhotovit výpočet výměr parcel a 

dílů a jakým způsobem se provádějí změny v souboru geodetických informací. 

3.1 Předmět a způsob měření změn  

 Předmětem měření změn jsou změny: 

 hranic katastrálních území, krajů, okresů, obcí, zastavěných území obce, pozemků, 

chráněných skutečností a jejích ochranných pásem, 

 staveb, kde stavba se chápe jako průnik nebo průmět vnějšího obvodu na zemský 

povrch. 

V katastrálních územích a jejich částech, kde je katastrální mapa vyhotovená a 

udrţována na základě technické hospodářské mapy, nebo základní mapy velkého měřítka 

jsou předmětem měření změn i další prvky polohopisu, o kterých podrobně pojednává: 

Inštrukcia na tvorbu Základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky I 74.20.73.21.00. 

Měření změn se dělá geodeticky nebo fotogrammetricky. Výsledky měření změn 

musí být vyuţitelné pro následující účely: 

 obnovu katastrálního operátu 

 provedení změn v souboru popisných informací  

 provedení změn v souboru geodetických informací [8] 
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3.2 Přesnost měření změn 

 Body měřické sítě jsou tvořeny podrobnými geodetickými body. Jsou to body, 

jejichţ souřadnice jsou určeny v platné národní realizaci systému JTSK. Kdyţ se poloha 

bodu určuje pomocí technologie globálních navigačních systémů, zároveň prostorové 

souřadnice v platné národní realizaci Evropského terestrického systému 1989. Podrobný 

geodetický bod je v terénu stabilizován měřickou značkou. 

 Přesnost určení souřadnic podrobných geodetických bodů je dána základní střednou 

souřadnicovou chybou 0,04 m, tato hodnota se nemá překročit a vyjadřuje přesnost určení 

polohy bodů vzhledem k státní prostorové síti. Mezní odchylka je stanovená jako 

dvojnásobek, tedy 0,08 m. [9] 

3.3 Podklady pro měření změn 

 Základní podklad pro vyhotovení geometrického plánu je katastrální mapa. Kopie 

katastrální mapy nebo pracovní mapa se pouţívají v terénu. V katastrálních územích kde je 

zpracována vektorová katastrální mapa, se jako podklad pouţijí její soubory ve formátu 

*.vgi. Dalšími podklady mohou být: předcházející záznamy měření změn nebo měřické 

náčrty. [8] 

3.4 Výsledky měření změn a jejich zaznamenávaní 

 Výsledkem měření změn jsou následující výstupy: 

 zaměřená data v terénu, 

 měřický náčrt obsahující popisné údaje a grafický přehled. 

 Výsledkem naměřených a zpracovaných změn je záznam podrobného měření změn. 

 Číselné výsledky měření změn můţeme zaznamenat téţ na paměťové medium, 

z kterého můţeme udělat grafický výstup nahrazující zápisník měření změn, ten ovšem 

musí obsahovat všechny údaje v předepsaném pořadí. [8] 
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3.5 Zpracování výsledků měření změn a jejich dokumentace 

Výsledky měření změn se zpracovávají: 

1. Výpočtem souřadnic určovaných bodů, kde vycházíme ze stanovisek pomocných 

měřických bodů, kterých souřadnice jsou předem určeny. 

2. Výpočtem výměr nově určených a změněných parcel a dílů jednotlivých parcel. 

 Zpracované výsledky měření změn, vyhotovitel odevzdá na správu katastru a musí 

osahovat: 

 záznam podrobného měření změn, 

 seznam souřadnic určených bodů, 

 výpočet výměr parcel a dílů. [8] 

3.6 Ověření výsledků měření změn 

 Výsledky měření změn se ověřují úředně i autorizačně. Kdyţ pouţijeme záznam 

podrobného měření změn jako podklad pro vyhotovení geometrického plánu, pak se úřední 

ověření záznamu podrobného měření změn provede součastně s ověřením geometrického 

plánu.  

Autorizační ověření: 

 provádí autorizovaný geodet a kartograf, který zkontroluje výsledky měření, jejich 

soulad s kvalitativními podmínkami a právními předpisy. Kdyţ to je potřebné, pro 

ověření ověřovatel můţe nahlédnout do katastrálního operátu. 

 Úřední ověření: 

 provádí pověřená osoba správou katastru, která zkontroluje, zejména tyto 

náleţitosti: kompletnost dokumentace, jednoznačnost, přehlednost, čitelnost, 

pouţití stanovených metod měření, náleţitosti a očíslování záznamu podrobného 

měření změn, kompletnost výpočtu výměr parcel a dílů, provedení autorizačního 

ověření. 
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 Kdyţ jsou zjištěny nedostatky, dokumentace se vrátí vyhotoviteli s protokolem o 

kontrole. V něm jsou uvedeny nedostatky. Kontrolu úředního a autorizačního ověření 

můţe provádět téţ katastrální inspektor. [8] 

3.7 Měřické sítě pro měření změn  

 Pro měření změn musíme mít síť výchozích bodů, jejichţ poloha je určena 

souřadnicemi v platném souřadnicovém systému. Tyto body jsou podrobné geodetické 

body a nejčastěji se určují na základě technologie globálních navigačních systémů. Takto 

určené body tvoří měřickou síť. Součástí měřické sítě mohou být i měřické přímky, kdyţ 

pouţijeme ortogonální metodu měření. 

 Tvar a rozsah měřické sítě je závislý od rozsahu a tvaru změny, terénních 

podmínek, zvolené metody měření, dostupné měřicí techniky. Body měřické sítě musí být 

rozmístněny, tak aby umoţňovaly jednoznačně určit polohu bodů, které budou v měření 

změn určovány. Je nutné, aby orientace měřické sítě byly dostatečně dlouhé. [8] 

3.8 Metody měření změn 

 Pro podrobné geodetické měření změn se pouţívají následující metody: 

 polární metoda (Nejvýhodnější je pouţít jí v členitém terénu s výškovými rozdíly a 

v místech kde je  nadměrná dopravní frekvence. V nepřehledném terénu městské 

výstavby se dá metoda vhodně kombinovat s metodou pravoúhlých souřadnic, 

pomocí polární kolmice a konstrukčních oměrných měr.), 

 metoda pravoúhlých souřadnic (Metoda se vhodně dá pouţít při měření změn 

menších rozsahu v rovinatém terénu, který není zatíţen dopravní frekvencí, 

 různé metody protínání vpřed, například z délek (Pouţití metody je vhodné pro 

měření změn v přehledném terénu s menší zástavbou. V místech, kde je terén 

členitý a nedostupný. Pro svou pomalost a náročnost není vhodná pro změny 

větších rozsahů, nebo hromadné změny. Dobré vyuţití nachází v společném vyuţití 

dvou předcházejících metod.). [8] 
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3.9 Části záznamu podrobného měření změn 

 Do záznamu podrobného měření změn se zaznamenávají výsledky z podrobného 

měření změn v terénu. Záznam podrobného měření změn se skládá z následujících tří částí: 

- popisové pole, 

- měřický náčrt, 

- zápisník. 

Záznam podrobného měření změn se vyhotovuje na předepsaný tiskopis, který 

obsahuje popisové pole, prostor pro umístnění grafického náčrtu. Do záznamu je nutno 

uvést, ţe vlastník je seznámen s průběhem a označením nových hranic. Z rubu se umísťuje 

technická zpráva obsahující zápisník měření. Pokud je grafický náčrt větší neţ formát A4, 

výsledný náčrt se poskládá do formátu A4, dle platné normy. [8] 

3.9.1 Popisové pole 

Popisové pole obsahuje následující údaje: 

 všeobecné údaje, jako: kraj, okres, obec, katastrální území,  

 údaje o měření změny, obsahují: kdo a kdy zaměřil změnu a s jakým přístrojem, 

 kdo vyhotovil záznam podrobného měření změn, jakým způsobem jsou označeny 

nové hranice, 

 organizační údaje o zpracování změny, jako: číslo změny, pro jaký druh 

geometrického plánu bylo měření provedeno, 

 údaje z katastrálního operátu přiděleny pro zpracování změny, potvrzení o přidělení 

těchto údajů. Jsou to údaje jako: počet nových bodů, číslo mapového listu, čísla 

parcel, 

 autorizační ověření výsledků měření. Jméno, razítko, podpis a den ověření, 

 úřední ověření výsledků měření. Jméno, razítko, podpis, číslo poloţky výkazu změn 

a den ověření. [8] 
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3.9.2 Grafický náčrt 

Grafický náčrt obsahuje: 

 zobrazení polohopisu na základě katastrální mapy. Polohopis je vykreslen tenkou 

čárou černé barvy, 

 zobrazení nového stavu polohopisu, které taky obsahuje druhy pozemků, slučky, 

proškrtnutí zrušených hranic, se vykresluje tenkou červenou barvou, 

 zobrazení podrobných geodetických bodů s jejich čísly, body měřické sítě, 

červenou barvou. Kdyţ bod měřické sítě není moţné v náčrtu zobrazit, vzhledem 

k pouţitému měřítku, zobrazí se směr na bod čárkovanou čarou červené barvy se 

šipkou. 

 spojnice bodů měřické sítě, záměry v měřické síti se zobrazí hrubší čárkovanou 

čárou červené barvy.  

 v náčrtu zobrazujeme čísla nových podrobných bodů a čísla bodů, které byly 

převzaté z jiných měřických náčrtů, které se označí vlastním číslem, a číslem náčrtu 

z kterého jsme bod převzali. Čísla se zobrazují černou barvou. 

 všechny čísla nově určených bodů se zobrazují červenou barvou, 

 dosavadní parcelní čísla a značky druhů pozemků se označí tenkou čárou, černé 

barvy. Nové značky druhů pozemků se vyznačí vedle proškrtnutých značek nebo 

nad ně a spolu s novým parcelním číslem se zobrazí tenkou čárou červené barvy, 

 uvádí se údaje potřebné pro zpracování změny, způsob vyuţití nových pozemků a 

staveb, popisná čísla nově měřených staveb, údaje o nabyvateli, 

 vyznačí se název ulic, náměstí, veřejných prostranství, významných a veřejných 

staveb, názvy vodních toků, názvy obcí, místních a pomístních názvů, 

 zděné budovy se vyznačí výplní červené barvy a hořlavé budovy se označí výplní 

ţluté barvy, 

 vyznačení měřítka a směrové orientace, pokud náčrt není orientován na sever, 



Bc. Jakub Petráš: Geometrický plán pro rozdělení pozemku a určení vlastnických práv 

21 
 

 kdyţ náčrtem prochází rám mapového listu, pak se zobrazí i do náčrtu pomocí 

tenké čárkované čáry černé barvy a vyznačí se i nomenklatura mapových listů, 

těsně nad nebo pod čáru zobrazující rám listu, 

 kdyţ to je potřebné mohou se pouţít i jiné mapové značky, pro zobrazení 

potřebných skutečností. Náčrt je potřebné vyhotovit tak aby byla kresba přehledná a 

číselné údaje byly dobře čitelné. Kdyţ není moţné zobrazit malou část změny jako 

drobné výstupky nebo podobné, je moţné tuto část zobrazit jako detail příslušné 

části. Přičemţ se vzájemná souvislost označí velkými písmeny abecedy. Na jednom 

tiskopisu náčrtu, můţeme zobrazit jen jednu změnu. [8] 

3.9.3 Zápisník měření změn 

Zápisník měření změn je částí technické zprávy, ve které jsou obsaţeny tyto 

informace: 

 podrobné geodetické body a jejich souřadnice v systému JTSK, převzaté body 

z jiných záznamů měření změn a jejích souřadnice, 

 měřené údaje, včetně kontrolních oměrných měr, 

 výpočet výměr parcel a dílů, 

 seznam souřadnic nově určených bodů v systému JTSK a JTSK03, 

 protokol o určení bodů pomocí GPS v systému JTSK03.  

3.10 Způsob číslování záznamů podrobného měření změn 

 Záznamy podrobného měření změn se číslují průběţně od 1 po 9999, pro kaţdé 

katastrální území. Kdyţ v katastrálním území proběhlo nové mapování, číslování bude 

pokračovat postupně od posledního čísla náčrtu z mapování. [8] 
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3.11 Způsob a postup výpočtu souřadnic podrobných bodů 

 Výpočet souřadnic podrobných bodů se provádí všude tam, kde se změna měřila 

pomocí měřické sítě určené v S-JTSK, přičemţ: 

 souřadnice všech podrobných bodů a všech průsečíků přímek, se vypočtou 

v katastrálních územích nebo jejích částech, kde je vedená vektorová katastrální 

mapa, 

 v ostatních katastrálních územích, kde je katastrální mapa vedena v systému JTSK, 

je nutno vypočíst souřadnice podrobných bodů definujících změnu, tak aby bylo 

moţné vypočíst výměry nově oddělovaných parcel ze souřadnic. 

 Výpočet souřadnic podrobných bodů se dělá postupně a jeho výsledkem jsou 

souřadnice podrobných bodů, uvedeny v seznamu souřadnic. Výpočet se dělá podle 

následujících kroků: 

 v prvním kroku se vypočtou souřadnice podrobných bodů určeny měřením, které 

definují změněné hranice a stavby, 

 dál se vypočtou se souřadnice podrobných bodů, které tvoří průsečíky dosavadních 

a nově vytvořených hranic parcel na obvodu území, které je dotčeno změnou, 

 nakonec se vypočtou podrobné body, uvnitř dotčeného území, které jsou pomocné a 

slouţí pro výpočet výměr parcel a dílů. [8] 

3.11.1 Výpočet podrobných bodů určených měřením 

 Souřadnice bodů určené měřením se vypočtou na základě pouţitého typu měřické 

úlohy a příslušných matematických vztahů. Je důleţité pouţít takovou úlohu, která je 

matematicky nejjednodušší a umoţňuje získat homogenní výsledky. 

 Pro výpočet jsou potřebné následovné údaje: 

 výchozí body a jejich souřadnice, 

 naměřeny údaje, které jsou podle jednotlivých pouţitých typů úloh uspořádány a 

zaznamenány. [8] 
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3.11.2 Výpočet pomocných měřických bodů 

 Souřadnice pomocných měřických bodů jsou ty, které vzniknou důsledkem změny, 

ale pro definování nových hranic pozemků a spravování katastrální mapy nejsou potřebné. 

Tyto body se číslují průběţně v rámci záznamu podrobného měření změn, čísly většími neţ 

8000. 

 Očíslování a výpočet souřadnic těchto pomocných bodů se dělá jen tehdy, kdyţ je 

to potřebné pro vypočet výměr dílů parcel, které jsou uvnitř zaměřeného prostoru. Obvykle 

se výpočet dělá pro majetkoprávní účely při vyhotovování geometrického plánu. Výpočet 

bodů se dělá na základě matematických vztahů pro úlohu průsečík přímek. 

 Pro výpočet pomocných podrobných bodů jsou potřebné:  

 souřadnice podrobných bodů hranic určené měřením, 

 souřadnice podrobných bodů dosavadních hranic. [8] 

3.11.3 Výpočet průsečíků dosavadních a nových hranic parcel 

 Tyto souřadnice vzniknou jako průsečíky dosavadních a nových hranic parcel. 

Jejich číslování je návazné na číslování bodů určených měřením, v rámci příslušného 

záznamu podrobného měření změn. Souřadnice bodů se vypočítají na základě 

matematických vztahů popisujících metodu průsečíků přímek. 

 Podkladem pro výpočet souřadnic průsečíků jsou: 

 měřením určeny souřadnice bodů nových hranic, 

 souřadnice bodů dosavadních hranic, které vzniknou protnutím s novými 

hranicemi. [8]  

 Výpočet souřadnic těchto bodů je potřebný pro výpočet výměr dílů a pro určení 

lomových bodů a průběhu nových vlastnických hranic. 
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3.12 Výpočet výměr dílů a změněných parcel  

 V následující části jsou popsány způsoby výpočtu výměr změněných parcel a jejích 

dílů. Výměry se určují následovně: 

 ze souřadnic lomových bodů parcely nebo dílů. Tento způsob výpočtu se provádí, 

při zpracovávání výsledků měření změn měnících hranice parcel, v návaznosti po 

výpočtu souřadnic bodů. 

 z přímo měřených měr. Tato moţnost se pouţívá jako kontrolní způsob pro výpočet 

výměr parcel nového stavu. 

 grafickým způsobem. Planimetrovaním pro parcely nepravidelných tvarů pomocí 

nitkového nebo polárního planimetru. Výpočtem z rozměrů parcely, s tvarem 

pravidelných geometrických obrazců. Z kartometrických souřadnic lomových bodů 

obvodu parcely nebo dílu, které jsme si odsunuli z mapy. Nebo kombinací 

uvedených metod. Grafický způsob výpočtu výměr se pouţívá jako nezávislý. [8] 

3.12.1 Plošná srážka katastrální mapy 

 Při výpočtu výměr grafickým způsobem z map na tištěném podkladu, se do výpočtu 

výměr započte i plošná sráţka katastrální mapy. Plošná sráţka se určuje v procentech jako 

součet průměrných sráţek mapy ve vodorovném a svislém směru. Plošná sráţka se určuje 

na jedno desetinné místo a vyznačuje se do mapy spolu s datem jejího určení. [8] 
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4 Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku a určení vlastnických prav k nemovitostem v   

k. ú. Liptovský Mikuláš 

 V této části se věnuji samotnému vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku a určení vlastnických prav k nemovitostem. Uvádím, zde jaké podklady byly 

pouţity a jaký byl postup měření a vyhotovení geometrického plánu. 

4.1 Popis lokality 

 Liptovská kotlina je obklopena největšími horami Slovenska. Na severu to jsou 

Vysoké Tatry, Západní Tatry a Chočské vrchy. Na jihu Nízké Tatry. Popradská kotlina na 

východě a Velká Fatra na západě. Přes Liptov protéká řeka Váh a její nejvýznamnějším 

přítokem je Belá. Nachází se tu také jedna z nejvýznamnějších vodních nádrţí Liptovská 

Mara. Region má k dispozici dostatek kulturních památek, rekreačních moţností, 

krasových a jeskyních útvarů. [11] 

 V této oblasti se nachází město Liptovský Mikuláš. Je to okresní město, které je 

hospodářským kulturním a turistickým centrem Liptova. První písemná zmínka o městě je 

uţ v roce 1286. Město se zeměpisně nachází 49° 05´ 00" severní zeměpisné šířky a     19° 

36´ 45" východní zeměpisní délky. Nadmořská výška města je 577 metrů nad mořem. [12] 

 Geometrický plán na oddělení a určení vlastnických práv k nemovitostem, který byl 

v této lokalitě vyhotovován, vznikl z podnětu Ţilinského samosprávného kraje. Šlo o 

objekt školy Hotelové Akademie v Liptovském Mikuláši. Ţilinský samosprávný kraj je 

vlastníkem školy a zadal ţádost o vyhotovení geometrického plánu, protoţe chtěl svůj 

majetek majetkoprávně vypořádat. To představuje přesně určit vlastnická práva všech 

pozemků i těch pod stavbami. Vyhotovením bylo dosaţeno, ţe majetek školy se celý 

v katastru nemovitostí dostal do registru C a v budoucnu se tím pro školu zjednoduší 

nakládání s majetkem školy. 

 Hotelová Akademie je škola, která poskytuje středoškolské vzdělání v oborech: 

hotelnictví a gastronomie, stravovací sluţby, marketing a management a sluţby v obchodě. 

Škola má dlouholetou tradici a dobré jméno v Slovenské republice i v zahraničí. Získala i 

významné kvalitativní certifikáty od zahraničních organizací. 
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Obr. 1: Výřez z ortofotomapy Hotelové Akademie 

4.2 Podklady pro zpracování geometrického plánu 

 Objekt Hotelové Akademie se nachází v obci Liptovský Mikuláš, okresu Liptovský 

Mikuláš a Ţilinském kraji. Objekt patří do katastrálního území Liptovský Mikuláš a 

zobrazen je v katastrální mapě na mapovém listě Liptovský Mikuláš 2-6/22 a Liptovský 

Mikuláš 2-6/24. Objekt a okolní pozemek je zobrazen na parcelách parcelní číslo 891/1, 

893, 895, 899/2, 901/2, 903, 891/6-11 a jde o druh pozemků: zastavěná plocha.  

 Před vyhotovováním geometrického plánu bylo potřebné zajít na správu katastru do 

státní dokumentace pro geodety. Tam jsem se seznámil s lokalitou, kde se nemovitost 

nachází, jaký mapový podklad je dostupný, nebo jestli nebyly na dané nebo okolní parcely 

v minulosti vyhotoveny geometrické plány. 
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 V státní dokumentaci jsem se dozvěděl, ţe na zmíněné parcely, které se budou v  

geometrickém plánu řešit, uţ byl v minulosti vyhotovován geometrický plán: GP 

č.36683621-28/2007. Geometrický plán byl vyhotoven pro zapsání staveb na list 

vlastnictví. Geometrický plán špatně prošetřil právní stav, který byl v nesouladu se 

součastným šetřením právního stavu v probíhajícím jednání registru obnovené evidence 

pozemků.  

 Aby byl vyhotoven nový geometrický plán, bylo potřebné v státní dokumentaci 

sdělit následující údaje: 

 Číslo mapového listu: Liptovský Mikuláš 2-6/22, Liptovský Mikuláš 2-6/24. 

 Řešené parcely: 891/1, 893, 895, 899/2, 901/2, 903, 891/6-11 a 893, 891/7-9. 

 Účel geometrického plánu: rozdělení, určení vlastnických práv k nemovitostem a 

zápis staveb. 

 Počet potřebných podlomení: 6. 

 Pověřený zaměstnanec státní dokumentace přidělil údaje a dokumenty potřebné pro 

vyhotovení geometrického plánu. 

 Číslo záznamu podrobného měření změn: 2635, 2636. 

 Čísla podlomení parcel: 891/6-11. 

 Výřez z nečíselné vektorové katastrální mapy dané oblasti v měřítku 1:1 000. 

 Původní geometrický plán. 

 Jak uţ bylo zmíněno, mapový podklad v daném území je nečíselná vektorová 

katastrální mapa v měřítku 1:1 000. Tato mapa je zpracována na podkladu grafických 

výsledků podrobného měření. Z těchto výsledků je dokumentován jen grafický záznam na 

fyzickém podkladu. Teda původní mapa je analogová, parcely a objekty jsou 

charakterizovány čárami a znaky. [13] Nečíselná vektorová katastrální mapa v katastrálním 

území Liptovský Mikuláš vznikla na podkladu nečíselné katastrální mapy.  
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V roce 1972 v katastrálním území Liptovský Mikuláš proběhlo 

technickohospodářské mapování. Měření vyuţívalo tachymetrické metody a mapoval se 

polohopis i výškopis. Na základě, tohoto mapování vznikla mapa, která byla podkladem 

pro vyhotovení nečíselné vektorové katastrální mapy. 

Před technickohospodářským mapováním slouţily jako mapový podklad mapy 

pocházející z obnoveného mapování, které proběhlo v roce 1940. Mapování vyuţívalo 

ortogonální metodu a dosáhlo dobré přesnosti. I proto se geodeti v případu nejasností raději 

vrací k výsledkům tohoto mapování. 

 Pro vyhotovení geometrického plánu bylo nutné vyţádat si vyřešený právní stav od 

zpracovatele registru obnovené evidence pozemků. V té době byl registr obnovené 

evidence pozemků v poslední čtvrté etapě, před odevzdáním. Pro informaci a ověření 

právního stavu jsem nahlédl do vloţek pozemkové knihy a parcelního protokolu 

pozemkového katastru. 

 Nejdůleţitějšími a nezbytnými údaji byly výsledky přímého měření. 

4.3 Použité přístroje a jejich přesnost 

 Veškeré měřické práce v terénu byly provedeny pomocí přístrojů vyuţívajících 

technologii Globálních navigačních satelitních systémů a Slovenské prostorové a 

observační sluţby. Pro měření jsem pouţil metodu Real time kinematic. 

Ke měření byla pouţita: - anténa GPS TOPCON HiPer 

Označení antény: LCB-840801 

Výrobní číslo antény: 266-0895 

Jde o dvou frekvenční GPS anténu, která umí přijímat signály s frekvencemi L1 a L2 od 

Amerického globálního polohového systému NAVSTAR – Navigation Signal Timing and 

Ranging a Ruského systému GLONASS – Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja 

Systema. Tělo přijímače je zkonstruováno z robustního hliníkového krytu. Kryt, spoje a 

tlačítka mají gumovou úpravu a dělají přijímač vodotěsným.  
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Přijímač má následující parametry: 

Přesnost měření – statická metoda:  Hz. = 3 mm + 0,5 ppm, Vert. = 5 mm + 0,5 ppm 

Přesnost měření – metoda RTK: Hz. = 10 mm + 1ppm, Vert. = 15 mm + 1 ppm 

Baterie: Interní Lithium-Ion baterie s dobou provozu víc jak 14 hodin, obsahuje port pro 

externí napájení. 

Přenos měřených údajů: Pomocí Bluetooth 1.1 nebo konektoru pro USB kabel 

Vnitřní paměť; provázková teplota; hmotnost: 128 MB, od -30°C do 60°C; 1,65 Kg 

 

Obr. 2: GNSS anténa TOPCON HiPer  

 

- Kontrolér TOPCON FC-200,  

- Označení: ar. 5R4175 

Jde o robustní kompaktní polní počítač se špičkovým výkonem. Poskytuje moţnost 

výměny médií určených k ukládání dat i dlouhou provozní dobu. Jeho robustní tělo 

odolává nárazům a nepříznivým vplyvům prostředí. 

Procesor; Paměť: 520 MHz Intel XScale; 128 Mb nebo 512 Mb 

Operační systém; Displej: Windows CE; barevní dotykový TFT displej 

Baterie: Li-Ion umoţňující 15 hodinový provoz 
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Obr. 3: Kontrolér TOPCON FC-200 

Na měření oměrných měr bylo pouţito ocelové pásmo délky 50 metrů. 

4.4 Měřické práce v terénu 

 Měřické práce jsem provedl dne 27. března 2012 dopoledne. Pro měření jsem 

pouţil GNSS aparaturu firmy TOPCON, TOPCON HiPer a TOPCON FC-200. Na začátku 

měření jsem terén a dotčené parcely rekognoskoval. Rekognoskaci jsem zjistil hranice 

rozsahu uţívání pozemků, které jsou ve vlastnictví Ţilinského samosprávného kraje. Zjistil 

jsem, ţe potřebné změny bude moţné zaměřit pomocí GNSS aparatury. Umoţnil to nízký 

nebo ţádny porost a budovy, které nezakrývali horizont.  

K měření jsem vyuţil satelitní síť GNSS a sluţbu Slovenské prostorové a 

observační sluţby. Metoda měření byla Real time kinematic. Provedl jsem měření 

v národní realizaci JTSK-03. Tuto metodu jsem pouţil pro zaměření podrobných bodů 

číslo: 1 a 5 aţ 13, které představují hranice rozsahu uţívaní pozemku, stabilizovány 

plotem. Tyto body vyplynuly ze stavu v terénu. Zaměřeny byly i identické body 2 aţ 4, 

které představují rohy budov. Tyto body se nachází v seznamu souřadnic měřených nově 

určených bodů.  

  Ověření identických bodů jsem provedl, přímým zaměřením některých bodů a 

zaměřením oměrných měr. Ověření bodů pomoci oměrných měr, nám umoţnilo ověřit 

větší počet bodů. Zaměřením identických bodů jsem ověřil správnost polohy bodů, které 

jsem chtěl převzít z geometrického plánu, který byl pro tyto parcely v minulosti 

vyhotoven. 
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Pro vyhotovení geometrického plánu je potřebné zaměřit změnu pomocí 

geodetických metod, které je potřebné provést s náleţitou přesností.  

 Před měřením je potřebné lomové body hranic pozemků označit a stabilizovat. 

Kdyţ se vyhotovuje geometrický plán pro zaměření skutečného stavu, je potřebné, aby 

byly hranice předem označeny vlastníkem nebo oprávněnou osobou na své vlastní náklady. 

Před měřením změny musí vlastník nebo oprávněná osoba označit lomové body hranic 

pozemku trvalým nebo dočasným způsobem. Kdyţ se rozhodne označení udělat dočasným 

způsobem, je povinná do třiceti dnů, od oznámení o vkladu nebo záznamu do katastru 

nemovitostí ho nahradit trvalým označením. Za trvalé označení lomového bodu se povaţují 

i předměty trvalého charakteru jako betonové sloupy, rohy budov a jiné. Označování druhů 

pozemků nebo věcného břemene se v rámci vlastnického celku neprovádí. Stejně to je, i 

kdyţ je úlohou obnovení původní vlastnická hranice procházející přes technický objekt. 

Tyto hranice se určí pomocí oměrných měr nebo souřadnicemi lomových bodů. Vyznačení 

věcného břemene k původním pozemkům, které se nachází pod budovou nebo bytovým 

domem, se dělá pomocí dílů a tehdy se oměrné míry, neměří ani nevyznačují do 

geometrického plánu. 

 Při vyhotovování geometrických plánů se dává vlastníkovi potvrdit doloţka o 

seznámení vlastníka s průběhem a označením vlastnické hranice. Výjimkou je případ 

geometrického plánu pro zaměření stavby k vydání kolaudačního rozhodnutí, kdyţ 

nedochází k reálnímu vyčlenění pozemku v terénu. 

 Kdyţ v katastrálním území přeběhla revize údajů katastru nemovitostí nebo obnova 

katastrálního operátu a bylo přitom provedeno měření hranic, tyto hranice jsou zobrazeny 

v katastrální mapě. Takto určené hranice je moţné pouţít pro vyhotovení geometrického 

plánu aţ po tom, jak se měřením prověří shoda lomových bodů hranice. 

 Kdyţ na určitou parcelu byl v minulosti vyhotoven geometrický plán a není moţné 

ho pouţít jako podklad pro provedení změny v operátu katastru, je moţné pouţít údaje 

z tohoto předchozího plánu, ale je třeba shodu údajů prověřit měřením. [7] 
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4.4.1 Měřické práce pomocí metod GNSS 

Globální navigační satelitní systémy poskytují určení polohy bodů na základě 

měření alespoň na čtyři druţice. NAVSTAR a GLONASS provozují kaţdá 21 navigačních 

druţic, teda splnění minimálního počtu druţic pro určení polohy nebývá problematické. 

Výhodou systému je měření v jednotném světovém systému WGS-84, nezávislost měření 

od počasí a času, rychlost a vysoká přesnost měření. Není potřebná přímá viditelnost mezi 

měřenými body. Nevýhodou jsou komplikace při měření, v hustém porostu, vysoké 

zástavbě. [15] 

Měření jsem provedl, pomocí metody Real Time Kinematic, a pro zpřesnění měření 

jsem vyuţil sluţby Slovenské prostorové a observační sluţby.[16] Je to měření, které se 

uskutečňuje v reálném čase. Referenční stanice je pomocí mobilního datového přenosu 

spojena s ostatními měřickými stanicemi a předává jim korekce zpřesňující aktuální fázové 

měření polohy. Výhodou této metody je krátká observační doba na bodě od 10 do 80 

sekund. Přístrojem TOPCON FC-200, jsem měřil polohu bodu na pět epoch.  

Přístroj TOPCON FC-200, má při zakládaní nové zakázky nabídku v jakém 

souřadném systému chceme měřit. Vybral jsem měření v závazné národní realizaci 

souřadnicového systému JTSK-03. Měřené souřadnice byly zaměřeny v systému WGS-84, 

ale přístroj je automaticky přetransformoval a uloţil v systému JTSK-03. Veškerá mapy a 

mapové podklady jsou v systému JTSK, proto jsem udělal transformaci přímo v přístroji 

do systému JTSK. Transformace se počítá na základě lokálního transformačního klíče, 

který obsahuje body statní prostorové sítě. 

4.5 Výpočetní práce při zpracování geometrického plánu 

 Při vyhotovení geometrického plánu jsem provedl výpočetní práce. Jsou to práce, 

při kterých jsem z naměřených údajů, pomocí matematických vztahů a počítačových 

programů získal následující údaje:  

 nové polohové a geometrické určení nemovitosti, 

 souřadnice podrobných bodů, 

 výměry parcel jejich dílů. 
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4.5.1 Oprava údajů v katastru nemovitostí 

 Na základě takhle zpracovaných naměřených hodnot, jsem mohl vyhotovit všechny 

části záznamu podrobného měření změn a geometrického plánu. Při vyhotovení jsem 

postupoval takto: 

Výsledky měření, tedy transformované souřadnice bodů jsem otevřel v programu 

Geoplot a pro rozlišení jsem je označil červenou barvou. Připojil jsem výřez z nečíselné 

vektorové katastrální mapy, daného území a body z geometrického plánu č.36683621-

28/2007, který byl pro tyto parcely vyhotoven před pěti lety.   

 Ověřil jsem identické body a v mém případě se shodovali. Jejichţ polohové 

odchylky splňovali kritéria přesnosti dle [18]. Vyhodnocováním a porovnáním výsledků 

měření a katastrální mapy jsem dospěl k závěru, ţe průběh hranic na řešených parcelách 

zůstal stejný, ale výměry evidované na správě katastru neodpovídají skutečnému stavu 

v terénu. Informace o výměrách byly vedeny v souboru popisných informací v části soupis 

parcel bez listu vlastnictví. 

Nesoulad jsem vyřešil tak ţe jsem poţádal správu katastru o opravu výměry.  

Ţádost byla odevzdána na správě katastru formou listu s přílohou záznamu podrobného 

měření změn, vyčíslení výměr parcel, seznamu pouţitých souřadnic a výpočet výměr 

parcel a dílů.  

List s ţádostí o opravu výměry obsahoval údaje jako číslo geometrického plánu, 

který jsem vyhotovoval, název katastrálního území, popis chyby, na jakých parcelách se 

nesoulad nachází a seznam příloh. Vzor ţádosti se nachází v příloze číslo 1. 

V záznamu podrobného měření změn jsem zobrazil popisové pole, měřítko. 

V grafické části jsem zobrazil součastný stav vedený v katastrální mapě, zděné budovy 

podbarvené červeně, podrobné body parcel a jejich čísla. Podrobné body parcel představují 

souřadnice lomových bodů parcely. Čísla parcel, rám mapového listu. Záznam podrobného 

měření změn se nachází v příloze číslo 2. 

Ve vyčíslení výměr parcel se nachází číslo parcely, její výměra, lomové body 

hranice parcely a oměrné míry mezi jednotlivými body. Na základě souřadnic lomových 

bodů byly vypočteny výměry parcel, v programovém prostředí Geoplot. Vyčíslení výměr 

parcel se nachází v příloze číslo 3. 
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Seznam souřadnic pouţitých bodů se skládá z čísla bodu a hodnoty y a x 

souřadnice. Seznam souřadnic pouţitých bodů se nachází v příloze číslo 4. 

Ve výpočtu výměr parcel a dílu jsou popsány jednotlivé výměry parcel. Jsou 

porovnány jejich výměry v operátu katastru a výměry vypočtené z měření. Rozdíl výměr je 

kladný i záporný a dosahuje rozmezí jeden aţ šestnáct metru čtverečních. Celkový rozdíl je 

mínus tři metry čtvereční, které se vyrovnaly přes vyrovnávající parcelu. Výpočet výměr 

parcel a dílů jsem dělal v programu Microsoft Word. Výpočet výměr parcel a dílů se 

nachází v příloze číslo 5. 

4.5.2 Vyhotovení geometrického plánu 

Po několika dnech mne správa katastru vyrozuměla, ţe výměry jsou opraveny. 

Podařilo se tím dosáhnout, ţe výměra vedena v katastru nemovitostí je totoţná se 

skutečnou výměrou v terénu. Přistoupil jsem k vyhotovení geometrického plánu. Načetl 

jsem si měřené transformované body a označil jsem je červenou barvou. Načetl jsem si i 

podrobné body z předchozího geometrického plánu a zobrazil jsem je černou barvou.  

Vypočetl jsem souřadnice bodů číslo 14, 15, 16 jako průsečíky měřených bodů a 

původní hranice v katastrální mapě. Vypočtené průsečíky s původní hranicí jsou 

v souřadném systému JTSK a třída přesnosti těchto průsečíků je shodná s třídou prostnosti 

původního mapového operátu. Třída prostnosti původního mapového operátu je 3, kdeţto 

třída přesnosti bodů určených měřením v souřadném systému JTSK 03 je 1. 

Pro vyhotovení právního stavu mi jako podklad slouţily údaje od vyhotovitele 

registru obnovené evidence pozemků. Registr obnovené evidence pozemků ve velkém 

převzal výměry z pozemkové knihy. Skoumal při tom pozemkovou mapu, vloţky 

pozemkové knihy a registr parcel. Bylo potřebné prozkoumat všechny tyto části, protoţe 

ne všechny změny byly zakresleny do pozemkové mapy. Tak se vyřešilo, které parcely 

byly rozdělovány smlouvami a které ne. Parcely, které byly rozděleny na základě smluv 

v operátu pozemkového katastru, se rozdělily i při vyhotovování registru obnovené 

evidence pozemků.  Kdyby se v katastrálním území Liptovský Mikuláš nevyhotovoval 

registr obnovené evidence pozemků, celé šetření bychom museli udělat samostatně. To 

představuje vybrat vloţky z pozemkové knihy a pouţít údaje z mapy pozemkové knihy, 

Pro vyhotovení právního stavu pouţít vlastníky z vloţek, výměry, druhy pozemků. 
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Prošetřit kupní a jiné smlouvy osvědčující vlastnictví. Zkontrolovat zda některé parcely 

nejsou zapsány na listu vlastnictví v registru E, k čemuţ mohlo dojít při identifikaci, kdyţ 

byla parcela posouzena jako identická. Vyhotovené dílo registru obnovené evidence 

pozemků při přebrání údajů pro geometrický plán bylo v třetí etapě, teda po zveřejnění.  

Při konstrukci dílů, jsem kaţdé parcele právního stavu přidělil zvlášť díl, pro 

kaţdou novou parcelu, nebo její část. Vyčíslil jsem díly podle zásady, ţe parcele registru C 

s nejmenším parcelním číslem jsem přiřadil díl jedna a další díly postupně kdyţ byla 

parcela sloţena z více dílů. Po očíslování všech parcel patřících do registru C jsem 

očísloval parcely právního stavu opět od parcely s nejniţším parcelním číslem. 

Po vyřešení právního stavu jsem zakreslil změny červenou barvou. Oddělil jsem 

parcelu 891/6, a pouţil jsem pro její očíslování jedno z přidělených podlomení. Oddělení 

této parcely bylo nutné, protoţe Ţilinský samosprávný kraj, neměl písemnou smlouvu na 

tuto parcelu, i kdyţ ji dlouhá léta uţívá. Parcelu jsem oddělil, aby geometrický plán mohl 

slouţit na vydrţení pro ostatní parcely. Pro ţádost o vydrţení musel Ţilinský samosprávný 

kraj jako vlastník parcel splnit dva základní poţadavky. První je uţívání parcel několik let 

a druhou je nutnost vypořádání si vlastnických vztahů na těchto parcelách s právními 

předchůdci. K vypořádání je potřebné doloţit doklady, jako jsou kupní smlouvy, souhlasy 

s vydrţením od občanů, vlastnících tyto parcely v minulosti. 

Parcely 891/10 a 891/11 zobrazují skutečný stav a změnu v terénu. Ţilinský 

samosprávný kraj při vypořádávání si vypořádal i parcelu 905/2, tedy pozemek, který je za 

plotem a není předmětem jeho uţívání. Parcely 891/10 a 891/11 byly proto odděleny aby 

se s nimi mohlo v budoucnu manipulovat. Ţilinský samosprávný kraj má v zájmu je prodat 

sousednímu uţivateli nebo je dát do nájmu. Další změnou vyplývající ze skutečného stavu 

v terénu je i zánik parcely 905/5. Nově vzniknuté parcely 891/7 a 891/8 představují 

spojovací chodby mezi budovami.   

V dalším kroku jsem udělal výpočet výměr parcel a dílů, vyplnil jsem popisové 

pole záznamu podrobného měření změn a geometrického plánu. Grafická část záznamu 

měření změn a geometrického plánu je zpracovávaná v programu Geoplot. Tabulkové 

části, výkaz výměr a popisová pole jsou zpracovávány v programu Geotab.  
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V záznamu podrobného měření změn jsem uvedl pouţité měřítko, počet nových 

bodů, přidělená podlomení. V grafické části jsem černou barvou zobrazil oměrné míry, 

pouţité přebrané a ověřené body, nezměněné hranice a parcelní čísla. Červenou barvou 

jsem zobrazil nový stav hranic, měřené body, nová parcelní čísla, směrovou růţici. 

Podbarvení zděných budov, jsem také udělal červenou barvou. Popisové pole a grafická 

část záznamu měření změn se nachází v příloze číslo 6. 

V technické zprávě jsem popsal účel měření, technické údaje, postup zaměření a 

zpracování zakázky, číslo záznamu podrobného měření změn a název katastrálního území. 

Součástí technické zprávy je i zápisník měření. Zápisník měření se vyhotovuje k záznamu 

podrobného měření změn. Uvedl jsem v něm souřadnice podrobných bodů v JTSK 

převzatých z geometrického plánu GP č. 36683621-28/2007, body které byly převzaty ze 

záznamu podobného měření změn číslo 2635, určeného pro opravu výměry. Technická 

zpráva dále obsahuje ověření bodů pomocí kontrolních oměrných měr i s porovnáním 

přesnosti měření, výpočet výměr v S-JTSK, seznam souřadnic nově určených bodů v 

systému JTSK a JTSK 03 a seznam identických bodů s porovnáním přesnosti jejich určení. 

Technickou zprávu, jsem psal v programu Microsoft Word. Technická zpráva je v příloze 

číslo 7 a zápisník k technické zprávě je v příloze číslo 8.  

V protokolu určení souřadnic metodou GNSS jsem uvedl datum, čas a katastrální 

území v kterém proběhlo měření, pouţité měřické přístroje a metodu měření, seznam 

souřadnic zaměřených bodů v systému JTSK 03. Protokol určení souřadnic se vyhotovuje 

pro správu katastru, aby při úředním ověření mohla ověřit, zda byl geometrický plán 

vyhotoven na základě skutečného měření. Protokol určení souřadnic je v příloze číslo 9. 

Ve výkaze výměr jsem popsal dosavadní stav parcel právního stavu, ke které 

parcele který díl patří, výměru dílů a nový stav parcel právního stavu. V druhé části výkazu 

výměr je uveden nový stav parcel v registru C, z jakých dílů vznikly, kdo je vlastníkem a 

jaká je výměra nové parcely, druh a způsob vyuţití pozemku. Výkaz výměr ke 

geometrickému plánu je v příloze číslo 10. 
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Výpočet výměr parcel a dílů jsem dělal v programu Microsoft Excel a popsal jsem 

v něm jednotlivá výměry parcel. Program Geotab umí udělat zjednodušený výpočet výměr 

parcel a dílů, ale dá se pouţít jen, kdyţ je stav právní totoţný s registrem C. Teda kdyţ 

jsou daná parcely na listu vlastnictví. Pro sloţitější případ jako je tento se tento program 

pouţít nedá. Výpočet výměr parcel a dílů je v příloze číslo 11. 

V popisovém poli geometrického plánu jsem uvedl kraj, okres obec, datum, číslo 

mapových listů, účel měření, číslo záznamu podrobného měření změn a způsob označení 

lomových bodů hranice pozemku. V grafické části geometrického plánu jsem zobrazil 

směrovou růţici, rám mapového listu a okolní sousední parcely. Černou barvou podle 

předpisu jsem zobrazil dosavadní stav, díly právního stavu i hranice jeho parcel 

(čárkovaně), parcelní čísla, druhy pozemků a oměrné míry. Červenou barvou jsem zobrazil 

nový stav zjištěný na základě měření. Jsou to hranice parcel, parcelní čísla, druhy pozemků 

a případné rušené hranice, parcelní čísla a druhy pozemků. Popisové pole geometrického 

plánu a grafická část geometrického plánu jsou v příloze číslo 12. 

4.6 Zobrazovací práce 

 Po vyhotovení geometrického plánu, ale ještě před jeho autorizačním ověřením, je 

potřebné provést zákres navrhované změny do katastrální mapy. Pod těmito zákresy se 

rozumí zobrazovací práce. V těch katastrálních územích, kde se zákres provádí, ho tuţkou 

vyhotoví osoba, která geometrický plán zpracovala. 

 Dočasný zákres tuţkou nahradí pověřený zaměstnanec správy katastru za trvalý 

zákres při zápisu změny do operátu katastru nemovitostí do souboru popisních informací. 

Trvalý zákres se provádí na podkladě ověřeného geometrického plánu, který je součástí 

listin. Stejně se zaznačí změna, která je obsaţena v geometrickém plánu, který vyhotoví 

soudní znalec z oboru geodézie a kartografie. Tyto geometrické plány jsou vyhotovovány 

na podkladu soudního usnesení a musí být úředně ověřeny. 

 V některých katastrálních územích se zobrazovací práce a teda dočasný a 

definitivní zákres neprovádí. Jde o katastrální území, která mají vektorovou katastrální 

mapu a tahle katastrální mapa se spravuje v elektronické formě a ve stanovených vrstvách. 

Změny a definitivní zákres se provádí aktualizací příslušných souborů. 
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5 Závěr 

 V této diplomové práci jsem rozebral úlohu geometrického plánu jako technického 

podkladu pro provádění právních úkonů, veřejných a jiných listin. Geometrický plán 

graficky zobrazuje pozemky nebo stavby, které vzniknou rozdělením, sloučením nebo 

výstavbou. Geometrický plán vyjadřuje a zobrazuje stav před změnou a po změně a uvádí 

původní i nová údaje. Z hlediska právního je geometrický plán podkladem definujícím 

rozsah práv a povinnosti týkajících se dané nemovitosti. V této diplomové práci jsem chtěl 

poukázat, jak důleţitý je geometrický plán, jako podklad pro provádění právních úkonů ve 

veřejných a jiných listinách, které mají přímí vliv na práva tykající se nemovitostí. 

 Tento geometrický plán jsem vyhotovoval pro potřeby Ţilinského samosprávného 

kraje, jako vlastníka školy Obchodní akademie v Liptovském Mikuláši. Účel vyhotovení 

geometrického plánu byl pro oddělení a určení vlastnických prav k nemovitostem na 

parcelách číslo 891/1, 893, 895, 899/2, 901/2, 903, 891/6-11 a zapsání staveb na parcelách 

893, 891/7-9. Nemovitost a parcely se nachází v katastrálním území Liptovský Mikuláš. 

Geometrický plán byl vyhotoven na základě směrnic pro vyhotovování geometrických 

plánů. Byly to zejména Směrnice pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčovaní 

hranic pozemků a Směrnice pro měření a vykonávaní změn v souboru geodetických 

informací katastru nemovitostí. Geometrický plán byl úředně i autorizačně ověřen a stal se 

podkladem pro vydrţení parcel. 

 Jako podklad pro vyhotovení geometrického plánu jsem pouţil údaje poskytnuté 

správou katastru v Liptovském Mikuláši. Dalším nezbytným podkladem byly výsledky 

měření. Po provedení měření a vyhodnocení výsledků jsem přišel na nesoulad výměr 

v operátu katastru nemovitostí mezi souborem popisných informací a souborem grafických 

informací. Pro opravu této chyby jsem poslal na správu katastru  ţádost o opravu chyby. 

Po odstranění chyby jsem mohl přistoupit k vyhotovení geometrického plánu. 

Tuto diplomovou práci by sem rozdělil na dvě části. První část je spíše teoretická a 

rozebírám v ní směrnice, metodické návody, normy a jinou odbornou literaturu. V těchto 

publikacích jsem našel podklady usměrňující postup při měření a vyhotovování záznamu 

podrobného měření změn a geometrického plánu. Uţitečné a cenné připomínky mi poskytl 

i vedoucí mé diplomové práce Ing. Pavel Černota, Ph.D., kterému chci poděkovat. Druhá 



Bc. Jakub Petráš: Geometrický plán pro rozdělení pozemku a určení vlastnických práv 

39 
 

část diplomové práce je praktická a rozebírám v ní, jak jsem postupoval při měření a 

vyhovení geometrického plánu a s jakými problémy jsem se setkal.  

Diplomová práce mi přinesla další poznatky z teoretické oblasti, jako jsou obecné 

postupy při vyhotovení geometrického plánu, získávání podkladů pro vyhotovení 

geometrického plánu i praktické zkušenosti při měření a zpracování geometrického plánu. 
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