
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ 

TECHNICKÁ UNIVEZRITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

 

 

GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ROZDĚLENÍ POZEMKU V K. Ú. 

NOVÁ VES 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tamara Klosová 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. 

 

Ostrava 2014 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

Anotace 

 

Předmětem měření a následného zpracování této bakalářské práce je tvorba 

geometrického plánu pro rozdělení pozemku v katastrálním území Nová Ves u Frýdlantu 

nad Ostravicí. V bakalářské práci se zabývám jak teoretickou složkou geometrického plánu 

(jeho popisem, všemi náležitostmi, podklady, atd. …), tak jeho měřením v terénu 

s přístrojem Sokkia 3030R3 a následným vyhotovením v programu GEUS. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, rozdělení pozemku, parcela, katastrální území,     

 katastrální vyhláška 

 

 

Summary 

 

The object of measurement and subsequent processing of this bachelor  thesis is to 

create a geometric plan for the partition (distribution) of land in the cadastral area Nová 

Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. In the thesis I am dealing with both theoretical 

portion/section of the geometrical plan (its description, all the necessities and 

requirements, documents, etc. …) and its measurement in the field by using the device 

Sokkia 3030R3 and then drawing up in the program GEUS. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BPEJ Bonitovaně půdně-ekologická jednotka 

ČSN Česká technická norma 

ČÚGK Český úřad geodetický a kartografický 

ČUZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM Digitální katastrální mapa 

GP Geometrický plán 

HGF Hornicko-geologická fakulta 

KM Katastrální mapa 

KMD Katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK 

KM-D Katastrální mapa digitalizovaná v S-SK 

KN Katastr nemovitostí 

KP Katastrální pracoviště 

KÚ Katastrální úřad 

PM Podklad měření 

SGI Soubor geodetických informací 

SPI Soubor popisných informací 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

S-SK Souřadnicový systém Stabilního katastru 

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

VFK Výměnný formát katastru 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZPMZ Záznam podrobného měření změn 

CAD Computer-aided design 
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1. Úvod 

 

Tématem mé bakalářské práce je geometrický plán pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí. Pozemek je rozdělen na přání 

majitele, který má v plánu nově vzniklou parcelu (č. 1244/21) prodat zájemcům, kteří by 

zde rádi postavili svůj rodinný dům. 

 

V první části práce se dočteme o teoretické složce geometrického plánu. Dozvíte 

se o ni ty nejdůležitější, ale i ty méně zajímavé informace, které by mi zde neměly chybět. 

 

V té další, pro mě příjemnější, části Vám prozradím přesný postup mého měření 

v terénu, které probíhalo již na podzim loňského roku. Tedy v čase, jak se říká, když mají 

geodeti hlavní sezónu. V tomto oddílu také bude popsán postup zpracovávání dat 

v programu Geus. A to jak ve výpočetní části, tak v části grafické. Tento program je 

vhodný pro vytvoření geometrického plánu s jeho záznamem podrobného měření změn. 
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2. Geometrický plán 

 

Podle vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 73 odst. 3. můžeme o geometrickém plánu, dále 

jen GP, říci, že pokud předmět měření zasahuje do více katastrálních území, tak se 

následně vyhotovuje geometrický plán pro každé katastrální území zvlášť, zdali není 

katastrálním úřadem dohodnuto jinak. GP po vyhotovení musí být ověřen úředně 

oprávněnou osobou a následně potvrzen pracovníkem pověřeným ředitelem katastrálního 

úřadu.  

 

Z vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 73 odst. 4. víme, že GP je technickým podkladem pro 

veškeré právní listiny a vyhotovení rozhodnutí všech druhů geometrických plánů. Společně 

se záznamem podrobného měření změn je důležitým podkladem pro změny, které mají být 

provedeny v souboru geodetických informací (SGI) a v souboru popisných informací 

(SPI). 

 

Každý geometrický plán vzniká na základě přímého měření v terénu, a podle § 67 

odst. c) náleží GP mezi výsledky zeměměřických činností pro účely katastru. 
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3. Druhy geometrického plánu 

 

GP je výsledkem zeměměřické činnosti a slouží pro správnou údržbu 

katastrálního operátu. Tato údržba katastrálního operátu je v souladu se skutečným stavem. 

Proto GP svým účelem, způsobem zpracování a obsahem úzce souvisí s vedením katastru 

nemovitostí. 

 

Geometrický plán podle § 73 vyhotovujeme pro: 

 

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

případ podle § 22 odst. 3, ten nám říká, že změna hranice katastrálního území 

se zaměří v případě, kdy její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice 

parcely zobrazené v katastrální mapě, a vyhotoví se GP, 

b) rozdělení pozemku (viz. O tomto druhu GP se budu zabývat v praktické části 

mé bakalářské práce – Vlastní vyhotovení), 

c) změnou hranice pozemku, 

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

výjimkou případu podle § 16 odst. 6 písm. h), jde-li o budovy, které jsou 

příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže parcele nebo které 

jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru, s výjimkou drobných 

staveb, 

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. 
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4. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

 

Podle vyhlášky č.26/2007 Sb. § 74 jsou podklady pro vyhotovení geometrického 

plánu následující: 

 

a) závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací, 

b) mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění 

nemovitostí spolu s příslušnými údaji z veřejných knih a operátorů dřívějších 

pozemkových evidencím se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů 

k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyznačeny v souboru popisných 

informací katastru nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná 

katastrální mapa, 

 

c) dalšími podklady jsou zejména: 

- záznamy podrobného měření změn, 

- údaje o bodech základního polohového bodového pole, zahušťovacích 

bodech a bodech podrobného polohového bodového pole, 

- údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického 

podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou 

v katastru obsaženy.  

 

4.1 Soubor geodetických informací 

 

Soubor geodetických informací (SGI) zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených 

katastrálních územích i její číselné vyjádření. Katastrální mapa je závazným státním 

mapovým dílem velkého měřítka, obsahující body polohového bodového pole, polohopis a 

popis. (z vyhlášky č.26/2007 Sb. § 16 odst. 1) 
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Katastrální mapy jsou: 

 

a) analogová mapa, 

b) katastrální mapa digitalizovaná (KMD a KM-D), 

c) digitální katastrální mapa (DKM). 

 

4.1.1 Analogová katastrální mapa 

 

Katastrální mapa analogová má několik forem. Mezi nejrozšířenější patří grafická 

mapa sáhového měřítka 1 : 2880, která je vedená na plastové folii. I když je tato mapa 

následníkem mapy bývalého stabilního katastru, tak k ní není v přímé návaznosti, ale jako 

přinejmenším třetí odvozeninou původní mapy. 

 

4.1.2 Katastrální mapa digitalizovaná 

 

Mapa digitalizovaná (KMD, KM-D) vzniká přepracováním (digitalizací) mapy 

analogové. Preferencí je možnost jejího počítačového využívání a aktualizace podobně 

jako u DKM. 

 

Katastrální mapa KMD má souřadnice bodů v systému S-JSTK (Křovákovo 

zobrazení) a mapa KM-D má souřadnice v systému S-SK (Cassini - Soldnerovo 

zobrazení). 

 

4.1.3 Digitální katastrální mapa 

 

Digitální katastrální (DKM) mapa je vedená ve formě vektorové s polohovým a 

geometrickým určení v souřadnicovém systém S-JTSK. Zahrnuje digitalizované podrobné 

body z převzatých map až do kódu kvality 8. 
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4.2 Soubor popisných informací 

 

Soubor popisných informací (SPI) zahrnuje údaje o katastrálním území, o 

parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných 

oprávněných, o právních vztazích a různých stanovených právech a skutečnostech. Tyto 

soubory najdeme v lokálních počítačových sítích na územně příslušných katastrálních 

pracovištích katastrálních úřadů a v centrální databázi dat ČÚZK v Praze. 

 

4.3 Záznam podrobného měření změn 

 

Záznam podrobného měření změn (ZPMZ) je doklad o zaměření změny formou 

grafickou a číselnou. Slouží pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických a 

popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemku, 

obvod budovy nebo obvod vodního díla. Např. vymezení chráněného území, ochranného 

pásma. Použijeme ho pro vyhotovení geometrického plánu. Ale také může být použit pro 

opravu chyby v KN katastrálním úřadem. 

 

Náležitosti ZPMZ:  

 

a) popisové pole, 

b) náčrt, 

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. 
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Náležitosti podle písmene a), b), c), d), f) se vyplňují v ZPMZ pro vytyčení 

hranice pozemku, pro vymezení rozsahu věcného břemene k určené části pozemku a pro 

vymezení chráněného území nebo jeho ochranného pásma. Náležitosti podle písmene a), 

b), e), f) se vyplňují v ZPMZ pro upřesněný přídělový plán. 

 

 ZPMZ může ještě obsahovat různé přílohy. Např. kopie geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace o zřízení bodu PPBP, kopie 

dokumentace o vytyčení hranice pozemku, atd. [6] 

 

4.3.1 Popisové pole 

 

Věcné a formální náležitosti popisového pole vymezuje tiskopis Úřadu. Název 

„Záznam podrobného měření změn“ v tiskopisu nebo při jeho vyhotovení počítačovými 

prostředky se upraví na název dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

 

V popisovém poli najdeme údaje o zpracovateli zakázky, číslu geometrického 

plánu, jakým typem přístroje bylo měřeno, datum měření, jméno měřiče, název a číslo 

katastrálního území, změnou dotčené parcely, jak jsou označeny hranice v terénu, označení 

listu katastrální mapy, souřadnicový systém a jaký byl důvod změny. 

 

Nad popisové pole se umístí jeho název ZPMZ. Pod popisovým polem se uvádí 

text „S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo změněných hranic byl 

v terénu seznámen:“, za kterým se uvede jméno osoby, která byla s průběhem a označením 

hranic seznámena, dále místo a datum seznámení s průběhem a označením hranic 

pozemků. 

 

Také se zde vypíše seznam příloh a třeba upozornění na návrh opravy 

geometrického a polohového určení pozemku. [6] 
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Tabulka 1: Popisové pole ZPMZ 

 

 

 

4.3.2 Náčrt 

 

Náčrt ZPMZ obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů 

označených danou značkou, měřické sítě, které můžou být zvýrazněny červeně, jedná-li se 

o významnější obsah, nebo budovy mohou být zvýrazněny šrafováním. Ale nesmí být 

zhoršena čitelnost údajů. Dále náčrt obsahuje rámu s označením listu KM, pokud je jím 

náčrt dělen (týká se to jen analogových map). Zobrazení dosavadního a nového stavu 

polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, parcelní čísla, označení mapovou 

značkou druh pozemku, značky budov, oplocení, oměrné a jiné kontrolní míry. Orientace 

náčrtu je k severu. Je zde také zobrazen dosavadní i nový stav parcel zjednodušené 

evidence, které jsou dotčeny změnou. 

 

Formální náležitosti náčrtu jsou podobné grafickému znázornění GP. Vyhotoví se 

v měřítku, aby byly všechny údaje čitelné i při jeho reprodukci. Když nemůžeme nějakou 

část změny dobře zobrazit, vykreslí se na okraji náčrtku detail ve větším měřítku a 

označíme písmenem velké abecedy. 

Zpracovatel:

Označení zakázky

1914-35/2013

Zaměřila: Tamara Klosová Změnou dotčené parcely č. List katastrální mapy 

Dne:

Přístroj Nové hranice označeny v terénu

plastový mezník

  Vyplní katastrální úřad : Dne

Důvod změny : rozdělení pozemku, změnu hranic pozemků

S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu

seznámen :  Lojásková Anna

S-JTSK
5 7 0

Pol.výpočet.protokolu č.ř.:

10. říjen 2013

2013Rok :

Číslo záznamu

KMD

Katastrální úzamí

9 4

Číslo kat.území

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

Nová Ves u Frýdlantu 

nad Ostravicí

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

Katastrální pracoviště Frýdek-Místek

1Frýdlant nad Ostravicí 1Obec

Souřadnicový systém

  SGI aktualizoval

Sokkia 3030R3, pásmo

1244/1, 1244/18

Tamara Klosová

07 5
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Náčrt má formát A4, ale pokud se jedná o měření většího rozsahu, použijeme 

větší formát a složíme ho do formátu A4, aby na vrchní straně byl údaj ke kterému ZPMZ 

patří. [6] 

 

 

Obrázek 1: Náčrt ZPMZ 

 

 

4.3.3 Zápisník 

 

Zápisník obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, 

identických a nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu. Dále obsahuje 

změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů. A 

další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů. 

 

V případě, že použijeme technologii GNSS je zápisník nahrazen výstupem 

výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu. [6] 
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4.3.4 Protokol o výpočtech 

 

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje: 

 

a) seznam souřadnic bodů použitých pro výpočet souřadnic, 

b) údaje o použitých metodách výpočtů souřadnic, 

c) porovnání s mezními hodnotami, 

d) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů vypočtených transformací a 

jejich kódy kvality, 

e) výpočty spojné s napojením a přiřazením změny, 

f) výpočet číselně určených výměr, 

g) seznam souřadnic nově určených bodů, 

h) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 

 

Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje: 

 

a) úplné číslo bodu, 

b) souřadnice obrazu v pořadí Y, X, 

c) souřadnice polohy v pořadí Y, X, 

d) kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového 

určení, 

e) případnou poznámku. 

 

Body, které dle výsledku měření mají být při zápisu zrušeny, jsou samotnou částí 

seznamu souřadnic. Když je rušený bod nahrazen novým bodem, uvede se to v poznámce 

údajem o čísle nového bodu. [6] 

Tabulka 2: Seznam souřadnic nově určených bodů 
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4.3.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel 

 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel obsahuje: 

 

a) název katastrálního území, 

b) číslo geometrického plánu nebo ZPMZ, pokud se nezhotovuje geometrický 

plán, a označení listu KM, 

c) vlastní výpočet výměr parcel a jejich sestavení z dílů, 

d) případný rozdíl při výpočtu jednotlivých skupin a uvedení jeho velikosti a 

příčiny, 

e) datum, jméno, příjmení a podpis vyhotovitele. [6] 

 

Tabulka 3: Výpočtu výměr parcel 

 

 

ZPMZ : 

KMD      Sp : 0 % Zak.čís. : 1914-35/2013

Výpočet výměr parcel ( dílů )

Dané parc. nebo skup.

ha ha ha ha ha ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

č.zakázky : 1914-35/2013 k.ú.: Nov á Ves u Frýdlantu nad Ostrav icí List katastrální mapy : KMD

1244/1 38 60

1244/18 5 98

1 44 58 1244/1 0 19 18 19 18 + 25 19 43

1244/18 0 5 28 5 28 + 7 5 35

1244/21 0 19 54 19 54 + 26 19 80

44 58 44 0 + 58 44 58

- 44 58

+ 44 58

± 0 rozdíl

Kat. území :Frýdlant nad Ostravicí Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí

Tamara Klosová, Starojická Lhota 116, Starý Jičín 741 01

Obec :

List.m. :

2. v ýpočet1. v ýpočet

m2

Číslo
Čís. 

skupiny
Číslo 

parcely Listu m. Parcelní

Výměra

Počítané v ýměry

Výměra

m2 m2m2

kód 

způsobu 

určení 

v ýměry

kód 

způsobu 

určení 

v ýměry m2 m2

Výměra
Průměr

1914

dosavadní stav

nový stav

Náležitostmi a přesností

odpovídá právním předpisům

Podpis:

Datum:        

Vypočetla:  Tamara Klosová

Vy rov nání 

v ýměry

Konečná 

v ýměra
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4.3.6 Návrh zobrazení změny 

 

Návrh zobrazení změny má digitální podobu a předává se na příslušný katastrální 

úřad ve výměnném formátu. Součástí tohoto návrhu zobrazení také je návrh změn nebo 

oprav souřadnic a kódů kvality bodů, které budou v katastru zapsány z moci úřední, či na 

základě ohlášení vlastníka, ale také jako návrh na opravu chybného polohového a 

geometrického určení nemovitosti. Tento návrh zobrazení změn probíhá ve většině 

programů ke zpracování GP v podstatě automaticky. [7] 

 

Podle vyhlášky č. 26/2007 Sb. přílohy 16. se návrh zobrazení změny 

přizpůsobením mapy použije jestliže: 

 

a) na stávající hranice parcel nenavazuje změna, 

b) bod na stávající hranici pozemku, ze kterého nová hranice při rozdělení 

pozemku vychází, je evidován s kódem kvality 3 v katastru, 

c) bod napojení se stává vloženým bodem do stávající hranice mezi navazující 

kontrolní body evidované s kódem kvality 3 v katastru, 

d) stávající polohové a geometrické určení jde zpřesnit, a to tím způsobem, že 

zpřesníme souřadnice bodu napojení bez zpřesnění pokračujících kontrolních 

bodů. 

 

Přizpůsobení změny mapě se používají v případech: 

 

a) když se nejedná o KM v S-JTSK, 

b) když se jedná o KM v S-JTSK, ale bod napojení je evidován s kódem kvality 

jiným než 3 v KN. 
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5. Obsah geometrického plánu 

 

V geometrickém plánu najdeme vyjádření stavu parcel před změnou a po změně, 

aby každý okamžitě poznal podstatu změny. Geometrický plán by měl být dobře čitelný, 

zřetelný, a aby si uchoval schopnost reprodukce. 

 

Geometrický plán se vyhotovuje na tiskopisech Úřadu nebo jako výstup 

z počítače, ale musí být úpravou a obsahově shodný s tiskopisem Úřadu. Opět je základním 

rozměrem formát A4, ale můžou být i větší a pak je ho nutné poskládat dle příslušné 

normy. [6] 

 

Náležitosti geometrického plánu podle vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 78: 

 

a) popisové pole, 

b) grafické znázornění změny, 

c) seznam souřadnic, 

d) výkaz dosavadního a nového stavu, 

e) výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. 

 

5.1 Popisové pole 

 

Popisové pole se umisťuje vždy ve spodní části základního rozměru 

geometrického plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 

V popisovém poli najdeme všechny základní identifikační údaje.  

 

To znamená, že musí obsahovat 

 

a) účel geometrického plánu,  

b) číslo plánu složené z čísla ZPMZ, čísla evidence zakázek vyhotovitele a úplný 

letopočet,  
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c) jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo obchodní 

jméno a adresa u právnické osoby, 

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

e) způsob označení nových hranic, 

f)  údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu. 

 

Jestli se jedná katastrální území s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK 

uvádí se místo čísla mapového listu DKM. [1] 

 

Tabulka 4: Popisové pole GP 

 

5.2 Grafické znázornění změny 

 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy. Kreslí se černě, jako snímek nebo zvětšenina katastrální mapy ve 

vhodném měřítku. Což zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů 

parcel a jejich označení. Musíme vždy použít platné předepsané druhy čar a mapové 

značky. Orientace grafického znázornění by měla být na sever, pokud náhodou není, 

musíme zde vyznačit šipku s písmenem „S“. [1]   

Dělit nebo scelov at pozemky  lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky  pro ně nejsou stanov eny  jiným rozhodnutím nebo opatřením

GEOMETRICKÝ PLÁN pro  Náležitostmi a přesností odpov ídá práv ním předpisům

rozdělení pozemku, změnu hranic pozemků

Vy hotov il :

Číslo plánu : 1914-35/2013

Okres : Frýdek-Místek

Obec : Frýdlant nad Ostravicí

Kat.území : Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí

Mapov ý list : KMD

Dosavadním vlastníkům byla poskytnuta možnost 

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných hranic, Dne : Číslo :

které byly označené předepsaným způsobem :

plastový mezník

Kód způsobu určení výměr je určen podle § 77 odst. 2 vyhlášky                                

č 26/2007 Sb.

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň úroveň 

geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a 

úplnost náležitostí podle právních předpisů.

   Katastrální úřad, katastrální pracov iště souhlasí 

Tamara Klosová

Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou 

uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště

Dne : Číslo :

Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil :

s očíslov áním parcel

   Geom. plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr :
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Obrázek 2: Grafické znázornění změny GP 

 

5.3 Seznam souřadnic 

 

V seznamu souřadnic jsou uvedena čísla bodů a jejich souřadnic v pořadí Y a X a 

kód kvality. Jsou zde uvedeny dvojí souřadnice. Jedny slouží pro zápis do KN a druhé jsou 

určené z měření. U nově změněných bodů uvádíme jen vlastní čísla, u bodů určených 

v předcházejících záznamech podrobného měření změn uvádíme čísla úplná nebo čísla 

zkrácená, která na prvním místě obsahují číslo ZPMZ oddělené pomlčkou od vlastního 

čísla. Souřadnice, které nejsou určeny v S-JTSK se uvádí v místním systému. Druh 

použitého systému se musí vyznačit u nadpisu „Seznam souřadnic“. 
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       VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

          Dosavadní stav

ha ha ha

1244/1 38 60 zahrada 1244/1 19 43 zahrada 0

1244/21 19 80 zahrada 0

44 58 1244/1 42 38 60 celá

44 58 44 58 44 58

0

1244/18 42 5 98 celá

98
ostat. pl. 

nepl. půda
1244/18 5 35

ostat. pl. 

nepl. půda

m
2

Označení 

pozemku 

parc. číslem

Výměra parcely
Druh pozemku

Způsob 

určení 

výměry

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

1244/18 5

Nový stav

Označení pozemku parc. 

číslem

Výměra parcely
Druh pozemku

Způsob využitíZpůsob využití
m

2

Číslo listu 

vlastnictví

 Díl přechází z pozemku 

označeného v

katastru 

nemovitosti

dřívější 

poz.evidencim
2

Označení 

dílu

Výměra.dílu 

Typ stavby

způsob 

využití

Seznam souřadnic umístíme na vhodné místo geometrického plánu co nejblíže 

grafickému znázornění. Také může tvořit samostatnou část geometrického plánu. Může být 

doplněn i poznámkou. [6] 

 

5.4 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN obsahuje porovnání údajů 

dosavadního a nového stavu. Dosavadní stav musí obsahovat údaje podle aktuálního stavu 

KN v okamžiku vyhotovení geometrického plánu, což jsou výměry, parcelní čísla, druh a 

způsob využití pozemků. 

 

Nový stav vykazuje dvě části. První je nově vytvořené nemovitosti, zde patří 

parcelní číslo, výměry, druh a využití pozemku, údaje o nabyvateli a způsob určení výměr. 

Druhá je porovnání se stavem evidence právních vztahů, slouží pro notáře a odhadce 

nemovitostí k určení a zaplacení ceny nemovitosti. [1] 

 

Tabulka 5: Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 
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ha ha

1244/1 82213 19 43

1244/21 82213 19 80

zjednodušené 

evidence

Kód      

BPEJ

Výměra

    m2     m2

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

katastru 

nemovitosti

zjednodušené 

evidence

Kód      

BPEJ

Výměra
BPEJ        

na dílu 

parcely

Parcelní číslo podle Parcelní číslo podle BPEJ        

na dílu 

parcely

katastru 

nemovitosti

5.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

 

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

nového stavu se vyhotovuje pouze v územích, kde KN tyto údaje eviduje. Musí obsahovat 

parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, nebo dle 

zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušející k tomuto kódu. 

 

Také se neuvádí BPEJ u geometrických plánů, které slouží pro vymezení věcného 

břemene k části pozemku. [1] 

 

Tabulka 6: Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 
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6. Ověření a potvrzení geometrického plánu 

 

Každý vyhotovený plán musí být ověřen a potvrzen úředně danou osobou. Vše 

musí být ověřeno a potvrzeno dle platných právních předpisů. [6] 

 

6.1 Ověření geometrického plánu 

 

Ověření geometrického plánu může provést pouze úředně oprávněný 

zeměměřičský inženýr (ÚOZI), který nese zodpovědnost za kvalitu a odbornou úroveň 

geometrického plánu. Zodpovídá také za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a 

úplnost náležitostí podle právních předpisů. Ověření se provádí doložkou, umístěnou 

v popisovém poli geometrického plánu. Tato osoba potvrdí geometrický plán svým 

jménem, datem, číslem evidence ověřovaných výsledků, otiskem kulatého razítka a 

podpisem. 

 

6.2 Potvrzení geometrického plánu 

 

Každý geometrický plán musíme nechat potvrdit, což znamená, že ho musí 

schválit příslušný katastrální úřad. O potvrzení žádá ověřovatel písemně na určeném 

tiskopisu katastrální úřad. Potvrzení se provádí doložkou v popisovém poli geometrického 

plánu „Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel“. 

 

Katastrální úřad (pracovník katastrálního úřadu pověřeným ředitelem) vše 

zkontroluje a prověří a dle výsledků geometrický plán buď potvrdí, nebo nepotvrdí. Pokud 

v něm najdou zjevné nedostatky tak jej nepotvrdí a vrátí GP ověřovateli s písemným 

odůvodněním. 
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7. Vlastní vyhotovení 

 

Obec Nová Ves, patří pod Frýdlant nad Ostravicí, celý název katastrálního území 

tedy zní Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí.  

 

Obrázek 3: K. ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí [5] 

 

Mé měření probíhalo přímo v obci mezi postavenými domy. Na obrázku níže jde 

vidět konkrétní místo mého měření. 

 

Obrázek 4: Oblast měření [5] 
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7.1 Podklady k vyhotovení GP 

 

Abychom mohli vyhotovit GP, tak jsme si museli zažádat o získání podkladů 

z katastrálního pracoviště ve Frýdku-Místku. Jedná se o výměnný formát katastru (VFK). 

Dále nám KP určilo číslo ZPMZ 1914 a PM 2282. Ale také z důvodů dělení pozemku jsme 

potřebovali nové parcelní číslo a to nám zadali jako 1244/21. 

 

Geometrickým základem pro měření byly jednoznačně identifikovatelné body 

v terénu se souřadnicemi v S-JTSK jejichž kód kvality byl 3 (střední souřadnicová chyba 

mxy= 0,14 m) a 8 (střední souřadnicová chyba je mxy= 1,00 m) 

 

Kartografickým základem je Křovákovo konformní zobrazení v obecné poloze. 

 

7.2 Rekognoskace terénu 

 

V oblasti měření jsme provedli rekognoskaci terénu, kde bylo zjištěno vhodné 

rozmístění bodů podrobného bodového pole. Bodové pole jsme doplnili pomocnými 

měřickými body a to přechodným stanoviskem 4001, z nějž jsem zaměřila rajonem bod 

4002. Pro orientace pomocných měřických bodů jsem využila čtyři podrobné body 

polohového pole – 567, 568, 569 a bod 570. Z těchto dvou stanovisek jsem viděla na 

všechny podrobné body změny. 
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7.3 Použitý přístroj 

 

Pro měření v terénu jsem použila totální stanici Sokkia 3030R3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Sokkia 3030R3 

 

Tabulka 7: Technické parametry totální stanice Sokkia 3030R3 [4] 

            

 

Dalekohled 
Modulovaný laser, metoda fázového porovnání, červený 

paprsek 

 
Délka 171 mm 

 
Zvětšení, obraz 45 mm 

 
Rozlišovací schopnost 30 X, vzpřímený 

 
Zorné pole 1°30´ 

 
Minimální zaostření 1,3 m 

 
Úhlové měření Skenování fotoelektrickým absolutním rotačním enkordérem 

 
Úhlové jednotky Stupně/gony/mil 

 
Doba měření 0,5 vteřiny nebo méně, nepřetržitě 

 
Automatický dvouosý kompenzátor   

 
Druh Dvouosý kapalinový 

 
Rozsah ±3´ (±55mgon) 

 

Měření délek 
Modulovaný laser, metoda fázového porovnání, červený 

paprsek 

 
Max. dosah (šikmá vzdálenost) Průměrné podm. lehká mlha, viditelnost cca 20km, slabé chvění 

 
  Dobré podm. bez mlhy viditelnost cca 40km, žádné chvění 

 
Bez - hranolové 0,3 - 350m (bílá plocha, 90% odrazivosti) 

 
  0,3 - 170m (šedá plocha, 18% odrazivosti) 

 
S 1 hran. APO 1 (prům. podm.) 1,3 - 4000m 

 
S 1 hran. APO 1 (dobré podm.) 1,3 - 5000m 

 
Přesnost bez - hranolové (přesné) 0,3 - 200m: ±(3+2ppmxD)mm, 200 - 350m: ±(5+10ppmxD)mm 

 
               bez - hranolové (rychlé) 0,3 - 200m: ±(6+2ppmxD)mm, 200 - 350m: ±(8+10ppmxD)mm 

 
                s hranolem APO 1 ±(2+2ppmxD)mm (přesné), ±(5+2ppmxD)mm (rychlé) 

 
Doba měření přesné Opakované: každou 1,4 vteřinu 

 
                       rychlé/tracking Rychlé jednou: 2,9 vteřin/ tracking: každou 0,4 vteřinu 

 
Typy měření vzdáleností Přesné (jednou/opakované), Rychlé (jednou), Tracking 



Tamara Klosová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

2014 22 

 

7.4 Měření v terénu 

 

Jako první jsem si vhodně zvolila bod 4001 (přechodné stanovisko), nad tímto 

bodem jsem si zcentrovala a zhorizontovala přístroj a zacílila na tři orientace, body 

567,568 a 569, po zacílení na orientace jsem si pro kontrolu zacílila na identické body, 

jejichž polohu jsem znala. Všechny body jsem zaměřovala polární metodou. Měření 

z prvního stanoviska jsem ukončila zacílením na druhé vhodně zvolené stanovisko 4002 

(rajon), ze kterého se zaměřily oba nové body, které nám dělí dvě parcely. 

 

Na stanovisku 4002 jsem postupovala stejným způsobem. Měření opět polární 

metodou, kdy první jsem cílila na orientace bodů 569, 570 a 4001, dále jsem opět pro 

kontrolu cílila na identické body a samozřejmě i na nové dva body 1 a 2. 

 

Po měření totální stanicí jsem si pásmem změřila pět délek pro kontrolní oměrné 

výpočty a to délku nové hranice parcely (mezi body 1 – 2) a čtyři délky mezi sousedními 

body na přímce hranic parcel, kde jsme si plastovými mezníky stabilizovali nové body. 

(např.: 1 – 1856-3145). 

 

7.5 Program Geus 

 

Jedná se o výpočetní a malý CAD systém v jednom program, který slouží pro 

zeměměřiče. Já pracovala s verzí programu 15.5.7.41. [3] 

 

7.5.1 Výpočetní část programu 

 

Tento geodetický program pro zpracování GP obsahuje veškeré základní výpočty 

(polární a ortogonální metodu spolu s volným stanoviskem, protínáním z délek, směrů a 

zpět, výměry, kontrolní oměrné, konstrukční oměrné, spuštění kolmice od bodu 

k přímce …) včetně výpočtů základních typů polygonových pořadů. 
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Součástí výpočtů je i vyhotovení souborů, které byly registrovány v totálních 

stanicích. Součástí základní verze programu jsou formáty v podstatě všech dostupných 

typů totálních stanic v České republice. 

 

Všechny výpočty jsou současně protokolovány. Výstup tohoto protokolu je 

možno převést i do běžných textových editorů, jako například MS Word, Wrinter 

z OpenOffice atd. … Veškeré body, které byly změněné výpočtem, se hned zaznamenají 

také do grafické části programu. 

 

V tomto programu je také velké množství funkcí pro pracování v seznamu 

souřadnic. [3] 

 

7.5.2 Výpočetní zpracování 

 

Podkladem GP pro zpracování výpočtu KMD je formát VFK. Vytvořila jsem si 

nový seznam databází v programu GeusISKN. V dalším kroku jsem importovala VFK a 

potvrdila databázi, se kterou bude program nadále pracovat. Dále si upravíme zápisník 

z měření. 

 

Pro výpočty si v panelu nastavení určíme typ délek na 0, protože jsem měřila 

vodorovné délky. K výpočtu použiji výpočet polární metody dávkou. Další provedený 

výpočet je průsečík přímek, kdy vyrovnáme nové body na přímku. Poté provedu výpočet 

kontrolních oměrných délek a nakonec se vypočtou výměry nových parcel. Protokoly 

těchto výpočtu jsou v příloze ZPMZ. 
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Tabulka 8: Upravený zápisník měření 

 

-069000000567 15.154 0.00 6.7890 100.0000 

-069000000568 71.517 0.00 160.1450 100.0000 

-069000000569 106.174 0.00 320.5244 100.0000 

-1 

-069019144001 0.00 

-069011930001 66.196 0.00 187.6018 100.0000 

-069015910003 14.270 0.00 200.9184 100.0000 

-069018562976 11.973 0.00 274.1402 100.0000 

-069018563145 71.532 0.00 306.7720 100.0000 

-069019144002 61.525 0.00 332.0744 100.0000 

/ 

-069019144002 0.00 

-069000000569 46.983 0.00 16.2218 100.0000 

-069000000570 36.052 0.00 391.7840 100.0000 

-069019144001 61.528 0.00 242.9536 100.0000 

-1 

-069015730005 70.369 0.00 107.3528 100.0000 

-069011580024 60.107 0.00 123.6092 100.0000 

-069011580005 47.941 0.00 143.4652 100.0000 

-069011580017 51.380 0.00 144.2138 100.0000 

-069019140002 49.741 0.00 152.3448 100.0000 

-069011580016 60.820 0.00 174.8774 100.0000 

-069019140001 35.268 0.00 267.0440 100.0000 

/ 

 

7.5.3 Grafická část programu 

 

Geus patří mezi jednodušší zeměměřické CAD systémy. Jeho výhodou je přímá 

specializace na tvorbu map od úplného základu. Mezi tyto vlastnosti řadíme změnu 

měřítka mapy bez jakýchkoliv ztrát informací či vzhledu, výbornou spolupráci se 

seznamem souřadnic spolu se změnou kresby reagující na změnu souřadnic, která byla 

provedena ve výpočtech a podobně. 
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Můžeme v něm vytvářet výkresy na úrovni účelových map bez omezení počtem 

objektů. Velikost výkresu je omezena jen výkonností a pamětí počítače. 

Tento program také obsahuje skoro všechny značky podle mapového klíče 

původní ČSN (a zajisté také veškeré značky pro tvorbu katastrální mapy). Jde vytvářet 

bloky kreseb, které se chovají jako značky a tímto způsobem můžeme vytvářet vlastní 

značky. 

 

Kresbu jde dělit až do 64 vrstev. A dále jde vykonávat tyto akce: výběry a filtrace 

prvků přes číslo bodu, hromadná editace kresby, vrstva, barva, k´d značky atd. Všechny 

vlastností prvků (vrstva, barva, typ čáry, značka a způsob umístění značky) jde změnit díky 

jednoho tlačítka pro zvolení stylu kresby. Styly kresby jsou pod plnou kontrolou uživatele. 

Toto všechno umožňuje jednoduchou standardizaci struktury kresby v rámci firmy, hlavně 

pro vytvoření map ve formátu VKM. Podporuje vytvoření mapového litu S-JTSK. 

 

Kresbu můžeme exportovat do formátu DXF (například: AutoCAD, MicroStation, 

AutoSketch, …). [3] 

 

7.5.4 Grafické zpracování 

 

V programu Geus, grafické části vykonáváme veškeré úpravy a změny, které 

nastaly díky účelu měření. 

 

Jako první jsem v grafice upravovala náčrt ZPMZ. Co jsem upravila a na jaký 

způsob jste se dočetli již v kapitole 4.3.3., která se zabývá náčrtem ZPMZ. Jedná se 

například o zobrazení identických bodů, dále všech lomových bodů parcel, kterých se 

změna parcely dotkla a zrušení části hranice pozemku. Zobrazuje se měřičská sít a další 

úpravou bylo doplnění sluček do výkresu. V náčrtu také nesmí chybět délky měřené 

pásmem a nové číslo parcely v oválu s druhem pozemku. A také nesmíme zapomenout na 

zvýraznění změny, tedy rozdělení pozemku. Z důvodů většího rozsahu oblasti měření jsem 

musela zvolit formát A3. 
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Nakonec jsem v grafické části vyhotovila grafické znázornění změny pro GP (viz. 

kapitola 5.2.). Při této úpravě vycházím z náčrtu ZPMZ, kdy jen zruším znázornění 

měřičské sítě a veškerých bodů, kromě bodů zapsaných v seznamu souřadnic GP. Vše 

ostatní zůstává stejné jako ZPMZ. Přičemž znázornění změny pro GP vystačuje nyní 

vytisknout na formát A4, protože veškeré náležitosti GP se na tomto formátu zobrazí. 

 

Na katastrální pracoviště se pošle soubor ve formátu VFK (výměnný formát 

katastru). V tomto souboru je návrh na zobrazení změny, který jsem vygenerovala 

v programu Geus. 
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8. Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku. Vyhotovení geometrický plánu probíhalo podle platných předpisů a norem. 

Pozemek musel být rozdělen z důvodu prodeje jeho části. Zájemci by zde chtěli stavět 

rodinný dům. 

 

Měření probíhalo v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, což je lokalita 

s KMD v systému S-JTSK. Mapy digitalizované mají obecně horší přesnost, a proto 

většina bodů v této části měla kód kvality 8, kde základní střední souřadnicová chyba je 

mxy= 1,00 m. Ale také jsme měli body s kódem kvality 3, u kterých je základní střední 

souřadnicová chyba mxy= 0,14 m.  

 

Parcela byla rozdělena dvěma body. Díky této změně byly poznamenány dvě 

dosavadní parcely (1244/1 – v převážném množství a 1244/18, obě tyto celé parcely náleží 

jednomu vlastníkovi). 
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