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                     Summary

The aim of my  thesis is Survey Sketch for the Separation of a Land Made out on the Occasion 
of the Road- Bridge Construction, in the catastral territory named Nový Jičín. The result of this 
thesis is the values of the measurement which correspond with the requirements of the geometric 
plan with advertisement number 26/2007 digest.

                       Keywords: geometric plan, FGI, FTI, S-UTNC, total station.
               
                       Anotace

Úkolem  této  diplomové  práce  bylo  vytvořit  geometrický  plán  pro  rozdělení  pozemku 
vyhotovený z důvodů výstavby silničního mostu, v obci Nový Jičín. Výsledkem jsou zpracované 
hodnoty  měření,  které  odpovídají  požadavkům  geometrického  plánu  podle  vyhlášky  číslo 
26/2007 sbírky.

                       Klíčová slova: geometrický plán, SGI, SPI, S-JTSK, totální stanice.
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   Seznam použitých zkratek

        S-JTSK   systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální,

        S-SK       systém stabilního katastru,

                           SGI          soubor geodetických informací,

        SPI          soubor popisných informací,

        ČÚZK     Český úřad zeměměřický a katastrální,

        ČÚGK    Český úřad geodetický a kartografický,

        LV           list vlastnictví,

        BPEJ       bonitovaná půdně ekologická jednotka,

        DKM       digitální katastrální mapa,

                           KMD       katastrální mapa digitalizovaná,

        ZPMZ     záznam podrobného měření změn,

        GP           geometrický plán,

        ZPBP       základní polohové bodové pole,

        PPBP       podrobné polohové bodové pole.

                 



                            Bc. Darina Šindlerová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku

1. ÚVOD

         Úkolem této diplomové práce bylo vytvořit geometrický plán pro rozdělení pozemku 

vyhotovený z důvodu výstavby silničního mostu  o délce 120 m, který  byl postaven přes 

řeku Grosmanku.

Most se nachází v katastrálním území Nový Jičín – Dolní Předměstí a náleží do obce Nový 

Jičín viz obr. 1, kraje Moravskoslezského.

V tomto katastrálním území je povinnost provádět měření do geodetických základů České 

republiky  –  polohové  měření  u  systému  Jednotné  trigonometrické  sítě  katastrální  (S-

JTSK). Geometrický plán byl vyhotoven dle platné vyhlášky 26/2007 Sb. 

         Měření bylo prováděno u geodetické firmy Gespo v.o.s. v Odrách, kde mi byly 

rovněž zapůjčeny měřický přístroj a pomůcky.

Obr. 1 Zaměřovaná oblast
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2.  TEORETICKÉ ZÁKLADY A SOUVISLOSTI  PŘI  TVORBĚ 

GEOMETRICKÉHO PLÁNU

           V květnu roku 1883 byl vydán zákon  číslo 83/1883 říšského zákoníku o evidenci 

katastru daně pozemkové, který stanovil,  že katastrální  operát  se musí udržovat v souladu se 

skutečným stavem [7]. Všichni držitelé  pozemků obdrželi  opisy svých pozemnostních archů, 

aby věděli jak je jejich majetek zapsán v katastru, a aby mohli stav zápisu konfrontovat se zápisy 

ve  veřejných  knihách  (např.  v Pozemkové  knize).  Současně  s tím  zákon  uložil  povinnost 

vyznačovat pozemkové a stavební parcely ve veřejných knihách shodně s operátem stabilního 

katastru.  Jakoukoliv  provedenou  změnu  si  v rámci  ohlašovací  povinnosti  museli  vzájemně 

sdělovat pracovníci pozemkové knihy a stabilního katastru. Ohlašovací povinnost měly i soudy a 

ostatní úřady státní správy. 

Výše uvedené okolnosti si vyžádaly vytvoření nástroje, umožňujícího komunikaci mezi 

justičními a katastrálními orgány a zároveň srozumitelnost  pro veřejnost.  Bylo nutno upravit 

některé  dosavadní  zeměměřické  a  katastrální  zvyklosti.  Z této  doby  pochází  princip 

geometrického  plánu,  který  vznikl  z potřeby  jednoznačného  geometrického,  polohového, 

rozměrového  určení  změny  ve  stabilním  katastru.  Vznikaly  a  zanikaly  i  speciální  předpisy 

definující přesnost, obsahové a formální parametry geometrického plánu v souladu s moderními 

technickými možnostmi a technologickými postupy. 

Postupně  byl  geometrický  plán  označován  jako  situační  plán,  geometrovský  plán, 

geometrický  situační  plán,  geometrický  (polohový  nebo  výškopisný)  plán,  geometrický 

(oddělovací)  plán,  případně  byl  nazýván  i  méně  používanými  názvy.  Používání  pojmu 

geometrický plán se ustálilo se vznikem Evidence nemovitostí v roce 1964, která platila do roku 

1993 a byla předchůdcem dnešního Katastru nemovitostí.

             Výrazně se změnila i vizuální podoba plánu. Všechny stejnopisy plánu byly původně 

zhotoveny ručně jako originály v dokonalém kaligrafickém provedení. 

      Nosným médiem byl transparentní materiál v podobě různých voskovaných tkanin či 

pauzovací papír. Kreslícím materiálem byly ručně třené tuše. Původní stav a konstrukční čáry se 

v grafické části znázorňovaly tence černě. Nový stav červeně, konstrukční a oměrné míry modře 

a měřické přímky tečkovaně černě. Oddělované parcely byly zvýrazňovány 
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podbarvením  nebo  alespoň  barevným  lemováním.  Postupem  doby  byla  barevná  škála 

omezena na červeno-černou tonalitu, předloha na pauzovacím papíru byla rozmnožována na 

bílý papír. Pouze u větších rozměrů, počtu geometrického plánů byly použity vícebarevné 

reprodukční metody.

Průlom do předchozí dvoubarevné (červeno-černé) kresby učinila směrnice bývalého 

ČÚGK ze  dne  31.  října  1975 číslo  400/1975-22 pro  vyhotovení  geometrických  plánů a 

vytyčování hranic pozemků, která stanovila zásadu jednobarevnosti. Tuto zásadu převzala i 

současná právní úprava. 

2.1 Poskytování údajů z     katastru nemovitostí  
           Rozsah a podmínky poskytování údajů z katastru nemovitostí se řídí vyhláškou č.

26/2007  Sb.  o  poskytování  údajů  z  katastru  nemovitostí  České  republiky  [1].  Mimo 

obvyklých  forem  vydávání  informací,  výpisů,  opisů  a  kopií,  dostupných  přímo  na 

katastrálních pracovištích, poskytuje ČÚZK některé výstupy rovněž prostřednictvím veřejné 

sítě  internet  a  to  "Nahlížením do katastru  nemovitostí"   nebo  "Dálkovým přístupem do 

katastru nemovitostí"  .

           "Nahlížení do katastru nemovitostí"  umožňuje získávat některé vybrané údaje 

týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných 

v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti 

pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České 

republice nebo rovněž pro účely potvrzování geometrických plánů viz tabulka 1. 

           Na rozdíl od "Dálkového přístupu do katastru nemovitostí" je "Nahlížení" volně 

přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné.

Možnosti  výstupů  jsou  však  proti  dálkovému  přístupu  omezené.  Výpis  z katastru 

nemovitostí a některé další výstupy  "Nahlížení" neumožňuje.

Údaje z katastru nemovitostí  poskytují  pracoviště katastrálních úřadů ve formě veřejných 

listin, k údajům vedeným ve formě počítačových souborů může každý získat dálkový přístup 

pomocí  počítačové  sítě  do  centrální  databáze,  aktualizované  z  podkladů,  průběžně 

dodávaných  katastrálními  pracovišti  nebo  požádat  o  hromadný  výdej  údajů  ve  formě 

standardních  výměnných  formátů,  případně  o  kopie  katastrálních  map  ve  formě 
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rastrových souborů.

Parcelní číslo 2/2
Výměra [m²] 615
Katastrální území Nový Jičín-Dolní Předměstí 
Číslo LV 976
Typ parcely Parcela katastru nemovitostí
Mapový list DKM
Určení výměry Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku zahrada

                          Tabulka č. 1 Ukázka údajů k parcele z KN

2.2 Obecné zásady vypracování geometrického plánu
           Geometrický plán je technický podklad a neoddělitelná část listin, podle kterých má být 

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

mapy.

2.2.1 Účely vyhotovení geometrického plánu

Geometrický plán se dle [1] vyhotovuje pro:

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky (pokud její nový 

průběh nelze ztotožnit s průběhem parcely zobrazené v katastrální mapě),

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku,

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru nebo jen v SGI,

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

využity pro obnovu katastrálního operátu,

f) doplnění SGI  o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, 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, vymezení rozsahu věcného 

břemene k části pozemku.
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Geometrický plán se nevyhotovuje v těchto případech:

a) komplexní pozemkové úpravy,

b) u zemědělských a lesních pozemků vedených ve zjednodušené evidenci.

2.2.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu

Podkladem pro vyhotovení geometrického plánu dle [2] jsou:

1) aktuální údaje souboru geodetických informací (SGI) a souboru popisných informací (SPI),

2)  mapa  bývalého pozemkového  katastru  nebo jiné  grafické  znázornění  nemovitosti  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 SGI a SPI nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa,

3)  předcházející  geometrické  plány,  měřické  náčrty  z původního  mapování  a  zápisník 

podrobného měření změn,

4) 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,

5) údaje o bodech základního polohového bodového pole (ZPBP) a podrobného polohového 

bodového pole (PPBP) a přehled jejich sítě. 

SGI obsahuje:

- katastrální mapu a její modifikace, 

- geometrické plány, 

- měřický operát, 

- seznamy souřadnic podrobných bodů.

Katastrální mapa

Katastrální mapa je podrobná polohopisná mapa velkého měřítka [8], zobrazující nemovitosti 

a  udržovaná  ve  stálém souladu se  skutečným stavem v terénu.  Tvoří  soubor  geodetických 

informací katastru nemovitostí. 
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Formy katastrální mapy:

- digitální mapa (DKM):

katastrální  mapa vyhotovená  při  obnově katastrálního  operátu novým mapováním nebo na 

podkladě pozemkových úprav, přepracováním SGI s vyjímkou mapy KMD, nebo převedením 

jejího číselného vyjádření do digitální formy viz obr. 3, str. 17.

- mapa grafická (analogová):

katastrální  mapa na plastové fólii  s přesností  a v zobrazovací  soustavě stanovenými v době 

jejího vzniku,

- digitalizovaná mapa (KMD): 

katastrální  mapa  v S-JTSK  vyhotovená  přepracováním  analogové  mapy  v souřadnicovém 

systému  (S-SK) gusterbergském  nebo  svatoštěpánském  do  digitální  formy  nebo  digitální 

forma  katastrální  mapy  vyhotovená  podle  dřívějších  předpisů,  zejména  v  souřadnicovém 

systému gusterbergském nebo svatoštěpánském.

Katastrální mapa může mít v ucelených částech k.ú. různou formu.

SPI obsahuje:

Soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálním území, parcelách, právních 

vztazích, vlastnících, skutečnostech souvisejících s právními vztahy a o jiných oprávněných 

osobách,  ohlášených změnách,  změnách zjištěných při  přešetřování  změn,  při  revizi  údajů 

katastru a při  obnově katastrálního operátu evidované na listech vlastnictví.  Dále obsahuje 

údaje o pomístních názvech a názvů sídel.

Údaje o bodech PPBP a ZPBP:

Údaji rozumíme souřadnice bodů určené v systému Jednotné trigonometrické síti katastrální 

(dále jen S-JTSK), výšku bodů v Bpv [1], místopisný náčrt polohy bodu, místopisný popis, 

místní a pomístní názvy, směrník, příslušný klad mapového listu, do kterého náleží, katastrální 

území, jenž obsahuje, stabilizace a případně signalizace bodu, pokud jí bod má.
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2.2.3 Plán jako technický podklad

Geometrický plán je dle [1] technickým podkladem pro:

a) vyhotovení rozhodnutí a jiných listin o právních vztazích k nemovitostem,

b) vydání kolaudačního rozhodnutí k budovám, které jsou předmětem katastru,

c) změnu hranice katastrálního území a obce,

d) změnu hranice druhu pozemku.

2.2.4 Součinnost při vyhotovování plánu

Při tvorbě plánu dle [2] je získáno:

Katastrální  úřad  poskytne  osobě  oprávněné  vyhotovovat  geometrické  plány  bezplatně  v 

potřebném rozsahu:

a) kopii mapového podkladu s uvedením délkové srážky mapového podkladu,

b) v územích, kde jsou v katastru obsaženy údaje o BPEJ, také kopii grafického podkladu se 

zobrazením obvodů a kódů BPEJ.

Ostatní podklady získá vyhotovitel plánu:

a) nahlédnutím do katastru nemovitostí,

b)  požádáním  katastrálního  úřadu  o  vyhotovení  nepotvrzené  kopie  z  části  katastrálního 

operátu,  popř.  výstupy  ze  souboru  geodetických  a  popisných  informací  vedených  ve 

záznamovém  médiu  počítače,  zejména  kopie  z  dokumentace  nebo  údaje  o  jednotlivých 

parcelách.

           Katastrální úřad přidělí vyhotoviteli na požádání číslo záznamu podrobného měření 

změn  (ZPMZ)  a  podle  potřeby  parcelní  čísla  nových  a  změnou  dotčených  parcel  a  čísla 

pevných  bodů  podrobného  polohového  bodového  pole,  pokud  je  bude  vyhotovitel  plánu 

zřizovat.  Jsou-li  souřadnice  podrobných  bodů  nebo  zobrazení  obvodů  BPEJ  používány 

katastrálním úřadem v digitální formě, poskytují se v takové formě také vyhotoviteli plánu.

2.2.5 Náležitosti geometrického plánu

Plán obsahuje:

Popisové pole

           Popisové pole se umisťuje ve spodní části plánu a v pravém dolním rohu u většího 

plánu. V popisovém poli se uvádí číslo plánu složené z čísla ZPMZ a čísla podle evidence 
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zakázek, účel plánu, jméno vyhotovitele plánu, příjmení, adresa trvalého pobytu fyzické osoby 

a způsob označení nových hranic.

Grafické znázornění

           Znázornění nového a dosavadního stavu nemovitostí:

 - vychází z katastrální mapy (jiné mapové podklady), 

- vyhotovuje se černě (rozlišení různými typy čar), 

- ve vhodném měřítku, které zaručuje čitelnost popisu a zřetelnost kresby,

- použijí se mapové značky podle vyhlášky č.26/2007 Sb.,

- identické a kontrolní body značně vzdáleny se zobrazí schematicky,

- vyznačí se délky mezi lomovými body hranic nově vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů 

obsažených v seznamu souřadnic; pokud není možno změřit délku, uvede se v kulaté závorce 

délka vypočítaná ze souřadnic.

           V grafickém znázornění se dle [1]  používají tyto druhy čar a mapové značky:

- tenká čára pro zobrazení dosavadního stavu katastrální mapy a střídavá čára pro spornou 

hranici   a  pro  zobrazení  právních  vztahů  k nemovitostem,  čárkovaná  pro  zobrazení  rámů 

mapových listů, přitom při čáře se uvede označení mapových listů,

-  velmi  tlustá  čára.  Pro  zobrazení  nového  stavu  hranic  a  sluček  a  pro  vytyčené  hranice 

pozemku se používá plná čára. Střídavá čára se pak používá pro nový stav,

- značky druhu pozemků a způsobu jejich využití se zobrazí pouze pro dosavadní stav, umístí 

se nad parcelním číslem. 

Orientace  znázornění směřuje k severu. Zvolí-li se jiná orientace, tak se sever vyznačí v plánu 

vhodně zvolenou šipkou o délce  20 mm,  která  má  ve směru  severu umístěné  písmeno  S, 

příloha 5.

Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí

           Výkaz dosavadního a nového stavu obsahuje dle [1] údaje stanovené tiskopisem Úřadu 

v rozsahu grafického znázornění.

Nabyvatel, který není spolehlivě znám, se neuvádí jménem. Pořadovým číslem nabyvatele se 

charakterizuje předpokládané uskupení nového stavu mezi více nabyvateli.

V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným parcelám 
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díly  parcel  podle  evidence  právních  vztahů.  Součet  výměr  všech  uvedených  dílů  musí 

souhlasit s výměrou oddělované nové parcely nebo souboru parcel.  Vznikne-li v mapě, kde 

jsou výměry vypočteny ze souřadnic v  S-JTSK (digitální mapa nebo mapa grafická), rozdíl ze 

zaokrouhlení nových výměr, uvede se jeho velikost a výměry se o něj opravují.

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 viz příloha 9. 

Seznam souřadnic

Seznam souřadnic obsahuje :

- souřadnice bodů nové hranice,

- souřadnice kontrolních bodů.

V seznamu souřadnic se uvádějí:

- čísla bodů; u nových bodů jejich vlastní čísla; u bodů určených v předcházejících ZPMZ se 

uvádějí čísla úplná nebo zkrácená, obsahující na prvém místě číslo ZPMZ oddělené pomlčkou,

- jejich souřadnice v pořadí Y a X,

-  v  poznámce  může  být  uveden  způsob  stabilizace  bodu,  pokud  nejsou  všechny  body 

stabilizovány stejným způsobem.

Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu, poblíž grafického znázornění 

nebo tvoří samostatnou část plánu.

Poznámka: Celé  číslo  bodu je  dvanáctimístné.  Skládá  se  ze  skupinového  čísla  (8  míst)  a 

z vlastního čísla (4 místa). 

U bodů PPBP je struktura čísla:

00300 000 0608, kde 003 (číslo katastrálního území), 00000, 608 (číslo bodu),

u bodů podrobných je struktura čísla:

00200 728 0001, kde 002 (číslo katastrálního území), 0728 (číslo ZPMZ), 0001 (číslo bodu).
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Ukázka tiskopisu ze ZPMZ:

                                    S E Z N A M   S O U Ř A D N I C
                                    Souřadnicový systém: JTSK
 ČÍSLO BODU                Y                 X               TR.PR.        POZN
           00300 000 0608     492653.93    1126554.11        3         PBPP
           00300 000 0609     492696.72    1126540.87        3         PBPP
           00300 000 0610     492685.74    1126553.60        3         PBPP
           00200 000 0759     492768.26    1126328.57        3         PBPP
           00200 000 0760     492811.05    1126368.86        3         PBPP
           00200 000 0771     493645.64    1126806.88        3         PBPP
           00200 000 0776     492758.84    1126471.98        3               PBPP 

Výkaz údajů o BPEJ k     parcelám nového stavu  

           Bonitovaná půdně ekologická  jednotka je pětimístný číselný kód související  se 

zemědělskými  pozemky.  BPEJ  je  charakterizována  klimatickým  regionem  (první  číslice 

pětimístného  kódu),  hlavní  půdní  jednotkou  (druhá  a  třetí  číslice  pětimístného  kódu), 

sklonitostí a expozicí ke světovým stranám (čtvrtá číslice pětimístného kódu), skeletovitostí a 

hloubkou  půdy  (pátá  číslice  pětimístného  kódu),  které  mají  vliv  na  produkční  schopnost 

zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení viz příloha 8.

Dle § 9 vyhlášky číslo 190/1996 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, ve znění 

pozdějších předpisů, se údaje o BPEJ evidují jako "Podrobnější údaje katastru". Údaje o BPEJ 

k parcelám se evidují v katastru k parcelám zemědělských pozemků s vyznačenou příslušností 

k vlastníku.

Formy poskytování údajů BPEJ:

- ve formě počítačového souboru,

- ve formě kopie grafického podkladu v územích, kde jsou v katastru obsaženy.

Využití BPEJ:

- oceňování (ocenění půdy dle BPEJ obsaženo ve vyhlášce č. 540/2002 Sb.)

- pro určení eroze (využití znalosti hlavní půdní jednotky)

- při návrhu nových pozemků (homogennost nových pozemků).

Záznam podrobného měření změn (ZPMZ)

           ZPMZ je  podkladem pro  vyhotovení  geometrického  plánu,  zápis  změn  údajů 

evidovaných v SGI a SPI, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemku, 

obvod  budovy  nebo  vodního  díla  (např.  určení  hranice  chráněného  území, 
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ochranného pásma, dalších prvků polohopisu) nebo pro opravu chyby v katastru katastrálním 

úřadem.

Obsahuje:
 popisové pole s vyplněnými údaji podle předtisku,

 náčrt,

 zápisník,

 záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů),

 protokol o výpočtech,

 návrh zobrazení změny,

 údaje o účasti, popř. neúčasti vlastníků dotčených pozemků a o jejich seznámení 

s průběhem a označením nových nebo změněných hranic pozemků.

Popis

           ZPMZ se číslují v rámci k.ú.v jedné řadě v rozsahu 0001 až 9999.

Náčrt

           Náčrt záznamu zobrazuje geometrický základ (s označením identických bodů použitých 

pro zobrazení  změny značkou),  dále  rám s označením listů  katastrální  mapy,  měřické  sítě, 

zákres dosavadního a nového stavu polohopisu (který je zamýšlený nebo již 

vzniklý), způsob, jakým jsme hranice označili (s rozlišením druhu ohrazení nebo oplocení), 

značky druhů pozemků,  parcelní  čísla,  značky budov a  oměrné  nebo  jiné  kontrolní  míry, 

pokud tedy nejsou již uvedeny v zápisníku.

Náčrt se zhotovuje v takovém měřítku, aby všechny údaje na něm byly čitelné. Pokud 

není  možné  v použitém  měřítku  některou  ze  změn  zobrazit,  což  můžou  být  třeba  drobné 

výstupky, tak se vykreslí na okraji náčrtu detail, který je zobrazen ve větším měřítku než

původní zákres. Tento detail se označí velkým písmenem abecedy.

Nelze-li náčrt orientovat stejně jako katastrální mapu, v tom případě se vyznačí orientace 

k severu.

Základní formát náčrtu je A4, pokud je větší složí se podle normy do požadované velikosti 

formátu A4.

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů)

Obsahem jsou:

- číslo GP nebo ZPMZ, pokud se GP nevyhotovuje, a označení listu katastrální mapy,
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- sestavení výměr parcel,  dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem způsobu 

výpočtu,

-  podle  potřeby  výpočet  dílů  parcel  zjednodušené  evidence  s  uvedením  druhu  dřívější 

pozemkové evidence,

-  případný  rozdíl  při  výpočtu  jednotlivých  výpočetních  skupin  s  uvedením jeho  velikosti 

a příčiny a datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala.

V     zápisníku se uvádí:  

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

hodnoty určující jejich polohu,

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

- další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů.

Protokol o výpočtech obsahuje:

-seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu katastrální mapy 

použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr,

-údaje  o  použitých  metodách  výpočtu  souřadnic,  porovnání  dosažených  výsledků  nebo 

mezivýsledků s mezními hodnotami,

- vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací z vytyčovacích 

prvků, a jejich kódy kvality,

- výpočty spojené s napojením a přiřazením změny,  výpočet číselně určených výměr,

- seznam souřadnic nově určovaných bodů i těch které neleží  na nově určované hranici,  u 

všech bodů se uvádějí úplná čísla, u bodů v S-JTSK se uvádí kód kvality; uvádí se i 

- rušené body,

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla.

U identických bodů a u kontrolních bodů, které jsou v souřadnicích S-JTSK nemůžeme jejich 

souřadnice a čísla bodů měnit, protože ty už jsou dokumentované v databázi SPI katastrálního 

úřadu.

          Mezi všemi částmi záznamu podrobného měření musí být vzájemná shoda. Souřadnice, 

které mají určeny souřadnice v S-JTSK, u nich se uvádí kód kvality.

2009                                             13



Bc. Darina Šindlerová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku

2.3   Ověřování plánu a jeho příloh  

           Ověření vyznačí dle [1] oprávněný zeměměřický inženýr (dále jen ověřovatel), který 

má vysokoškolské vzdělání a pět let praxe v oboru a má oprávnění používat kulaté razítko 

předepsaným způsobem:

a) v popisovém poli plánu, a to na všech kopiích, které se mají stát jeho prvopisem,

b) v pravém dolním rohu titulní strany,

c) v pravém dolním rohu poslední strany,

d) na vhodném místě přílohy. 

2.3.1 Potvrzení plánu katastrálním úřadem

           O potvrzení geometrického plánu požádá dle [1] ověřovatel příslušný katastrální úřad. 

Žádost může obsahovat  i  zmocnění  pro jinou fyzickou osobu k projednání případných vad 

v plánu s katastrálním úřadem a k převzetí plánu zpět. K potvrzení se podávají ověřené plány 

v počtu  o  jeden  větším,  než  kolik  jich  má  být  potvrzeno  a  vráceno.  Současně  s nimi  se 

předkládají  ověřené  přílohy  a  ověřené  výsledky  dřívějších  souvisejících  zeměměřických 

činností  s podklady nezbytnými  pro posouzení jejich přesnosti,  pokud byly pro vyhotovení 

plánu využity. 

           Před převzetím plánu zjistí katastrální úřad, zda plán neobsahuje zjevné vady. Přitom 

vždy přezkoumá, zda:

a) je plán vyhotoven pro některý z účelů, pro které se plány vyhotovují,

b) jsou nové a změněné parcely označeny správnými parcelními čísly a výměry v dosavadním 

stavu jsou v souladu se stavem katastru,

c) jsou připojeny všechny potřebné přílohy.

           Neshledá-li katastrální úřad při přezkoumání vadu v plánu nebo jeho přílohách, vyjádří 

souhlas  s očíslováním parcel  tím,  že  potvrdí  všechny jeho ověřené  kopie.  Uvede  položku 

knihy geometrických plánů, datum, jméno a připojí otisk razítka katastrálního úřadu se státním 

znakem  a  podpis  zaměstnance  katastrálního  úřadu.  Jeden  prvopis  plánu  s přílohami  si 

katastrální úřad ponechá pro další využití a dokumentaci. Další potvrzené prvopisy plánu vrátí 

ověřovateli.

Plán,  v němž  byla  shledána  vada,  vrátí  katastrální  úřad  nepotvrzený  se  všemi  přílohami 
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s upozorněním na vadu ověřovateli.

           Pokud je v plánu upozorněno na chybu v dosavadním stavu katastrálního operátu, 

prošetří katastrální  úřad s využitím příloh k plánu oprávněnost upozornění a příčinu chyby. 

Nesporná chyba v dosavadním stavu katastrálního operátu se nepovažuje za vadu v plánu.
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3.  POSTUP  VLASTNÍHO  MĚŘENÍ  A  ZPRACOVÁNÍ 

GEOMETRICKÉHO PLÁNU
Postup prací při vyhotovování geometrického plánu lze rozdělit do několika částí:

 použité podklady pro vypracování,

 rekognoskace terénu,

 vlastní měření,

 kancelářské práce.

3.1 Použité podklady pro vypracování
           Údaje byly získány z Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,  katastrální 

pracoviště  v Novém Jičíně,  kde byla  zaslána prostřednictvím internetu žádost o poskytnutí 

informací z katastru nemovitostí pro měření zájmové oblasti, přidělení parcelního čísla nových 

a  změnou  dotčených  parcel  a  čísla  záznamu  podrobného  měření  změn  (ZPMZ). 

Z katastrálního úřadu byla získána mapa DKM ve formě počítačového souboru s příponou vfk.

Poznámka.  :  vfk  jsou data katastru nemovitostí  zpracovávána nejčastěji  v novém výměnné 

formátu katastru nemovitostí, ve kterém je exportován i výstup této aplikace. Vfk obsahuje jak  

data SGI viz obr. 3, tak SPI viz obr. 4, pro účely zpracování geometrických plánů. Vfk soubory  

se používají především pro účely geometrického plánu vytvářené v prostorách výskytu DKM 

nebo jiného typu geometrického plánu.  Pro oblast  s KMD může být  použit  starý výměnný 

formát vkm. [9]

002007280004   492757.52  1126450.76     0.00 3

002007280005   492771.07  1126439.29     0.00 3

002007280006   492770.97  1126439.09     0.00 3

002007280007   492813.63  1126403.26     0.00 3

002007280008   492815.54  1126400.99     0.00 3

002007280009   492816.56  1126398.20     0.00 3

002007280010   492816.84  1126396.74     0.00 3

        Obr. 2 Ukázka z údajů SPI, souřadnice podrobných bodů ze ZPMZ
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Obr. 3 Ukázka údajů z SGI

Katastrální úřad přidělil:

Na písemné požádání Katastrálního úřadu bylo přiděleno:

- číslo záznamu podrobného měření změn – ZPMZ,

- čísla nových a změnou dotčených parcel.

Přidělené číslo ZPMZ je 728. Čísla nových parcel 662/1, 662/2, 662/3, 665/1,665/2, 665/3, 

665/4, 665/5, 665/6,  a změnou dotčených parcel jsou: 2/3, 2/6, 2/7, 7, 4466/2, 587,  468/1, 

468/5 a st. 264/2.

3.2 Rekognoskace terénu
           Nejprve byla provedena rekognoskace terénu, čímž byla zjištěna poloha bodů v terénu, 

jejich přístupnost, stabilizace a signalizace, byla navržena  vhodná poloha bodů stanovisek pro 

zaměření  změny,  bodů  polohopisu  v mapě  pro  polohové  připojení  do 

systému JTSK. 

           Z důvodů zaměření  změny,  která se zobrazuje do katastrální  mapy ve vhodném 

měřítku,  která  obsahuje  pouze  polohopis  nikoliv  výškopis,  provádíme  pouze  polohové 
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měření, které je v této oblasti připojeno do systému JTSK.

3.3 Vlastní měření
Měření v terénu probíhalo ve dvou etapách. První etapa byla připojení měření do S-JTSK a 

druhé etapa byla zaměření změny.

 Postup při vybudování bodového pole a jeho připojení do S-JTSK  

Pro připojení měření do sítě JTSK byly zaměřeny body PPBP, trigonometrické body a také 

několik podrobných bodů. 

           V terénu byly zvoleny volné stanoviska č. 4001 a 4002, jejichž poloha byla určena 

protínáním zpět, viz příloha 1. Stanoviska byly stabilizovány železnými hřeby. Orientace  ze 

stanoviska 4001 byly na směry trigonometrický bod č. 320 (věž kostela v Novém Jičíně), body 

PPBP č. 759, 760, 777 a ze stanoviska 4002 na trigonometrický bod č. 320, body PBPP č. 609, 

610, 776. Stanoviska byly určeny s přesností, která vyhovuje povolené mezní odchylce mx,y = 

0,14 m.
                   760    

      

Obr. 4 Grafické znázornění  stanovisek a jejich orientací
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           Po zhorizontování stroje na výchozím stanovisku 4001 a po zaměření orientačních 

směrů se změřilo i stanovisko 4002. Tento postup se provede i na stanovisku 4002. Ze všech 

těchto  postavení  přístroje  pak  byly  zaměřeny  polární  metodou  podrobné  body.  Naměřené 

hodnoty (úhly,  délky)  byly ukládány do paměti  externího zařízení  pro registraci  měřených 

hodnot, v tomto případě šlo o zařízení PSION Workabout.
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Obr. 5 Znázornění před změnou

Obr. 6 Znázornění po změně
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Ukázka  ze zápisníku měř. zpětného protínání PSIONU Workabout, kterou tvoří  příloha 8:

       Č. BODU              DÉLKA    VÝŠ.CÍL   VOD.ÚHEL   ZENIT    
  1:   009036230320        0.00 2       0.00            75.4112      92.0264
  2:   002000000759    127.20 2       0.00             2.7660       99.3280
  3:   002000000760     69.74  2       0.00         394.5224       98.3434
  4:   002000000777     70.22  2       0.00        116.4240      100.3942
 ---------------------------------------------------------------------------------
  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =      Up =
 ---------------------------------------------------------------------------------
  1:     009036230320      0.01      0.00      0.01
  2:     002000000759      0.01     -0.00      0.01
  3:     002000000760      0.00     -0.02      0.02
  4:     002000000777     -0.02      0.03      0.03
 --------------------------------------------------------------------------------
  Střední chyba transformace  :      0.02  Mezní :     0.14
 ST:            4001    492846.44    1126428.90
                       Rozdíl délek: Mezní:
  1:    009036230320  neměřeno    0.10
  2:    002000000759         0.00      0.24
  3:    002000000760        -0.02      0.20
  4:    002000000777        -0.03      0.20
 -------------------------------------------------------------------------------
  Ověření dle 12.13    Uy     Ux     Up   mezní Uxy:0.14
  2:    42 0000 0759  -0.00   0.00   0.00    do 1x Uxy
  3:    42 0000 0760  -0.00   0.02   0.02    do 1x Uxy
  4:    42 0000 0777   0.01  -0.03   0.02    do 1x Uxy

 Postup při zaměření změny v     katastru nemovitostí po provedení stavby silničního   

mostu

           Následovalo druhé měření v terénu, kdy po stabilizaci nových bodů změny byly tyto 

podrobné body změny zaměřeny polární metodou již ze stávajících stanovisek 4001 a 4002.

Poznámka.:  Základním  principem  polární  metody  je,  že  poloha  bodu  se  určuje  pomocí  

polárních souřadnic – vodorovného úhlu (mezi orientačním a určovaným směrem) a délky (od 

stanoviska k určovanému bodu). 

          Novým bodům, které byly v terénu přirozeně stabilizovány podezdívkou, mostním 

tělesem a obrubníky byla přidělena čísla od 1 do 43.

          Nakonec bylo provedeno kontrolní měření délek pásmem mezi lomovými body mostu. 

Naměřené hodnoty v terénu byly porovnány s výsledky z rozdílů souřadnic.

Obě dvě hodnoty by se měly rovnat nebo jen minimálně lišit tak, aby nepřekročily povolenou 

mezní odchylku mx,y = 0,14 m stanovenou pro měření dle [1]. Přesnost měření byla dodržena, 

protože žádná z hodnot podrobných bodů 1-43 nepřekročila mezní odchylku mx,y  dle přílohy 4.
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Pozn. Charakteristika přesnosti mx,y je základní střední souřadnicová chyba v přesnosti určení  

souřadnic podrobného bodu.

Ukázka výpočtu kontrolních oměrných z programu GROMA 7, kterou tvoří  příloha 4:

                                           SOŘADNICE BODŮ          VYPOČTENÁ       MĚŘENÁ     ODCH     MEZNÍ
                                    42 0728 0001 -    42 0728 0002         14.81                   14.80           0.01         0.16
                                    42 0728 0003 -    42 0728 0004         12.76                   12.70           0.06         0.16
                                    42 0728 0004 -    42 0728 0005         17.75                   17.73           0.02         0.17
                                    42 0728 0005 -    42 0728 0006           0.22                     0.20           0.02         0.13
                                    42 0728 0006 -    42 0728 0007         55.71                   55.74          -0.03         0.19
                                    42 0728 0007 -    42 0728 0008           2.97                     2.97          -0.00         0.14
                                    42 0728 0008 -    42 0728 0009           2.97                     2.98          -0.01         0.14
                                    42 0728 0009 -    42 0728 0010           1.49                     1.50          -0.01         0.13
                                 

          Po  dokončení  obou  etap  následovalo  zpracování  (výpočty,  grafické  zobrazení) 

naměřených hodnot v kanceláři.

3.4 Použité přístroje a pomůcky
Při měření byly použity přístroje:

- totální stanice Pentax PCS 515,

- polní počítač PSION Workabout,

jako pomůcky byly použity:

- odrazný hranol,

- stativ,

- pásmo.       

 Přesnost měření úhlů  Přesnost měření délek
5" = 10cc ±(3 mm + 3 ppmD) mm

        Tabulka č. 3 Technické parametry totální stanice Pentax PCS 515

, kde    D     … vzdálenost,

           mm  … konstantní chyba,

           ppm … proměnlivá část závislá na délce, kterou měříme.
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Obr. 7 Totální stanice PCS 515                                  Obr. 8 PSION Workabout

Přesnost měření totální stanicí je dána kalibračním protokolem viz příloha 7.

Před samotným zaměřením změny v terénu bylo nutno zjistit, zda měřící přístroj Pentax PCS 

515 byl zkalibrován a vyhovuje svou přesností měření úhlů a délek tak, aby nebyla překročena 

odchylka v poloze bodu dle m  x,y  = 0,14 m. Při vyhotovování geometrického plánu je tento 

přístroj svou přesností postačující.

3.5 Kancelářské práce
           Naměřené hodnoty v terénu byly exportovány z externího zařízení PSION Workabout 

do počítače a následně byly zpracovány v programu GEUS 15, GROMA 7 a KOKEŠ, kde 

byly prováděny výpočetní práce.

Konkrétně v programu GEUS 15 bylo počítáno: volná stanoviska 4001 a 4002 a podrobné 

body č. 1-43.

V  programu  GROMA 7  pak:  průsečíky  přímek  (pro  vyrovnání  polohy  bodu  na  přímku), 

kontrolní oměrné mezi body změny 1-43 a v   programu KOKEŠ výměry nových a změnou 

dotčených parcel. 
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Ukázka výpočetního protokolu z GROMY 7, kterou tvoří  příloha 4:

                                   [3] PRŮSEČÍK PŘÍMEK
                                      ===================
                                      Přímka I:
                                                 Bod            Y            X
                                      --------------------------------------
                                      2090220101   492737.710  1126478.750
                                      2007950069   492743.100  1126486.010

                                      Přímka II:
                                                 Bod            Y            X
                                      --------------------------------------
                                      2007280041   492742.480  1126485.420
                                      2007280040   492742.380  1126484.910

                                       Průsečík:
                                                 Bod            Y            X
                                      --------------------------------------
                                      41   492742.415  1126485.087          
                                      Průsečík leží na obou úsečkách.

3.5.1 Výpočetní práce

Výpočetní práce probíhaly v určité posloupnosti podle jejich priority a to:

- protínání zpět pro určení polohy volných stanovisek 4001 a 4002,

- výpočet podrobných bodů č. 1-43,

- průsečíky přímek,

- kontrolní oměrné a výpočet výměr nových a změnou dotčených parcel. 

Výpočet souřadnic bodů

           Souřadnice bodů č. 1-43 byly zapsány v metrech se zaokrouhlením na 2 desetinná 

místa.  Body  byly  určeny  v systému  Jednotné  trigonometrické  sítě  katastrální  –  S-JTSK. 

Všechny změřené body mají kód kvality 3 viz příloha 1.

-  kód  kvality  dle  [10]  vyjadřuje kód  charakteristiky  kvality  souřadnic podrobných  bodů 

digitální  nebo digitalizované  katastrální  mapy vyjadřující  jejich přesnost  nebo původ. Kód 

kvality tedy především není údajem, který by náležel samostatnému podrobnému bodu, ale 

náleží jen jeho souřadnicím, a to ne ve všech případech, ale jen tehdy, jedná-li se o souřadnice 

obsažené  v katastru  jako  vyjádření  obsahu  platné  digitální  nebo  digitalizované  katastrální 

mapy. 
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Pozn. Kód kvality 3 je dle  [1]  bod, jehož souřadnice byly určeny se střední souřadnicovou  

chybou  m x,y ≤ 0,14 m . 

Výpočet průsečíku přímek

          Výpočet průsečíkem přímek ze souřadnic lomových bodů, které jsou určeny v  S-JTSK 

je použito v případě, jestliže některý z podrobných bodů 1-43 neleží na spojnici bodů mapy. 

V tom případě musí být použito vyrovnání takto odlehlého bodu na přímku polohopisu mapy 

viz příloha 1. 

Výpočet výměr parcel

           Výměry v digitální mapě byly určeny ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem 

kvality 3, které jsou ve formě grafického souboru počítače. Vzdálenost mezi body nesmí být 

větší než 200 m, při překročení vzdálenosti se mezi ně vkládají další body.  V zápisnících je 

tento způsob určení  výměry označen 2 viz příloha 2.

Další  způsoby výpočtu  výměr  je  grafický způsob,  který  je  označován číslem 0 a  výpočet 

výměr jiným číselným způsobem z přímo měřených měr nebo ze souřadnic bodů v místním 

souřadnicovém systému, označován číslem 1.

Přesnost určení výměry od nejpřesnějších po nejméně přesné je 2, 1 a 0 viz příloha 2.

Záznam výpočtu výměr dílů a parcel musí obsahovat:

a) číslo plánu 728-1066/2008

b) plošnou srážku podkladu, na kterém byl výpočet výměr proveden: 0%

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

katastru nemovitostí.

Záznam podrobného měření změn (ZPMZ)

 V záznamu jsou:

- náčrt, který obsahuje rozdělení pozemku spolu s označením použitých identických bodů,

- změnu vnějšího obvodu pozemku,

- změnu hranic pozemku,

- dosavadní a nový stav polohopisu, 

- způsob označení hranic (hřeby, mostní těleso, podezdívkou, obrubníkem),
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- parcelní čísla a značky druhu pozemků (zahrada, koryto vodního toku, budova,…),

- oměrné míry.

Hlavička záznamu ZPMZ obsahuje:

- číslo ZPMZ přidělené příslušným katastrálním úřadem ( č. 728),

- zpracovatele geometrického plánu, jméno měřiče, datum měření, použitý přístroj (PCS 515),

- číslo plánu (č. 728-1066/2008),

- název obce (Nový Jičín), katastrální území (Nový Jičín), číslo kat. území (707465),

-  list katastrální mapy (DKM), katastrální úřad (Nový Jičín),

- změnou dotčené parcely,

- způsob označení hranic v terénu,

- souřadnicový systém, ve kterém měření probíhalo (S-JTSK) viz příloha 1.

Výkaz údajů o BPEJ k     parcelám nového stavu  

           Tiskopis obsahuje číslo parcelního čísla podle katastru nemovitostí, kód BPEJ, výměru, 

BPEJ na dílu parcely viz příloha 9.

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí

           Ve výkazu se uvádí informace o parcele před změnou tj. dosavadní stav (parcelní číslo, 

výměra, druh pozemku, způsob využití) a informace po změně tj. nový stav (parcelní číslo, 

výměra parcely, druh pozemku, způsob využití, způsob určení výměr a  porovnání se stavem 

evidence právních vztahů) viz příloha 10.    
                    
3.5.2 Grafické práce

         Naměřené hodnoty byly zpracovány do grafické podoby v programu Microstation V8. 

Do původní mapy ve výměnném formátu vfk. byla zakreslena změna, tedy rozdělení pozemku 

na její nové části, změna vnějšího obvodu budovy, změna hranic pozemku. Jednotlivé parcely 

se označily novým parcelním číslem s příslušným podlomením kmenového čísla (např. 662/1) 

umístěném v elipse,  označily se druhy pozemku,  lomové body,  které  tvoří  hranice nových 

pozemků. Tyto parcely jsou očíslovány a označeny.  Nový stav je vykreslen tlustou čarou viz 

příloha 6.

2009                                             26

Bc. Darina Šindlerová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku



Zpracováním  naměřených  hodnot  tedy  vznikl  polní  náčrt,  který  je  součástí  ZPMZ  a 

geometrický plán s grafickým znázorněním novostavby mostu v měřítku 1:200 viz příloha 5 a 

6. 

3.5.3 Ověření geometrického plánu

           Takto vyhotovený geometrický plán se všemi jeho přílohami je předkládán na příslušný 

katastrální úřad v počtu o jeden kopii víc než je požadavek objednatele. Tato kopie se zakládá 

do katastrálního operátu, konkrétně do dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a 

obnovu  SGI.  Pracovník  katastrálního  úřadu  oprávněný  ověřovat  geometrické  plány 

zkontroluje,  zda  je  plán  vyhotoven  pro  účel,  který  připouští  vyhláška  [1],  jeho  obsah  a 

náležitosti. Hlavně pak kontroluje parcelní čísla. Pokud je vše v pořádku, pracovník jej označí 

úředním kulatým razítkem a vrátí jej zpět vyhotoviteli.
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4. ZÁVĚR

           Úkolem diplomové práce bylo vytvořit geometrický plán pro rozdělení pozemku 

vyhotovený  z důvodu  výstavby  silničního  mostu  přes  řeku  Grosmanku,  který  se  nachází 

v Novém Jičíně, katastrálním území Nový Jičín- Dolní Předměstí, kraji Moravskoslezském. 

Od katastrálního úřadu byly na požádání zaslány podklady pro vyhotovení plánu, tedy SPI 

a SGI ve formě počítačového souboru a bylo přiděleno číslo ZPMZ a nová parcelní čísla.

           Nejdříve byla provedena rekognoskace terénu v měřené lokalitě, poté následovalo 

vlastní měření v terénu, které probíhalo ve dvou etapách. Vybudování bodového pole a jeho 

připojení do S-JTSK proběhlo v první etapě a ve druhé pak zaměření změny po provedení 

stavby  silničního  mostu.  Tyto  etapy  na  sebe  navazovaly.  Měření  bylo  připojeno  do 

souřadnicového systém S-JTSK s přesností, která vyhovuje mezní odchylce v určení polohy 

bodu mx,y = 0,14 m .

           Po zaměření novostavby mostu proběhlo zpracování geometrického plánu v kanceláři, 

které zahrnovalo výpočetní a grafickou část.  Výpočetní práce byly prováděny v softwarech 

GEUS  15,  GROMA  7  a   KOKEŠ  a  grafické  práce  pak  v MICROSTATIONU  V8.  Při 

zhodnocení  použitých  softwarů  byl  z hlediska  zpracování  naměřených  hodnot  dle  mého 

úsudku nejvhodnější program GEUS 15, ve kterém by mohly být prováděny jak výpočetní 

práce tak i práce grafické.

           Geometrický plán byl podle příslušných předpisů (vyhláška č. 26/2007 sb.) zpracován 

tak, aby mohl být použit jako příloha listin určených ke vkladu práva do Katastru nemovitostí 

s přesností umožňující použití při dalším měření v dané lokalitě.
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