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ANOTACE 

V předloţené práci je zpracována tvorba geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách. První část obsahuje charakteristiku 

geometrického plánu a jeho součástí a teoretický rozbor činností prováděných při jeho 

vyhotovení. Druhá část je věnována popisu dané lokality a sběru informací potřebných pro 

vyhotovení geometrického plánu. Ve třetí části je popsáno vlastní měření a ve čtvrté části je 

popsáno jeho zpracování. Pátá část popisuje ověření geometrického plánu a šestá část popisuje 

jeho potvrzení katastrálním úřadem. 

Klíčová slova:geometrický plán, rozdělení pozemku, katastr nemovitostí 

SUMMARY 

This thesis treats the creation of geometric plan for dividing of lands in cadastral 

district Zlate Hory in Jeseníky. First part contains characteristic of geometrical plan and of its 

components and theoretical analyse of activities which are performed by its drawing up. 

Second part is dedicated to the location description and to information acquisition which are 

needed for drawing up of geometrical plan. In third part there is described factual measuring 

and in fourth part is described the processing. Fifth part describes validation and sixth part 

describes its certification by cadastral workplace. 

Keywords: geometrical plan, dividing of lands, land registry 
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SEZNAM ZKRATEK 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CAD  Computer aided design 

DKM  Digitální katastrální mapa 

GP  Geometrický plán 

HGF  Hornicko-geologická fakulta 

JTSK  Jednotná trigonometrická síť katastrální 

KN  Katastr nemovitostí 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

RD  Rudné doly 

SGI  Soubor geodetických informací 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI  Soubor popisných informací 

TB  Trigonometrický bod 

TL  Triangulační list 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZBP  Základní bodové pole 

ZHB  Zhušťovací bod 

ZMVM Základní mapa velkých měřítek 

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn 
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ÚVOD 

 Katastr nemovitostí je informační systém o pozemcích a právních vztazích k nim. Pro 

účely vkládání informací do tohoto systému, se vyhotovuje geometrický plán. Popis tvorby 

geometrického plánů a úkonů s tím spojených je dán právními předpisy z oblastí katastru 

nemovitostí a zeměměřictví. 

Cílem této bakalářské práce je provést zaměření rozdělení pozemku a vypracovat 

geometrický plán v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách. Předmětem měření je 

pozemek ve správě státního podniku DIAMO, který je třeba oddělit. Územní obvod Zlaté 

Hory v Jeseníkách, přísluší pod správu katastrálního pracoviště č. 811 v Jeseníku. V tomto 

katastrálním území je závazným podkladem digitální katastrální mapa, která vznikla 

přepracováním ZMVM do digitální podoby. 
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1 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichţ má být proveden zápis 

do katastru, je-li třeba předmět katastru zobrazit do katastrální mapy [1].  

Předměty vyhotovení GP dle [2] jsou:
 

a) změna hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, pokud hranice 

katastrálního území nebo obce neprochází hranicí pozemku, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změna hranice pozemku, 

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

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

vyuţity pro obnovu katastrálního operátu, 

f) doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho 

hranice vytyčují a označují v terénu, 

g) oprava 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. 

1.1 Podklady pro vyhotovení GP 

 Pro vyhotovení GP je důleţité shromáţdit všechny dostupné podklady týkající se 

dotyčného území a provést výběr těch nejvhodnějších. Závazné podklady tvoří aktuální údaje 

SGI a SPI. Další podklady tvoří mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické 

znázornění nemovitosti spolu s příslušnými písemnými údaji. 

Dalšími podklady jsou zejména: 

– ZPMZ, 

– údaje o bodech polohového bodového pole, 

– údaje o BPEJ. 
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1.2 Spolupráce s katastrálním úřadem při vyhotovování GP 

K vyhotovení GP katastrální úřad: 

– přidělí číslo ZPMZ, parcelní čísla nových parcel a čísla bodů podrobného 

polohového bodového pole, 

– poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu 

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

1.3 Záznam podrobného měření změn 

 ZPMZ slouţí dle [2] jako podklad pro: 

a) vyhotovení jednoho i více geometrických plánů, 

b) zápis změn údajů evidovaných v SGI a SPI, které jsou spojeny s měřením v terénu, 

ale nemění hranice ani obvod staveb. 

c) opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

Náleţitosti ZPMZ určené podle [2] jsou: 

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 průběhem dotčených hranic.  

Přílohou ZPMZ je: 

a) dokumentace o zřízení bodů PPBP a oznámení o změnách a závadách v geodetických 

údajích o bodu PPBP, 

b) písemný podnět na opravu chybných údajů katastru, 

c) kopie geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a srovnávací 

sestavení čísel bodů v ZPMZ  a v geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby, 

d) kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku, 
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e) technická zpráva obsahující údaje o pouţitých podkladech o dosaţených odchylkách na 

bodech pouţitých pro zobrazení přídělu v katastrální mapě. 

Úplné číslo podrobného bodu je dvanáctimístné, kde: 

a) první tři číslice jsou pořadovým číslem katastrálního území v rámci okresu, 

b) čtvrtá číslice je uvnitř okresu buď nulová, nebo můţe znamenat příslušnost ZPMZ do 

katastrálního území sousedního okresu a pak má hodnotu v rozmezí 1 aţ 8, 

c) pátá aţ osmá číslice jsou číslem ZPMZ, 

d) poslední čtyři číslice jsou vlastním číslem bodu uvnitř ZPMZ v rozsahu 0001 aţ 3999. 

Čísla pomocného měřického bodu a bodu pomocného pro výpočet se číslují 

v posledním čtyřčíslí od čísla 4001 včetně. 

1.3.1 Popisové pole 

 Popisové pole ZPMZ zobrazuje údaje dané tiskopisem, viz obrázek 1. 

 

Obr. 1 Popisové pole ZPMZ 

 Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné 

číselné řadě od 0001 do 9999 [2]. 

Pod popisové pole se uvádí údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem 

nových nebo změněných hranic. 
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1.3.2 Náčrt 

 Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, měřické sítě, 

rámu s označením listu katastrální mapy, dosavadního a nového stavu polohopisu, způsob 

označení lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů, mapové značky 

druhů pozemků, značky budov, ohrazení a oplocení, oměrné a jiné kontrolní míry, popřípadě 

další související údaje obsahu katastru [2]. 

 Náčrt zobrazuje také vyjádření dosavadního a nového stavu parcel zjednodušené 

evidence, které jsou dotčeny změnou [2]. 

 Náčrt se vyhotovuje se v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při jeho 

případné reprodukci. Pokud nelze v pouţitém měřítku některou část změny zobrazit, tak se 

vykreslí na okraji náčrtu detail. Tento detail se vykreslí s vyznačením vzájemné souvislosti 

pomocí písmene velké abecedy [2]. 

  Číslo bodu, jehoţ poloha byla určena z výsledku měření dokumentovaného 

v předchozím ZPMZ, obsahuje na prvém místě číslo tohoto ZPMZ oddělené pomlčkou 

od vlastního čísla bodu. V případě, ţe takový bod bude rušen a nahrazen bodem s kódem 

kvality 3, uvede se nejprve číslo nového bodu a poté za rovnítko škrtnuté číslo rušeného bodu 

[2].  

1.3.3 Zápisník 

 Obsah zápisníku tvoří: 

– 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 kontrolní měřené údaje, popřípadě doplňující popis bodů. 

V případě pouţití technologie GPS můţe být zápisník nahrazen výstupem výpočetního 

protokolu ze zpracovatelského programu. 
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1.3.4 Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje: 

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu katastrální 

mapy, 

b) údaje o pouţitých metodách výpočtu souřadnic a porovnání dosaţených výsledků 

s mezními hodnotami, 

c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

e) výpočet číselně určených výměr, 

f) seznam souřadnic nově určených bodů, 

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

V seznamu souřadnic se uvádějí souřadnice i těch nově určených bodů, které neleţí na 

nových hranicích. U všech bodů je nutné uvést jejich úplná čísla a u bodů se souřadnicemi 

v S-JTSK se uvádí kód kvality [2]. 

Samostatnou částí seznamu souřadnic jsou údaje o bodech, které mají být při zápisu na 

podkladě výsledků měření zrušeny. Pokud je rušený bod nahrazován novým bodem, uvede se 

tato skutečnost v poznámce údajem o čísle nového bodu [2].  

Charakteristiky a kritéria přesnosti určení podrobných bodů podle [2] 

 Přesnost měření podrobných bodů a jejich výsledných souřadnic se vyjadřuje ve 

vztahu k blízkým bodům polohového bodového pole. 

 Charakteristikou přesnosti určení souřadnic podrobného bodu budiţ základní střední 

souřadnicová chyba, která je dána následujícím vztahem: 

,
2

22

yx

xy

mm
m kde mx a my jsou základní střední chyby určení souřadnic x a y. 

 Relativní přesnost určení souřadnic dvojice bodů je charakterizována základní střední 

chybou délky přímé spojnice těchto bodů vypočtené ze souřadnic. 

  



Filip Závada: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

2009   15 

Polohu podrobných bodů je třeba určit měřením tak, aby: 

a) střední souřadnicová chyba mxy nepřesáhla kritérium uxy = 0,14 m, 

b) střední chyba délky md nepřesáhla níţe uvedené kritérium, které se vypočítá pro 

kaţdou vodorovnou délku: 

20

12
21,0

d

d
ud  [m], 

Dosaţení přesnosti určení souřadnic podrobných bodů se ověřuje pomocí: 

a) oměrných měr nebo kontrolním měřením délek přímých spojnic jiných vybraných 

dvojic podrobných bodů a jejich porovnáním s délkami, vypočtenými ze souřadnic, 

b) nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic výběru kontrolních bodů 

a jejich porovnáním s prvotně určenými souřadnicemi. 

Pro porovnání délek podle písmene a) se uţije následujícího postupu: 

1) Vypočtou se rozdíly délek ∆d podle vztahu: 

km ddd , kde dm a dk jsou délky spojnice určené ze souřadnic a měřením. 

2) Přesnost se povaţuje za vyhovující, kdyţ platí: 

o dud 2 , pro 100 % posuzovaných odchylek, 

o dud , pro 60 % posuzovaných odchylek. 

V případech, ţe některé rozdíly délek nevyhovují kritériu, prověří se správnost 

příslušných dvojic bodů a zjištěné nesprávnosti se opraví. 

Pro porovnání souřadnic výběru podrobných bodů podle písmene b) se uţije 

následujícího postupu: 

1) Pro jednotlivé body výběru se vypočtou rozdíly souřadnic podrobných bodů 

(xm, ym) a kontrolně určených bodů (xk, yk) podle vztahů: 

km

km

yyy

xxx
 

2) Vypočtou se kvadratické průměry středních chyb souřadnic sx a sy, které se určí ve 

výběru o rozsahu N bodů z následujících vztahů: 

N

j

j

y

N

j

j

x
Nk

y
s

Nk

x
s

1

2

1

2

, .  
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Hodnota k = 2 právě tehdy, kdyţ má kontrolní určení stejnou přesnost jako měření 

nebo k = 1, má-li kontrolní určení přesnost vyšší (mxy < 0,10 m). 

3) Přesnost určení souřadnic se pokládá za vyhovující pokud: 

– střední odchylka v poloze up, která je dána vztahem: 

2

22 yx
u p  

, nepřekročí mezní odchylku: 

o xyp uu 2 , pro 100 % posuzovaných odchylek, 

o xyp uu , pro 60 % posuzovaných odchylek, 

– výběrová střední souřadnicová chyba sxy, vypočtená ze vztahu:  

2

22

yx

xy

ss
s  

, vyhovuje kritériu: 

o sxy ≤ 0,15 m pro výběr o rozsahu N od 100 do 300 bodů, 

o sxy ≤ 0,14 m pro výběr větší neţ 300 bodů. 

Zásady a kritéria určení výměr 

 Poloha podrobných bodů se určí z bodů geometrického základu a u podrobných bodů 

určených v předchozích ZPMZ ve stanovených prostorech souřadnicemi s kódem kvality 3. 

Body označené tímto kódem kvality byly určeny se střední souřadnicovou chybou 

mxy ≤ 0,14 m. 

 V digitální mapě se výměra parcely podle [2] vypočte z grafického souboru ze: 

a) souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a lomových bodů, 

které jsou vloţeny na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality; způsob 

určení výměry se označí kódem kvality 2, 

b) souřadnic lomových bodů, z nichţ nejméně jeden, který není vloţeným bodem na 

přímé hranici, má souřadnice s kódem kvality 5 aţ 8; způsob určení výměry se označí 

kódem 0.  



Filip Závada: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

2009   17 

Výměra změněné parcely nebo dílu se v digitální mapě určí jedním výpočtem a jeho 

kontrola se provede porovnáním s výměrou celé parcely. Po ukončení výpočtu se porovnají 

celkové výměry dosavadního a nového stavu. Rozdíl obou hodnot je početní odchylka, 

která nesmí být větší neţ mezní odchylka [2]. 

Mezní odchylky mezi výměrou parcely grafického souboru a výměrou souboru 

popisných informací v digitální a digitalizované mapě jsou dány tabulkou (Tabulka 1).  

Tabulka 1 – Mezní odchylky výměr 

Kód kvality nejméně přesně určeného lomového bodu Mezní odchylka v m
2
 

3 2 

4 0,4 . √P + 4 

5 1,2 . √P + 12 

6 0,3 . √P + 3 

7 0,8 . √P + 8 

8 2,0 . √P + 20 

P představuje větší z porovnávaných výměr v m
2
. 

1.3.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje: 

– číslo geometrického plánu a označení listu katastrální mapy; v případě, ţe se GP 

nezhotovuje tak se uvádí číslo ZPMZ, 

– sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem 

způsobu výpočtu a případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin 

s uvedením jeho velikosti a příčiny, 

– datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 
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1.3.6 Návrh zobrazení změny 

 Návrh zobrazení změny v digitální mapě se předává ve výměnném formátu v digitální 

podobě. Součásti návrhu zobrazení je návrh změny nebo opravy souřadnic a kódu kvality bodů 

nebo návrh na opravu chybného geometrického a polohového určení nemovitosti. Rozsah 

věcného břemene se v návrhu vyznačuje svým obvodem, který tvoří jedna nebo více 

uzavřených křivek [2]. 

 Ve všech případech musí být nejbliţší body dosavadního stavu, na které se nový stav 

napojuje, současně i zaměřenými kontrolními body. Výpočty spojené s přiřazením změny jsou 

součástí protokolu o výpočtech a splnění kritérií přesnosti výsledku zeměměřických činností 

[2]. 

1.4 Součásti GP 

GP obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně a má tyto náleţitosti: 

a) popisové pole, 

b) grafické znázornění parcel před změnou a po ní, 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN, 

d) seznam souřadnic, 

e) výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. 

1.4.1 Popisové pole  

Popisové pole obsahuje: 

– účel geometrického plánu, 

– údaje o vyhotoviteli, 

– číslo GP, které je tvořeno následujícím způsobem: 

o ZPMZ-číslo zakázky/letopočet – např.: 172-265/2007, 

– lokalizační údaje: obec, okres, katastrální území a číslo mapového listu, 

– způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, 

– údaje o potvrzení a ověření GP. 



Filip Závada: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

2009   19 

V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se místo 

čísla mapového listu uvádí DKM [2]. 

1.4.2 Grafické zobrazení 

Grafické zobrazení vychází ze stavu katastrální mapy před změnou a po ní; lze z něj 

tedy poznat, k jakým změnám dochází. Je vyhotovováno černou barvou a ve vhodném měřítku 

jako kopie nebo zvětšenina katastrální mapy. V případě, ţe jsou právní vztahy k nemovitostem 

dotčených změnou vyjádřeny na jiných mapových podkladech (např. mapy zjednodušené 

evidence), doplní se grafické znázornění kresbou polohopisu z těchto podkladů. Při znázornění 

dosavadního a nového stavu se vyuţívá zejména těchto mapových značek: 

– tenká čára 

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

o střídavá pro spornou hranici (kód čáry 0.132) a pro zobrazení rozsahů 

právních vztahů k nemovitostem z jiných grafických podkladů (kód čáry 

0.122), přitom při její shodě s hranicí dosavadního stavu se zakreslí 

v nutném rozsahu souběţně s plnou čarou, 

o čárkovaná (kód čáry 0.072) pro zobrazení rámu mapových listů i s jejich 

označením při dané čáře, 

– velmi tlustá čára 

o plná (kód čáry 0.016) pro vyznačení nového stavu a pro vyznačení nových 

sluček, 

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

zobrazení rozsahů právních vztahů k nemovitostem z jiných grafických 

podkladů, přitom při její shodě s hranicí dosavadního stavu se zakreslí 

v nutném rozsahu souběţně s plnou čarou, 

– mapová značka č. 1.05 pro hraniční znak v dosavadním i novém stavu, 

– značka č. 2.18 (slučka) pro vnitřní kresbu v rámci parcely, 
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– parcelní čísla o velikosti 2 – 3 mm, nová z jiných grafických podkladů se uvedou 

v kulaté závorce, 

– značky druhů pozemků a způsobů jejich vyuţití se vyznačí podle údajů katastru pro 

dosavadní stav a podle povahy navrhované změny pro nový stav a umístí se nad 

parcelním číslem, 

– rozsah nového věcného břemene se vyznačí mapovou značkou č. 2.28  

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

sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S [2]. 

1.4.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN obsahuje údaje o dosavadním a novém 

stavu parcel KN, jejichţ zápis je dán tiskopisem. Mezi údaje o dosavadním stavu patří parcelní 

čísla, výměra parcely, druh pozemku a způsob jeho vyuţití. Uvedené údaje dosavadního stavu 

musí vycházet z aktuálního stavu údajů KN. Ke všem nově oddělovaným parcelám se přiřadí 

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

evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání právních listin. Jméno 

nabyvatele pozemku a jeho adresa se uvádí pod výkazem pouze v případě, ţe je spolehlivě 

znám [2]. 

1.4.4 Seznam souřadnic 

 Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních 

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

U nových bodů změny lze uvést pouze vlastní čísla, u bodů určených v předcházejících 

záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo zkrácená. Zkrácená čísla 

tvoří na prvním místě číslo příslušného ZPMZ odděleného pomlčkou od vlastního čísla bodu. 

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

u nadpisu „Seznam souřadnic“. Dle potřeby se seznam doplní dalším sloupcem se stručnou 

poznámkou (např. způsob označení bodu v terénu) [2], [3]. 
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1.4.5 Výkaz údajů BPEJ k parcelám nového stavu 

– obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle KN, 

popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru tomuto kódu 

příslušející, 

– vyhotovuje se na územích, kde je KN eviduje v případech, kdy údaje o BPEJ 

nejsou v dosavadním KN evidovány, avšak z podkladů uloţených u katastrálního 

úřadu lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit. 

1.5 Označování hranic pozemku 

 Lomové body hranic pozemku se označují zpravidla kameny s opracovanou hlavou, 

znaky z plastu anebo znaky ţelezobetonovými. Je přípustné pouţít jako hraničního znaku 

rovněţ zabetonovanou ţeleznou trubku nebo zabetonovanou ocelovou armaturu. Na tvrdých 

podkladech se označují hranice pozemku zapuštěným hřebem, jiným vhodným kovovým 

předmětem, nebo kříţkem na opracované ploše. V baţinatých územích lze pouţít kůly 

z tvrdého dřeva. 

 Hraniční znak je třeba umístit tak, aby se jeho střed kryl s lomovým bodem hranice. 

Pokud by hraniční znak bránil v uţívání pozemku tak se hraniční znak umisťuje dle dohody 

s uţivatelem. Pokud by bylo jeho umístění nemoţné, tak se neumisťuje. 

 Hranice pozemku je třeba označit tak, aby z kaţdého hraničního znaku bylo vidět na 

oba sousední znaky a aby nebyla na přímých úsecích hranice jejich vzdálenost větší neţ 

200 m. Hranice pozemku označené trvalým způsobem není třeba označovat hraničními znaky. 

Lomové body hranic pozemku, které jsou bezprostředně ohroţeny stavební činností, mohou 

být po dobu stavby označeny dočasným způsobem. Po dokončení stavby zajistí vlastník jejich 

označení trvalým způsobem [2]. 
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1.5.1 Označování hranic obcí 

 V hlavních lomových bodech se hranice obcí označují kamennými hranoly 

s opracovanou hlavou o rozměrech 160 mm x 160 mm x 100 mm, obzvláště se takto 

stabilizuje styk hranic tří, nebo více obcí. Hranice obce je dále přípustné označovat obdobnou 

značkou z plastu. Hranice obce probíhající korytem vodního toku, komunikace apod. se 

označují dvěma hraničními znaky tak, aby bod hranice dělil spojnici hraničních znaků ve 

stanoveném poměru. Hranice obce se nemusí označit hraničními znaky, je-li označena jak 

hranice pozemku [2]. 

1.6 Ověření geometrického plánu 

 Kaţdý geometrický plán musí být ověřen, ţe byl vyhotoven podle platných právních 

předpisů. Ověření můţe provést jen úředně oprávněný zeměměřický inţenýr, který odpovídá 

za odbornou úroveň GP, za dosaţení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náleţitostí 

podle právních předpisů. Nesprávným ověřením se dopouští porušením pořádku na úseku 

zeměměřictví. Ověření odborné správnosti výsledků zeměměřických činností se vyznačuje na 

všech dokladech tvořící výsledek těchto činností, a to v pravém dolním rohu poslední strany 

[3]. 

1.7 Potvrzení geometrického plánu 

O potvrzení geometrického plánu poţádá písemně ověřovatel katastrální úřad na 

tiskopisu Úřadu (Obrázek 2). Katastrální úřad potvrdí geometrický plán, je-li v souladu s údaji 

záznamu podrobného měření změn, a pokud v něm nebyla zjištěna vada. Dále katastrální úřad 

potvrdí souhlas s očíslováním parcel. Uvede se doloţka protokolu o potvrzování 

geometrických plánů, datum, jméno, otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem 

a podpis pověřeného zaměstnance. Potvrzení provede nejpozději do 10 pracovních dnů ode 

dne podání ţádosti o potvrzení GP, pokud není s ověřovatelem dohodnuto jinak. Jeden 

stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného měření změn se ponechá na katastrálním 

úřadě pro další vyuţití. Ostatní stejnopisy GP se vrátí ověřovateli [3]. 
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Obr. 2 Vzor žádosti o potvrzení GP 

Geometrický plán, u něhoţ byly zjištěny vady, katastrální úřad nepotvrdí 

a geometrický plán se záznamem podrobného měření změn s písemným odůvodněním vrátí 

ověřovateli. 
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2 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

2.1 Popis lokality 

 Pozemek, který byl předmětem rozdělení, se nachází v areálu "Starého závodu" Zlaté 

Hory, firmy RD Jeseník. Závod v minulosti slouţil k zabezpečení těţby a úpravy 

polymetalických rud zlatohorského revíru. Areál závodu je momentálně pod správou státního 

podniku DIAMO se sídlem ve Stráţi pod Ralskem. Tento podnik zde zajišťuje zahlazování 

následků hornické činnosti. Momentálně zde probíhá závěrečná etapa obsahující dokončení 

likvidace důlních děl a rekultivaci pozemku. 

 Na pozemku oddělované parcely je situována geologicko-průzkumná jáma č. 3, 

která byla vyhloubena za účelem těţby polymetalických rud. Jáma byla vyhloubena v červnu 

1990 z povrchu (586,5 m) do hloubky 200 m. Na úrovni 3. patra je propojena překopem 

s ostatními zlatohorskými loţisky. Na úrovni 5. a 7. patra jsou vylomena pouze náraziště. 

Profil jámy je kruhový o průměru 6 m, výztuţ je z litého betonu. Jáma byla na základě 

schváleného plánu zajištěna ţelezobetonovou deskou pod ohlubní a po úroveň 3. patra 

zatopena. 

2.2 Vyhledání podkladů 

 Po obdrţení zakázky bylo elektronicky kontaktováno katastrální pracoviště v Jeseníku, 

do jehoţ působnosti katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách patří. Na ţádost poskytlo 

katastrálního pracoviště výstupy ze souboru geodetických informací a souboru popisných 

informací ve výměnném formátu (Obrázek 3). Na obrázku můţeme vidět situaci oddělovaného 

pozemku před zanesením změny. Dále katastrální pracoviště přidělilo číslo záznamu 

podrobného měření změn 906 a poddělení parcely 3178/14. 
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Obr. 3 Výchozí situace 

2.3 Geometrický základ měření 

 Jako geometrický základ měření byly vyuţity body základního bodového pole 

nacházející se v dané oblasti (Obrázek 4, Obrázek 5). V blízkosti zaměřované lokality se jedná 

především o tyto body: 

– 0009 1815 0090 – Biskupská kupa, signalizace – kovová tyč, 

– 0009 2611 2090 – Kostel PMP, signalizace – makovice kostela, 

– 0009 2611 2100 – Modrá štola, signalizace – hranol. 

 Před měřením bylo v kanceláři provedeno zhodnocení moţností napojení změny 

do systému JTSK, výběr vhodných měřických pomůcek a import potřebných dat 

na záznamové médium totální stanice pomocí programu LEICA Geo Office. 
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Obr. 4 Bodové pole (TL 1815) 

 

Obr. 5 Bodové pole (TL 2611) 
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3 ZAMĚŘENÍ ZMĚNY V TERÉNU 

3.1 Použité přístroje 

 Pro realizaci měření byla vyuţita totální stanici Leica TCR 407 (Obrázek 6, 

Tabulka 2). 

 

Obr. 6 Leica TCR 407 

Tabulka 2 – Technické parametry přístroje 

 

 

 

 

 

 

Úhlové měření 

Přesnost 7″ 

Délkové měření 

Přesnost ± (2 mm + 2ppm) 

Dosah dálkoměru na 1 hranol 3 500 m 
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Dále bylo pouţito: 1× hranol, 1× výtyčka, 1× měřické pásmo, 1× stativ, kladivo, dř. 

kolíky, znaky z plastu. 

3.2 Použité metody a vlastní měření 

Po příjezdu proběhla rekognoskace dané lokality a zvolení vhodné metody měření. 

V součinnosti s objednatelem byly stabilizovány lomové body parcely. Body č. 2 a č. 3 tvořily 

rohy betonového základu, bod č. 4 byl stabilizován nastřelovacím hřebem a ostatní body byly 

stabilizovány plastovými znaky. Body č. 1 a č. 6, lomové body na hranici 

s pozemkem komunikace, byly zařazeny do linie hranice pozemku komunikace 

a stabilizovány dle způsobu uvedeného níţe. Vlastní měření probíhalo v dopoledních hodinách 

za slunečného počasí, mírného větru a teplot v rozmezí 9° aţ 11°. 

Ze ZBP byly pomocí polární metody stabilizovány pomocné měřické body. 

Z výchozího bodu 0009 2611 2101, kde byla provedena orientace na body 0009 2611 2100 

(Modrá štola) a 0009 2611 2090 (Kostel PMP), byly určeny souřadnice pomocného bodu 

4001. Z bodu 4001, kde byla provedena orientace na body 0009 2611 2101 a 0009 1815 0090 

(Biskupská kupa), byly zaměřeny pomocné měřické body 4002 a 4003. Tyto body byly 

stabilizovány ţeleznou tyčí. Následně byly body z jednotlivých stanovisek zaměřeny polární 

metodou. Po měření polární metodou jsme provedli kontrolní měření metodou kontrolních 

oměrných. 

Ověření výchozích bodů bylo provedeno fyzicky v terénu z místopisů bodů 

(Příloha č. 3), z orientací při měření a v poslední řadě je toto ověření reprezentováno 

výpočtem polární metody obsaţené v ZPMZ. 

Z důvodu napojení nové hranice na stávající body 2530 0165 1462 a 2530 0165 1463, 

které byly určeny s kódem kvality 4, byla povinnost tyto zaměřit v reţimu kontrolního 

výpočtu. Po zjištění, ţe přesností vyhovují kódu kvality 3, byly tyto přečíslovány. Původní 

body s kódem kvality 4 dostaly přízvisko rušené. Se vkladem práva do KN se tyto body zruší 

a jejich místo zaujmou body nově určené. 
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 Body č. 1 a č. 6 bylo třeba napojit na stávající hranici komunikace. Před vlastním 

zaměřením těchto bodů jsme provedli dočasnou stabilizaci blízkých lomových bodů hranice 

komunikace dřevěnými kolíky. Body č. 1 a č. 6 byly poté opticky zařazeny na hranici 

komunikace. V tomto případě dočasné body nebyly registrovány, protoţe šlo o hranici 

stejného vlastníka [2]. 
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4 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ 

 Naměřené hodnoty byly do PC přeneseny pomocí programu LEICA Geo Office 

a zpracovány v prostředí programu GEUS. Tento program obsahuje všechny základní výpočty 

pro zpracování geometrických plánů a umoţňuje digitalizaci. GEUS je také programem 

umoţňujícím počítačem podporované kreslení (tzv. CAD). Veškeré výpočty jsou 

dokumentovány výpočetním protokolem s moţností kontroly mezními odchylkami. 

Pro poloautomatické sestavení a tisk tabulek GP byl pouţit program GEOMETR, který lze 

označit za nadstavbu programu GEUS [4]. 

 Naměřené údaje jsou reprezentovány zápisníkem, který je součástí ZPMZ 

(Příloha č. 2 – ZPMZ). 

 Zpracování údajů charakterizuje protokol o výpočtech (Příloha č. 2 – ZPMZ), 

ve kterém je obsaţeno: 

– seznam souřadnic bodů JTSK, 

– určení souřadnic pomocných měřických bodů polární metodou, 

– určení souřadnic podrobných bodů polární metodou a kontrolní určení bodů, 

– výpočet průsečíků přímek za účelem napojení změny, 

– seznam souřadnic přečíslovaných bodů, 

– ověření přesnosti metodou kontrolních oměrných, 

– výpočet výměr, 

– seznam souřadnic nových a pomocných bodů, 

– seznam souřadnic rušených bodů. 

Výpočet výměr parcel charakterizuje po protokolu o výpočtech záznam výsledků 

výpočtu výměr parcel (dílů), viz Příloha č. 2 – ZPMZ. 
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Geometrický plán (Příloha č. 1 – Geometrický plán; Obrázek č. 5) a náčrt 

(Příloha č. 2 – ZPMZ; Obrázek č. 6) byly vytvořeny v grafické části programu GEUS, 

stejně jako návrh zobrazení změny.  

 

Obr. 7 Geometrický plán před tiskem 

Obrázek 7 zobrazuje výřez obrazovky, kde je zachycen geometrický plán před tiskem. 

Levou část tvoří grafické znázornění a pravá část je tvořena výkazem dosavadního a nového 

stavu údajů KN, seznamem souřadnic, tabulkou označující přílohu a popisovým polem GP. 
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Obr. 8 Náčrt a ortofoto 

Obrázek 8 zobrazuje výřez náčrtu, který je přílohou ZPMZ, podloţeného ortofotem. 

Při práci v digitální mapě se katastrálnímu pracovišti předkládá na návrh zobrazení 

změny, který je v elektronické podobě. 
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Návrh zobrazení změny se při práci v DKM předkládá ve výměnném formátu katastru. 

Obrázek č. 9 znázorňuje zobrazení změny v tomto souboru, jejíţ prvky mají náleţité atributy.  

Spolu se souborem ve výměnném formátu se katastrálnímu pracovišti odevzdává 

textový soubor, který obsahuje úplná čísla nových bodů, jejich souřadnice a kódy kvality. 

Katastrálnímu pracovišti se také předává protokol o výpočtech ve formě textového souboru. 

Všechny tři exportované soubory jsou pojmenovány pomocí pracovního čísla jednotlivého 

katastrálního území a pomlčkou od něj odděleného čísla ZPMZ. 

 

 

 

Obr. 9 Export souboru výměnného formátu 
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5 OVĚŘENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

 Ověření geometrického plánu vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém 

poli geometrického plánu a ostatních stejnopisů. 

6 POTVRZENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

 Katastrální pracoviště v Jeseníku se poţádá tiskopisem (Příloha č. 4) o potvrzení 

geometrického plánu. Spolu se ţádostí o potvrzení GP se katastrálnímu pracovišti doručí 

stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu (Příloha č. 1) 

pro rozdělení pozemku v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníkách. Navrhovaná změna 

byla upřesněna objednatelem a zaměřena v S-JTSK s kódem kvality 3. Veškerá měření byla 

provedena v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb. a vyhovují kritériím přesnosti. Geometrický 

plán a jeho náleţitosti byly vyhotoveny dle platných právních předpisů. Ověřený a potvrzený 

geometrický plán a jeho náleţitosti lze pouţít pro zápis údajů do katastru nemovitostí. 

Při zpracování teoretického rozboru problematiky jsem vycházel především 

z legislativních textů. Zde jsem se potýkal s otázkou vhodného rozsahu teoretického rozboru 

dané problematiky. Při praktickém vyhotovení geometrického plánu a jeho řešení jsem se 

s většími obtíţemi nepotýkal. 
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