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ANOTACE 

V mé bakalářské práci popisuji tvorbu geometrického plánu pro rozdělení pozemku v 

katastrálním území Hlučín. První část této práce je zaměřena na historický vývoj 

geometrického plánu a dále pak na popis, náležitosti a směrnice tohoto technického díla dle 

platné vyhlášky. Druhá část se zabývá vyžádáním údajů od příslušného katastrálního 

úřadu, popisem geodetických prací a vytvářením geometrického plánu v programu Geus. 

Klíčová slova: bakalářská práce, katastrální území, katastrální úřad, geometrický plán 

SUMMARY 

In my bachelor thesis I describe a process of creation of a geometrical plan for 

dividing a piece of land in the Hlučín cadastral district. The first part of this thesis is 

focused on the historical development of geometrical plan, as well as a description, 

requirements and guidelines of this technical work in accordance with applicable 

regulations. The second part deals with the process of acquiring relevant data from 

cadastral office, description of geodetic measurements and creation of the geometrical plan 

in the Geus software. 
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1 ÚVOD 

Úkolem této bakalářské práce je vytvoření geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku v katastrálním území Hlučín. Předmětem dělení jsou pozemky s parcelním číslem 

1233/1, 1234 a 4239/2, které by se na základě požadavku majitele měly rozdělit na tři 

přibližně stejné díly. Lokalita, ve které se pozemky nachází, leží na klidném místě 

nedaleko centra města Hlučín. Prvotním úkolem je oslovení příslušného katastrálního 

úřadu, který poskytne číslo záznamu podrobného měření změn, parcelní čísla nových 

parcel a také podklady ve výměnném formátu. Pozemky se nachází v územním obvodu, 

kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Opava. Následujícím úkolem je zaměření změny a zpracování 

geometrického plánu v softwarovém prostředí. Veškeré grafické práce a tvorba tabulek 

budou provedeny v programu Geus s využitím nadstavby Geometr. 
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2 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán (GP) je technický podklad a neoddělitelná součást všech právních 

listin (kupní smlouva, kolaudační rozhodnutí, darovací smlouva, atd.), podle nichž má být 

proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální 

mapy. GP musí být vždy vyhotoven na základě zeměměřických činností. [1] 

2.1 Historie GP 

Jakýkoliv geometrický, polohový nebo vlastnický popis kusu zemského povrchu 

vyplýval v historii zásadně ze snahy o jednotnou daňovou politiku. Patrná je již v roce 

1022, kdy český kníže Oldřich zavedl vybírání daně z lánu. Půda se v této době dělila na 

pozemky poddanské(rustikální) a pozemky panské(dominikální). Plošnou jednotkou byl 

lán a jeho plocha závisela na vlastníkovi či poloze půdy. 

Ve 14. a 15. století sloužily šlechtě k zápisu soukromých práv zemské desky. Tyto 

knihy byly vedené zemským soudem a původně sloužily pouze k zápisům o soudních 

sporech. 

Držebnosti poddaných a jejich povinnosti si dávala vrchnost před rokem 1650 

zapisovat do knih zvaných urbáře. Pozemky zapisované do těchto knih se dělily na 

pozemky rustikální a dominikální. 

V roce 1650 se sněm království Českého rozhodl na přesnějším a věcnějším 

vyměřování daní. Této dani byly stále vystaveny pouze statky a pozemky poddaných. 

Vznikl elaborát známý jako první rustikální katastr (první berní rula). Po doplnění prvního 

rustikálního katastru vzniká roku 1684 druhý rustikální katastr (druhá berní rula). Dne  

1.5.1749 vstoupil v platnost tzv. první tereziánský katastr rustikální (třetí berní rula z roku 

1748), který nahradil předchozí berní rulu i moravské lánové rejstříky.Po nové generální 

vizitaci rustikální půdy vstoupil v platnost roku 1757 druhý tereziánský katastr 

rustikální(čtvrtá berní rula). 

Dne 20.4.1785 vydal Josef II. patent na jehož základě proběhlo později první 

katastrální mapování v Čechách. Předmětem nově vzniklého Josefovského katastru bylo 

zaměření všech rustikálních i dominikálních pozemků uvnitř obcí a jejich následné 

zobrazení, určení výměry a ohodnocení odpovídajícího výnosu podle úrody. Jednalo se o 
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první katastr vyplývající z přímého měření v terénu. Šlechtě se Josefovský katastr 

nezamlouval a tak ho po roční působnosti zavrhla a byl obnoven katastr Tereziánský, který 

byl po krátké době nahrazen katastrem Tereziánsko-josefský. 

Za podobu dnešního katastru nemovitostí připisujeme největší zásluhu patentu císaře 

Františka I. ze dne 23.12.1817 o dani pozemkové a vyměření půdy. Na základě patentu 

vznikl nový Stabilní katastr, který obsahoval přesný soupis a geodetické vyměření veškeré 

půdy. Podstatnou část mapového fondu tohoto díla užíváme dodnes. Údaje stabilního 

katastru byly po určité době z důsledků špatného systematického doplnění zastaralé. 

Velkou příčinu zadáváme i politickému vývoji, především roku 1848, kdy došlo ke zrušení 

nevolnictví. Pozemky v držení poddaných se od této chvíle mohli nadále dělit do rodinné 

větve oproti předešlému odkazu na nejstaršího syna. Docházelo ke špatné přístupnosti 

dělených pozemků, nepravidelným tvarům pozemků, ale také k jejich rozdrobenosti a 

rozptýlenosti. Na tento zoufalý stav odpovídá zákon číslo 92/1883 Ř.z. o scelování 

pozemků.  

Neustálý růst silniční a železniční sítě vedl v 19. a 20. století rovněž k dělení pozemků 

a následné změně údajů ve stabilním katastru. Reambulace katastru z r.1869 byla pouze 

částečná a proto byl vydán 23.5.1883 zákon č. 83/1883 Ř.z. o evidenci katastru daně 

pozemkové , který stanovil, že katastrální operát musí odpovídat skutečnému stavu. 

Všichni držitelé pozemků byli informováni v podobě pozemnostních archů o stavu svých 

pozemků ve stabilním katastru a byli povinni konfrontovat stav svého majetku se zápisem 

v příslušné veřejné knize. Pozemkové a stavební parcely musely být vyznačeny ve 

veřejných knihách shodně s operátem stabilního katastru. Jakoukoliv provedenou změnu si 

byly tyto orgány povinny sdělovat. 

Bylo potřeba vytvořit nástroj, který by umožnil jasnou a jednoduchou komunikaci 

v trojúhelníku: katastr, justiční orgán a veřejný sektor. Rovněž bylo potřeba, aby tvorba 

nástroje mohla být svěřena do rukou odborně kvalifikované soukromé sféry. Z této doby 

pochází princip geometrického plánu, který vznikl z potřeby jednoznačného 

geometrického, polohového a rozměrového určení změny údaje ve stabilním katastru. 

Zákony číslo 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru, 22/1964 Sb. o evidenci 

nemovitostí a současný platný zákon 344/1992 Sb. postupně utvářely a přizpůsobovaly 
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geometrickým plán dobovým požadavkům. Zejména to byly požadavky přesnosti a také 

požadavky na novější metody z hlediska pokročilejší technologie měřických strojů. 

V průběhu své existence nesl geometrický plán mnoho názvů a podob. Například byl 

označován jako situační plán, geometrovský plán, geometrický polohový plán a další. 

Nynější název dostal geometrický plán až při vzniku evidence nemovitostí v roce 1964. 

Vizuální podoba geometrického plánu se rovněž formulovala do dnešní podoby. 

Prvotní geometrické plány připomínají „umělecká“ díla, kdežto s postupem času se kladl 

důraz na jednoduchost a snadnou srozumitelnost. Původně byla škála barev pestřejší ale 

vzhledem k ekonomizaci geometrického plánu se zachovaly jen barvy černá a červená. 

Průlom v tehdejším dvoubarevném zobrazení přinesla směrnice ze dne 31. Října 1975 

číslo 400/1975 – 22 pro vyhotovení geometrického plánu a vytyčení hranice pozemků, 

která v § 7 stanovila zásadu jednobarevnosti. Zásada jednobarevnosti přetrvala dodnes. 

Finální podoba GP vyplývá ze zákonu č.200/1994 Sb., vyhlášky č.190/1996 Sb. a 

vyhlášky č.26/2007 Sb. [3], [4] 
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2.2 Účely pro které se GP vyhotovuje 

Geometrický plán se, dle [1], vyhotovuje pro 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, jde-li o 

případ podle § 22 odst. 3, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změnou jejich obvodu v katastru 

s výjimkou případu podle § 16 odst.6 písm. h), 

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky 

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu (§ 64 odst. 3), 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

2.3 Podklady pro vyhotovení GP 

Pro vyhotovení GP jsou závaznými podklady soubor geodetických informací (SGI) a 

souboru popisných informací (SPI). 

Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 

evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud 

nejsou dosud vyznačeny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací 

katastru nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa. [1] 
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Dalšími podklady jsou, dle[1], 

a) záznamy podrobného měření změn (ZPMZ), 

b) údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech s 

bodech podrobného polohového bodového pole, 

c) Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekonomických jednotkách (BPEJ) ve formě  

počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu se zobrazením 

obvodů a kodů BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaženy. 

2.4 Součinnost při vyhotovování GP 

K vyhotovení GP katastrální úřad, dle [1], 

a) přidělí číslo záznamu podrobného měření změn (ZPMZ), podle potřeby parcelní 

čísla nových parcel a čísla bodů podrobného polohového pole, pokud budou 

takové body zřizovány, a 

b) poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu ve výměnném formátu nebo ve formě 

rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií. 

2.5 ZPMZ a jeho náležitosti 

Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je, dle [1], podkladem 

a) pro vyhotovení geometrického plánu, 

b) pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a 

v souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale 

nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla [například 

určení hranice chráněného území nebo jeho ochranného pásma podle § 30 odst. 2 

písm. b), dalších prvků polohopisu podle § 16 odst. 6], nebo 

c) pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 
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ZPMZ má, dle [1], tyto náležitosti 

a) popisové pole (obr. 1), 

b) náčrt (obr. 2), 

c) zápisník, 

d) protokol o výpočtech, 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

f) návrh zobrazení změny, 

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

hranic: zpravidla pod popisovým polem. 

 Obrázek 1: Popisové pole ZPMZ 

 

ZPMZ pro vytyčení hranice pozemku, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části 

pozemku a pro vymezení chráněného území nebo jeho ochranného pásma obsahuje pouze 

náležitosti podle písmene a) až d) a f). 

Náčrt ZPMZ obsahuje zákres geometrického základu s označením identických bodů 

použitých pro zobrazení změny, parcelních čísel a mapových značek druhů pozemků, 

dosavadního a nového polohopisu, měřické sítě, způsobu označení hranice, značek budov a 

oměrné a jiné kontrolní míry, popř. další  související údaje katastru. 
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Obrázek 2: Náčrt ZPMZ 

2.6 Obsah a náležitosti GP 

Geometrický plán, dle [1], obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. 

Geometrický plán má tyto náležitosti: 

a) popisové pole (obr. 3), 

b) grafické znázornění (obr. 4), 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí (obr. 5), 

d) seznam souřadnic (obr. 6), 

e) výkaz údajů o bonitované půdě a ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 

nového stavu. (obr. 7) 
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2.6.1 Popisové pole 

V popisovém poli uvádíme (obr. 3) 

a) účel pro jaký byl geometrický plán vyhotoven, 

b) jméno vyhotovitele (právnická nebo fyzická osoba a místo sídla či bydliště), 

c) číslo plánu, 

d) název okresu, obce a katastrálního území, 

e) mapový list, 

f) údaj o potvrzení GP, 

g) způsob označení nových hranic. 

Obrázek 3: Popisové pole GP 

Číslo ZPMZ Číslo evidence zakázek/letopočet 
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2.6.2 Grafické znázornění 

Grafická část se vyhotovuje v měřítku, které umožní zřetelnost zakreslené situace. 

Celá grafická část je jednobarevná (černá). 

V grafickém znázornění (obr. 5) se, dle [1], použijí zejména tyto mapové značky 

a) tenká čára 

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

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

vztahů k nemovitostem podle bodu 17.6 (kód čáry 0.122), přitom při její shodě 

s hranicí podle bodu 1 se zakreslí v nutném rozsahu souběžně s plnou čárou, 

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

se uvede 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) pro nový stav hranic jako v písmenu a) bod 2, 

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

stav, je-li bod vytyčený, použije se pro zobrazení značky síla čáry o specifikaci 4 

jedná-li se o bod, jehož poloha je zpřesněna podle katastrálního zákona123), 

použije se pro zobrazení značky síla čáry o specifikaci 4; značka č. 1.09, jedná-li 

se o bod, jehož poloha je zpřesněna, průměr značky je 0,5 mm, 

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

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

čísla se zvýrazní oválem a parcelní čísla z mapových podkladů podle bodu 17.6 

se uvedou v kulaté závorce, 

f) značky druhů pozemků a způsobů jejich využití (bod 10.4) se vyznačí podle 

údajů katastru pro dosavadní stav a podle povahy navrhované změny a 

skutečného stavu v terénu pro nový stav a umístí se nad parcelním číslem, 
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g) rozsah nového věcného břemene se vyznačí mapovou značkou pořadové č. 2.28 

o specifikaci tloušťky čáry 4, přitom značka se použije jen pro hranici rozsahu 

věcného břemene k části pozemku, která není shodná s hranicí pozemku, a 

šrafováním. 

Obrázek 4: Grafické znázornění 

  Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými 

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

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

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

Slučka na zanikající vnitřní kresbě se neškrtá. 

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

číselných indexů. Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, označení písmeny 

malé abecedy se nepoužije.  
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V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově 

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

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

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

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

sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S. [1] 
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2.6.3 Výkaz dosavadního a nového stavu katastru 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem Úřadu. 

V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a 

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

podle skutečnosti v terénu, přičemž se užijí jejich zkrácené názvy podle bodu 1 až 4.  

V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným 

parcelám (nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí údaje 

o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle 

evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. Slučuje-li se do nové 

parcely celá dosavadní parcela, uvede se ve sloupci Označení dílu slovo „celá“. Odděluje-li 

se z jedné parcely více dílů, které se v novém stavu slučují do jedné parcely, uvede se 

ve výkazu dosavadního a nového stavu jen součet jejich výměr. 

U parcel zjednodušené evidence se uvede společně (pro celý sloupec) nebo, je-li to 

potřeba, jednotlivě u parcelního čísla původ těchto parcel podle bodu 7.3, popřípadě název 

původního katastrálního území. [1] 

Obrázek 5: Výkaz dosavadního a nového stavu katastru 
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2.6.4 Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic obsahuje, dle [1], souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí 

Y a X a kód kvality. U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených 

v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo čísla 

zkrácená, obsahující na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného měření změn 

oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají počáteční nuly). 

Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí se v místním systému. Druh systému se 

uvede u nadpisu „Seznam souřadnic“.  

Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického 

znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. Podle potřeby se doplní 

dalším sloupcem se stručnou poznámkou (například způsob označení bodu v terénu, pokud 

není u všech bodů stejný, nebo pokud není ze zobrazení zřejmý).  

 

Číslo 

bodu 

Souřadnice pro zápis do KN Souřadnice určené měřením 

Y X Kód 

kvality 

Y X Poznámka 

44-5 643286,14 1197024,24 3   sloupek plotu 

45-13 643270,59 1196957,87 3   sloupek plotu 

7 643366,33 1196957,81 8 643365,09 1196958,86 roh zdi 

8 643310,22 1196957,31 3   sloupek plotu 

9 643374,55 1197025,84 8   kolík 

12 643350,50 1196958,45 3   zabet. železná trubka 

13 643330,42 1196957,88 3   zabet. železná trubka 

14 643351,38 1197025,42 8   zabet. železná trubka 

15 643331,23 1197025,07 8   zabet. železná trubka 

16 643311,85 1197024,71 8   zabet. železná trubka 

17 643290,62 1196986,78 8   kolík 

18 643318,08 1196987,73 3   dočasně kolík - bod ohrožen stavební 

činností 

19 643317,85 1197007,64 3   dočasně kolík - bod ohrožen stavební 

činností 

21 643311,44 1197007,58 3   zabet. železná trubka 

22 643310,95 1196987,48 3   zabet. železná trubka 

Obrázek 6: Seznam souřadnic 
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2.6.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

(BPEJ) k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo zemědělského 

pozemku v novém stavu podle katastru, popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ 

a výměru dílu parcely příslušejícího k tomuto kódu. Je-li díl parcely katastru nebo parcely 

zjednodušené evidence v novém stavu porovnání se stavem evidence právních vztahů v 

geometrickém plánu dělen hranicí BPEJ, uvádí se také výměra, která v takovém dílu 

odpovídá příslušnému kódu BPEJ. [1] 

 

Obrázek 7: Výkaz údajů BPEJ 
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3 VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ 

Vytyčení hranic pozemků je fyzické označení (stabilizace) lomových bodů hranice 

pozemku v terénu. Podkladem pro vytyčení hranice pozemku je, dle [1], jeho geometrické 

a polohové určení evidované v souboru geodetických informací. Je-li geometrické a 

polohové určení (§ 6 odst. 1) dáno jen zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě 

podle původního výsledku zeměměřické činnosti, využije se pro vytyčení také tento 

původní výsledek zeměměřické činnosti. Pro vytyčení se mohou využít i údaje jiného 

výsledku zeměměřických činností, není-li zjištěn jejich rozpor s platným geometrickým a 

polohovým určením. 

3.1 Dokumentace o vytyčení hranice pozemku 

Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří, dle [1], vytyčovací náčrt se 

seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemku a protokol o vytyčení 

hranice pozemku. Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem121) na každé 

samostatné části dokumentace o vytyčení hranice pozemku. 

Vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic jsem vyhotovil v programu Geus. Seznam 

souřadnic obsahuje pouze souřadnice nově vzniklých lomových bodů. Kresba rovněž 

obsahuje jen základní prvky týkající se změny. Protokol o vytyčení hranice pozemku jsem 

vytvořil na základě ukázky ve vyhlášce. Veškeré dokumentace jsou součástí příloh. 
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4 ZPRACOVÁNÍ GP 

GP byl vyhotoven na základě žádosti majitele pozemků v katastrálním území Hlučín. 

Jedná se o pozemky označené parcelním číslem 1233/1, 1234 a 4239/2. Předmětem GP je 

rozdělení pozemků na tři přibližně stejné plochy, které by byly následně převedeny do 

vlastnictví nových majitelů. Převod by byl proveden do 1. příbuzenské kategorie. Před 

povoláním zeměměřičů si majitelka nechala vydat souhlas s dělením pozemku, který vydal 

městský úřad Hlučín, odbor výstavby. Souhlasu rozdělení pozemků předcházelo řešení 

přístupu k nově rozděleným pozemkům, který byl zajištěn smluvní dohodou odboru 

městského majetku města Hlučín a majitelky parcel o povolení vstupu přes parcely města. 

4.1 Popis lokality 

Hlučín leží mezi Ostravou a Opavou. Ačkoliv je město blíže Ostravě, jeho správa 

spadá pod katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava. 

V tomto katastrálním území je digitální katastrální mapa. 

Katastrální výměra města činí 21,13 km
2
. Svou rozlohou, geografickým umístěním a 

počtem obyvatel (cca 15 000) vytváří vyhledávanou lokalitu pro výstavbu. 

Základní údaje o Katastrálním úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním 

pracovišti Opava: 

 Adresa: Praskova 194/11 , 74655 Opava 

 Tel: 553698111 

 Fax: 553698216 

 e-mail: kp.opava@cuzk.cz 

Obec Hlučín pokrývají tyto tři katastrální území: 

 Hlučín, 

 Bobrovníky, 

 Darkovičky. 
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Rozdělované pozemky s parcelním číslem 4239/2, 1233/1, 1233/2, 1233/3 a 1234 se 

nacházejí v katastrálním území Hlučín nedaleko centra města. Pozemky jsou přístupné 

z ulice Dlouhoveská. V přední části pozemku směrem od ulice se nachází rodinný dům a 

zahrada s ovocnými a okrasnými stromy. Na konci zahrady je umístěna stodola a za 

zahradou se nachází pole. Přední část je rovinatá bez významnějších terénních tvarů, 

přehlednost zhoršuje zeleň v okolí domu. Část pozemku kde se nachází pole, pozvolně 

stoupá směrem od stodoly ke konci pozemku. Velikost pozemku je přibližně 23x94 m a 

jeho orientace je od severozápadu (ulice) k jihovýchodu. 

Výčet parcel: 

1233/1  ostatní plocha 

1233/2   stavební parcela budova s čp- rodinný dům 

1233/3 zastavěná plocha a nádvoří 

1234 zahrada 

4239/2 orná půda 

Obrázek 8: Jihovýchodní pohled
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Obrázek 9: Náhled katastrální mapy 

4.2 Získání podkladů 

Pro získání podkladů je třeba kontaktovat příslušný katastrální úřad. Správu 

katastrálního území Hlučín vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracoviště Opava. Podklady byly zaslány elektronickou poštou.  

Byly získány tyto podklady: 

 číslo ZPMZ - 3233, 

 čísla poddělených parcel - 1234/1, 1234/2, 4239/2, 4239/4 

 výměnný formát digitální katastrální mapy - vfk. 
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Další podklady jsem získal na stránkách ČUZK. Jednalo se o místopisy bodů 

podrobného polohového bodového pole (PPBP), které byly využity pro připojení změny do 

JTSK. Místopisy bodů PPBP jsou součástí příloh. 

Obrázek 10: Bod 1687 z databáze ČUZK 

Obrázek 11: Bod 1684 z databáze ČUZK 
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4.3 Přípravné práce 

Přípravné práce zahrnují veškerou činnost zeměměřiče před samotným úkonem 

měření. Jedná se především o přípravu měřických strojů a rekognoskaci terénu, ale také 

zde zahrnujeme import výměnného katastrálního formátu (vfk) do počítače a navržení 

dělení pozemků, dle požadavků objednatele. Nákres situace s vyznačeným dělením 

konzultujeme s objednatelem, aby nedošlo ke špatnému pochopení instrukcí. Pokud je 

předložené dělení vyhovující, tak mohou začít měřické práce. 

4.3.1 Import bodů do měřicího přístroje 

V programu Geus byl proveden import souboru vfk. V grafické části byla navrhnuta 

parcelace pozemků a souřadnice lomových bodů byly následně v textovém souboru 

importovány do totální stanice Leica 1203. Do textového souboru byly před importem 

dodány souřadnice bodů PPBP 1687, 1684 a další vybrané body polohopisu.  

4.3.2 Rekognoskace terénu 

V terénu byly zjištěny podmínky viditelnosti na identické body pro připojení do sítě 

JTSK a následně bylo měřickým hřebem stabilizováno volné stanovisko 4001. Další 

stanoviska byla rovněž vybírána s ohledem na viditelnost cílů měření a jejich stabilizace 

byla provedena již jen dřevěným kolíkem. Bod 1684 je rohem budovy ležící uvnitř 

ohraničeného území, proto bylo potřeba svolení majitele ke vstupu na pozemek. 

4.4 Zaměření změny 

Pro zaměření změny byly použity tyto přístroje a pomůcky: 

 totální stanice Leica 1203 

 výtyčka s odrazným hranolem GPR 121 

 stativ 

 pásmo 

 plastové mezníky 
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Totální stanice byla ustavena nad stanoviskem 039032334001. Polární metodou byly 

zaměřeny orientace pro výpočet volné stanoviska. Orientační body byly: bod PPBP 1684, 

1687 a podrobný bod 039021110013 s kódem kvality 3. Tímto měřením bylo provedeno 

připojení do jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Ze stanoviska 

039032334001 byly rajónem určeny pomocné měřické body 039032334002 a 

039032334003. Z měřických bodů byly následně vytyčovány nové lomové body a 

kontrolní body, které byly předem nahrány do totální stanice (viz. Kapitola 4.3.1). 

Vytyčovalo se zadáním stanoviska a orientace do totální stanice. Navigováním figuranta se 

poté docílilo dosáhnutí polohy bodu a následně jeho stabilizace. Nově vzniklé lomové 

body a kontrolní body byly stabilizovány plastovým mezníkem o délce kotvení 30 cm. 

Některé kontrolní body stabilizovány být nemusely, byly určeny jako kovové a betonové 

sloupky plotu. Po vytyčení bylo provedeno zaměření lomových bodů a kontrolních bodů. 

Naměřená data se USB kabelem přenesla do počítače, kde proběhla jejich konverze do 

formátu *pdt, který vyhovuje programu GEUS 15.5, ve kterém probíhalo zpracování GP. 

4.5 Kancelářské práce 

Zde se zaměřím na postup práce až k finálnímu produktu. V popisu budou uváděny 

jednotlivé kroky práce. Ze začátku popíšu prostředí Geus, ve kterém byl GP vytvořen. 

Geus je programem firmy Geus ware s.r.o. pro oblast zeměměřictví. Základní 

informace a aktualizace programu se nacházejí na stránkách firmy [5]. Program je 

vhodným softwarovým produktem pro tvorbu GP a dalších map velkého měřítka, 

popřípadě ostatní práce v katastru nemovitostí. Pro bližší vysvětlení je třeba zmínit 

strukturu programu Geus. Program se skládá ze dvou samostatných částí, které mezi sebou 

navzájem komunikují a společně vytváří celkovou strukturu programu. Jedná se o 

výpočetní a grafickou část. Mezi těmito částmi může uživatel kdykoliv během práce 

překračovat. Program Geus také automaticky ukládá všechny provedené výpočty do 

výpočetního protokolu  

Pro tvorbu tabulek bylo využito programu Geometr totožné firmy. Svou 

jednoduchostí Geometr umožňuje snadnou tvorbu GP. 



 

Václav Čabla:  Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

2013  23 

 

 

4.5.1 Import vfk a sestavení zápisníku 

Import vfk (obr. 12) provádíme v grafické části programu Geus přes roletové menu 

v nabídce import. Následně je třeba vytvořit databázi do které se budou data ukládat.  

Obrázek 12: Import vfk 

 V další nabídce zaškrtáváme v předepsané nabídce naše požadavky. 

Zápisník měřených dat (obr. 13) je po konverzi do příslušného formátu naimportován 

do prostředí programu Geus. 

Obrázek 13: Zápisník měřených dat 
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4.5.2 Výpočet souřadnic podrobných bodů 

Nejprve byl použit výpočet polární metody (přechodné stanovisko) (obr. 14). 

V roletovém menu výpočtové části byla zvolena polární metoda (přechodné stanovisko) a 

zadány orientace. Další podrobné body a kontrolně zaměřené body byly počítány polární 

metodou dávkou. 

Obrázek 14: Výpočet přechodného stanoviska 

4.5.3 Přiřazení a napojení změny (výpočet průsečíku) 

Jelikož je menší z úhlů sevřených přilehlými přímými úseky dosavadní a nové hranice 

větší než 50 gon , byla využita funkce průsečík přímek v grafické části. V opačném případě 

by byla využita funkce vyrovnání do přímky. 

Obrázek 15: Výpočet průsečíku 
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4.5.4 Kontrolní oměrné 

Jedná se o porovnání vzdálenosti bodů změny měřené v terénu a vypočtené ze 

souřadnic. Výsledkem je tabulka kde se odchylka těchto dvou hodnot porovnává s mezní 

odchylkou. V programu Geus nalezneme tuto funkci rovněž v roletovém menu výpočetní 

části. 

Obrázek 16: Výpočet kontrolních oměrných 

 

4.5.5 Výpočet výměr 

V grafické části se, pomocí funkce „výměra automaticky“ po označení parcely našeho 

zájmu, výpočte její výměra. 

Obrázek 17: Výpočet ploch 
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4.5.6 Tvorba grafické části 

V grafické části je nejdůležitější vhodné nastavení vrstev. V tomto prostřední 

vytváříme grafiku GP, vytyčovací náčrt a náčrt ZPMZ. Každá kresba má jasné instrukce 

řízené vyhláškou a proto při šikovném nastavení vrstev jednotlivé vrstvy vypínáme či 

spínáme a vybranou kresbu pouze doděláváme. Jedná se totiž o stejnou situaci ve které 

pouze potřebujeme zviditelnit jiné data. 

Dalším důležitým krokem je volba měřítka kresby. Volíme ho tak aby byly změny a 

všechny potřebné údaje dobře viditelné a přehledné. Pro dobrou přehlednost jsem dokonce 

vytvořil k výkresu ZPMZ přehled použitých čísel bodů se samostatnou kresbou. 

Data výměnného formátu vfk obsahují široký záběr parcel v okolí parcel našeho 

zájmu. Pro lepší čitelnost ponecháváme pouze parcely v úzké blízkosti parcel našeho 

zájmu a zbytek parcel ořežeme. 

Obrázek 18: Tvorba ZPMZ 
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4.5.7 GEOMETR – vytvoření tabulek 

Program GEOMETR je nadstavbou programu Geus pro tvorbu tabulek nezbytných 

pro kompletnost GP. Tyto dva programy spolu navzájem interreagují a tím nám šetří část 

práce. Tabulky se následně importují do GP. V programu tvoříme tyto tabulky: 

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

nového stavu 

 výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 výpočet výměr parcel (dílů) 

 úvodní stranu ZPMZ 

 popisové pole GP 

 popisové pole ZPMZ 

 popisové pole vytyčovacího náčrtu 

 žádost o potvrzení GP 

Obrázek 19: Vstupní data 
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4.5.8 Sestavení seznamu souřadnic  

Během prací byly vytvořeny tyto seznamy souřadnic: 

 seznam souřadnic bodů geometrického základu, 

 seznam souřadnic nově určených bodů, 

 seznam souřadnic pro GP, 

 seznam souřadnic pro vytyčovací náčrt. 

Seznam souřadnic bodů geometrického základu je seznamem všech bodů potřebných 

k práci. Skládá se z bodů získaných importem vfk a námi dodanými podrobnými body 

z databáze bodových bolí na webových stránkách ČUZK [2]. Seznam bodů geometrického 

základu obsahuje číslo bodu a jeho souřadnice y, x v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje číslo bodu, souřadnice obrazu, 

souřadnice polohy, kód kvality a poznámku. Souřadnice obrazu jsou uvedeny pouze u nově 

vzniklých lomových bodů. Kód kvality určuje velikost mezní odchylky polohy bodu. 

V našem případě je kód kvality 3 s mezní odchylkou 0,14 m. V poznámce se uvádí způsob 

stabilizace bodu (plastový znak, dočasná stabilizace atd.). Seznam souřadnic nově 

určených bodů spolu se seznamem souřadnic bodů geometrického základu jsou součástí 

výpočetního protokolu, který mimo jiné obsahuje i veškeré výpočty. 

Seznam souřadnic GP obsahuje souřadnice všech bodů určených pro zápis do KN. 

Jedná se o nově vzniklé lomové body a kontrolní body. Obsahem tohoto seznamu je číslo 

bodu, jeho souřadnice, kód kvality a poznámka. 

Seznam souřadnic pro vytyčovací náčrt obsahuje pouze souřadnice nově vzniklých 

lomových bodů a způsob jejich stabilizace. Seznam souřadnic pro vytyčovací náčrt a pro 

GP jsou spolu s tabulkami programu Geometr následně importovány do grafické části a 

vytváří tak celé výkresy. 
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4.5.9 Celková kompletace 

GP ve své finální podobě obsahuje tabulku popisového pole, grafické znázornění, 

seznam souřadnic, výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách k parcelám 

nového stavu a výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitosti. 

ZPMZ ve své finální podobě obsahuje popisové pole, náčrt, zápisníky, protokol o 

výpočtech, záznam výsledku výpočtu výměr parcel (dílů). 

Dokumentace k vytyčení hranic pozemku obsahuje vytyčovací náčrt, vytyčovací 

protokol a pozvánku k projednání. 

Všechny zmíněné finální produkty jsou součástí příloh. 

Výsledkem je i vfk, které se posílá na KÚ v digitální podobě. 

4.6 Ověření GP 

Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli geometrického 

plánu, a to na všech stejnopisech. [1] 

4.7 Potvrzení GP 

O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad 

na tiskopisu Úřadu nebo na tiskovém výstupu z počítače, který je obsahově shodný a 

úpravou přiměřený tiskopisu Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou 

osobu k projednání případných vad v geometrickém plánu s katastrálním úřadem a k 

převzetí geometrického plánu zpět. Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu jsou 

nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. [1] 
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5 ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo zaměření a vyhotovení GP pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Hlučín. Pro úspěšné dokončení práce bylo potřeba získat podklady 

od příslušného katastrálního úřadu, zaměření změny, zpracování měřických výsledků a 

vyhotovení GP včetně všech jeho náležitostí a příloh dle [1]. Výsledkem je GP, který může 

po ověření a potvrzení sloužit k zápisu změn do katastru nemovitostí. 
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