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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá tématem geometrického plánu. V úvodu práce se 

nachází teoretická východiska práce a poté je následně zpracován geometrický plán pro 

rozdělení pozemku v katastrálním území města Vamberk. Výsledný geometrický plán je 

základem pro vklad do katastru nemovitostí. 

klíčová slova: geometrický plán, rozdělení pozemku, katastrální území, katastr 

nemovitostí 

Summary 

The bachelor thesis deals with a topic of the survey sketch. At the beginning of the 

thesis are the theoretical bases of the work and then is processed the survey sketch for the 

land division in the cadastre unit of city of Vamberk. The final survey sketch forms the 

basis for entry in the cadastre of real estate. 

 keywords: survey sketch, land division, cadastre unit, cadastre of real estates 
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Seznam zkratek 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

DKM Digitální katastrální mapa 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí 

KK Kód kvality 

KM-D Katastrální mapa digitalizovaná 

KN Katastr nemovitostí 

k.ú. Katastrální území 

PPBP Podrobné polohové bodové pole 

ppm 1 milióntina  

SGI Soubor geodetických informací 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI Soubor popisných informací 

VFK  Výměnný formát katastru 

VMK  Výměnný formát katastrální mapy 

ZPMZ Záznam podrobného měření změn 
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1.   Úvod 

Bakalářská práce se zabývá měřením a vyhotovením geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku v katastrálním území Vamberk. Parcela je v územním obvodu, kde 

státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký 

kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněţnou. Geometrický plán je vyhotoven podle 

platných zákonů a vyhlášek.  
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2.   Historie geometrického plánu 

Císař Josef II. vydal dne 20. dubna 1758 patent, coţ byl podklad pro 1. katastrální 

mapování v naších zemí. Tím můţeme říci, ţe vzniká Josefský katastr a historie 

geometrického plánu sahá aţ do této doby.  Josefský katastr rozdělil naši katastrální historii 

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

s odhadovanými katastrálními výnosy, a na období s měřením, které je zaloţené na 

přesných základech. První etapa trvala od r. 1022 a druhá od r. 1789 dodnes.  

Další zlomový okamţik nastal vydáním rozkazu císaře Františka I. z 23. prosince 

1817 o pozemkové dani. Začal tedy vznikat Stabilní katastr, na který můţeme být pyšni. 

Jenomţe právě v tomto roce se zapomnělo na pravidelnou aktualizaci katastrálního 

operátu, kterou mělo zvládnout pouze 19 zeměměřických úředníků. 

Vznikem náhlých změn ve společnosti se objevili nové okolnosti, které můţeme 

rozdělit do tří skupin. Jsou to politické, hospodářské, technické a právní okolnosti.  

Z hlediska politiky došlo v roce 1848 k osvobození rolníků. Došlo tak ke změnám, 

kdy po zrušení nevolnictví mohli i prostí sedláci rozdělovat pozemkovou drţbu na své 

potomky a nemuseli ji převádět na prvorozeného syna.  

Druhý moment ovlivňující strukturu a organizaci půdního fondu byl prudký rozvoj 

silniční a ţelezniční sítě díky převratnému vynálezu parního stroje, které znamenalo další 

dělení pozemků ať uţ kvůli komunikacím, továrnám nebo sídlištním celkům. V r. 1869 

byla reambulance Stabilního katastru, která se s těmito změnami vyrovnala pouze částečně.  

Proto byl 23. května 1883 vydán zákon č. 83/1883 říšského zákoníku o Evidenci 

katastru daně pozemkové, kde bylo stanoveno, ţe se katastrální operát musí udrţovat 

v souladu se skutečným stavem. Zákon uloţil povinnost vyznačovat pozemkové a stavební 

parcely ve veřejných knihách shodně s katastrálním operátem. Pozemková kniha a Stabilní 

katastr měli na základě ohlašovací povinnosti ohlásit jakoukoli změnu a ohlašovací 

povinnost měly i soudy a další úřady. Proto právě v této době vzniká geometrický plán, 

který se stal speciálním nástrojem a vznikl pro potřeby jednoznačného určení 

geometrických, polohových a rozměrových údajů Stabilního katastru.  
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Geometrický plán se stejně tak jako doba vyvíjel. Byl označován několika názvy 

(situační plán, geometrovský plán, geometrický polohový plán, geometrický situační 

plán,…). K ustálení tohoto pojmu došlo v r. 1964 jako GEOMETRICKÝ PLÁN. 

Samozřejmě se měnila i vizuální podoba geometrického plánu. Dříve se vše vyhotovovalo 

ručně a hlavně precizně. [ 3 ] 

3.   Geometrický plán 

Dle [ 2 ] cituji: ,, 

Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností, který svým zpracováním 

a obsahem souvisí s předmětem katastru nemovitostí a který je zpracován způsobem 

stanoveným příslušným právním předpisem. Podle katastrálního zákona je geometrický 

plán podkladem listin, podle nichţ se do katastru nemovitostí zapisují nové stavby, reálně 

oddělované části nemovitostí, jakoţ i věcná břemena k části pozemku. S výjimkou práv 

odpovídajících věcným břemenům, u kterých se předmět listin a geometrického plánu 

vyznačuje pouze v souboru popisných informací, je geometrický plán technickým 

podkladem listin, podle nichţ má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li potřeba 

předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. 

 Geometrický plán je technickým instrumentem univerzálně srozumitelným 

technickým, právním i správním odborníkům a poučené laické veřejnosti. Jeho pomocí se 

určitá skutečnost v přírodě nebo konkrétní definovaný předpoklad či projekt takovéto 

skutečnosti (např. fyzické rozdělení pozemku) převodem do stanoveného měřítka a 

pouţitím předepsané technologie zobrazí do katastrální mapy a s pouţitím verbálního 

označení a definovaných symbolů vyznačí v souboru popisných informací katastru 

nemovitostí. Geometrický plán je vţdy výsledkem přímého měření v přírodě. Geometrický 

plán bez měření je pojmovým nesmyslem, a tudíţ neexistuje. 

 Jako geometrický plán nelze označit výsledky zeměměřických činností, které sice 

slouţí k potřebám katastru nemovitostí, ale nevznikly na podkladě přímého měření. 

Takovými změnami jsou sloučení pozemků, demolice budovy, doplnění pozemku 

vedeného dosud ve zjednodušené evidenci do katastru nemovitostí, změna druhu pozemku, 

apod. Rovněţ na změny, které sice s měřením v terénu spojeny jsou, ale nemění hranice 

pozemku nebo obvod budovy (např. určení hranice chráněného území nebo jeho 
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ochranného pásma pokud průběh hranice lze ztotoţnit s průběhem hranice zobrazené 

v katastrální mapě, vyznačení dalších prvků polohopisu apod.), nelze pouţít formy 

geometrického plánu. Oba typy zmíněných změn lze do katastru nemovitostí vyznačit 

pouze na podkladě záznamu podrobného měření změn.“ 

3.1.  Druhy geometrického plánu 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

 Geometrický plán se vyhotovuje pro tyto účely:  

 změna hranice katastrálního území a hranice územně správní jednotky, pokud její 

nový průběh nelze ztotoţnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální 

mapě, 

 rozdělení pozemku, 

 změna hranice pozemku, 

 vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru s výjimkou 

drobných staveb 

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

nejsou vyuţity pro obnovu katastrálního operátu 

 doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se 

jeho hranice vytyčují a označují v terénu 

 opravu geometrického a polohového určení nemovitosti 

 upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení 

 průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 

 vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.“ 
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3.2.   Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

 Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací. 

 Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 

evidencí se pouţijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud 

nejsou dosud vyznačeny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací 

katastru nebo mají vyšší grafickou přesnost neţ platná katastrální mapa. 

 Další podklady jsou zejména: 

 záznam podrobného měření změn, 

 údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a 

bodech podrobného polohového bodového pole, 

 údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu 

se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaţeny.“ 

3.2.1.   Soubor geodetických informací 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

 Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje 

body polohového bodového pole, polohopis, popis. 

Formy katastrální mapy: 

 katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým 

mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním souboru 

geodetických informací, nebo převedením jejího číselného vyjádření do digitální 

formy (digitální mapa), 

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

v době jejího vzniku (analogová mapa), 
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 katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském do digitální 

formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších předpisů, 

zejména v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském 

(digitalizovaná mapa). 

  Katastrální mapa můţe mít v ucelených částech katastrálního území různou formu. 

Předměty obsahu katastrální mapy se vyznačují standardizovanými mapovými 

značkami. Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis. Je-li katastrální mapa v S-

JTSK, jsou jejím obsahem také trvale stabilizované body a trvale signalizované body 

polohového bodového pole. 

Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic 

územních správních jednotek, státních hranic, hranic chráněných území a ochranných 

pásem, hranic nemovitostí a další prvky polohopisu. Mezi další prvky polohopisu patří: 

 osa kolejí ţelezniční tratě mimo ţelezniční stanici a průmyslové závody, 

 hrana koruny a střední dělící pás silnice nebo dálnice, 

 osa koryta vodního toku s šířkou koryta menší neţ 2 m, 

 propustek a tunel v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází 

vodní tok nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela, 

 nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stoţárů, 

 zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříţ a boţí muka, 

 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. 

Zvláštním prvkem polohopisu digitální mapy a digitalizované mapy v S-JTSK jsou 

hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. Při poskytování kopie katastrální mapy 

se hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku zobrazí v kopii katastrální mapy jen 

na ţádost.  
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Popis katastrální mapy tvoří: 

 uvnitř mapového rámu čísla bodů polohového bodového pole, čísla 

hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a označení 

parcel parcelními čísly a mapovými značkami, 

 vně mapového rámu mimorámové údaje, kterými u analogové mapy jsou 

název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze ve 

správním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení 

sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tiráţní údaje a 

okrajové náčrtky; u digitální mapy a digitalizované mapy jsou tyto údaje 

obsaţeny v jejich metadatech.“ 

3.2.2.   Soubor popisných informací 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

 Soubor popisných informací obsahuje údaje vedené v informačním systému 

katastru nemovitostí. 

 Ze souboru popisných informací se vytvářejí základní výstupy: 

 výpis z katastru nemovitostí, 

 informace o vlastnících a jiných oprávněných, 

 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, seznamy obcí, 

seznamy katastrální území, seznam částí obcí a úhrnné hodnoty druhů pozemků.“ 

3.3.   Obsah a náležitostí geometrického plánu 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

 Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně.“ 
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3.3.1.   Popisové pole 

Dle [ 3 ] cituji: ,, 

Popisové pole se umisťuje vţdy ve spodní části základního formátu geometrického 

plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 

 V popisovém poli se uvede: 

 účel geometrického plánu, 

 číslo geometrického plánu sloţené 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, nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele – fyzické 

nebo právnické osoby, 

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

 způsob určení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u jednotlivých 

bodů v poznámce seznamu souřadnic, 

 údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu nebi KMD.“ 

 

Tabulka 1: Popisové pole geometrického plánu 
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3.3.2.   Grafické znázornění 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

 Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy a vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, tak aby to bylo zřetelné. 

V grafickém znázornění se pouţívají zejména tyto mapové značky: 

 tenká čára:     

o plná pro dosavadní stav katastrální mapy, 

o střídavá pro spornou hranici a pro zobrazení rozsahu právních 

vztahů k nemovitostem, přitom při její shodě s hranicí dosavadního 

stavu se zakreslí v nutném rozsahu souběţně s plnou čarou, 

o čárkovaná pro zobrazení rámů mapových listů, přitom při čáře se 

uvede označení mapových listů, 

 velmi tlustá čára: 

o plná pro nový stav hranic a vyznačení nových sluček, 

o střídavá pro nová stav hranic, 

 značka pro hraniční znak bodu shodně pro dosavadní i nový stav, 

 parcelní čísla a označení dílů písmen velikosti 2-3 mm, nová parcelní čísla 

se zvýrazní oválem a parcelní čísla z mapových podkladů se uvedou 

v kulaté závorce, 

 značky druhů pozemků a způsobů jejich vyuţití se vyznačí podle údajů 

katastru pro dosavadní stav podle povahy navrhované změny a skutečného 

stavu v terénu pro nový stav a umístí se nad parcelním číslem, 

 rozsah nového věčného břemene se vyznačí danou mapovou značkou, 

přitom značka se pouţije jen pro hranici rozsahu věcného břemene k části 

pozemku, která není shodná s hranicí pozemku, a šrafováním. 

Díly parcel se označují písmeny malé abecedy. Grafické znázornění se orientuje 

k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se sever v geometrickém plánu šipkou o 

délce 20 mm a před ní písmenem S.“ 
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3.3.3.   Výkaz dosavadního a nového stavu 

 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů z katastru nemovitostí je rozdělen na 

starý a nový stav. Do obsahu starého stavu patří označení pozemku parcelním číslem, 

výměra parcely, druh pozemku. Do nového stavu patří označení pozemku parcelním 

číslem, výměra pozemku, druh pozemku, způsob určení výměr, díl přecházející z pozemku 

označeného v katastru nemovitostí, číslo listu vlastnictví a výměra dílu.  

Tabulka 2: Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 

3.3.4.   Seznam souřadnic 

Dle [ 2 ] cituji: ,, 

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 

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

uvede u nadpisu „Seznam souřadnic“. Seznam souřadnic se umístí na vhodné místo 

geometrického plánu poblíţ grafického znázornění nebo tvoří samostatnou část 

geometrického plánu.“ 

Tabulka 3: Seznam souřadnic 
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3.3.5.   Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Dle [ 1,4 ] cituji: ,, 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pěti místný 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 

k parcelám novému stavu obsahuje parcelní číslo, kód BPEJ a výměru dílu parcely 

příslušejícího k tomuto kódu.“ 

Tabulka 4: Výkaz o BPEJ k parcelám nového stavu 

 

3.4.   Záznam podrobného měření změn 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je podkladem: 

 pro vyhotovení geometrického plánu, 

 pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a 

v souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale 

nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla, 

 pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

Záznam podrobného měření změn pro doplnění nebo zobrazení změny dalších 

prvků polohopisu se vyhotovuje i na podkladě geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby. V případě potřeby je moţné záznam podrobného měření změn 

vyhotovený pro zaměření více vzájemných souvisejících změn vyuţít jako podklad pro 

vyhotovení několika geometrických plánů pro jednotlivé změny. Ověření záznamu 

podrobného měření změn vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v pravém dolním 
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rohu první strany záznamu podrobného měření změna a v pravém dolním rohu poslední 

strany. 

Záznam podrobného měření změn má tyto náleţitosti. 

 popisové pole  

 náčrt 

 zápisník 

 protokol o výpočtech 

 záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

 návrh zobrazení změny 

 údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic 

Záznam podrobného měření změn je číslován v rámci katastrálního území v jedné 

řadě v rozsahu 0001-9999.“ 

3.4.1.   Popisové pole 

Věcné a popisové náleţitosti popisového pole jsou vymezeným tiskopisem. 

Popisové pole obsahuje:  

 zpracovatel (název a sídlo) 

 číslo geometrického plánu 

 jméno osoby, která měřila  

 datum 

 přístroj 

 katastrální území, číslo katastrálního území 

 obec 

 číslo záznamu 

 změnou dotčené parcely 

 způsob stabilizace 

 souřadnicový systém  

 list katastrální mapy 
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3.4.2.   Náčrt 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, měřické 

sítě, rámu s označením listů katastrální mapy, 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. Náčrt obsahuje také zobrazení dosavadního i nového stavu parcel 

zjednodušené evidence, které jsou dotčeny změnou. Náčrt má formální náleţitosti 

grafického znázornění geometrického plánu. Vyhotovuje se v takovém měřítku, aby byly 

všechny údaje zřetelné. Náčrt má formát A4 a v případě většího formátu se skládá do 

uvedeného formátu tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti k záznamu 

podrobného měření změn.“ 

3.4.3.   Zápisník 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

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 měření kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů. 

Zápisník obsahující měřené údaje můţe být nahrazen v případě pouţití technologie 

GNNS výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu.“ 

3.4.4.   Protokol o výpočtech 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje: 
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 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 v pořadí Y, X, 

 souřadnice polohy v pořadí Y, X, 

 kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového určení, 

 případnou poznámku. 

U pomocných a dalších v terénu zaměřených bodů, které nebudou v novém stavu 

podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se neuvádí souřadnice obrazu a kód 

kvality.“ 

3.4.5.   Výpočet výměr parcel 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje: 

 číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, pokud se 

nezhotovuje geometrický plán, a označení listu katastrální mapy, 

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

způsobu výpočtu, 



Lucie Navrátilová: Geometrický plán pro rozdělení pozemku 

15 

2011 

 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, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala.“ 

4.   Ověření geometrického plánu 

Dle [ 1 ] cituji: ,, 

Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli 

geometrického plánu, a to na všech stejnopisech. Popis, datum ověření a číslo evidence 

ověřovaných výsledků se připojuje pod otisk razítka ověřovatele.“ 

 Geometrický plán můţe ověřit jen úředně oprávněný inţenýr s vysokoškolským 

vzděláním zeměměřického směru a  pětiletou praxí v zeměměřických činnostech s úspěšně 

vykonanou zkouškou odborné způsobilosti před komisí Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního. 

5.   Potvrzení geometrického plánu 

Dle [ 3 ] cituji: ,, 

O potvrzení geometrického plánu poţádá písemně ověřovatel katastrální úřad. 

Ţádost můţe obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou osobu k projednání případných vad 

v geometrickém plánu s katastrálním úřadem a k převzetí geometrického plánu zpět. 

Přílohou ţádosti o potvrzení geometrického plánu jsou nejméně tři stejnopisy 

geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. Před potvrzením geometrického 

plánu katastrální úřad zkontroluje, zda geometrický plán je vyhotoven pro některý 

z daných účelů. Geometrický plán katastrální úřad potvrdí, 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 
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měření změn se ponechá na katastrálním úřadu pro další vyuţití, ostatní stejnopisy 

geometrického plánu 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. 

 Pokud byl geometrický plán potvrzen, a přesto není způsobilý při předloţení listiny, 

jejíţ je součástí, k vyznačení změny do katastru, vyznačí se tato skutečnost pod popisové 

pole záznamu podrobného měření změn.“ 

6.   Vlastní vyhotovení geometrického plánu 

 Cílem zakázky bylo vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku, 

důvod změny bylo rozdělení pozemku k majetkovému převodu. 

6.1.   Podklady získané z katastrálního úřadu 

Nejdříve bylo nutné získat ke zpracování geometrického plánu z katastrálního 

úřadu, který přísluší dané lokalitě, podklady. Parcela je v územním obvodu, kde státní 

správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, 

Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněţnou. 

Na katastrálním pracovišti byly získány tyto podklady: 

 číslo ZPMZ – 1084 

 číslo PM – 1084-121/2010 

 poddělení parcel – 229/3, 229/4 

 výměnný formát DKM (vfk) 

 přehled sítě PBPP 
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Obrázek 1: Výřez DKM s dotčenou parcelou č. 229 

6.2.   Lokalita Vamberk 

 

Obrázek 2: Mapa ČR, lokalita Vamberk 

Pozemek dotčené parcely č. 229 s druhem pozemku zahrada. Jedná se převáţně o 

svaţitý terén vyuţívaný k běţným účelům. 
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6.3.   Zaměření geometrického plánu v terénu 

Před začátkem měření byla provedena rekognoskace terénu a volba bodů 

geometrického základu spolu se stabilizací pomocného měřického bodu č. 138 01084 

4001. Stanovisko bylo stabilizované tak, aby byly všechny body určení v S-JTSK s kódem 

kvality 3 dobře vidět. Podle poţadavků zadavatele, které byly dohodnuty předem, se 

v kanceláři provedlo určení souřadnic lomových bodů 1,2 na stávajících hranicích parcely 

č. 229 a byly naimportovány do totální stanice. V terénu pak došlo k jejich vytyčení. Body 

byly stabilizovány plastovými mezníky a znovu se zaměřily polární metodou.  

Pro orientaci se zvolily rohy budov a metodou přechodného stanoviska byly určeny 

souřadnice bodu 138 01084 4001. K výpočtu přechodného stanoviska byly vyuţity body: 

   138 00183 0039 

 138 00182 0334 

 138 00182 0333 

 138 00171 0210 

 138 00183 0131 

 138 00183 0030 

 138 00828 0002 

 138 00828 0001 

 138 00183 0163 

6.4.   Použité měřické přístroje a pomůcky 

Pro měření bylo pouţito: 

 totální stanice Trimble 5503 DR 

 stativ 

 výtyčka s odrazným hranolem 

 pásmo, plastové mezníky 
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Totální stanice Trimble 5503 Direct Reflex  

Je vybavena dynamickými servoustanovkami a dálkoměrem s moţností měřit pasivním 

odrazem přímo od měřených objektů. Vychází z  řady totálních stanic Trimble 5600 a je 

určena pro univerzální pouţití v inţenýrské geodézii, mapování a katastru nemovitostí. 

Tato totální stanice umoţňuje měření bez hranolu aţ do 600 m a obsahuje odnímatelnou 

ovládací jednotku ACU – polní počítač s OS Windows, barevným dotykovým displejem, 

alfanumerickou klávesnicí, vnitřní pamětí 128MB a softwarem Trimble Survey Controller, 

který kompletně řeší sběr dar, vytyčování, dopravní komunikace ve 3D, výpočetní úlohy a 

správu dat. Umoţňuje práci při dešti a extrémních teplotách -20°C do +55°C. [5] 

 

Obrázek 3: Totální stanice Trimble 5503 DR 
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Tabulka 5: Technický popis totální stanice Trimble 5503 DR 

Přesnost měření úhlů 3´´ (1.0 mgon) 

Čtení úhlů - standart 1´´ (0.1 mgon) 

Kompenzátor Dvouosý ± 6´ (± 100 mgon) 

Měření délek - hranol - standart 

Měření délek - Direct Reflex - standart 

± (3 mm + 3 ppm)/ ± (2 mm+2 ppm) 

± (3 mm + 3 ppm)/ ± (3 mm+2 ppm) 

Dosah - měření na hranol - 1 Hranol 

Dosah DR - měření na beton 

2500 m/ 3000 m 

200-300 m/ 40-50 m 

Zdroj měřícího světla Pulsní laserová dioda 870 nm 

              Libely  -      krabicová 

-  elektronická na displeji 

8´ / 2 mm 

6´´ (2 mgon) 

Ustanovky a cílení Dynamické servoustanovky 

Nekonečné jemné ustanovky 

Dalekohled - zvětšení 26x (30x volitelně) 

 

Pro stabilizaci nově vytyčených bodů bylo pouţito plastových mezníků. 

 

Obrázek 4: Plastový mezník 
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6.5.   Kancelářské výpočetní práce 

Prvním krokem byl import naměřených dat z totální stanice do počítače. 

Geometrický plán byl následně zpracován v programu Geus a Geometr. VFK byl 

exportován do programu Geus.  

Vyhotovení záznamu podrobného měření změn: 

Tabulka 6: ZPMZ - Popisové pole 

 

 Náčrt záznamu podrobného měření změn zobrazuje dotčenou parcela č. 229. Nový 

stav (rozdělení pozemku) je zobrazeno tlustou plnou čarou a parcela je rozdělena na dvě 

nové parcely č. 229/3 a 229/4. Staré parcelní číslo je přeškrtnuto vodorovnou čarou a čísla 

nových parcel jsou v oválku. Dále náčrt zobrazuje stanovisko, orientace na body, druh 

pozemku, oměrné míry, značky budov a čísla bodů. 

 Protokol o výpočtech obsahuje naměřeného hodnoty na body geodetického základu 

a jejich vypočtené mezní odchylky. Střední chyba transformace byla 0,03 m a mezní 

odchylka je 0,14 m, proto všechny body vyhovují. Dále protokol o výpočtech obsahuje 

kontrolní určení bodů. Dalším krokem je vyrovnání do přímky nových bodů, kde byla 

pouţita metoda průsečík přímek. Pak se porovnávají mezní odchylky vypočtených a 

měřených kontrolních měr. Následuje výpočet výměr jednotlivých parcel č. 229/3 a 229/4. 

Parcela č. 229/3 má plochu 884,11m
2
 a parcela č. 229/4 plochu 353,25m

2
. Na konec se 
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uvede seznam souřadnic (s příslušným souřadnicovým systémem v nadpisu) a napíší se 

souřadnice obrazu (Y, X), souřadnice polohy, kód kvality a poznámka, kde se zpravidla 

píše způsob stabilizace bodu. Protokol o výpočtech je zakončen jménem vyhotovitele a 

datumem. 

 Výpočet výměr (dílů) byl proveden v programu Geometr. Je zde číslo zakázky, 

katastrální území, list katastrální mapy a rozdělení parcely č. 229 o výměře 12,01 m
2
 na 

dvě nové parcely. Kód způsobu určení výměr je 2. Znovu je tu i jméno vyhotovitele a 

datum.  

Tabulka 7: ZPMZ – Výpočet výměr parcel (dílů) 

 

Vyhotovení geometrického plánu: 

Popisové pole geometrického plánu se opět vyplní příslušnými údaji v programu 

Geometr, který sám naformátuje text dle předpisů.  
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Tabulka 8: Geometrický plán - popisové pole 

 

 V grafickém znázornění geometrického plánu se dosavadní stav zakreslí tenkou 

čarou a nový stav plnou tlustou čarou. Grafické znázornění má podobné náleţitosti jako 

náčrt u ZPMZ, ale nevyznačují se zde měřické sítě.  

 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí je rozdělen na dvě 

části: dosavadní a nový stav. Vyplní se parcelní čísla, výměry, druh pozemku a u nového 

stavu navíc způsob určení výměr. V porovnání se stavem v evidenci právních vztahů se 

napíše číslo listu vlastnictví.  

Tabulka 9: Geometrický plán - Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí 

 

Ve výkazu údajů o BPEJ k parcelám nového stavu se uvedou kódy BPEJ (jedná se 

o 5ti místný číselný kód) a dále se uvedou výměry a BPEJ na dílu dosavadní parcely. 
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Tabulka 10: Geometrický plán - Výkaz o BPEJ k parcelám nového stavu 

 

7.   Použité programové vybavení 

7.1.   Geus + Geometr 

Program Geus existuje ve verzi DOS i pro Windows. Dělí se na část výpočetní a 

grafickou. Výpočetní část obsahuje veškeré základní výpočty pro vyhotovení 

geometrických plánů a výpočty základních typů polygonových pořadů. Umoţňuje také 

digitalizaci. Všechny výpočty jsou průběţně dokumentovány výpočetním protokolem a 

kontrolovány mezními odchylkami. Všechny body dotčené výpočtem se do tohoto 

výpočetního protokolu zaznamenávají a vyznačí se v grafické části. Mezi dobré vlastnosti 

grafické části patří bezproblémová změna měřítka mapy a spolupráce seznamy souřadnic. 

Program obsahuje téměř všechny potřebně značky dle mapového klíče a také lze dotvářet 

značky vlastní. Kresbu je moţno dělit do 63 vrstev. Geus také podporuje vytváření 

mapových listů S-JTSK. 

Program geometr slouţí pro poloautomatické vytváření, tisk a export tabulek 

geometrických plánu (např. výpočty a vyrovnání ploch). Tím se práce značně zjednoduší.  

7.2.   VFK 

Dle [6] cituji: ,, 

Prostřednictvím výměnného formátu katastrální úřady předávají nebo sbírají data 

ISKN o objektech katastru nemovitostí, a to jak popisné, tak i grafické informace. 

V současné době pouţívá nový a starý výměnný formát. Nový výměnný formát bývá 

označován NFK a jeho přípona je VFK. V tomto formátu se předávají popisné informace a 

digitální katastrální mapa (DKM). Starý výměnný formát je označován  VKM a předávají 

se v něm digitalizované katastrální mapy (KM-D).“ 
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Na katastrální úřad byl podán návrh na zobrazení změny. 

7.3.   Microsoft Word 2007 

Microsoft Word 2007 je textový editor, který slouţí k vytváření, poskytování a 

čtení dokumentů. Podporuje formáty PDF,XPS,XML a ZIP. Výchozí příponou soborů 

v novém formátu je .docx 

8.   Závěr 

 Výsledkem této bakalářské práce je zaměření a vyhotovení geometrického plánu 

pro rozdělení pozemku v katastrální území Vamberk. Tento geometrický plán je základem 

pro zapsání změny do katastru nemovitostí. Geometrický plán splňuje veškeré náleţitosti a 

odpovídá vyhlášce č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem, ve znění pozdějších přepisů, a zákonu č. 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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