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Anotace 

 

V předloţené bakalářské práci je zpracování geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku v katastrálním území Štěpánkovice. Jde zde zmínka o historickém vývoji, dále 

obecné zásady při jeho tvorbě a samotné vypracování geometrického plánu. Výsledkem je 

vyhotovená dokumentace pro zápis do katastru nemovitostí.   

 

 

Klíčová slova: geometrický plán, rozdělení pozemku, katastr nemovitostí 

 

 

 

Summary 

 

 The presented Bachelor thesis deals with creating a survey sketch for dividing of 

the land in cadastral district Štěpánkovice. Historical development, next general principles 

of its formation and the preparation of survey sketch are mentioned here. The result is 

documentation prepared to be written to real estate cadastre. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BPEJ  bonitované půdně ekologické jednotky 

ČÚGK  Český úřad geodetický a kartografický 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM  digitální katastrální mapa  

GNSS  globální druţicový navigační systém  

GP  geometrický plán 

KMD  katastrální mapa digitalizovaná 

PPBP  podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI  soubor geodetických informací 

SPI  soubor popisných informací 

ZPBP  základní polohové bodové pole 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn
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1 ÚVOD 

Náplní této bakalářské práce je zpracování geometrického plánu. Přesněji se jedná  

o geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Štěpánkovice.  

Tato bakalářská práce má několik částí. V první části je zmínka o historickém 

vývoje geometrického plánu, kde je například popis toho jak kdysi tyto geometrické plány 

vypadaly, jak a na co se vyhotovovali, v jaké barevné škále byly tvořeny a v jaké různé 

názvy nesly. V další části je především vyhláška č.26/2007 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, podle které se dnešní geometrické plány vyhotovují. A to od obsahu a náleţitostí 

geometrického plánu, záznamu podrobného měření změn přes výpočetní práce aţ  

po ověření a potvrzení geometrického plánu. Tato vyhláška je právním předpisem  

pro dodrţování postupů při tvorbě geometrických plánu proto, aby se předešlo 

nesprávnosti při vyhotovování. Vypracování samotného geometrického plánu  

pro rozdělení pozemku je uvedeno v další části. Zde je přesný popis toho jak  

se postupovalo při tvorbě geometrického plánu. Začíná se vyhledáváním podkladů, poté 

rekognoskací v terénu a samotným zaměřením změny. Dále jsou zde uvedeny pouţité 

měřické přístroje, pomůcky a programové vybavení. Nesmí chybět zpracování 

geometrického plánu a to popisové pole, grafické znázornění, výkaz dosavadního a nového 

stavu údajů katastru nemovitostí, seznam souřadnic a záznam podrobného měření změn. 

Poslední část obsahuje závěr, zdroje, ze kterých bylo čerpáno k tvorbě této bakalářské 

práci, seznam obrázků, tabulek a přílohy, mezi které patří geometrický plán a záznam 

podrobného měření změn. 
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2 GEOMETRICKÝ PLÁN 

2.1 Definice geometrického plánu 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných 

listin ke změnám podle §73 odst. 1 vyhl. č 26/2007 Sb. a spolu se záznamem podrobného 

měření změn je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací  

a souboru popisných informací. [1] 

 

„Geometrický plán se vyhotovuje pro: 

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

o případ, kdy její nový průběh nelze ztotoţnit s průběhem parcely zobrazené 

v katastrální mapě, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

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

budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téţe parcele 

nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru, s výjimkou drobných 

staveb 

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

nejsou vyuţity pro obnovu katastrálního operátu, 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

g) opravu geodetického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesněné údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

Podklady pro vyhotovení GP: 

- údaje SGI a SPI 

- mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

- další podklady:   
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 ZPMZ 

 údaje o bodech ZPBP, zhušťovacích bodech a bodech PPBP 

 údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického 

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

v katastru obsaţeny.“ [1] 

2.2 Historický vývoj geometrického plánu 

Princip geometrického plánu vznikl roku 1883, kdy byl vydán zákon č. 83/1883 

říšského zákoníku o Evidenci katastru daně pozemkové. Ten stanovil, ţe katastrální operát 

se musí udrţovat v souladu se skutečným stavem. Provedenou změnu si musely 

pozemková kniha a stabilní katastr sdělovat. Tuto ohlašovací povinnost měli i soudy  

a ostatní státní správy. Geometrický plán vznikl z důvodu jednoznačného geometrického, 

polohového a rozměrového určení změny údajů ve Stabilním katastru. [2] 

Postupně vznikly a zanikaly speciální předpisy definující přesnostní, formální  

a obsahové parametry geometrického plánu v souladu s moderními technickými 

moţnostmi a technologickými postupy. Měnila se také terminologie geometrického plánu. 

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

geometrický situační plán. Název se ustálil se vznikem evidence nemovitostí v roce 1964. 

Podoba geometrického plánu se také měnila. Stejnopisy byly vyhotovovány ručně jako 

originály. Kreslícím materiálem byly ručně třené tuše. Původní stav a konstrukční čáry  

se v grafické části geometrické plánu znázorňovaly tence černě a nový červeně. 

Konstrukční a oměrné míry modře a měřické přímky tečkovaně černě. [2] 

Roku 1975 byla vydána bývalým ČUGK směrnice číslo 400/1975 – 22  

pro vyhotovování geometrického plánu a vytyčování hranic pozemků, která v §7 stanovila 

zásadu jednobarevnosti. Tuto zásadu převzala i současná právní úprava. [2] 
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2.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu  

Geometrický plán dle [1] má tyto náleţitosti: 

a) popisové pole 

b) grafické znázornění 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

d) seznam souřadnic 

e) výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

2.3.1 Popisové pole 

Popisové pole se umísťuje ve spodní části základního formátu GP a v pravém dolním 

rohu GP většího formátu. (Obrázek č. 1) 

V popisovém poli se uvádí: 

a) účel geometrického plánu, 

b) číslo geometrického plánu, které je sloţené z čísla záznamu podrobného měření 

změn, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného 

letopočtu, 

c) u vyhotovitele geometrického plánu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu 

fyzické osoby, nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele – fyzické 

nebo právnické osoby,  

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

e) způsob označení nových hranic, pokud je jednotná, jinak se uvede u jednotlivých 

bodů v poznámce seznamu souřadnic, 

f) údaje o ověření a potvrzení geometrického plánu nebo KMD. 

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

čísla mapového listu uvádí DKM. 
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Obrázek č. 1- Vzor popisového pole 

 

2.3.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy. Vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost 

kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení, přičemţ se vţdy 

pouţijí platné mapové značky. Kontrolní body, které jsou od změny značně vzdáleny, 

mohou být znázorněny schematicky.  

V grafickém znázornění se pouţijí tyto mapové značky: 

a) tenká čára 

1. plná pro dosavadní stav katastrální mapy, 

2. střídavá pro spornou hranici a pro zobrazení rozsahu právních vztahů  

k nemovitostem,  

3. čárkovaná pro zobrazení rámů mapových listů, přitom při čáře se uvede 

označené mapových listů, 

b) velmi tlustá čára 

1. plná pro nový stav hranic a vyznačení nových sluček, 

2. střídavá pro nový stav hranice jako v písmenu, 
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c) nová parcelní čísla se zvýrazní oválem a parcelní čísla z mapových podkladů  

se uvedou v kulaté závorce, 

d) značky druhu pozemků a způsobů jejich vyuţití  

Neplatný stav hranic pozemků se zruší dvěma krátkými tenkými plnými čarami, 

které jsou vyznačené kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a mapové značky se 

podélně škrtnou tenkou plnou čarou. 

Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, popřípadě s pouţitím číselných 

indexů. 

V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově 

vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsaţených v seznamu souřadnic. Grafické 

znázornění se orientuje k severu. 

 

2.3.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí 

 
Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem Úřadu. (Obrázek č. 2) 

V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu  

a způsobu vyuţití pozemku, typu stavby a způsobu vyuţití stavby se uvedou v novém 

stavu podle skutečnosti v terénu. 

V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným 

parcelám přidají údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení 

dílů parcel podle evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin.  
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Obrázek č. 2 – Vzor výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN 

 

2.3.4 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 a kód 

kvality. U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených 

v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo čísla 

zkrácená, obsahující na prvém místě číslo příslušného ZPMZ oddělené pomlčkou  

od vlastního čísla bodu. Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí se v místím 

systému. Druh systému se uvede u nadpisu „Seznam souřadnic“. 

Seznam se umístí na vhodně zvolené volné místo geometrického plánu poblíţ 

grafického znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. Podle potřeby se 

doplní dalším sloupcem se stručnou poznámkou. 
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2.3.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů o 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. 

 

2.4 Součinnost při vyhotovování geometrického plánu 

„K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad  

a) přidělí číslo ZPMZ, podle potřeby parcelní čísla nových parcel a čísla bodů 

podrobného polohového bodového pole, pokud budou takové body zřízeny a 

b) poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu nebo  

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

V případě pochybností, zda osoba, která vyhotovuje GP, je odborně způsobilá, můţe 

katastrální úřad při poskytování podkladů poţadovat předloţení dokladu prokazujícího 

způsobilost podle zákona o zeměměřictví.“ [1] 

 

2.5 Záznam podrobného měření změn 

Nově vyhotovovaný ZPMZ je podkladem dle [1]: 

a) pro vyhotovení GP 

b) 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 

nebo 

c) pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 
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2.5.1 Náležitosti ZPMZ 

ZPMZ má dle [1] tyto náleţitosti: 

a) popisové pole, 

b) náčrt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpočtech, 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel, 

f) návrh zobrazení změny, 

g) údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 

hranic, 

 

 

a) popisové pole (Obrázek č. 3) 

- Věcné a formální náleţitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Úřadu. 

- ZPMZ se číslují v rámci katastrálního území v jedné číselné řadě v rozsahu 0001 aţ 

9999. 

Obrázek č. 3 – Vzor popisového pole ZPMZ 
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b) náčrt 

- obsahuje: 

 zobrazení bodů geometrického základu 

 identické body 

 měřickou síť 

 rám s označením listů katastrální mapy 

 způsob označení lomových bodů hranice 

 čísla bodů 

 označení dílů 

 mapové značky druhu pozemků 

 značky budov 

 ohrazení a oplocení 

 oměrné a jiné kontrolní míry 

 další související údaje obsahu katastru 

 

- náčrt má formální náleţitosti grafického zobrazení geometrického plánu 

- vyhotovuje se ve vhodném měřítku 

- na okraji náčrtu se můţe vykreslit detail 

- vzdálené body se vyznačí schematicky 

- významnější obsah zvýrazněn 

- náčrt má formát A4 

 

c) zápisník 

- obsahuje: 

 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. 

- zápisník, obsahující měřené údaje můţe být nahrazen v případě pouţití technologie 

GNSS výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu. 
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d) protokol o výpočtech 

- obsahuje: 

 seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy pouţitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů 

a výměr, 

 údaje o pouţitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosaţených 

výsledků a 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 určených bodů, 

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

 

- seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje: 

 úplné číslo bodu, 

 souřadnice obrazu a polohy v pořadí Y, X, 

 kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového 

určení, 

 případnou poznámku. 

 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (Obrázek č. 4)  

- obsahuje: 

 číslo GP nebo ZPMZ, pokud se nezhotovuje GP, a 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 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 
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Obrázek č. 4 – Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

 

f) návrh zobrazení změny 

- má vţdy elektronickou formu a tvoří jej data ve výměnném formátu 

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

v případě přizpůsobení změny mapě lišit 

- v prostorech s analogovou mapou se návrh zobrazení změny vyhotoví také 

v analogové podobě, a to na nesráţlivé, bezbarvé a průsvitné podloţce 

 

 

g) přiřazení a napojení změny 

- provádí se zpravidla shodnostní, popřípadě afinní transformací na identické body 
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2.6 Výpočetní práce 

„Poloha podrobných bodů se určí z podrobných bodů určených v předchozích ZPMZ 

a z bodů geometrického základu. 

Výměry nových a změněných parcel a jejich dílů se určí 

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

lomových bodů, které jsou vloţenými body na přímých hranicích, bez ohledu na 

jejich kód kvality; způsob určení výměry se označí kódem 2, 

b) jiným číselným způsobe, tj. z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním 

systému; způsob určení výměry se označí kódem 1, 

c) ze souřadnic lomových bodů, z nichţ nejméně jeden lomový bod, který není 

vloţeným bodem na přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality 5 aţ 8; způsob 

určení výměry se označí kódem 0, nebo 

d) graficky.“ [1] 

 

2.7 Ověření geometrického plánu 

Ověření vyznačí ověřovatel dle [1] předepsaným způsobem v popisovém poli GP,  

a to na všech stejnopisech. 

Pod otisk razítka ověřovatele se připojuje podpis, datum ověření a číslo evidence 

ověřovaných výsledků. 

 

2.8 Potvrzení geometrického plánu 

„O potvrzení geometrického plánu poţádá písemně ověřovatel katastrální úřad  

na tiskopisu Úřadu nebo na tiskovém výstupu z počítače. Přílohou ţádosti o potvrzení jsou 

nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. 

Před potvrzením geometrického plánu katastrální úřad zkontroluje, zda je vyhotoven 

pro některý z účelů a zda nemá jiné vady. Katastrální úřad potvrdí geometrický plán, 
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pokud v něm nebyla zjištěna vada při přezkoumání a je-li v souladu s údaji záznamu 

podrobného měření změn. Údaje o potvrzení geometrického plánu obsahují číslo řízení, 

datum, jméno, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného potvrzováním geometrických 

plánů a otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. Jeden stejnopis geometrického 

plánu a záznam podrobného měření změn se ponechá na katastrálním úřadu pro další 

vyuţití, ostatní stejnopisy se vrátí ověřovateli. 

Geometrický plán, u kterého byly zjištěny vady, katastrální úřad nepotvrdí a 

geometrický plán se záznamem podrobného měření změn vrátí ověřovateli s písemným 

odůvodněním.“ [1] 
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3 VYPRACOVÁNÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Změna, která byla zaměřena, se nachází v katastrálním území Štěpánkovice.  

Tato obec je částí Hlučínska a leţí v kopcovitém terénu. Štěpánkovice leţí v nadmořské 

výšce 270 m. n. m. Jsou vzdáleny 10 km od polských hranic a 13 km od okresního města 

Opava.  

 

3.1 Vyhledávání podkladů 

Jeden ze základních bodů pro vyhotovení GP pro rozdělení pozemku je vyhledávání 

podkladů pro dané území.  

Jelikoţ mapa k. ú. Štěpánkovice je v digitální formě – DKM  poţádala  

jsem katastrální pracoviště v Opavě o zaslání výřezu katastrální mapy ve výměnném 

formátu (Obrázek č. 5), číslo záznamu podrobného měření změn a čísla dvou poddělení  

p. č. 2121.   

Katastrální pracoviště v Opavě zaslala elektronickou formou tyto přidělené údaje: 

 výřez DKM ve formátu *.vfk 

 číslo ZPMZ 1134 

 rezervovaná parcelní čísla 2121/1 a 2121/2 

Dále jsem si vyhledala na stránkách ČUZK místopisy ZPBP a PPBP pro připojení 

změny do S-JTSK. 
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Obrázek č. 5 – Výřez KM ve formátu *.vfk 

 

3.2 Rekognoskace terénu a zaměření změny 

Další důleţitou častí, která byla provedena je rekognoskace terénu. Po příjezdu  

na dané místo jsem podle místopisů a přehledu sítě PPBP vyhledala body, které  

jsem pouţila pro připojení změny do S-JTSK. Jednalo se o trigonometrické body  

č. 927190180 (kostel), č. 9271932360 (ţulový kámen), č. 927190360 (ţulový kámen)  

a bod PPBP č. 134000004039. Také jsem v dané lokalitě vyhledala bod PPBP  

č. 134000000980 označený znakem z plastu, který jsem pouţila jako stanovisko 

pro zaměření změny z důvodu toho, ţe jeho poloha byla vyhovující a také byla dobrá 

viditelnost na všechny body geometrického základu. Polohu tohoto bodu jsem ověřila 

pomocí oměrných měr z místopisu. 

Zaměření změny jsem provedla následujícím způsobem. Nejprve jsem si na 

stanovisku č. 134000000980 postavila stroj, který jsem urovnala do vodorovné polohy  

a zcentrovala nad bod. Dále jsem se připojila na body geometrického základu.  
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Poté jsem začala s vlastním měřením na body měřické sítě KPÚ a to na body  

č. 134007390005 (sl. plotu), č. 134007390001 (sl. plotu), č. 134005700006 (kolík),  

č. 134009240804 (oc. hřeb) a na podrobný bod změny bod č. 1 stabilizován znakem 

z plastu. Všechny naměřené hodnoty jsem ukládala do vnitřní paměti přístroje. Poslední 

práci v terénu bylo naměření kontrolních oměrných měr. 

 

3.3 Použité měřické přístroje a pomůcky 

Pro měření bylo pouţito tyto přístroje a pomůcky: 

a)  totální stanice firmy Topcon typ GPT-9000 (Obrázek č. 6) 

- tento geodetický přístroj umoţňuje bezhranolové měření délek do vzdálenosti aţ 

2000 m. Také má velký vestavěný grafický dotykový displej, který usnadňuje 

ovládání totální stanice.  

 

Technické parametry: 

Dalekohled: 

 zvětšení: 30× 

 délka: 165 mm 

 zorné pole: 1° 30´ 

 minimální délka zaostření: 1,3 m 

Délkové měření: 

 na jeden hranol: 1,5 – 3000 m 

 bezhranolové měření: 1,5 – 2000 m 

Přesnost délkového měření: 

 na jeden hranol: ± 2 mm + 2 ppm 

 bezhranolové měření: ± 5-10 mm + 10 ppm 
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Přesnost úhlového měření: 

 1´´ (0,3 mgon) 

 

 

Obrázek č. 6 – Totální stanice Topcon GPT-9000 

 

b) odrazný hranol firmy Topcon 

c) dřevěný stativ 

d) ocelové pásmo 
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3.4 Zpracování geometrického plánu 

Tato část byla nejrozsáhlejší, co se týče práce. Především bylo třeba všechny 

naměřené data exportovat z přístroje do počítače. Ty dále byly zpracovány v programu 

GEUS.  

První byly vypočteny souřadnice podrobných bodů. Pro výpočet byla pouţita polární 

metoda, která měla stanovisko 980. Jelikoţ body 739-1, 739-5, 570-6 a 924-804 jsou body 

měřické sítě KPÚ, tzn., ţe jejich poloha uţ byla určena, tak provedena polární metoda byla 

kontrolní. Byly ponechány původní body. Dále bylo třeba provést vyrovnání bodu 1  

do přímky mezi body 570-6 a 924-804. Při metodě kontrolních oměrných byly porovnány 

délky měřené a vypočtené ze souřadnic. Také byl proveden výpočet výměr. Všechny 

výpočty, které proběhly, byly ukládány do protokolu o výpočtech (Příloha č. 2). 

V tomto protokolu o výpočtech naleznete např.:  

- seznam souřadnic daných bodů,  

ve kterém jsou všechny body, které byly pouţity pro výpočty. Čísla bodů musí mít 

úplné číslo, dále souřadnice y, x a kód kvality popřípadě poznámku.  

Tabulka č. 1 – Seznam souřadnic daných bodů 

Seznam souřadnic daných bodů 

 

    Č.bodu             Y           X   kód kv.  Poznámka 

 

000927190180      485697.09  1083489.68  

000927190360      484904.21  1086363.06  

000927192360      485891.30  1086083.64   

134000000980      486249.37  1086306.76   

134000004039      486206.76  1086494.90 3       Měř.síť KPÚ 

134000450022      485012.92  1085774.55 3 

134001260014      484969.59  1085759.38 3 

134001260016      485004.37  1085771.30 3 

134001260017      485002.49  1085770.66 3 

134001260019      485004.29  1085771.54 3 

134001260020      485002.41  1085770.89 3 

134002700002      486410.68  1086426.57 3 

134005700006      486249.43  1086292.73 3 

134005700007      486175.21  1086231.86 3 

134007221011      484886.13  1085716.09 3 

134007310001      484550.59  1085612.96 3 

134007310004      484597.18  1085629.94 3 

134007310006      484604.94  1085632.20 3 

134007310007      484609.79  1085619.69 3 
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- zápisník podrobného měření.  

Zde je jako první bod uvedené stanovisko s výškou cíle a dále měřené body 

s hodnotami délky, výšky cíle, vodorovného úhlu a zenitové vzdálenosti. 

 

Tabulka č. 2 – Zápisník podrobného měření 

=== Zápisník podrobného měření ============================================= 

 

00000980                   1.600 

000927190180     0.000     1.600   0.0014    100.0000 * 

000927192360     421.952   1.600   52.2002   100.0000 *   

000927190360     0.000     1.600   90.3344   100.0000 *  

00004039         192.962   1.600   173.4996  100.0000 *  

 

07390005         88.634    1.600   224.6804  100.0000 *  

07390001         84.422    1.600   243.5874  100.0000 *  

05700006         14.004    1.600   387.4002  100.0000 *  

1                85.126    1.600   251.6956  100.0000 *  

09240804         174.330   1.600   247.5368  100.0000 * 

 

 

- kontrolní oměrné 

Tato metoda porovnává délky měřené a vypočtené ze souřadnic. Dále porovnává 

odchylky s mezními odchylkami.   

Tabulka č. 3 – Kontrolní oměrné 

== 9   Kontrolní oměrné ==================================================== 

                                   VYPOČTENÁ    MĚŘENÁ     ODCH     MEZNÍ 

  1340 0739 0005 -  1340 0739 0001     25.92     25.95     -0.03     0.33 

  1340 0739 0001 -  1340 1134 0001     10.81     10.80      0.01     0.29 

  1340 1134 0001 -  1340 0570 0006     93.38     93.43     -0.05     0.37 

  1340 0924 0804 -  1340 1134 0001     89.51     89.55     -0.04     0.37 

 

 

 

- výpočet výměr 

I zde nalezneme úplné čísla bodů se souřadnicemi x, y a kódem kvality. Na konci 

výpočtu výměry je označení parcely a vypočtená plocha v m
2
. 

Tabulka č. 4 – Výpočet výměr 

== 95 Výměry ================================================ 

 ------------------------------------------------------------- 

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

   1340 0739 0114                486356.48    1086392.80    3 

   1340 0924 0714      111.94    486442.63    1086464.27    3 

   1340 0767 0179       85.00    486508.01    1086518.59    3 

   1340 0924 0555       84.47    486572.60    1086573.03    3 
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   1340 0740 0011        8.99    486579.29    1086567.03    3 

   1340 0740 0005       25.82    486559.78    1086550.11    3 

   1340 0740 0004       24.59    486540.63    1086534.69    3 

   1340 0740 0021       74.56    486483.31    1086487.00    3 

   1340 0740 0020       11.99    486474.10    1086479.33    3 

   1340 0270 0002       82.50    486410.68    1086426.57    3 

   1340 0740 0017       20.74    486394.74    1086413.30    3 

   1340 0924 0804        5.93    486390.16    1086409.54    3 

   1340 1134 0001       89.51    486321.28    1086352.37    3 

   1340 0739 0001       10.81    486314.38    1086360.69    3 

   1340 0739 0587       11.83    486323.45    1086368.28    3 

   1340 0739 0112        1.88    486324.64    1086366.83    3 

   1340 0739 0114       41.09    486356.48    1086392.80    3 

 ------------------------------------------------------------- 

  Označení parcely (dílu) : 2121/1   plocha:    2931.29 m2   (kk:3) 

 

 

Protokol o výpočtech je součástí ZPMZ spolu se záznamem o výpočtu výměr parcel (dílů) 

a náčrtem. 

Další částí zpracování geometrického plánu bylo jeho grafické znázornění (Obrázek 

č. 7) a náčrt. U grafického znázornění byla změna vyznačena tlustou černou čarou a nově 

vzniklé parcely byly očíslovány novým parcelním číslem umístěné v oválu. Body uvedeny 

v seznamu souřadnic byly vyznačeny spolu s délkami mezi lomovými body nově určované 

hranice. Náčrt ZPMZ navíc obsahoval zobrazení bodů geometrického základu, způsob 

označení lomových bodů a značky oplocení. Seznam souřadnic zde není.  
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Obrázek č. 7 – Grafické znázornění 

 

Nedílnou součástí je výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitosti. 

Ten byl spolu se záznamem o výpočtu výměr parcel, popisovým polem, ZPMZ vytvořen 

v programu GEOMETR, kde byly do vzorových tabulek doplněné potřebné údaje.   

Výsledkem zpracování je konečná podoba GP. 
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3.5 Použité programové vybavení 

GEUS 15.5 

 Programový systém pro geodetické výpočty s moţností malého CAD pro tvorbu 

map velkých měřítek se specializací na práce v katastru nemovitostí. [3] 

 Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů  

a to ortogonální, polární metodu, metodu volného stanoviska, protínání z délek, směrů  

a zpět, kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné a dále výpočty základních typů 

polygonových pořadů. Všechny výpočty jsou zaznamenávány ve výpočetním protokolu 

s moţností kontroly mezními odchylkami a to podle návodů podle ZMVM nebo dle 

vyhlášky 190/1996 Sb. v nejnovějším znění. U polygonových pořadů zatím nejsou mezní 

odchylky kontrolovány. Výpočetní protokol lze během výpočtu editovat. Body, které jsou 

dotčené výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické části programu. [3] 

 Dále obsahuje téměř všechny značky dle mapového klíče. Kresbu lze dělit aţ do 64 

vrstev. Umoţňuje snadnou standardizaci struktury kresby v rámci firmy a hlavně  

pro vytváření map ve formátu VKM. Program podporuje vytváření mapových listů  

v S-JTSK. [3] 

 Kresbu lze exportovat do formátu DXF (např. AutoCAD, MicroStation …), VTX + 

STX (KOKEŠ, Geoplot …). Import kresby je moţný z formátu DXF a pomocí převodních 

tabulek lze importovat i DKM z formátu VKM nebo DXF. [3] 

 

 GEOMETR 14.0 

 Program pro poloautomatické vytváření, tisk a export tabulek geometrických plánů. 

Zpříjemňuje a zrychlí práci při výpočtech, vyrovnání ploch a jejich následné sestavení  

do tabulek GP. Na základě zadaných údajů provede automaticky výpočet a vyrovnání 

všech dílů na výměry původních parcel. V průběhu výpočtu jsou kontrolovány odchylky 

s ohledem na měřítko mapy. [4] 
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4 OVĚŘENÍ A POTVRZENÍ GEOMETRICKÉHO 

PLÁNU 

Ověření geometrického plánu provedl úředně oprávněný zeměměřický inţenýr 

předepsaným způsobem. 

O potvrzení geometrického plánu poţádal ověřovatel písemnou formou katastrální 

úřad v Opavě (Obrázek č. 8). Ţádost byla vyhotovena v programu GEOMETR, kde se 

doplnily potřebné údaje, jako je číslo GP, jméno a příjmení ověřovatele, adresa, telefon, 

datum a podpis ţadatele. Katastrální úřad nezjistil ţádnou chybu, proto tento GP potvrdil. 

 

Obrázek č. 8 – Žádost o potvrzení GP 
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku v katastrálním území Štěpánkovice. Parcela dotčena změnou byla rozdělena  

na dvě parcely. Změna byla připojena do S-JTSK s kód kvality 3. Veškeré práce, které 

souvisely s vyhotovením GP, proběhly v souladu s vyhláškou 26/2007 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Výsledkem zpracování je geometrický plán, který je předmětem 

zápisu do katastru nemovitostí. 
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