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SPI  soubor popisných informací 
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1 ÚVOD 

 
Cílem této bakalářské práce bylo provést zaměření a vyhotovení návrhu pro 

geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Hulín viz obr. 1. V prostoru 

čerpací stanice pohonných hmot vznikla plocha pro stojan LPG a plocha pro skladování, 

obě plochy je nutné zapsat do katastru nemovitostí. 

Toto katastrální území patří do působiště katastrálního pracoviště v Kroměříži. Je zde 

povinnost provádět měřické práce v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální      

(S-JTSK). Geometrický plán byl vyhotoven dle platné vyhlášky 26/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Zaměřovaná oblast 
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2 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle kterých 

má být proveden zápis do katastru nemovitostí, tj. v souboru geodetických informací a 

popisných informací, je-li potřeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. 

2.1 Historie geometrického plánu 

Císař Josef II. vydal roku1785 patent, který se stal podkladem pro první katastrální 

mapování v našich zemích – vzniká Josefský katastr, který rozdělil naši katastrální historii 

na dvě éry: období bez měření znamenající sdělování katastrálních údajů pouze ústně 

s odhadovanými katastrálními výnosy, a na období s měřením, které katastrální 

problematiku buduje na exaktních základech jak se píše v [3]. První období trvalo od roku 

1022 do vyhlášení Josefského katastru v roce 1789. Druhé období trvá od roku 1789 

dodnes. I když se bude technologie měření a technika vyvíjet a zdokonalovat jakkoliv, 

bude trvat zřejmě navždy. 

 Z politického hlediska je zlomovým bodem revoluční rok 1848, zvláště jeden jeho 

důsledek: osvobození rolníků. Tím padla i závažná bariéra v dělení nemovitého majetku, 

kterou byl patent z roku 1791, znemožňující rozmělňování rustikálního (poddanského, 

selského) majetku. Po zrušení nevolnictví mohl i prostý sedlák rozdělovat pozemkovou 

držbu na své potomky a nikoli ji celou předávat prvorozenému synu. Kromě fyzických 

důsledků v terénu se uvedené okolnosti samozřejmě projevily i náhlým nárůstem nároků na 

změny v obsahu stabilního katastru. Situace měla v dalších desetiletích vliv na zcela 

opačný trend, snahy o scelování pozemků, opět s nároky na změny v obsahu operátu 

stabilního katastru. 

Druhým momentem ovlivňujícím strukturu a organizaci půdního fondu a tím i obsah 

stabilního katastru byl prudký rozvoj silniční a železniční sítě v důsledku prudkého rozvoje 

průmyslu využívajícího převratného vynálezu parního stroje. Tyto okolnosti znamenaly 

nejenom další dělení pozemků komunikacemi, ale i rozšiřování sídel o továrny, sídlištní 

celky či předměstí. To vše stabilní katastr vstřebával nedokonale a i přes reambulaci 

katastru roku 1869 pouze částečně. 

Rozhodujícím legislativním krokem k nápravě výše uvedených skutečností bylo 

vydání zákona č. 83/1883 ř. z. o Evidenci katastru daně pozemkové, který stanovil, že 

katastrální operát se musí udržovat v souladu se skutečným stavem. Všichni držitelé 
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pozemků obdrželi opisy svých pozemnostních archů, aby věděli, jak je jejich majetek 

zapsán v katastru, a aby mohli stav zápisů konfrontovat se zápisy ve veřejných knihách. 

Současně s tím zákon uložil povinnost vyznačovat pozemkové a stavební parcely ve 

veřejných knihách shodně s operátem stabilního katastru. Jakoukoli provedenou změnu si v 

rámci ohlašovací povinnosti musely vzájemně sdělovat pozemková kniha a stabilní katastr. 

Ohlašovací povinnost měly i soudy a ostatní úřady státní správy. 

 Tyto okolnosti si nutně vyžádaly vytvoření speciálního nástroje, umožňujícího 

komunikaci mezi justičními a katastrálními orgány, a zároveň srozumitelného i pro 

poučenou laickou veřejnost. Též bylo nutno upravit některé dosavadní zeměměřické a 

katastrální zvyklosti tak, aby byly srozumitelné co nejširšímu okruhu uživatelů. Z této 

doby pochází princip geometrického plánu, který vznikl z potřeby jednoznačného 

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

Souběžně vznikaly a zanikaly i speciální předpisy definující přesnostní, obsahové a 

formální parametry geometrického plánu v souladu s moderními technickými možnostmi a 

technologickými postupy. V průběhu více než stovky let existence geometrického plánu se 

vyvíjela a měnila terminologie i podoba vlastního plánu. Postupně byl geometrický plán 

označován jako situační plán, geometrovský plán, geometrický polohový plán, 

geometrický situační plán, geometrický (polohopisný) plán, geometrický (výškopisný) 

plán, což byl polohopisný plán doplněný výškovými kótami podrobných bodů, 

geometrický (oddělovací) plán, případně i méně frekventovanými názvy. Používání 

jednoznačného pojmu geometrický plán se ustálilo se vznikem Evidence nemovitostí v 

roce 1964.  

Výrazně se měnila i vizuální podoba plánu. Archaický geometrický plán v porovnání 

se současným působí jako efektní grafické dílo. Všechny stejnopisy geometrického plánu 

byly původně zhotovovány ručně jako originály v dokonalém kaligrafickém provedení. 

Nosným médiem byl transparentní materiál v podobě různých oleát, voskovaných tkanin či 

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

čáry se v grafické části geometrického plánu znázorňovaly tence černě, nový stav červeně, 

konstrukční a oměrné míry modře a měřické přímky tečkovaně černě. Oddělované parcely 

byly zvýrazňovány podbarvením nebo alespoň barevným lemováním.  

Postupem doby docházelo k ekonomizaci procesu tvorby geometrického plánu. 

Barevná škála se omezila na červeno-černou tonalitu, předloha na pauzovacím papíře byla 
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rozmnožována reprodukčně na bílý papír. Pouze u větších rozměrů geometrických plánů či 

mimořádně vysokého počtu stejnopisů byly používány vícebarevné reprodukční.  

Průlom do předchozí dvoubarevné praxe učinila směrnice bývalého ČÚGK ze dne 

31. října 1975 č. 400/1975 – 22 pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování 

hranic pozemků, která v § 7 stanovila zásadu jednobarevnosti. Tuto zásadu převzala i 

současná právní úprava. 

2.2 Poskytování údajů z katastru nemovitostí 

K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad: 

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

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

budou takové body zřizovány, 

• poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu nebo 

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

Podklady pro tvorbu geometrického plánu dle [1]: 

• závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací (SGI) a souboru popisných informací (SPI), 

• mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji, 

• dalšími podklady jsou předcházející ZPMZ, údaje o bodech základního a 

podrobného polohového bodového pole, údaje o BPEJ ve formě počítačového 

souboru nebo jako kopie grafického podkladu. 

 

SGI – obsahuje katastrální mapu, tj. závazné státní mapové dílo velkého měřítka, obsahuje 

body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, 

analogové mapy nebo digitalizované mapy. 

SPI – obsahuje údaje o katastrálních územích, o parcelách, stavbách, bytových a 

nebytových prostorech o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a 

skutečnostech, stanovených zákonem. 
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2.3 Druhy geometrického plánu 

Geometrický plán se dle [1] vyhotovuje pro: 

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

kdy její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v 

katastrální mapě, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

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

pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro 

obnovu katastrálního operátu, 

e) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

f) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

g) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

h) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

i) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

2.4 Záznam podrobného měření změn 

ZPMZ slouží dle [1] jako podklad pro: 

• vyhotovení geometrického plánu, 

• pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a v SPI, které jsou spojeny s měřením v 

terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla, 

• chyby v katastru katastrálním úřadem. 

Záznam podrobného měření změn obsahuje níže uvedené části. 

• Popisové pole 

 - věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního ( dále jen „ČÚZK“) viz obr.2. 
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Obr. 2 Popisové pole ZPMZ 

 

• Náčrt 

 - obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů značkou, měřické 

sítě, dosavadního a nového stavu polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, dále 

čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů a mapové značky druhů pozemků, značky budov, 

ohrazení a oplocení a oměrné a jiné kontrolní míry, popřípadě další související údaje 

obsahu katastru. 

 

• Zápisník 

 – obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a nových 

bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

- může být nahrazen v případě použití technologie GNSS výstupem výpočetního protokolu 

ze zpracovatelského programu. 

 

• 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 a 

mezivýsledků s mezními hodnotami, 
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- 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 určených bodů, 

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

 

• Záznam výsledků výpočtu výměr parcel 

- vyplňuje se do tiskopisu ČÚZK, číslo geometrického plánu, název katastrálního území, 

označení listu katastrální mapy, 

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

výpočtu, 

- podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence, 

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

 

• Návrh zobrazení změny 

 - má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve výměnném formátu, 

- k bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice obrazu, které se od sebe 

v případě přizpůsobení změny mapě mohou lišit; souřadnice polohy jsou souřadnice určené 

geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami, souřadnice obrazu podrobného bodu 

polohopisu v katastrální jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v katastrální mapě, 

- v prostorech s analogovou mapou se souřadnice obrazu uvedou shodné se souřadnicemi 

polohy a návrh zobrazení změny se zde vyhotoví také v analogové podobě, a to na 

nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce, která obsahuje hlavičku s údaji o čísle 

geometrického plánu, katastrálním území, mapovém listu a měřítku katastrální mapy a 

podle povahy změny a formy katastrální mapy identické body nebo značky čtvercové 

souřadnicové sítě, zaměřené lomové body navrhovaných hranic, vytyčených nebo 

upřesněných dosavadních vlastnických hranic pozemků a hranic rozsahu věcného břemene 

nebo skupiny věcných břemen v místě, kde hranice rozsahu věcného břemene není shodná 

s hranicí pozemku, zobrazené ze souřadnic obrazu. 
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• Údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 

hranic 

- zpravidla pod popisovým polem se nachází text: „S průběhem a trvalým označení nových 

navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:“, 

- za textem se uvede jméno a příjmení osoby, která byla seznámena s průběhem a 

označením hranic pozemků, místo a datum seznámení s průběhem a označením hranic 

pozemků. 

2.5 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán dle [1] obsahuje tyto části. 

• Popisové pole 

 - umísťuje se vždy ve spodní části základního formátu geometrického plánu a v pravém 

dolním rohu geometrického plánu většího formátu, 

- uvádí se zde účel 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; název okresu, obce a katastrálního území 

a označení listu katastrální mapy; způsob označení nových hranic; údaj o ověření a 

potvrzení geometrického plánu. 

• Grafické znázornění 

- grafické znázornění nového a dosavadního stavu vychází ze stavu katastrální mapy, 

- vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, 

- používají se zejména tyto mapové značky: 

 a) tenká čára – plná pro dosavadní stav katastrální mapy, střídavá pro spornou 

hranici a čárkovaná pro zobrazení rámů mapových listů s popisem označení mapových 

listů, 

 b) velmi tlustá čára - pro nový stav hranic a vyznačení nových sluček, 

 c) značky - pro hraniční znak, pro vnitřní kresbu v rámci parcely (slučka), druhů 

pozemků a způsobů jejich využití, 
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 d) parcelní čísla - nová parcelní čísla se zvýrazní oválem, 

 e) rozsah nového věcného břemene – se vyznačí mapovou značkou č. 2.28, přitom 

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

shodná s hranicí pozemku, a šrafováním, 

- neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými tenkými 

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

se podélně škrtnou tenkou plnou čárou, 

- díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě nutnosti s použitím číselných 

indexů, 

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

bodů obsažených v seznamu souřadnic; pokud délku mezi lomovými body není možné 

změřit, uvede se v kulaté závorce délka vypočtená ze souřadnic, 

- grafické znázornění se orientuje k severu, pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se sever 

v geometrickém plánu šipkou a před ní písmenem S. 

• Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

- obsahuje údaje stanovené tiskopisem ČÚZK, 

- v dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle katastru; údaje o druhu a způsobu 

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

skutečnosti v terénu, 

- v porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným parcelám 

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

podle evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin, 

- u parcel zjednodušené evidence se uvede společně nebo, je-li to potřeba, jednotlivě u 

parcelního čísla původ těchto parcel. 

• 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 a kód 

kvality viz obr.3, 
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- u nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených v předcházejících 

záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo čísla zkrácená, obsahující 

na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného měření změn oddělené pomlčkou 

od vlastního čísla bodu, 

- umístí se na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického znázornění nebo 

tvoří samostatnou část geometrického plánu; podle potřeby se doplní dalším sloupcem se 

stručnou poznámkou. 

 

Obr. 3 Vzor seznamu souřadnic 

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

parcelám nového stavu 

- obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, popřípadě 

podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušejícího k tomuto 

kódu. 

 

2.6 Ověřování a potvrzení geometrického plánu 

Ověření GP 

Každý geometrický plán musí být dle [1] ověřen, že byl vyhotoven podle platných 

právních předpisů. Ověření se provede doložkou umístěnou v popisovém poli 

geometrického plánu “Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům”. Ověření se 

vyznačí v popisovém poli GP, a to na všech kopiích, v pravém dolním rohu titulní strany 



Lucie Koblihová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

2010                                                                                                                                      11 

 

ZPMZ, v pravém dolním rohu poslední strany protokolu o výpočtech. Ověření provádí 

úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který odpovídá za odbornou úroveň 

geometrického plánu. Úřední oprávnění udělí ČÚZK osobě, která má ukončené 

vysokoškolské zeměměřické vzdělání s titulem inženýr a vykonala nejméně pět let praxe v 

činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění.  

 

Potvrzení GP 

O potvrzení geometrického plánu žádá dle [1] jeho ověřovatel příslušný katastrální 

úřad žádostí viz obr 4. Potvrzení geometrického plánu znamená, že katastrální úřad 

prověřil správnost očíslování všech parcel dosavadního i nového stavu údajů katastru 

nemovitostí a současně přezkoumal správnost a úplnost náležitostí geometrického plánu a 

jeho příloh včetně dokladů o dosažené přesnosti výsledku zeměměřických činností, dále 

prověřil, zda plán vychází z výsledků zeměměřických činností v terénu, zda ověřovatel 

geometrického plánu je skutečně nositelem úředního oprávnění a je zapsán v seznamu 

úředně oprávněných zeměměřických inženýrů a zda jeho úřední oprávnění mělo v době 

ověřování platnost. Neshledá-li katastrální úřad nedostatky, potvrdí geometrický plán bez 

zbytečného prodlení. Geometrický plán potvrzuje pověřený zaměstnanec katastrálního 

úřadu uvedením svého jména, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním 

znakem, datem, položkou knihy geometrických plánů a svým podpisem. 
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Obr. 4 Vzor žádosti o potvrzení GP 

2.7 Technologie GNSS 

Globální družicové navigační systémy (angl. Global Navigation Satellite Systems, 

GNSS) jsou dle [6] schopné s omezeným počtem umělých družic Země zajistit pokrytí 

celého povrchu zemského navigačními signály a umožňují tak určovat polohu kdekoliv na 

Zemi. Hlavní výhodou GNSS je, že umožňují určovat polohu v jednotném souřadnicovém 

systému společném pro celou zeměkouli. Tyto systémy pracují 24 hodin denně, bez ohledu 

na počasí a denní nebo roční dobu. 

2.8 Technické požadavky měření bodů určovaných technologií GNSS 

• Při měření a zpracování výsledků měřických prací za použití technologií 

využívajících GNSS se dle [4] musí používat takové přijímače GNSS, 

zpracovatelské výpočetní programy a měřické postupy, které zaručují požadovanou 

přesnost výsledků provedených měřických a výpočetních. Při měření i početním 

zpracování je nutné dodržovat zásady uvedené v dokumentaci pro příslušné 

přístroje i pro použitý zpracovatelský program. K měření je možné využít signály 

všech zprovozněných a správně fungujících družic všech dostupných globálních 
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navigačních družicových systémů, které jsou založeny na obdobném principu jako 

americký systém GPS-NAVSTAR. 

• Poloha bodu musí být určena buď ze dvou nezávislých výsledků měření pomocí 

technologie GNSS, nebo jednoho výsledku měření technologií GNSS a jednoho 

výsledku měření polární metodou. Opakované měření GNSS musí být nezávislé a 

musí být tedy provedeno při nezávislém postavení družic. 

2.9 Geodetické referenční systémy 

 Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu jsou dle [2] : 

a) Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS84), který je určen: 

• technologiemi kosmické geodézie, které jsou součástí programů monitorovacího a 

zpracovatelského centra správce systému,  

• souborem rovinných souřadnic bodů vztažených ke světovému geodetickému 

referenčnímu systému, epoše G873,  

• elipsoidem světového geodetického systému 1984 s konstantami a = 6378137 m, f 

= 1:298,257223563, kde "a" je délka hlavní poloosy a "f" je zploštění. 

b) Evropský terestrický referenční systém (ETRS), který je určen: 

• technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí programů 

mezinárodních zpracovatelských center, 

•  referenčním rámcem vybraných bodů geodetických základů, jejichž pravoúhlé 

geocentrické souřadnice byly vztaženy k evropskému terestrickému referenčnímu 

rámci epoše 1989.0, 

• elipsoidem geodetického referenčního systému 1980 s konstantami a = 6378137 m, 

f = 1:298,257222101, kde "a" je délka hlavní poloosy a "f" je zploštění.  

c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),je určen : 

• Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397,15508 m, b = 6356078,96290 m, 

kde "a" je délka hlavní poloosy, "b" je délka vedlejší poloosy, 

• Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze, 

• souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. 

d) Katastrální souřadnicový systém gusterbergský, 

e) Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský, 

f) Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv), 
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g) Tíhový systém 1995 (S-Gr95), 

h) Souřadnicový systém 1942 (S-42/83). 

2.10 Česká síť permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS) 

CZEPOS poskytuje dle [5] uživatelům technologie GNSS korekční data pro přesné 

určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický 

úřad jako součást geodetických základů České republiky.  

CZEPOS lze využít pro přesnou navigaci v dopravě, v záchranných systémech, pro 

přesnou lokalizaci objektů v terénu a jejich následné začlenění v geografických 

informačních systémech. Nachází široké uplatnění v zeměměřictví a katastru nemovitostí – 

zaměřování nebo vytyčování vlastnických hranic, určování souřadnic geodetických bodů, 

mapování apod. 

CZEPOS obsahuje na území České republiky 27 rovnoměrně rozmístěných 

permanentních stanic viz obr. 5. Jsou umístěny na budovách katastrálních pracovišť. 

Přístup ke službám a produktům CZEPOS je umožněn pouze registrovanému 

uživateli. 

 

 

Obr. 5 Přehled instalovaných stanic sítě CZEPOS 

 



Lucie Koblihová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

2010                                                                                                                                      15 

 

3 ZAMĚŘENÍ ZMĚNY PRO ROZDĚLENÍ POZEMKU V TERÉNU 

Měření změny v terénu předchází získání podkladů pro vyhotovení geometrického 

plánu a následná rekognoskace terénu. 

3.1 Vyhledání podkladů 

Před začátkem měření je nutné získat z příslušného katastrálního pracoviště podklady 

pro vyhotovení GP. Mapa katastrálního území Hulín je digitální, bylo tedy požádáno 

elektronickou formou katastrální pracoviště v Kroměříži o zaslání výřezu mapy ve 

výměnném formátu *.vfk viz obr. 6. Zároveň bylo na žádost přiděleno číslo záznamu 

podrobného měření změn 2565 a dvě nová poddělení 1462/7 a 1462/8 na dotčenou 

kmenovou parcelu 1462/1. 

 

 

 

Obr. 6 Ukázka výřezu mapy ve výměnném formátu  
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3.2 Rekognoskace terénu a zaměření změny 

Po příjezdu na místo byla provedena rekognoskace terénu, kterou byla zjištěna 

poloha a stabilizace zaměřovaných bodů nutných pro rozdělení pozemku. Byla zvolena 

poloha pomocného měřického bodu a bodů pro připojení v mapě do systému JTSK. 

Pomocný měřický bod 4001 byl nejprve zaměřen technologií GNSS, následně byla 

použita k měření totální stanice NIKON NPL 352. Po jejím urovnání na stanovisku byly 

zaměřeny body připojení a podrobné body polární metodou. Poté byly podrobné body 

zaměřeny pásmem. Před odjezdem byl ještě jednou pomocí GNSS zaměřen pomocný 

měřický bod 4001.  

3.2.1 Použité pomůcky a postup zaměření změny 

Pro měření byly použity níže uvedené přístroje a pomůcky.  

• GNNS stanice Trimble R8 je přístroj, který zahrnuje GNSS anténu a přijímač, 

vnitřní rádio s možností vysílání nebo vnitřní GSM modul a baterii v lehké robustní 

jednotce. Ta je vhodná jako RTK rover, kde je vše umístěno na výtyčce. Přijímač 

Trimble R8 poskytuje celkem 72 kanálů pro příjem GNSS L1/L2/L5 a Glonass 

L1/L2 signálů a podporuje záznam GNSS surových dat do kontroleru pro 

postprocesní zpracování. Další částí je kontroler Trimble TSC2, který poskytuje 

jednoduchý, lehce použivatelný software na bázi Windows. Pro rychlou a 

jednoduchou práci slouží barevný grafický dotykový displej, kde grafické 

zobrazení poskytuje informace v reálném čase viz obr. 7 a obr. 8. 

 

Obr. 7 Přijímač Trimble R8  



Lucie Koblihová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

2010                                                                                                                                      17 

 

 

Obr. 8 Kontroler Trimble TSC2 

 

• Totální stanice NIKON NPL 352 je elektronická pulsní laserová totální stanice s 

interní pamětí vybavená alfanumerickou klávesnicí a grafickým LCD displejem v 

obou polohách. Umožňuje měřit bez použití odrazného hranolu až do vzdálenosti 

200m. Tento přístroj obsahuje zabudovaný software pro provádění měření v 

souřadnicích, výpočet vytyčovacích prvků, měření odsazené délky apod. viz obr. 9. 

Technické parametry totální stanice NIKON NPL 352: 

Zvětšení dalekohledu: 26x 

Zorné pole: 1°30´ (2,6m na 100m) 

Zaostřovací vzdálenost: min 1,6m 

Doba měření: 1,6s 
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Měření délek:   na hranol -  přesnost  ± (3 + 2 ppm x D) mm  

     - dosah  1,6m až 5000m   

   bez odrazu - přesnost ± (3 + 3 ppm x D) mm 

     - dosah  1,6m až 200m 

Měření úhlů:  přesnost ± 5´´ 

 

Obr. 9 NIKON NPL 352 

Další použité pomůcky;: 

• odrazný hranol, 

• stativ, 

• ocelové 50m pásmo. 

 

Postup zaměření změny: 

1) rekognoskace terénu, 

2) volba měřického bodu a jeho stabilizace měřickým hřebem, 

3) měření stanoviska technologií GNSS, 

4) měření podrobných bodů polární metodou totální stanicí NIKON NPL 352 

s orientací na kostel Hulín, 

5) měření kontrolních oměrných ocelovým pásmem, 

6) opakované zaměření stanoviska (GNSS). 
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4 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT A VYHOTOVENÍ 

GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

 

Naměřené data technologií GNSS byly do počítače přeneseny pomocí programu 

Trimble Survey Controller a ostatní naměřené hodnoty byly exportovány z totální stanice 

NIKON. Naměřené údaje jsou uvedeny v zápisníku viz příloha č. 3, který je součástí 

ZPMZ. Zpracovány byly pomocí programu GEUS. Tento program obsahuje všechny 

základní výpočty pro zpracování geometrických plánů. Veškeré výpočty jsou 

dokumentovány výpočetním protokolem s možností kontroly s mezními odchylkami, které 

stanoví vyhláška č. 26/2007 sb., ve znění pozdějších předpisů, pro práci v Katastru 

nemovitostí. 

Pro vypracování tabulek GP byl použit program GEOMETR, pro tisk program 

GEUSprint, které lze označit za nadstavby programu GEUS. 

Grafické znázornění geometrického plánu a náčrt ZPMZ byly vytvořeny v programu 

Microstation V8 XM. 

 

Ukázka stažených naměřených dat z totální stanice NIKON : 
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4.1 Zpracování záznamu podrobného měření změn 

 

Protokol o výpočtech 

• Výpočet podrobných bodů 

Výpočet byl proveden polární metodou ze známého stanoviska 4001 (určeno technologií 

GNSS) viz obr. 10. Orientace byla určena na trigonometrický bod 4516-13 kostel Hulín, 

viz příloha č.5. Vypočteny byly body změny a byl proveden kontrolní výpočet identických 

bodů 365-23, 563-2 a 1003-1.  Podrobné body byly vypočteny v metrech, zaokrouhleny na 

2 desetinná místa. Byly určeny v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. 

Všechny body mají kód kvality 3, tj. souřadnice byly určeny se střední souřadnicovou 

chybou m x,y ≤ 0,14 m. 

 

 

Obr. 10 Detail připojení 
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• Vyrovnání do přímky 

Bod je vyrovnán na řídící přímku tím, že je z něj na ni spuštěna kolmice a za vyrovnané 

souřadnice jsou vzaty souřadnice paty kolmice. Tato metoda byla využita pro vyrovnání 

bodů 5 a 6 na dosavadní hranici mezi body 365-25 a 265-75 viz obr. 11. 

 

 

Obr. 11 Detail vyrovnání do přímky 

 

• Konstrukční oměrné 

Úloha dopočítává souřadnice všech lomových bodů na pravoúhlých objektech zaměřených 

oměrnými mírami k dvěma bodům se známými souřadnicemi. Touto metodou byl 

dopočítán bod 7, který nebylo možno zaměřit polární metodou. 

 

• Výpočet výměr 

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

kvality 3, proto budou všechny výměry parcel označeny kódem způsobu určení výměry 2.   

 

• Kontrolní oměrné 

Při kontrolních oměrných byly porovnány vzdálenosti určené ze souřadnic a měřené 

vzdálenosti v terénu.  
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K protokolu o výpočtech se dále přikládá: 

- Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

- Protokol určení podrobných bodů technologií GNSS, viz příloha č. 3. 

 

Popisové pole, viz příloha č. 1. 

 

Náčrt, viz příloha č. 2. 

4.2 Zpracování geometrického plánu 

Seznam souřadnic 

Z programu GEUS byly exportovány souřadnice bodů nové hranice a kontrolních bodů, 

které byly umístěny v levé horní části geometrického plánu a byl vytvořen 

 

Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí  

• Dosavadní stav 

- označení pozemku parcelním číslem, výměra parcely, druh pozemku, 

• Nový stav 

-označení pozemku parcelním číslem, výměra parcely, druh pozemku a způsob využití, 

způsob určení výměr, díl přecházející z pozemku označeného v katastru nemovitostí, číslo 

listu vlastnictví a výměra dílu. 

 

Popisové pole 

V programu GEOMETR byly do vzorové tabulky pro popisové pole doplněny údaje (číslo 

GP, katastrální území, list mapy…) týkající se konkrétního geometrického plánu             

viz obr. 12.  

 



Lucie Koblihová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

 

2010                                                                                                                                      23 

 

 

Obr. 12 Popisové pole GP 

Grafické znázornění 

Do původní mapy byly zakresleny dvě nové parcely tlustou čarou. Jednotlivé parcely 

se označily novým parcelním číslem umístěným v ovále. Byly vyznačeny čísla bodů, které 

jsou uvedeny v seznamu souřadnic a délky mezi lomovými body nově určovaných hranic 

viz příloha č. 4. 

 

Návrh zobrazení změny 

Po dokončení geometrického plánu byl vypracován návrh zobrazení změn, ten má 

vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve výměnném formátu. Ze zkušenosti je 

vypracováván ještě před samotnými tisky geometrického plánu, z důvodu vyladění 

drobných chyb. 

 

Obr. 13 Tvorba návrhu zobrazení změn 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo, vyhotovit návrh geometrického plánu na rozdělení 

pozemku v katastrálním území Hulín. Od katastrálního úřadu byly na žádost zaslány 

podklady pro jeho vyhotovení, v podobě počítačového souboru *.vfk a bylo přiděleno číslo 

ZPMZ a poddělení na dotčenou parcelu. 

Veškerá měření i zpracování výsledků byla provedena v souladu s vyhláškou 

26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhovují kritériím přesnosti podrobného 

měření a souřadnic podrobných bodů. 

Návrh geometrického plánu byl vyhotoven tak, aby po ověření a potvrzení mohl být 

součástí listin pro vklad do katastru nemovitostí. 
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7 SEZNAM OBRÁZKŮ  

 

Obr. 1 Zaměřovaná oblast 

Obr. 2 Popisové pole ZPMZ 

Obr. 3 Vzor seznamu souřadnic 

Obr. 4 Vzor žádosti o potvrzení GP 

Obr. 5 Přehled instalovaných stanic sítě CZEPOS 

Obr. 6 Ukázka výřezu mapy ve výměnném formátu  

Obr. 7 Přijímač Trimble R8  

Obr. 8 Kontroler Trimble TSC2 

Obr. 9 NIKON NPL 352 

Obr. 10 Detail připojení 

Obr. 11 Detail vyrovnání do přímky 

Obr. 12 Popisové pole GP 

Obr. 13 Tvorba návrhu zobrazení změn 
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8 SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Záznam podrobného měření změn 

2. Polní náčrt 

3. Výpočetní protokol 

4. Geometrický plán 

5. Místopis bodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


