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Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku v  k.ú. Jeseník nad Odrou. Ve své práci se zmiňuji o historickém vývoji 

geometrického plánu, o zásadách pro jeho vyhotovení dle platných vyhlášek a předpisů, 

dále popisuji postupně všechny fáze vlastního zpracování od zadání zakázky, přes měření 

v dané lokalitě až po vyhotovení výsledného geometrického plánu, jež bude předmětem 

zápisu do katastru nemovitostí 

Klíčová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí 

 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the issuing of a geometric plan for the distribution 

of land in the cadastral Jeseník nad Odrou. In my work, I mention the historical 

development of a geometric plan, the principles for its completion according to applicable 

laws and regulations, as well as gradually describe all phases of processing from its own 

award, through measurements in the location to copy the resulting geometric plan which 

will be subject to registration in cadastre.  

Key words: Survey sketch, Cadastre of real estates 
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Seznam použitých zkratek 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

KMD  Katastrální mapa digitalizovaná 

SGI  Soubor geodetických informací 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

SPI  Soubor popisných informací 

CZEPOS Česká síť permanentních stanic pro určování polohy 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

ETRS89 Evropský terestrický referenční systém 1989 

GÚ  Geodetické údaje 

GNSS  Globální navigační satelitní systém 

ČUZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

GP  Geometrický plán 

GPS  Globální polohový systém 

KM  Katastrální mapa 

k.ú.  Katastrální území 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ZhB  Zhušťovací bod 

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn 
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1 ÚVOD 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu. 

Konkrétně geometrického plánu pro rozdělení pozemku v k.ú. Jeseník nad Odrou. Úkolem 

bylo rozdělení parcely číslo 1105/1 nacházející se v obci Jeseník nad Odrou v lokalitě Na 

Ostrově. Dle požadavků CHKO Poodří se má pozemek rozdělit na dvě části. Důvodem 

rozdělení pozemku byla výsadba lužního lesa. 

Veškeré měření bylo zrealizováno u pana Ing. Ivo Míčka, u kterého jsem měla 

k dispozici jak přístrojové, tak programové vybavení.  

Obrázek č. 1: Letecký snímek zaměřované lokality 
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2 GEOMETRICKÝ PLÁN 
 

2.1 Historie geometrického plánu 

 

Počátky geometrického plánu sahají až do roku 1785, kdy císař Josef II. vydal 

patent. Ten se stal podkladem pro první katastrální mapování u nás. Byl vyhlášen tzv. 

Josefský katastr, díky kterému se katastrální historie rozdělila na dvě období. První období 

trvalo od roku 1022 do roku 1789. Druhé období trvá od roku 1789 dodnes.  

V roce 1817 byl vydán rozkaz císaře Františka I. o pozemkové dani. Postupem 

času vznikal stabilní katastr, jehož podstatná část mapového fondu je v účelové modifikaci 

užívána dodnes. Roku 1848 byli osvobozeni rolníci a tímto osvobozením padla závažná 

bariéra v dělení nemovitého majetku (patent z 26. května 1791, znemožňující 

rozmělňování rustikálního majetku). Zrušením nevolnictví mohl kdokoliv rozdělit 

pozemkovou držbu na své potomky. Nemuseli ji tedy převádět na prvorozeného syna.  

Parcely však měly mnoho hospodářsko-technických závad (nepřístupnost 

k pozemku, nepravidelný tvar pozemku apod.). Dalším momentem, který ovlivnil 

organizaci a strukturu půdního fondu a tím i celý obsah stabilního katastru, byl rozvoj 

silniční a železniční sítě. Díky tomu se pozemky dále dělili komunikacemi, sídla se 

rozšiřovala o továrny či předměstí. 

Pro nápravu výše uvedených skutečností byl 23. května roku 1883 vydán zákon 

č. 83/1883 říšského zákoníku o Evidenci katastru daně pozemkové. Tento zákon 

stanovoval, že se musí katastrální operát udržovat v souladu se skutečným stavem a 

zároveň se musí vyznačovat pozemkové a stavební parcely ve veřejných knihách shodně 

s operátem stabilního katastru. Bylo nutno poupravit některé zeměměřické a katastrální 

zvyklosti, aby byly co nejvíce srozumitelné nejširšímu okruhu uživatelů.  

Princip geometrického plánu tedy sahá až do této doby. Vznikl z potřeby 

jednoznačného polohového, geometrického a rozměrového určení změny údaje ve 

stabilním katastru. 

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

nemovitostí a zákon č. 344/1992 Sb. přizpůsobily geometrický plán dobovým okolnostem. 

Postupem času se geometrický plán vyvíjel. Měnila se terminologie i podoba plánu. V roce 
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1964 se ustálil pojem geometrický plán a to vznikem evidence nemovitostí.[1]  

 

2.2 Druhy geometrického plánu 

Geometrický plán se dle [2] vyhotovuje pro: 

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

případ podle § 22 odst. 3, 

 rozdělení pozemku, 

 změnu hranice pozemku, 

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

případů podle § 16 odst. 6 písm. h), 

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

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

 doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

 opravu geometrického a polohového určení nemovitostí, 

 upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

 průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

 vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

 

2.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

 Geometrický plán dle [2] obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po 

změně. Geometrický plán má tyto náležitosti. 

 

2.3.1 Popisové pole 

 

 Popisové pole dle [2] se umisťuje vždy ve spodní části základního formátu 

geometrického plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 
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 V popisovém poli se dle [2] uvede: 

 Účel geometrického plánu, 

 číslo geometrického plánu, 

 číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření změn, čísla 

podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu, 

 u vyhotovitele geometrického plánu jméno příjmení a adresa trvalého pobytu 

fyzické osoby (popřípadě adresa bydliště, nemá-li trvalý pobyt nadzemí České 

republiky) nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele- fyzické nebo 

právnické osoby, 

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

 údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu nebo KMD. 

 

Tabulka 1: Popisové pole geometrického plánu 

 

2.3.2 Grafické znázornění 

 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí dle [2] vychází ze 

stavu katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost 

kresby a čitelnost popisu včetně malých dílů parcel a jejich označení, přičemž se vždy 
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použijí platné mapové značky. 

V grafickém znázornění se používají zejména tyto mapové značky: 

 Tenká čára, 

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

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

vztahů k nemovitostem, přitom při její shodě s hranici dosavadního stavu se 

zakreslí v nutném rozsahu souběžně s plnou čarou, 

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

uvede označení mapových listů, 

 velmi tlustá čára 

o plná (kód čáry 0.016) pro nový stav hranic vyznačení nových sluček, 

o střídavá (kód čáry 0.126 a 0.136) pro nový stav hranic, 

 značka pro hraniční znak bodu shodně pro dosavadní i nový stav, 

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

se zvýrazní oválem a parcelní čísla z mapových podkladů se uvedou v kulaté 

závorce, 

 značky druhů pozemků a způsobů jejich využití 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, 

 rozsah nového věcného břemene se vyznačí danou mapovou značkou, přitom 

značka se použije jen pro hranici rozsahu věcného břemene k části pozemku, která 

není shodná s hranicí pozemku a šrafováním, 

 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. 
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2.3.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí dle [2] obsahuje 

údaje stanovené tiskopisem úřadu. 

V dosavadním stavu se dle [2] 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. 

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

potřeba, jednotlivě u parcelního čísla původ těchto parcel, popřípadě název původního 

katastrálního území. 

 

Tabulka č.  2: Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 

2.3.4 Seznam souřadnic 

 

Seznam souřadnic dle [2] obsahuje 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 



Petra Kovářová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku  

 

2013  7 

 

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“.  

 

2.3.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu 

 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu dle [2] 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. 

 

2.4 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu dle [2] jsou údaje 

souboru geodetických informací a souboru popisných informací. 

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. 

 

2.5 ZPMZ 

Nově vyhotovený záznam podrobného měření změn je dle [2] podkladem pro: 

 Vyhotovení geometrického plánu, 

 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, 
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 pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

ZPMZ má dle [2]  tyto náležitosti: 

 Popisové pole, 

 náčrt, 

 zápisník, 

 protokol o výpočtech, 

 záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

 návrh zobrazení změny, 

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

hranic, zpravidla pod popisovým polem. 

 

Tabulka č. 3: Záznam podrobného měření změn 
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2.6 Ověření geometrického plánu 

Ověření dle [2] vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli 

geometrického plánu a to na všech stejnopisech. Podpis, datum ověření a číslo evidence 

ověřovaných výsledků se připojuje pod otisk razítka ověřovatele. 

 

 

2.7 Potvrzení geometrického plánu 

 Dle [2], 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. 

  

 

2.8 Označování hranic pozemku 

Lomové body hranic pozemků se dle [2] označují trvalým způsobem, zpravidla 

kameny s opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonovými o rozměrech 

nejméně 80 mm x 80 mm x 500 mm. 

Znaky z plastu musí dle [2] vyhovět těmto podmínkám: 

o Hlava má rozměry nejméně 80 mm x 80 mm x 50 mm, 

o noha je z ocelové trubky o průměru nejméně 3 mm nebo z ocelové 

kulatiny o průměru nejméně 15 mm nebo z plastové trubky o průměru 

nejméně 50 mm a tloušťce stěny nejméně 5 mm, 

o celková délka znaku je nejméně 500 mm a noha je opatřena zařízením 

proti vytažení znaku. 
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                                            Obrázek č. 2: Plastový znak 

 

 

3 GNSS 
 

Globální družicový navigační systém GNSS  je služba, která umožňuje prostorové 

určování polohy s celosvětovým pokrytím. Dokáže určit polohu s vysokou přesností na 

kterémkoliv místě na Zemi. Systémy GNSS fungují nepřetržitě 24 hodin denně.[7] 

Historie navigace 

Historie navigace sahá do dob, kdy měl člověk nutnost zaznamenávat cestu nebo 

významná místa na zeměkouli. Jako první orientační body se v dávných dobách používali 

kameny, stromy a hory nebo jiné značky v přírodě. Protože měl člověk čím dál větší 

potřebu přesněji určit polohu na Zemi, přestávaly mu stávající způsoby určování polohy 

vyhovovat. Postupně byly vyvinuty náročnější přístroje či metody k určování polohy a 

k navigaci. Existovala například Nebeská navigace, která patřila k prvním navigacím při 

určení polohy v neznámém místě. Jako orientačních prvků bylo zde použito Slunce, měsíc 

a hvězdy. Další navigací byla rádiová navigace. Princip u této metody je založen na měření 

času, za který dorazí rádiové signály od vysílače k přijímači. Mezi další navigační systémy 

patřil například LORAN (rádiový navigační systém z roku 1950). [8] 
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3.1 CZEPOS 

 

Jedná se o síť složenou z 26 permanentních stanic GNSS, které umožňují 

uživatelům přesně určit pozici na území České republiky. Observace provádí všechny 

stanice nepřetržitě 24 hodin a každou vteřinu registrují. V řídícím centru CZEPOS jsou 

průběžně zpracovávána registrovaná data a poté jsou poskytována uživatelům. CZEPOS je 

spravován a provozován Zeměměřickým úřadem. Na budovách katastrálních úřadů či 

katastrálních pracovišť jsou umístěny jednotlivé stanice. Externí stanice jako je Brno, 

Pecný, Plzeň a Ostrava jsou taktéž součástí CZEPOS a jsou provozovány vědeckými či 

akademickými pracovišti v rámci výzkumné sítě VESOG.[3] 

 

                          Obrázek č.3: Rozmístění permanentních stanic GPS 
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4 VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

 

Zadáním zakázky je  požadavek na rozdělení a vytyčení části parcely 1105/1 

v k.ú. Jeseník nad Odrou za účelem výsadby lužního lesa. Zadavatelem zakázky je 

Chráněná krajinná oblast Poodří. Mapovým podkladem je Digitální mapa a v rámci 

zakázky má být vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemku, dále vytyčení 

lomových bodů hranice pozemku a záznam podrobného měření změn. Všechny výpočty a 

náležitosti s tím spojeny budou potvrzeny na katastrálním úřadě v Novém Jičíně, pod který 

toto katastrální území spadá. 

Práce je rozdělena do několika kroků:  

o přípravné práce, 

o měřické práce, 

o kancelářské práce. 

 

4.1 Přípravné práce 

4.1.1 Popis lokality Jeseník nad Odrou 

Obec Jeseník nad Odrou se nachází v Moravskoslezském kraji  v jihozápadní části 

chráněné krajinné oblasti Poodří, nedaleko okresního města Nový Jičín. K Jeseníku jsou 

připojeny vesnice Blahutovice, Hrabětice, Hůrka a Polovousí.  První historická zmínka  

o této obci sahá až do roku 1383.  

Dotčený pozemek se nachází v nezastavěné oblasti obce Jeseníku nad Odrou, 

v lokalitě Na Ostrově. Parcela leží v poměrně rovinném terénu, kolem níž protéká řeka 

Odra. 

Tabulka č. 4: Informace o parcele č. 1105/1 

Informace o parcele: 

Parcelní číslo: 1105/1 

Katastrální území: Jeseník nad Odrou 

Číslo LV: 94 
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Výměra[m
2
]: 97 219 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: Orná půda 

 

Obrázek č. 4: Zaměřovaná (parcela č.1105/1 
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4.1.2 Vyžádání podkladů  

 

Před každým měřením si musí zeměměřič zajistit potřebné podklady na 

příslušném katastrálním pracovišti. V našem případě se jedná o katastrální úřad pro 

Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín, který nám na žádost poslal data 

v elektronické podobě ve formátu *.vfk, jenž obsahoval výřez katastrální mapy se 

souřadnicemi lomových bodů hranic ,dále ve formátu .pdf  číslo ZPMZ a to č.638 a nové 

parcelní čísla (toto katastrální území má jednotnou číselnou řadu, tudíž při žádání o 

parcelní číslo nemusíme konkretizovat, o jaký typ parcely se bude jednat. 

 

4.1.3 Rekognoskace terénu 

 

Před samotným zaměřováním dané lokality bylo nutné provést rekognoskaci 

terénu. Ta byla provedena dne 16.11.2012. V rámci rekognoskace byla provedena obhlídka 

dané lokality, jež byla předmětem pro zaměření. Bylo nutné uvážit rozmístění bodů 

měřické sítě a jejich počet tak, abychom se mohli napojit na body bodového pole, které se 

nacházeli v blízkosti místa měření. V blízkosti měřené parcely byl nalezen ZhB č. 0009 

3623 120, který byl ověřen dle GÚ, ZhB č. 0009 3503 2100 a bod číslo 0009 3503 2130, 

který byl použit jako orientace z bodu 0009 3503 2100. GÚ přikládám jako přílohu mé 

bakalářské práce. Příloha č. 6. 

 

4.2 Měřické práce 

Veškeré měřické práce probíhali ve dvou různých dnech. První den  proběhla 

obhlídka zaměřovaného terénu, tedy parcely č. 1105/1 v k.ú. Jeseník nad Odrou, včetně 

jeho okolí, také se vhodně rozmístily body pomocné měřické sítě, která se následně 

zaměřila pomocí oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného polygonového 

pořadu, načež první bod s č.4001 byl určen metodou GNSS. 

Druhý den se bylo zrealizováno vytyčování lomových bodů hranice parcely. Popis 

postupů prací v obou dnech je podrobněji popsán v následujících kapitolách. 
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4.2.1 Pomocná měřická síť  

 

Určení pomocné měřické sítě bylo provedeno metodou GNSS z důvodu určení 

souřadnic pomocného bodu č. 0490 0638 4001 s přesností odpovídající bodům PBPP.  

Byla tedy doplněna síť stávajícího polohového bodového pole v rámci ZPMZ 638. K  

určení souřadnic bodu  jsme použili jedno-frekvenční aparaturu  Spectra Precision Epoch 

10. Vše bylo provedeno v souřadnicovém systému ETRS89.  

Parametry měření byly zvoleny: elevační maska 13°, interval záznamu 5 vteřin 

observační doba na určovaných bodech nejméně 25 minut. Observace byla provedena 

dvakrát s časovým odstupem více než jedné hodiny. Následně byla provedena  

transformace ze systému ETRS89 do systému S-JTSK. Transformace byla provedena 

programem Transform 2011 v6 firmy Geoobchod s.r.o.. Bod, jenž byly určován se nachází 

v oblasti triangulačního listu č. 3503. Ostatní určované body leží v oblasti pokryté 

triangulačním listem (TL) č. 3503. 

 Výsledkem těchto prací jsou souřadnice pomocného bodu č. 0490 0638 4001. Dále 

jsme si rozmístili pomocné body 0490 0638 4002, 0490 0638 4003, 0490 0638 4004 a bod 

0490 0638 4005, tyto body byly určeny polygonovým pořadem, stabilizovány dřevěnými 

kolíky a zvýrazněny signalizačním sprejem. 

 Při rozmisťování pomocných bodů měřické sítě se postupuje tak, aby byla zajištěna 

viditelnost mezi veškerými stanovisky. 

 

4.2.2 Zaměření bodů měřické sítě polygonovým pořadem 

Body měřické sítě byly zaměřeny oboustranně připojeným a oboustranně 

orientovaným  polygonovým pořadem. Jako počáteční bod jsme zvolili bod číslo 4001 

orientovaný na bod č. 0009 3623-2120. Jedná se zhušťovací bod (ZhB) s názvem Dolní 

mlýn. Dle geodetických údajů (GÚ) se bod nachází zhruba 400 m severozápadně od 

silničního mostku, který vede přes řeku Odru, na silnici Mankovice – Jeseník nad Odrou. 

Konkrétně na pravém břehu Odry. Bod je stabilizován žulovým kamenem o rozměrech 16 

x 16 x 75 cm. Totální stanice byla postavena na stanovisku č. 0490 0638 4001. Přístroj byl 

horizontován a zcentrován přesně nad tímto bodem.  

Nejprve bylo zacíleno na orientaci, v našem případě bod číslo 0009 3623 2120. 

Cílilo se na odrazný hranol, který byl připevněn na vytyčku.  Měření bylo provedeno ve 
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dvou polohách dalekohledu. Dále se zacílilo na bod 0490 0638 4002 a bylo provedeno 

měření. Přístroj byl přenesen na bod č. 0490 0638 4002. Znovu se zcentroval a 

horizontoval a provedlo se měření. Zpět na bod 0490 0638 4001 a poté na další bod 

polygonového pořadu s číslem 0490 0638 4005. Takto se postupovala přes všechny 

zvolené body polygonového pořadu. Po bodě 0490 0638 4005 následoval bod číslo 0490 

0638 4004, 0490 0638 4003. Jako koncový bod oboustranně připojeného a oboustranně 

orientovaného polygonového pořadu byl zvolen bod s číslem 0009 3503 2100. Bod nese 

název Za sadem a jedná se o ZhB. Nachází se v obci Vražné u Oder, asi 100 metrů jižně od 

Odry. Přesněji na rozhraní louky malého lesíka a rokle. Je stabilizován žulovým kamenem 

o rozměrech 15 x 15 x 68 cm. Jako druhá orientace se zvolil bod číslo 0009 3503 2130. 

Jedná se o kostel v obci Vražné u Oder, tímto bodem je střed makovice věže kostela. 

Po zaměření všech bodů polygonového pořadu, byly hodnoty stáhnuty z totální 

stanice do PC, kde byly následně vypočteny programem Geus 15.5. Jako přílohu mé BP 

přikládám zápisník vypočteného polygonového pořadu, včetně vypočtených odchylek. 

 

Tabulka č. 5. Seznam souřadnic bodů polygonového pořadu 

Souřadnice bodů polygonového pořadu: 

Číslo bodu Y X 

0490 0638 4001 500 093.00 1 122 086.68 

0490 0638 4002 500 263.88 1 121 882.88 

0490 0638 4003 500 758.03 1 121 717.24 

0490 0638 4004 500 675.18 1 121 889.40 

0490 0638 4005 500 454.11 1 121 824.80 

. 
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Obrázek č. 5 : Schéma měřické sítě 

 

4.2.3 Vytyčení lomových bodů hranice  

 

Před samotným vytyčením lomových bodů hranice rozdělované parcely č. 1105/1 

v terénu, bylo nutné, nachystat si ,,vytyčování“ v kanceláři. To znamená, že objednatel měl 

určité požadavky na rozdělení pozemku a ty se musely zachovat. Požadavek byl takový, že 

nově vytvořená a zaměřená parcela bude mít výměru 40 000 m
2
 a délka nové hranice bude 

přibližně 350 m. V programu Geus, v grafické části, byly vytvořeny lomové body dle 

vlastního uvážení, tak aby výměra a délka nové hranice odpovídala požadavkům 

objednatele. Po této přípravě v programu počítače byly vytyčované lomové body, 

stanoviska a orientace nahrány do totální stanice. V této fázi se mohlo zahájit vytyčování 

bodů. Přístroj byl postaven nad bod č. 4002 a následně byl zhorizontován a zcentrován 

přesně nad tímto bodem. Nejprve byly vytyčovány námi navrhnuté body nové hranice, 

body č. 638- 3, dále bod č. 638-2 a nakonec bod č. 638-1, poté byly vytyčeny body na 

dosavadní hranici, do které se nová hranice napojovala, body 77-226 a 390-2. 

Délky stran byly kontrolně zaměřeny přímo totální stanicí, tudíž nebylo zapotřebí 

používat pásmo na přeměření. 
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4.2.4 Použité přístroje a pomůcky 

 

Při měření bylo použito: 

o Totální stanice Spectra Precision Focus 4, 

o GPS paratura Spectra Precision Epoch 10,  

o dva stativy – jeden pro totální stanici a druhý pro GNSS aparaturu, 

o vytyčka s odrazným hranolem, 

o plastové znaky pro stabilizaci lomových bodů hranic. 

 

Spectra Precision Epoch 10 

 GPS aparatura "Spectra Precision Epoch 10" je vyráběna firmou Trimble. 

Můžeme ji také najít pod názvem Trimble R3. 

Jedná se o jednofrekvenční (frekvence L1) přístroj určený pro statické určování bodů. Pro 

geodetické účely s ním nelze měřit v reálném čase (na rozdíl od tzv. RTK aparatur). 

Epoch10 umí příjmat pouze signály systému GPS. Protože jsou i jiné navigační systémy 

označujeme je všechny souhrně zkratkou GNSS. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek č. 6 : Spectra Precision Epoh 10. [4] 
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Tabulka č. 6: Technické parametry GPS aparatury. [4] 

Technické parametry: 

Statický mód: Horizontální:   +/- 5 mm + 0,5 ppm 

Vertikální: :     +/- 5 mm + 1   ppm 

Kinematický mód: Horizontální:   +/- 10 mm + 1 ppm 

 

Spectra Precision Focus 4 

Jedná se o totální stanici firmy Trimble. Tento přístroj kombinuje vysokou kvalitu a 

spolehlivost při měření. [4] 

 

Tabulka č. 7:Technické parametry totální stanice Spectra Precision Focus 4.[4] 

Technické parametry : 

Přesnost úhlového měření 5 ´´ 

Doba měření S hranolem: 0,5 s až 2,0 s 

Bez hranolu: 0,8 s až 3,0 s  

Měření délek Bezhranolový režim : 1,6 - 210 m 

S odrazným štítkem(5x5cm)1,6 - 300 

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.7: Spectra Precision Focus 4.[4] 
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4.3 Kancelářské práce 

 

4.3.1 Programové vybavení 

 

Microsoft Word 2007 

 Textový editor společnosti Microsoft Office. Zde můžeme vytvářet, 

upravovat či číst dokumenty.  

Geometr 15.0 

Jedná se o program, který poloautomaticky vytváří, tiskne a exportuje 

tabulky geometrických plánů pro operační systémy Windows 98,NT,,2000,XP,Vista 

a dále umožňuje import dat z formátu VFK. [5] 

Geus 15.5 

  Program pro základní geodetické výpočty a kreslení map velkých měřítek. 

Jedná se o jednodušší zeměměřický CAD systém. Tento program má dvě části, grafickou 

část a výpočetní. [5] 

 

 Grafická část: 

o Tvorba výkresu na úroveň účelových map bez omezení počtu  

objektů, 

o vytváří map velkých měřítek, 

o základní datová struktura je výkres, 

o základem je hlavní formulář/okno s jedním pohledem na kresbu, 

o obsahuje 64 vrstev, 

o provádí tyto akce: hromadná editace kresby, filtrace přes  

barvu, vrstvu, číslo bodu, kód značky, 

o export do formátu DXF, VTX+STX, 

o import DKM z formátu VKM, VFK, DXF. [5] 
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 Výpočetní část: 

o základní souřadnicové výpočty, práce se seznamy souřadnic, 

o výpočty polygonových pořadů (základních typů), 

o exporty a importy dat (z formátů DXF, VTX+STX), 

o tisk protokolů, 

o přenosy dat z totálních stanic. [5] 

Spectra Precision Survey office 2.0 

Tento program se používá k analýze a zpracování systému GNSS a GPS.  [4] 

Transform 2011 

Program využívaný pro převod souřadnic ze systému ETRS89 nebo WGS-84 do 

souřadnicového systému S-JTSK s nadmořskými výškami v systému Bpv. [6] 

 

4.3.2 Výpočetní práce 

 

Veškeré výpočetní práce byly vyhotoveny v programu Geus 15.5. Před výpočtem 

bylo nutné stáhnout naměřené hodnoty z totální stanice do PC. Dále se importoval 

výměnný formát do programu Geus. Seznam souřadnic byl navýšen o bod 4001. Tento bod 

byl určen metodou GNSS.  

Mezi výpočetní práce při vyhotovování geometrického plánu patří: 

 Výpočet polygonového pořadu 

o Zde se jednalo o polygonový pořad oboustranně orientovaný a oboustranně 

připojený. 

o Viz. kapitola Zaměření bodů měřické sítě polygonovým pořadem. 

 

 Polární metoda dávkou 

o Souřadnice bodů napojení, bodů 77-226 a 390-2 s nově vypočtenými 

souřadnicemi těchto bodů a došlo také k vypočtení souřadnic polohy u 
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těchto dvou bodů, jelikož kódy kvality těchto bodů jsou vyšší než 3 a 

dosavadní geometrické a polohové určení nelze zpřesnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.8 : Ukázka výpočtu polární metody 

 

− Kompletní protokoly výpočtů jsou přílohou č. 2. 

 

 Výpočet výměr 

o Byl zde použit výpočet “výpočet výměry automaticky“, 

o jako první byla vypočtena výměra dosavadní   parcely č. 1105/1, 

o dále byla vypočtena výměra nové parcely 1105/29, 

o při sečtení obou vypočtených výměr se číslo muselo shodovat s číslem 

celkové výměry původní nerozdělené parcely. 
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 Kontrolní oměrné 

o Jedná se o porovnání délky měřené v terénu a určené ze souřadnic. 

o Použitá totální stanice obsahuje funkci pro měření kontrolních oměrných. 

o Test dle bodu přílohy 15.3 vyhlášky 26/2007 Sb.[2] - jde o porovnání délek 

podrobných bodů určených z přímého měření a jejich porovnání  s délkami 

určenými z mapy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: ukázka výpočtu kontrolních oměrných 

 

Protokol o výpočtech obsahuje: 

1. Vpravo nahoře je uveden název katastrálního pracoviště, katastrálního území a 

číslo ZPMZ. 

2. Seznam souřadnic bodů geometrického základu a bodů polohopisu a přidaný bod 

určený metodou GNSS. Každý bod má zde uvedenou  souřadnici Y a X a kód 

kvality. 

3. Výpočet oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného polygonového 

pořadu včetně vyhodnocených odchylek, polohové a úhlové odchylky. Tyto 

odchylky byly porovnány s mezními dovolenými odchylkami dle platných 

předpisů. 

4. Výpočet podrobných bodů polární metodou. Podrobnými body jsou lomové body 

hranice rozdělované parcely.  
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5. Dalším výpočtem v protokolu bylo porovnání vypočtených a naměřených 

kontrolních oměrných měr. Výpočtem jsme zjistili, zda byla nebo nebyla 

překročena mezní odchylka. V našem případě nedošlo k překročení mezní 

odchylky. 

6. Nakonec se vypočítaly výměry parcel. Jako první byla vypočtena výměra původní 

parcely a poté se vypočítala výměra nově rozdělené parcely. 

7. Protokol o výpočtech také obsahuje seznam souřadnic nově určených bodů. 

8. Pod všechny tyto výpočty se vyhotovitel podepíše a připíše se datum vyhotovení. 

 

4.3.3 Zpracování dat měřených metodou GNSS 

Přístroj, jenž byl použit pro měření metodou GNSS nese název Spectra Precision 

Epoch 10. Je složen z antény, která je upevněna pomocí třínožky na stativu. Dále je složen 

z přijímače (receiver) s displejem a klávesnicí. Vše je propojeno kabelem. 

Abychom docílili přesnosti použitelné v geodézii, musíme měřit současně jak na  

určovaném bodě, tak i na bodě o známých souřadnicích. Na bodě, jehož souřadnice známe, 

stojí referenční stanice. 

Protože existují celorepublikové sítě pevných referenčních stanic, ze kterých lze zakoupit 

data pro přesný čas měření, nemusíme při samotném měření používat dva přístroje 

současně, což bylo běžnou praxí dříve. 

Pevné referenční stanice bývají od sebe dost daleko (cca 50 km). Přitom by měla být 

referenční stanice od určovaného bodu vzdálená max. 10 km. To znamená, že si můžeme 

nechat poslat data pro nám blízkou, pomyslnou referenční stanici, nazývanou též virtuální 

referenční stanice.  

 Za pomocí USB rozhraní naměřené soubory stáhneme z přijímače do PC a 

z internetu stáhneme data z referenční stanice. 

Konečné souřadnice, které jsou v souřadném systému ETRS89 (ETRF2000), se spočítají 

pomocí sofwaru "Spectra Precision Survey Office" tzv. postprocessing. 

 Protože jsou souřadnice v systému ETRS89, musíme je transformovat do 

systému S-JTSK pomocí transformačního programu Transform 2013. 

Tento způsob určení souřadnic je poněkud zastaralý, také náročný na čas, ale 

s kombinací s klasickými geodetickými metodami dosahuje velmi slušných výsledků. 
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Neměří se s ním podrobné body, pouze stanoviska, na která je později postavena totální 

stanice.  

Pracovní postup a následné zpracování dat měřených metodou GNSS je určeno 

dle bodu č. 9 přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb. v platném znění. 

Základním pravidlem (pro všechny metody) je dvojí měření na každém bodě s odstupem 

jedné hodiny, dodržení potřebné observační doby a dostatečného počtu družic. 

Pro Epoch 10 je minimální doba observace předepsaná prodejcem (výrobcem) 15 minut, 

ale při mém měření se měřil přibližně dvojnásobný čas. 15 minut stačí pouze v ideálních 

podmínkách. 

Pro spolehlivý výsledek s danou aparaturou potřebujeme alespoň 5 družic, 

obvykle se počítá s šesti až devíti. Víc jak deset družic nebylo při měření přijato. 

Byl použit transformační klíč bez volby identických bodů. Program Transform 

2013 je pro tyto účely schválen. Dříve tj. před 2.1. 2011 se globální transformační klíč bez 

volby identických bodů mohl používat jen pro podrobné body a po jeho zdokonalení se od 

tohoto data smí používat i pro body PBPP, které svou přesností odpovídají pomocným 

bodům (stanoviska 4001, 4002, 4003,4004 a 4005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek č. 10: ukázka zpracování v programu Transform 2011 v6 
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4.3.4 Grafické práce 

 

NÁČRT ZPMZ 

Náčrt ZPMZ byl vyhotoven v programu Geus. Veškeré výpočty, které byly 

provedeny se automaticky ukládaly do protokolu. 

Náčrt ZPMZ představuje detail parcely, jenž byla rozdělena, včetně jejího 

nejbližšího okolí. Jsou zde uvedena parcelní čísla pozemků, druhy pozemků. Existuje 

několik druhů pozemků, jako například zastavěná plocha, zahrada, orná půda, chmelnice, 

vinice ovocné sady, lesní pozemky, zemědělské pozemky či vodní plochy. Každý druh 

pozemku má svou předepsanou značku dle platných předpisů. Dále náčrt obsahuje nový 

stav polohopisu. Ten je znázorněn tlustou plnou čarou. Každá nově vzniklá parcela musí 

být označena novým parcelním číslem, které je vloženo do oválu.  Náčrt taktéž obsahuje 

měřickou síť, označení lomových bodů hranic, oměrné a kontrolní míry, čísla bodů a 

samozřejmě body geometrického základu. 

GEOMETRICKÝ PLÁN 

 V programu Geus bylo vyhotoveno grafické ztvárnění geometrického plánu a 

v programu Geometr byly zhotoveny veškeré potřebné údaje pro výkaz dosavadního a 

nového stavu údajů katastru nemovitostí, pro výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového 

stavu. Také bylo vyplněno popisové pole geometrického plánu a nakonec byly přidány 

souřadnice bodů, jenž byly předmětem zápisu do katastru nemovitostí.  

Kompletně zhotovený GP přikládám jako přílohu č.1 mé bakalářské práce. 

 

4.3.5 Dokumentace o vytyčení hranice 

Dokumentace o vytyčování hranice pozemku se dělí do dvou ucelených částí. 

Jedná se o protokol o vytyčení hranice pozemku a o vytyčovací náčrt včetně seznamu 

souřadnic lomových bodů hranice. 

Protokol k vyplnění byl získán ze stránek ČÚZK, kde je k dispozici tiskový 

výstup shodný s tiskopisem úřadu. Formulář byl vyplněn potřebnými informacemi (datum, 

číslo zakázky, bobjednatel, katastrální území, jména vlastníků sousedních parcel 
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vytyčované parcely včetně vlastníka majitele parcely, která je dotčena změnou, jméno 

vytyčovatele a číslo ověření) 

Popisové pole vytyčovacího náčrtu bylo vyplněno v programu Geometr a náčrt 

byl zpracován v grafické části programu Geus 15.5. 

 

4.3.6 Potvrzení geometrického plánu 
 

Na Stránkám ČÚZK byla stažena žádost o potvrzení geometrického plánu, jenž se 

shoduje s tiskopisem úřadu. Následně byly vyplněny veškeré informace požadované ve 

formuláři. Přílohou k tomuto dokumentu byly přiloženy tři stejnopisy geometrického plánu 

a záznam podrobného měření změn. Po přezkoumání, že předložený geometrický plán 

neobsahoval žádné vady byl katastrálním úřadem potvrzen. Geometrický plán byl potvrzen 

razítkem katastrálního úřadu se státním znakem. Záznam podrobného měření změn spolu 

s jedním ze tří tiskopisů geometrického plánu si ponechalo katastrální pracoviště Nový 

Jičín, pod něj k.ú. Jeseník nad Odrou spadá. 

 

4.3.7 Ověření geometrického plánu 
 

Kompletně zhotovený geometrický plán včetně všech příloh byl úředně ověřen, a 

to oprávněným zeměměřickým inženýrem na příslušném katastrálním pracovišti. Jedná se 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín.  
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5 ZÁVĚR 
 

Hlavním úkolem mé bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku v k.ú. Jeseník nad Odrou.  

 Zpracovávání Geometrického plánu bylo vyhotoveno dle vyhlášky ČUZK č. 26/2007 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Geometrický plán splňuje všechny náležitosti podle této vyhlášky, bude ověřen a potvrzen 

na příslušném katastrálním pracovišti a bude taktéž součástí listin pro zápis do katastru 

nemovitostí. 
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