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Anotace 

V mé bakalářské práci, bylo hlavním úkolem vyhotovení geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku v katastrálním území Poruba. V první části mé bakalářské práce jsem 

se zabývala všeobecnou teorií geometrického plánu a zásadami při jeho zpracování. 

V druhé části je detailně popsán rozbor zpracování konkrétního geometrického plánu pro 

zápis do katastru nemovitostí. 

Klíčová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí, rozdělení pozemku.  

            

   

Summary 

 In my bachelory work, the main task was creating geometric plan for divided of 

land in cadastral  Poruba. In the first section of my work I did generally theory of 

geometric plan, principles and restriction in its creating.  The second section describes the 

analysis of processing concrete geometric plan for registration to estate cadastre. 

Keywords: geometric plan, estate cadastre, dividing of the land. 
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Seznam zkratek 

 
BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČR  Česká republika 

DKM  Digitální katastrální mapa 

GP  Geometrický plán 

KK  Kód kvality 

KN  Katastr nemovitostí 

KO  Katastrální operát 

k.ú.  Katastrální území 

p.č  Parcelní číslo 

PM  Položka měření   

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

SGI  Soubor geodetických informacích 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě 

SPI  Soubor popisných informacích 

Vfk  Výměnný formát katastru nemovitostí 

VKM  Výměnný formát katastrální mapy 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn  
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce bylo provést zaměření, rozdělení pozemku a následné 

vyhotovení geometrického plánu. Pozemek se nachází v kat.území Poruba, v obci Ostrava, 

okres Ostrava – město. 

 K vyhotovení geometrického plánu předchází několik činností, jako je zajištění 

dosavadního stavu, získání podkladů pro měření, připojení území na S-JTSK, samotné 

měření, zpracování a vyhotovení nového stavu. 

 Nemovitost dotčená změnou je v územním obvodu, kde státní správu katastru ČR 

vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. 

 V souboru geodetických informacích katastrálního operátu pro k.ú. Poruba je 

platnou katastrální mapou v digitální mapě (DKM). 

 

Obrázek č. 1 –Zaměřovaná oblast 
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2 Historie geometrického plánu   

  Historie geometrického plánu je úzce spojena vydáním patentu císaře Josefa II. ze 

dne 20. dubna 1785, který se stal podkladem pro první katastrální mapování v českých 

zemích – vznik Josefského katastru. Patent nařizoval, že všechny úrodné pozemky, ať 

dominikální či rustikální, se musí uvnitř hranic obcí zaměřit a zobrazit. Pro každou obec 

byly vyhotoveny seznamy, kde vedle popsání polohy a názvu pozemkové tratě byly 

uvedeny top.čísla pozemků, jména majitelů a výměry pozemků. Měření bylo velmi dobře 

zorganizováno, probíhalo velmi rychle a bylo dokončeno během 4 let. 

 Dalším zlomovým bodem bylo vydání císařského patentu Františka I. z roku 1817 o 

dani pozemkové – vznik stabilního katastru. Stabilní katastr postavený na zkušenostech 

poklidného, téměř neměnného stavu v organizaci, na jednu skutečnost zapomnělo – na 

potřebu pravidelné aktualizace katastrálního operátu. Okolnosti které měli vliv na náhlé 

změny ve společnosti a tím i na změny v obsahu katastru. Nutno dodat , že podstatná část 

mapového fondu stabilního katastru je v účelové modifikaci používána dodnes. 

 Z politického hlediska je zlomovým bodem rok 1848 – osvobození rolníků. Po 

zrušení nevolnictví mohl i prostý sedlák rozdělovat pozemkovou držbu na své potomky a 

nikoli ji předávat jenom prvorozenému synu. Rozdělování původních pozemků na 

řemenovité parcely které byly orientované zejména ve směru spádnice, aby každý 

z nových nabyvatelů měl kvalitnější i méně kvalitní část původního pozemku. Tyto parcely 

měli řadu hospodářsko – technických závad: špatná přístupnost mnohých pozemků, 

některé dokonce byly nepřístupné, měly nepravidelný tvar, zvýšenou náchylnost k vodní 

erozi. Vydáním zákona č. 92/1883 ř.z., snaha o scelování pozemků. Znamenalo další 

změny v obsahu operátu stabilního katastru. 

 Dalším momentem ovlivňující organizaci a strukturu stabilního katastru, byl prudký 

rozvoj průmyslu, ale i rozšiřování sídel o továrny. Tyto okolnost znamenaly další dělení 

pozemků komunikacemi. Rozhodujícím krokem k nápravě uvedených skutečností bylo 

vydání zákona č.83/1883 o evidenci katastru daně  pozemkové, který stanovil že katastrální 

operát se musí udržovat v souladu se skutečným stavem. Všichni držitelé pozemků 

obdrželi opisy, aby věděli jak je jejich majetek zapsán v katastru. Součastně zákon uložil 
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povinnost vyznačovat pozemkové a stavební parcely ve veřejných knihách 

(např.pozemkové knihy) shodně s operátem stabilního katastru. Jakákoliv provedenou  

změnu si musela vzájemně sdělovat  pozemková kniha a stabilní katastr, ohlašovací 

povinnost měly i soudy a úřady státní správy. Z této doby pochází princip geometrického 

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

určení změny údaje ve stabilním katastru. 

 Pozdější právní a technické předpisy upravující evidování nemovitostí, tj. zákon 

č.177/1927 Sb. o pozemkovém katastru, 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a v součastné 

době platný zákon 26/2007 Sb. modifikovaly geometrický plán. Souběžně vznikaly a 

zanikaly předpisy které definovaly přesnost, obsah a formální parametry geometrického 

plánu v souladu s moderními technickými možnostmi a technologickými postupy. 

V průběhu let se existence geometrického plánu vyvíjela a měnil odborný název i podoba 

vlastního geometrického plánu. Postupně byl geometrický plán označován jako situační 

plán, geometrovský plán, geometrický plán, geometrický polohový plán, geometrický 

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

polohopisný plán doplněný výškovými kótami podrobných bodů, geometrický 

(oddělovací) plán. Název geometrický plán se používá se vznikem evidence nemovitostí  

od roku 1964.  

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

se součastným působí jako efektivní grafické dílo. Všechny stejnopisy geometrického 

plánu byly původně zhotovovány ručně, jako originály. Kreslícím materiálem byly ručně 

třené tuše. Původní stav a konstrukční čáry geometrického plánu se v grafické části 

znázorňovaly tence černě, nový stav červeně, konstrukční a  oměrné míry modře a měřické 

přímky tečkovaně černě. Oddělované parcely byly zvýrazňovány podbarvením nebo aspoň 

barevným lemováním. 

 Postupem času docházelo k ekonomizaci procesu tvorby geometrického plánu. 

Barevné provedení se omezilo na červeno-černou barvu. Podstatná část geometrickým 

plánů byla rozmnožována jednobarevně jednoduchými procesy s nutností dodatečné 

adjustace nového, červeného, stavu. Směrnice bývalého ČÚGK ze dne 31.října 1975         
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č. 400/1975 – 22 pro vyhotovení geometrického plánu a vytyčování hranic pozemků, která 

stanovila zásadu jednobarevnosti. Tuto zásadu převzala i součastná právní úprava. 

3 Geometrický plán  
 Geometrický plán je technickým podkladem a neoddělitelnou součástí všech listin, 

podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, tj. soubor geodetických a 

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

3.1 Účely vyhotovení geometrického plánu   

Geometrický plán se dle [1] vyhotovuje pro:         

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, 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. 

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

výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

f) doplnění souboru geodetických informacích o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují 

v terénu, 

g) opravu geodetického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 
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j) vymezení rozsahu věcného břemene k časti pozemku. 

3.2 Obsah a náležitosti geometrického plánu[1] 

Geometrický plán obsahuje vyjádření  stavu parcel před změnou a po změně. 

Geometrický plán má tyto náležitosti: 

a) popisové pole  

b) grafické znázornění  

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

d) seznam souřadnic 

e) výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 

nového stavu 

3.2.1 Popisové pole 

Popisové pole se vždy umisťuje ve spodní části základního formátu A4 

geometrického plánu. U geometrického plánu většího formátu se umisťuje v pravém 

dolním rohu.  

V popisovém poli se uvede 

• Účel geometrického plánu, 

• Číslo geometrického plánu složené z čísla ZPMZ, čísla podle evidence 

zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu, 

•  U vyhotovitele jméno a příjmení  a adresu trvalého pobytu  fyzické osoby, 

• Název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy, 

• Způsob označení nových hranic, 
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• Údaje o ověření a potvrzení geometrického plán 

 

Tabulka č.1 – Vzor popisového pole GP 

 

3.2.2 Grafické znázornění  

Grafické znázornění, dle [1], dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze 

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

kresby a čitelnost popisu. 

Grafickém znázornění se používají tyto značky: 

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

hranici, čárkovaná pro zobrazení rámu mapových listů s popisem označení 

mapových listů, 

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

c) značka – pro hraniční znak, pro vnitřní kresbu v rámci parcely (slučka), druhů 

pozemků a způsobu využití, 

d) parcelní čísla a označení dílů – nová parcelní čísla se zvýrazní oválem a 

označení dílů písmenem malé abecedy. 
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Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými 

tenkými plnými čarami, vyznačenými kolmo k rušené čáře. Rušení parcelních čísel                          

a mapových značek se podélně škrtnou tenkou plnou čárou zanikající slučka se ruší dvěma 

krátkými tenkými čarami, zobrazenými rovnoběžně s čarou, na níž slučka leží. 

V grafickém znázornění se vyznačují 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 vypočtena ze 

souřadnic. 

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

sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20mm a před ním písmenem S. 

3.2.3 Výkaz dosavadního a nového stavu  údajů katastru nemovitostí 

Výkaz dosavadní a nového stavu údajů katastru nemovitostí, dle [1], obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem Úřadu. V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje tj.parcelní 

čísla,výměra parcely druh a způsob využití pozemku. K nově oddělovaným parcelám se 

přiřadí nová parcelní čísla, čísla listů vlastnictví, výměra a označení dílů parcel podle 

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

pozemku a jeho adresa se uvádí pod výkazem pouze v případě, že je spolehlivě znám. 

 

Tabulka č. 2 – Vzor výkazu dosavadního a nového stavu  KN 
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V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným 

parcelám ( nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí údaje o 

parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle evidence 

právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. 

3.2.4 Seznam souřadnic 

• Obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních bodů, 

• Seznamu 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 

předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná 

nebo čísla zkrácená, obsahující na prvém místě číslo příslušného záznamu 

podrobného měření změn oddělné pomlčkou od vlastního čísla bodu, 

• Umístí se na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického 

znázornění nebo tvoří  samostatnou část geometrického plánu, dle potřeby se 

doplní dalším sloupcem se stručnou poznámkou. 

Tabulka č.3 - Vzor seznamu souřadnic 

    SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK) 
            Souřadnice pro zápis do KN 

Č.B.      Y            X     KK       POZNÁMKA 
1 600710.80 1159125.15 3 plastový znak 

2 600709.05 1159126.79 3 plastový znak 

3 600693.71 1159136.14 3 plastový znak 

4 600692.37 1159136.95 3 sloupek plotu 

5 600708.23 1159173.24 3 sloupek plotu 

6 600709.78 1159172.40 3 plastový znak 

7 600717.60 1159168.08 3 plastový znak 

8 600729.86 1159161.52 3 plastový znak 

9 600731.58 1159160.36 3 sloupek plotu  

10 600733.05 1159159.49 6 kolík 
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3.2.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 
(BPEJ) k parcelám nového stavu 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka, dle[2], je pětimístný číselný kód 

související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické 

podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její 

ekonomické ohodnocení. 

Výkaz údajů o BPEJ, dle[1], se vyhotovuje v územích, kde katastr tyto 

údaje eviduje a v případech, kdy sice nejsou údaje o BPEJ v dosavadním stavu  

katastru evidovány, avšak z podkladů uložených u katastrálního úřadu lze údaje o 

BPEJ parcelám nového stavu přiřadit. 

Tabulka č.4 – Vzor výkazu údajů o BPEJ 

 

3.3 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Podklady pro vyhotovení GP, dle[1],  jsou: 

• Údaje souboru geodetických informací (SGI) a údaje souboru popisných 

informací (SPI) 

• Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění 

nemovitostí spolu s příslušnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších 

pozemkových evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů 

k užití jako podklady k vyjádření právních vtahů k nemovitostem, pokud 
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nejsou vyznačeny v SGI a SPI katastru nebo pokud mají vyšší grafickou 

přesnost než platná katastrální mapa. 

• Další podklady:  

- ZPMZ, 

- údaje o bodech ZPBP, zhušťovacích bodech a PPBP, 

- údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako 

kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů 

BPEJ v územních, kde jsou v katastru obsaženy. 

3.3.1 Soubor geodetických informací 

Představuje katastrální mapu, která je závazným státním mapovým dílem velkého 

měřítka. Obsahem katastrální mapy jsou: body polohového bodového pole, polohopis a 

popis. Měřítka katastrální mapy jsou: 1: 5000, 1:2000, 1:1000, 1: 2880, 1: 2500, měřítka  

1: 2880 a 1: 2500 jsou základní měřítka dřívějšího stabilního katastru. 

Obsah katastrální mapy: 

• Body polohového bodového pole 

• Polohopis obsahuje hranice katastrálního území, hranice územních správních 

jednotek, státní hranice, hranic chráněních území, ochranných pásem, hranic 

nemovitostí a další prvky polohopisu. Zvláštním prvkem jsou hranice 

věcného břemene k části pozemku. Polohově určeny v SGI jsou osy kolejí, 

hrana koruny, střední dělící pás silniční komunikace, mosty, osa koryta 

vodního toku šíře menší 2m, tunely v pozemních komunikací. 

Popis katastrální mapy je: 

a)  Uvnitř rámu – čísla bodové pole, čísla hraničních znaků, místní a pomístní  

názvosloví, označení parcel čísly  mapovými značkami. 
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b) Vně rámu u analogové mapy – název „Katastrální mapa“, označení 

mapového listu a označení sousedních mapových listů, souřadnicový 

systém, údaje o vzniku, měřítko.  U zbylých dvou forem katastrální mapy 

jsou tyto údaje obsaženy v jejich metadatech.  

3.3.2 Soubor popisných informací 

Soubor popisných informací obsahuje údaje vedené v informačním systému 

katastru nemovitostí. 

Základními výstupy jsou: 

- výpis katastru nemovitostí, 

- informace o jejích vlastních a jiných oprávněních, 

- informace o parcelách katastru, 

- informace o budovách a seznam budov s čísly popisnými a 

evidenčními, 

- informace o vodních dílech,  

- informace o jednotkách, 

- informace o územních jednotkách, které zahrnují seznamy 

okresů, obcí, katastrálních území a úhrnné hodnoty druhů 

pozemků, 

- list vlastnictví. 

3.4  Záznam podrobného měření změn 

 Záznam podrobného měření změn je podkladem pro vyhotovení geometrického 

plánu, ale také pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a 

popisných informací a pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. ZPMZ se číslují 

v rámci katastrálního území v jedné číselné řadě v rozsahu od 0001 do 9999. 
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Náležitosti podrobného měření změn, dle[1]: 

3.4.1 Popisové pole 

Tabulka č.5 – Vzor popisového pole ZPMZ 

 

Věcné a formální náležitosti popisového pole, jsou vymezeny tiskopisem Úřadu. 

Pod popisovým polem se uvádí text: „S průběhem a trvalým označením nových 

navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:“ Za textem se uvede jméno 

a příjmení osoby, místo (název obce) a datum seznámení s průběhem a označením hranic 

pozemků.  

3.4.2 Náčrt 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identické body, měřické 

sítě, rámu s označením listů katastrální mapy (je-li jím náčrt dělen, a to jen u analogových 

map), dosavadního a nového stavu polohopisu, způsob označení  lomových bodů hranic, 

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

ohrazená a oplocení a oměrné a jiné kontrolní míry. Dále obsahuje zobrazení dosavadního i 

nového stavu parcel zjednodušené evidence, které jsou dotčeny změnou. Náčrt má 

formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu. Vyhotovuje se v takovém 

měřítku, aby všechny údaje byli zřetelné i při jeho případné reprodukci. Není –li  možné 

v použitém měřítku některou část zobrazit např. drobné výstupky, vykreslí se na okraji 

náčrtu detail ve větším měřítku s vyznačením vzájemné souvislosti písmenem  velké 

abecedy. Šipkou označujeme  sever a písmenem S. 
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Náčrt má formát A4 a v případě většího se skládá do uvedeného formátu , tak aby 

na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti k záznamu podrobného měření změn.  

3.4.3 Zápisník  

 Obsahem zápisníku jsou, čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, 

identických, a nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, měřené údaje pro 

ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů a další měřené kontrolní 

údaje. 

3.4.4 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, 

• 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 výpočet prováděla. 

Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje, úplné číslo bodu, souřadnice 

obrazu  v pořadí Y, X. Souřadnice polohy v pořadí Y a X, kód kvality uvedený u souřadnic 

platného geometrického a polohového určení, případná poznámka. 
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3.4.5 Výpočet výměr parcel (dílů), dle [1] 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel obsahuje: 

- číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření 

změn, pokud se nezhotovuje geometrický plán, a označení 

listu katastrální mapy, 

- sestavení výměr parcel, dílů a vypočteních 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, 

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

Způsob určení výměr nových a změněných parcel a jejich dílů: 

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

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

na jejich kódy kvality, způsob určení výměry označíme kódem 2. 

b) Z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému, způsob určení 

výměry označíme kódem 1. 

c) Grafický způsob určení výměr s kódem 0, který byl určen pomocí: 

- planimetrování (polární, nitkový) 

- výpočet z měr určených v mapě (pravítkem) 
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- výpočet ze souřadnic lomových bodů odměřených na mapě 

(L’Hullierovy vzorce) 

- ze souřadnic lomových bodů, z nichž nejlépe jeden, který 

není vložený na souřadnice určení s kódem kvality 5 a 8 

Výměry částí parcel, ke kterým se vztahuje věcné břemeno se neurčují. 

4 Ověření geometrického plánu  
Ověřit geometrický plán může pouze úředně oprávnění inženýr, který absolvoval 

vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru, který má pět let odborné praxe 

v zeměměřictví a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti před komisí Českého 

úřadu zeměměřického katastrálního. 

Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli 

geometrického plánu, a to na všech stejnopisech. 

Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje pod 

otisk razítka ověřovatele. 

5 Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

 O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad. 

Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu jsou nejméně tři stejnopisy 

geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn. 

 Před potvrzením geometrického plánu katastrální úřad zkontroluje, zda 

geometrický plán je vyhotoven pro některý z účelů[1] a zda nemá jiné vady, je-li v souladu 

s údaji ZPMZ. 

 Nenajde- li se žádná vada v geometrickém plánu, pověřený pracovník katastrálním 

úřadem, geometrickým plán potvrdí. Údaje o potvrzení plánu obsahují, číslo řízení, datum, 
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jméno a příjmení, podpis pověřeného  zaměstnance potvrzováním geometrického plánu a 

otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. 

 Plán v němž byla shledána vada, vrátí katastrální úřad s upozorněním na vadu 

ověřovateli k přepracování. 

6 Vlastní zpracování geometrického plánu 

 Cílem zakázky bylo vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku,  

parcelní číslo 1791/1. 

 

Obrázek č.2 – Výřez DKM 

6.1 Katastrální území Poruba  

 Poruba je někdejší obec, roku 1957 připojená k Ostravě, od 24. listopadu 1990 

jeden z městských obvodů statutárního města Ostravy. Rozkládá se na západě města, v 

jeho slezské části a je jedním z nejlidnatějších ostravských obvodů. Území městské části se 

nachází na dvou katastrálních územích Poruba a Poruba – sever. [3]  

6.2 Přípravné práce 

Pro vyhotovení geometrického plánu bylo nutné získat podklady pro jeho 

zpracování. Tyto podklady byly získány na Katastrálním pracovišti Ostrava, elektronickou 

cestou. 
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 V žádosti o zaslání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu bylo uvedeno: 

1. K.úz. – Poruba 

2. Změnou dotčený pozemek p.č. – 1791/1 

3. Účel vyhotovení GP. – rozdělení pozemku 

4. Počet poddělení pro kmenovou parcelu. 1x 1791 

5. Polygonem určený rozsah výseku katastrální mapy 

6. Číslo zakázky zpracovatele 

Katastrálním pracovištěm byly poskytnuty tyto podklady: 

1. Číslo PM (položka měření) – 267/2010 

2. Číslo ZPMZ – 2316 

3. poddělení 1791/4 

4. Vfk dle zadaného polygonu 

6.3 Vlastní měření 

• Po příjezdu na pozemek byla provedena rekognoskace terénu, při které byly 

vyhledány body geometrického základu, jejichž poloha byla v terénu ověřena 

kontrolními měrami. Body geometrického základu byly: č. 0230 0017 0020, 

č. 0230 2019 0003, č. 0230 2010 0004. 

• Poté byla provedena dočasná stabilizace stanoviska č. 4001 tak, aby bylo 

možno určit jeho souřadnice z bodů geometrického základu a zaměřit 

podrobné body změny, a také kontrolně lomové body hranice, na kterou 

změna navazuje. Po zaměření bodů geometrického základu byly zaměřeny 

lomové body hranic, na kterou změna navazuje, č. 0230 0017 0050,                            

č. 0230 0017 23, č. 0230 0017 28 ,č. 0230 2166 0001.  Podrobné body změny 
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č. 0230 2316 0001, č. 0230 2316 0002. Podrobné body změny byly v terénu 

stabilizovány plastovými znaky.  

• Naměřené hodnoty jsem pomocí programu LEICA Geo Office importovala 

do počítače, které byly zpracovány v programu GEUS.Všechny výpočty byly 

ukládány do výpočetního protokolu a průběžně porovnávány s mezními 

odchylkami. 

6.4 Použité měřické metody – polární metoda 

 Je to metoda měření, poloha bodů je určována polárními souřadnicemi tj. vod.úhel 

a vzdálenost. Úhel je měřen mezi orientačním směrem a určovaným bodem, vzdálenost je 

měřena mezi stanoviskem a určovaným bodem. Je nutné vést náčrt zaměřovaných bodů 

v terénu, který bude souhlasit se zápisníkem měřených bodů. 

Při měření polární metodou mohou nastat dva případy kdy: 

- stojíme na známém stanovisku – pevné stanovisko(známe 

souřadnice). 

- stojíme na neznámém stanovisku – přechodné stanovisko               

(neznáme souřadnice). Jeho souřadnice získáme, když 

zaměříme min. na 3 body o známých souřadnicích, pomocí 

výpočtu protínání zpět získáme jeho polohu. 

6.5 Použité měřické přístroje a pomůcky 

  -  Elektronický tachymetr Leica TCR 307 

  - Stativ 

  - Výtyčka s odrazným hranolem  

  - Pásmo 

  - Mezníky s plastovou hlavou 
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6.5.1 Elektronický tachymetr Leica TCR 307 dle [4] 

 Elektronický tachymetr Leica TCR 307 je vysoce kvalitní elektronický tachymetr, 

určený pro jednoduché práce. Přístroj je ideálně přizpůsoben pro běžné geodetické práce a 

pro vytyčovací úlohy. Umožňuje měření vzdáleností bez odrazného hranolu pomocí 

zabudovaného viditelného laserového paprsku. Má nekonečnou horizontální a vertikální 

ustanovku a laserovou olovnici pro dostředění přístroje. 

Technické parametry přístroje: 

Dalekohled 

Zvětšení 30x 

Nejkratší vzdálenost záměry 1,7m 

Zorné pole 1° 30‘ 

Měření úhlů 

Jednotky: 360° šedesátinné, 400 gon, 360° desetinné, 6400 mil, V% 

 

Přesnost odečítání 7 “ , 2 mgon 
Nejmenší zobrazovaná 

jednotka 0,0005 gon, 1“ 

Kompenzátor 

- dvojosý  

- kapalinový 

Rozsah úrovní 4‘ , (0,07gon) 

Přesnost úrovní 2“ , ( 0,7 mgon) 
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Teplotní rozsah 

Provozní               -20° C až + 50° C 

Registrace 

Vnitřní paměť – kapacita   256 kB = 4000 datových bloků nebo 7000 souřadnic 

 

Obrázek č.3 – Elektronický tachymetr Leica TCR 307 

6.6 Stabilizace nově vznikajících bodů 

    Na stabilizaci nových bodů polohopisu byly použity plastové mezníky. 

Druhy mezníků:  

- plastmarkt 

- závrtné 

- betonové 

- žulové  
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Obrázek č.4 – Plastové mezníky s trny ( 50, 40, 30 cm) 

7 Použité geodetické programy 

7.1 Program Geus + Geometr dle[5] 

Program Geus  se dělí na výpočetní a grafickou část. Takže se dá použít i pro 

tvorbu menších účelových map.(základ však zůstává v práci pro katastr nemovitostí). 

 Program umožňuje import dat z totálních stanic a polních záznamníků. Obsahuje 

všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů (ortogonální a polární 

metoda včetně volného stanoviska, protínání ze směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, 

výměry, konstrukční oměrné, spuštění  kolmice z bodu k přímce….) a výpočty základních 

typů polygonových pořadů. 

 Veškeré výpočty jsou dokumentovány výpočetním protokolem s možností kontroly 

mezními odchylkami. Výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu editovat. Veškeré body 

dotčené výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické části programu.   

Grafická část program obsahuje všechny značky dle mapového klíče. Veškeré 

vlastnosti prvků (vrstvu, barvu, typ čáry, značku a způsob umísťování značky) lze měnit 

pomocí jednoho tlačítka pro zvolení stylu kresby. Program používá vlastní formát 

vektorového výkresu označený GKR. Kresbu lze dělit až do 64 vrstev. Import kresby je 

možný z formátu DXF: import umožňuje přenos linií, textů. Lze importovat také DKM 

z formátu VKM.(zatím není podporován Vfk) nebo DXF. Export je opět možný do 

formátu DXF a do formátu Kokeše VTX, STX. 
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Program Geometr slouží pro poloautomatické vytváření, tisk a export tabulek 

geometrických plánů. 

8 Vyhotovení ZPMZ 

 Záznam podrobné měření změn je neoddělitelnou součástí geometrického plánu. 

Popisové pole 

Tabulka č.6 – ZPMZ 

 

Náčrt 

 Náčrt zobrazuje rozdělovanou parcelu 1791/1 a její blízké okolí. V náčrtu je vidět 

nový stav polohopisu, tlustou čarou. Rozdělením parcely č. 1791/1, vznikla nová parcela s   

č. 1791/4, které je vloženo do oválu. Další prvky obsahu náčrtu: body geometrického 

základu, identické body, měřická síť, označení lomových hranic, čísla bodů, parcelní čísla, 

označení druhů pozemků, značky budov, oměrné a jiné kontrolní body. 
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Zápisník 

Zápisník naměřených hodnot obsahuje číslo stanoviska, čísla zaměřovaných bodů, 

orientace a délkové údaje, které se týkají zaměřovaných bodů. Délky rozlišujeme, zda jsou 

vodorovné či šikmé. 

Protokol o výpočtech  

Na začátku protokolu je seznam souřadnic všech naměřených bodů geometrického základu 

a bodů polohopisu katastrální mapy použitých při výpočtech.U bodů jsou uvedeny 

souřadnice X a Y, kód kvality bodů.  Ze zápisníku dat z terénu byly vypočteny souřadnice 

stanoviska 4001 a souřadnice „ kontrolních“ bodů, které byly v programovém prostředí 

Geus porovnány se souřadnicemi těchto bodů v registru souřadnic KO. 

 Dalším bodem bylo vyrovnání do přímky nově určovaných bodů na dosavadní stav. 

Byla použita metoda průsečík přímek. To znamená, že body naměřené v terénu byly 

nahrazeny body vypočtenými z průsečíku přímky. Na konci protokolu je  výpočet  výměr. 

Nejprve byla vypočtena původní výměra parcely  č.1791/1 a následně byla vypočtena 

výměra nové parcely č. 1791/4. Původní výměra se musí rovnat součtu všech rozdělených 

parcel. Poslední stránka zápisníku obsahuje seznam souřadnic obrazu (Y,X) a polohy 

v pořadí (Y,X) kód kvality je uveden  u souřadnic geometrického základu a polohového 

určení. V poznámce je napsán jejich způsob stabilizace. Souřadnice polohy jsou souřadnice 

určené geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami. Souřadnice obrazu jsou 

souřadnice, které slouží zobrazení bodu v katastrální mapě. 

Návrh zobrazení změny [1] 

 Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve 

výměnném formátu.  
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Výpočet výměr parcel (dílů) 

 Dosavadní pozemek č. 1791/1 s výměrou 385m2  byl rozdělen na dvě pozemky p.č  

1791/1 a 1791/4. Výměry byly určeny kódem kvality 2. Což znamená že byly určeny ze 

souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 a 4. Jelikož je rozdělovaný pozemek 

v DKM byl proveden jeden výpočet výměr. Jejich kontrolou je porovnání s celou 

dosavadní výměrou. 

9 Vyhotovení geometrického plánu 

 Pro vyhotovení geometrického plánu byly použity programy Geus a Geometr. Do 

digitální katastrální mapy bylo zakresleno rozdělení parcely s č. 1791/1. Grafické 

znázornění je zobrazeno ve vhodném měřítku aby byly všechny údaje  čitelné. 

Popisové pole 

 V programu Geometr byla vyplněna tabulka „ Popisové pole“. V tabulce se uvádí: 

účel geometrického plánu, jeho číslo, údaje o vyhotoviteli, způsob označení nových hranic, 

údaje o ověření a potvrzení. (příloha č.1) 

Grafické znázornění 

  V grafické znázornění u geometrického plánu se zakresluje starý stav katastrální 

mapy, tenkou čarou. Nový stav, plnou tlustou čarou. Dále jsou vyznačeny kontrolně 

zaměřené body, čísla bodů, čísla nových parcel (označeny oválem). Značky druhu 

pozemku, kontrolní a jiné oměrné míry. Jedině co neobsahuje grafické znázornění 

geometrického plánu je vyznačení měřické sítě, body geometrického základu. 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 Opět je tabulka vyplněna pomocí programu Geometr. Která je rozdělen na dvě části 

a to na, dosavadní stav a nový stav. V dosavadní stavu se zapisuje, označení pozemku 

parcelním číslem, výměra parcely, druh pozemku, způsob využití. V novém stavu se 
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vyjadřuje situace po změně. Součet výměr nových parcel  musí souhlasit s výměrou 

v dosavadním stavu. 

Seznam souřadnic 

 Seznam obsahuje: souřadnice nových a kontrolně zaměřených bodů. Dále kód 
kvality a v poznámce se zapisují údaje o jejich stabilizaci. 

 

BPEJ 

 Parcely s č.1791/1 a č.1791/4 nemají evidované BPEJ. Způsob využití je jiná 

plocha a druh pozemku ostatní plocha. 

10 Závěr 

 První část bakalářské práce se zabývala všeobecnou teorií geometrického plánu, 

tzn: jeho historií, náležitostmi při zpracování. V další části je popsán konkrétní 

geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Poruba. Zde jsou popsány 

postupy před a při zpracování geometrického plánu. Změna byla zaměřena v S–JTSK 

s kódem kvality 3 podrobných bodů polohopisu. Pozemek p.č 1791/1 byl rozdělen na dva 

pozemky p.č 1791/1 a 1791/4. Výsledkem je geometrický plán, který obsahuje veškeré 

náležitosti a přílohy. 

 Všechna měřená data  i zpracování výsledků byla provedena v souladu s vyhláškou 

č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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