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Anotace 

Tématem diplomové práce je "Geometrický plán pro ur ení vlastnických práv k 

nemovitosti v katastrálním území Povina". V první, teoretické ásti, jsou shrnuty poznatky 

o geometrických plánech, o jejich ú elu, metodách m ení a zp sobu jejich tvorby. V 

druhé, praktické ásti, je popsáno vyhotovení geometrického plánu a záznamu podrobného 

m ení zm n na základ  výsledk  m ických prací a podklad , kterými byla mapa 

ur eného operátu. M ické práce byly provedeny metodou globální systému ur ení polohy. 

Výsledkem práce je geometrický plán a záznam podrobného m ení zm n se všemi 

náležitostmi podle sm rnice na vyhotovování geometrických plán  v písemné a grafické 

podob . 

Klí ová slova: geometrický plán, záznam podrobného m ení zm n, popisová pole, výkaz 

vým r, grafické znázorn ní, GPS, SK POS 

 

Summary 

The theme of this thesis is "Geometric plan to determine the ownership of the 

property in the land registry compulsory." In the first, theoretical part, summarizes 

knowledge about the geometric plans, their purpose and method of measurement methods. 

In the second, practical part, described the plan and execution of geometric record detailed 

measurements of changes in the results of field performance and documentation, which 

was designated map documentation. Surveying work was done by the method of global 

positioning. The result is a geometrical plan and record detailed measurements of changes 

likely that all of the terms under the directive for the creation of sketches written and 

graphical form. 

Keywords geometric plan, record detailed measurements of changes, title block, bill of   

quantities, graphics, GPS, POS SK
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Seznam použitých zkratek 

Bpv – výškový systém baltský - po vyrovnání 

CKN – parcely registru C katastru nemovitostí 

EKN – parcely registru E katastru nemovitostí 

ETRS – European Terrestrial Reference System – Evropský terestrický referen ní systém 

GNSS – Global navigation satellite system – globální naviga ní družicový systém 

GP – geometrický plán 

GPRS – General Packet Radio Service – mobilní datová služeb. 

GPS – Global Positioning System - globální systém ur ování poloh 

GSM – Global system for Mobile Communications – radiotelefónný systém pre mobilnú 

komunikáciu 

NCS – Národní servisní centrum 

OTF – On The Fly  - inicializace za pochodu 

PPBP – podrobné polohové bodové pole 

RTK – Real Time Kinematic (GPS technologie) - m ení GPS v reálném ase 

SKPOS – Slovenská prostorová observa ní služba 

SPS – státní prostorová sí  

S-JTSK – sou adnicový systém Jednotné trigonometrické sít  katastrální 

UO – ur ený operát 

UTM – Universal Transversal Mercator – univerzální transverzální Mercatorovo zobrazení 

VGI – vým nný soubor grafických informací 

VGP – vektorový geodetický podklad 



VPS-WAN – virtuální privátní sí  resortu Ú adu geodezie, kartografie a katastru Slovenské 

republiky 

VRS – virtuální referen ní stanice 

WGS84 – World Geodetic System 1984 - sv tový geodetický referen ní systém 1984 

XML – Extensible Markup Language – rozši itelný zna kovací jazyk 

ZPMZ – záznam podrobného m ení zm n 
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ÚVOD 

 Geometrický plán je technickým podkladem pro právní úkony, ve�ejné listiny a jiné 

listiny, které potvrzují nebo osv�d�ují práva k nemovitostem v�etn� nájemních práv. 

Slouží i jako podklad pro zápis zm�ny údaj� katastru nemovitosti, na vyty�ování lomových 

bod� hranice pozemk� a katastrálních území. 

V sou�asnosti pot�eba vyhotovování geometrických plán� je nezbytnou sou�ástí 

aktualizace katastru nemovitosti. Geometrický plán se vyhotovuje na základ� výsledk�

geodetických prací a obsahuje zejména grafické znázorn�ní nemovitosti p�ed zm�nou a po 

zm�n� s uvedením dosavadních a nových parcelních �ísel, druh� pozemk�, jejich vým�r a 

dalších údaj�. P�íslušná zm�na musí být zaevidována v katastru nemovitosti. 

Základními podklady pro vyhotovování geometrických plán� jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisních informací katastru nemovitostí. Dalšími 

podklady jsou mapy bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické zobrazení 

nemovitosti spolu s p�íslušnými údaji z pozemkové knihy a železni�ní knihy. Pokud 

existuje více využitelných podklad�, prioritní na vyhotovování geometrických plán� jsou 

podklady s vyšší m��ickou hodnotou. 

Cílem záv�re�né diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu pro ur�ení 

vlastnických práv k nemovitosti v katastrálním území Povina. P�edm�tem vyhotovení 

geometrického plánu byly chatky a pozemky v zahrádká�ské oblasti Povina. 

Jako podklad byly použity údaje poskytnuté správou katastru v Kysuckém Novém 

M�st� a to vý�ez z katastrální mapy v katastrálním území Povina a mapa ur�eného operátu. 

Pro zam��ení zm�n byla použita metoda globálního ur�ení polohy. 

Geometrický plán byl zpracován podle Sm�rnice pro vyhotovování geometrických 

plán� a jiné geodetické �innosti pro katastr nemovitosti, kterou vydal Ú�ad geodézie, 

kartografie a katastru Slovenské republiky, pro grafické zpracování byl použit grafický 

program Kokeš.  
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1. Geometrický plán 

Geometrický plán (dále jenom GP) je technickým podkladem pro právní úkony, 

ve�ejné listiny a jiné listiny, které potvrzují nebo osv�d�ují práva k nemovitostem v�etn�

nájemních práv. Slouží i jako podklad pro zápis zm�ny údaj� katastru nemovitosti, na 

vyty�ování lomových bod� hranice pozemk� a katastrálních území [1].  

Údaje o pozemcích, které vzniknou na základ� geometrického plánu, se zapíší do 

katastru nemovitostí i bez právního úkonu na žádost vlastníka. Pokud jde o pozemní 

komunikaci, zapíše se geometrický plán bez právního úkonu do katastru eviden�ním 

zp�sobem na žádost právnické osoby z�ízené státem [2]. 

Geometrický plán se vyhotovuje na základ� výsledk� geodetických prací a je 

grafickým znázorn�ním nemovitosti, které vzniknou rozd�lením nebo slou�ením 

nemovitostí a vyjad�uje stav nemovitostí p�ed zm�nou a po zm�n� s uvedením dosavadních 

a nových parcelních �ísel, vým�ry, druhu pozemku a dalších údaj�. Geometrickým plánem 

se graficky znázor�uje také v�cné b�emeno k �ásti pozemku [1]. 

1.1 Použití geometrických plán�

Geometrický plán se používá jako podklad k právním úkon�m, když údaje 

dosavadního stavu výkazu vým�r jsou shodné s údaji platných výpis� z katastru 

nemovitostí [1]. 

Pro pot�eby katastru se používá pouze geometrický plán autoriza�ní ov��ený fyzickou 

osobou, která má na to zvláštní odbornou zp�sobilost a ú�edn� ov��ený správou katastru 

[1]. 
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1.2 Ú�el vyhotovení geometrických pán�

Geometrický plán�se vyhotovuje�zejména pro [1]: 

- rozd�lení nemovitosti, 

- úpravu hranice nemovitostí, 

- ur�ení vlastnických práv k nemovitostem, 

-  zam��ení stavby, která je p�edm�tem evidování v katastru nemovitostí a ješt� není 

v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací katastru 

evidována, 

- p�iznání práv k �ásti nemovitosti, které omezují vlastníka, nebo jinou oprávn�nou 

osobu ve prosp�ch jiné fyzické nebo právnické osoby, 

- odn�tí zem�d�lské p�dy a vyn�tí lesních pozemk� pokud se úpravami nevylu�ují, 

respektive nevyjímají celé pozemky evidované v registru C katastru nemovitostí, 

- zm�nu pr�b�hu hranice katastrálního území, hranice obce, hranice okresu, 

- slou�ení nemovitostí, 

- obnovení hranic p�vodních pozemk� nebo jejích �ástí, 

- pozemkové úpravy, 

- rozd�lení p�vodních nemovitostí, které jsou v registru C katastru nemovitostí a 

v katastrální map� slou�eny do v�tších celk�, nebo slou�ené do jiných parcel, 

- zm�nu hranice zastav�ného území obce. 

Geometrické plány vyhotovují [1]: 

- fyzické nebo právnické osoby, které mají zp�sobilost vykonávat geodetické a 

kartografické �innosti, 

- zprávy katastru. 

GP se vyhotovuje trvalým záznamem na p�edepsaných tiskopisech na kvalitním 

papí�e. P�i vyhotovovaní GP musí být dodržena p�edepsaná barevnost a GP musí být dob�e 

�itelný. 

Geometrický plán lze po�izovat i pro více ú�el� sou�asn�, pokud to neodporuje 

definované technologii sepisování jednotlivých druh� geometrických plán� [1]. 
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1.3 Podklady pro vyhotovení geometrických plán�

Základními podklady pro vyhotovování geometrických plán� jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisních informací katastru nemovitostí. 

Dalšími podklady, jejichž využití závisí na ú�elu a rozsahu m��ických prací jsou 

zejména [1]: 

- katastrální mapa bývalého pozemkového katastru, nebo jiné grafické zobrazení 

nemovitostí, spolu s p�íslušnými údaji z pozemkové knihy a železni�ní knihy, 

pozemkových reforem, ve�ejných listin a jiných listin, které potvrzují práva k 

nemovitostem, pokud tyto nejsou vepsány do listu vlastnictví, jako i podklady z 

p�edchozích evidencí použito na zm�nu obecní hranice, resp. hranice katastrálního 

území, 

- dokumentace geodetických prací, která tvo�í sou�ást dokumentace skute�ného 

provedení stavby, 

- údaje o bodech geodetických základ�. 

Pokud existuje více využitelných podklad�, prioritní na vyhotovování geometrických 

plán� jsou podklady, které jsou vyšší m��ické hodnoty. P�i pochybnostech o vhodnosti 

podklad� je rozhodující stanovisko ú�edního ov��ovatele [1]. 

Geometrický plán se vyhotovuje na podklad� platných údaj� katastru. V p�ípad�, že 

práva k nemovitostem jsou deklarovány v podkladech, které nejsou sou�ástí katastru, údaje 

z nich se použijí sou�asn� s údaji katastru [1]. 
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1.4 �asti geometrických plán�

Geometrický plán obsahuje tyto �ásti [1]: 

- popisové pole, 

- grafické znázorn�ní hranic parcel a jejich zm�n, 

- výkaz vým�r. 

�ásti GP musí být spolu spojeny zp�sobem, který znemož�uje dodate�nou vým�nu 

jednotlivých list�, nebo jich �ástí. Jestliže je grafické znázorn�ní v�tších rozm�r� než 

formát A4, poskládá se do formátu A4 s popisným polem na vrchní stran� [1]. 

Pokud se GP odevzdává na ú�ední ov��ení v obalu, zpravidla p�i rozsáhlejších 

geometrických plánech, �elní strana obalu musí být v jeho spodní �ásti opat�ena tabulkou 

popisová pole geometrického plánu. V popisovém poli se kolonky "autoriza�ní ov��il" a 

"ú�edn� ov��il" úhlop�í�n� proškrtnou, protože na obalu se autoriza�ní a ú�ední ov��ení 

geometrického plánu nevyzna�uje [1]. 

1.3.1 Popisové pole 

Popisové pole (obr. �. 1) obsahuje kolonky [1]: 

- zhotovitel - uvede se jméno, p�íjmení a adresa fyzické osoby, nebo název podle 

živnostenského listu se sídlem nebo název a sídlo právnické osoby, která plán 

vyhotovila a má zp�sobilost provád�t geodetické a kartografické �innosti a pod 

t�mito údaji se uvede identifika�ní �íslo organizace. V p�ípad�, že je zhotovitel 

geometrického plánu v rámci soudního �ízení znalec z oboru geodézie a 

kartografie, uvede své jméno, p�íjmení, název soudu a jeho sídlo, 

- kraj, okres, obec, katastrální území, 

- �íslo plánu, mapový list �.� ���íslo GP se skládá z pr�b�žného - po�adového �ísla 

plánu, z lomící �áry a roku p�id�lení pr�b�žného �ísla plánu subjekt�m zp�sobilým 

provád�t geodetické a kartografické �innosti, nebo z �ísla ze znaleckého deníku. 

Toto �íslo spole�n� s uvedením zhotovitele se používá k jednozna�né identifikaci 

geometrického plánu, 
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- geometrický plán pro … - se krom� ú�elu geometrického plánu uvedou i parcelní 

�ísla parcel, pro které se geometrický plán vyhotovuje. V p�ípad� v�tšího množství 

parcel se mohou uvést parcelní �ísla, resp. jejich podlomení od ... do ..., 

- po�ídil, dne, jméno� �� uvádí se jméno a p�íjmení fyzické osoby nebo její 

zam�stnance nebo zam�stnance právnické osoby, která spl�uje podmínky 

stanovené zvláštním p�edpisem,  

- nové hranice byly v p�írod� ozna�eny ... – uvádí se zp�sob stabilizace bod�

v terénu, 

- záznam podrobného m��ení (m��ický ná�rt) �., 

- s textem "Sou�adnice bod� ozna�ených �ísly a ostatní m��ické údaje jsou uloženy v 

obecné dokumentaci", 

- autoriza�ní ov��il, jméno, dne, razítko a podpis (s textem "Náležitostmi a p�esností 

odpovídá p�edpis�m") - uvádí se jméno a p�íjmení osoby, která geometrický plán 

autoriza�ní ov��ila, která má na to zvláštní odbornou zp�sobilost, dále její podpis, 

datum autoriza�ního ov��ení geometrického plánu, p�edepsaný text a otisk 

kulatého razítka autorizovaného geodeta a kartografa.  

- ú�edn� ov��il, jméno, dne, �íslo, razítko a podpis s textem "Ú�edn� ov��ené podle 

§ 9 zákona NR SR �.. 215 / l 995 Z.z. o geodézii a kartografii" - uvádí se jméno a 

p�íjmení zam�stnance zprávy katastru, který má zvláštní odbornou zp�sobilost a 

jménem správy katastru geometrický plán ú�edn� ov��í, jeho podpis, datum 

ú�edního ov��ení, po�adové �íslo (položka) podle registru ov��ených 

geometrických plán�, p�edepsaný text a otisk kulatého razítka zprávy katastru se 

státním znakem.
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Obr. �. 1:   Popisové pole geometrického plánu 

1.3.2 Grafické znázorn�ní 

Grafické znázorn�ní dosavadního stavu nemovitostí se vyhotovuje jako kopie 

nebo zv�tšenina katastrální mapy v m��ítku, která zaru�uje dostate�nou p�ehlednost a 

�itelnost kresby a popisu. Grafické znázorn�ní obsahuje i bezprost�ední okolí �ešeného 

území. M��ítko grafického znázorn�ní se neuvádí. 

V p�ípadech, kdy práva k nemovitostem jsou graficky vyjád�eny na jiných 

podkladech než v katastrální map�, doplní se grafické znázorn�ní parcelními �ísly v 

závorce a kresbou polohopisu z t�chto podklad� �árkovan� �ern� [1]. 

V grafickém znázorn�ní se v souladu s technickou normou používají zejména 

tyto druhy �ar a mapových zna�ek [1]: 

- tenká, plná, �erná �ára, tlouš�ka �áry je 0,18 mm pro zobrazení dosavadního stavu, 

- tenká, plná, �ervená �ára, tlouš�ka �áry je 0,18 mm pro zobrazení nového stavu, 

- tenká, �erná, p�erušovaná �ára, tlouš�ka �áry je 0,18 mm s délkou �árek 5 mm a 

velikostí mezer 2 mm na zobrazení rámu mapových list�, p�i�emž rovnob�žn� s 

�arou se uvede ozna�ení mapových list�, 
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- tenká, �erná, p�erušovaná �ára, tlouš�ka �áry je 0,18 mm s délkou �árek 1 mm a 

velikostí mezer 1 mm na zobrazení práv k nemovitostem, vyjád�ených na jiných 

grafických podkladech než v katastrální map�, 

- tenká, �ervená bodko- �árkovaná �ára, tlouš�ka �áry je 0,18 mm s délkou �árek 3 

mm a velikostí mezer 1,3 mm na zobrazení pr�b�hu hranic v�cného b�emene nebo 

jiného omezení vlastnického práva, 

- �erný kroužek, pokud se jedná o nový stav �ervený kroužek s pr�m�rem 1,0 mm s 

te�kou na zobrazení lomových bod� hranic nemovitostí ozna�ených mezníky, 

- parcelní �ísla jsou �erné, pokud se jedná o nový stav �ervené s výškou �íslic 1,4 - 

2,0 mm. Parcelní �ísla z jiných podklad� jako katastrální mapy se uvád�jí �ernou 

barvou v závorce. 

Zobrazení zna�ek druh� pozemk� nových parcel se provede �ervenou barvou 

dle platného zna�kového klí�e pro katastrální mapu, zpravidla nad nové parcelní �íslo, 

nebo vedle p�eškrtnutím neplatné zna�ky druhu pozemku [1]. 

Neplatná kresba se v grafickém znázorn�ní ruší dv�ma krátkými �ervenými 

�arami vedenými kolmo na rušenou �áru. Slu�ky se ruší dv�ma krátkými �ervenými 

�arami rovnob�žnými se sm�rem p�edm�tné hranice. Zrušené zna�ky druh� pozemk�

se škrtnou vodorovnou �ervenou �arou. Zrušené parcelní �ísla se škrtnou �ervenou 

�arou vedenou soub�žn� s rušeným parcelním �íslem. Pokud je parcelní �íslo napsáno 

ve tvaru zlomku, zvláš� se škrtne kmenové �íslo i podlomení. Pokud nové parcelní 

�íslo vzniká podlomeným, dosavadní parcelní (kmenové) �íslo k zobrazení nového 

parcelním �íslem se nevyužívá, ale se v grafickém znázorn�ní zruší. Parcelní �ísla z 

jiných podklad� jako z katastrální mapy se neproškrtávají [1]. 

V grafickém znázorn�ní se vzdálenosti mezi lomovými body p�i nových 

hranicích zobrazují �ernou barvou (výška �íslic 1,4 - 2 mm) a uvádí, mezi znaky "-". 

Obdobn� se uvád�jí i vzdálenosti mezi novým lomovým bodem a sousedními 

dosavadními lomovými body na dosavadních hranicích. Nové podrobné body se 

ozna�ují �ísly podrobných bod� �ernou barvou (výška �íslic 1,4 - 2 mm) [1]. 
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Pokud je pr�b�h hranice v katastrální map� a v jiném grafickém podkladu 

totožný, prioritn� se zobrazí pr�b�h hranice z katastrální mapy a p�erušovaná �ára se 

p�i zobrazování o 1 mm odsune a zobrazí se pouze v okolí lomových bod� hranice[1]. 

Pokud dot�ené nemovitosti zasahují do více katastrálních území, geometrický 

plán se po�izuje pro každé katastrální území zvláš�. Názvy katastrálních území se v 

grafickém znázorn�ní zobrazují rovnob�žn� s pr�b�hem katastrální p�ípadn� obecní, 

okresní nebo krajské hranice[1]. 

Grafické znázorn�ní se zpravidla orientuje na sever. Pokud je grafické 

znázorn�ní orientované jinak, vyzna�í vyhotovitel geometrického plánu orientaci 

grafického znázorn�ní na sever sm�rovou r�žicí [1]. 

Pokud m��ítko grafického znázorn�ní neumož�uje zobrazení pot�ebné úrovn�

podrobností, lze tyto zobrazit mimo vlastní kresby jako detail p�íslušné �ásti, p�i�emž 

vzájemná vazba ozna�í shodnou dvojicí velkých písmen abecedy [1]. 

Na volných plochách geometrického plánu lze uvést d�ležitá upozorn�ní a 

poznámky, které souvisí s vyhotoveným geometrickým plánem [1]. 

V grafickém znázorn�ní geometrického plánu na z�ízení v�cného b�emene na 

p�iznání práva uložení inženýrských sítí se zobrazuje pr�m�t p�edm�tných 

inženýrských sítí do zobrazovací roviny. Údaje o výši sítí, p�ípadn� hloubce uložení 

podzemních vedení, analogicky i p�ípadného t�etího rozm�ru v�cného b�emene, se do 

grafického znázorn�ní nevyzna�ují [1]. 

Pokud se geometrický plán vyhotovuje pouze pro ú�ely odn�tí �ásti pozemku ze 

zem�d�lské p�dy, nebo na vyn�tí z lesních pozemk�, práva k nemovitostem z jiných 

podklad� se zpravidla nevyzna�ují [1]. 
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1.3.3 Výkaz vým�r 

Výkaz vým�r (obr. �. 2) je sestava, do které se uvád�jí parcelní �ísla, vým�ry 

parcel a díl�, druhy pozemk�, zp�sob využívání nemovitostí, �ísla list� vlastnictví a 

pozemko-knižných vložek, jména a p�íjmení nebo názvy a adresy nebo sídla nových 

vlastník� nebo nájemc�, d�ležité upozorn�ní a poznámky týkající se vyhotoveného 

geometrického plánu a kontrolní sou�ty [1].  

Ve výkazu vým�r je nutné rozlišovat parcely rejst�íku C a parcely rejst�íku E. 

Parcela rejst�íku C katastru nemovitostí (dále jen CKN) je parcela, jejíž hranice 

jsou v terénu viditelné a zobrazené na katastrální map�. Rejst�ík C pokrývá celé 

katastrální území, tj. každý pozemek je obsažen v n�jaké CKN parcele a má p�id�lené 

parcelní �íslo a je zobrazen v katastrální map�. 

Parcela rejst�íku E katastru nemovitostí (dále jen EKN) je parcela, která je 

zapsána v katastru nemovitostí, ale není zobrazena v katastrální map�. Je to p�vodní 

parcela z pozemkové knihy. Její hranice nejsou v terénu viditelné. EKN parcely se 

p�evážn� nacházejí v extravilánu obce a jsou slou�eny do v�tších celk�. EKN parcely 

nepokrývají celé katastrální území.  

Výkaz vým�r obsahuje "Dosavadní stav", "Zm�ny" a "Nový stav" : 

- dosavadní stav - obsahuje �íslo pozemkovoknižní vložky nebo �íslo listu 

vlastnictví, �íslo pozemkovoknižní parcely nebo �íslo parcely rejst�íku E KN, 

�íslo parcely rejst�íku C KN, vým�ru a druh pozemku. "Dosavadní stav" m�že 

ve zvláštních p�ípadech obsahovat sou�asn� �íslo listu vlastnictví �íslo 

pozemkovoknižní vložky, a to v p�ípad�, jestliže �ást práv k parcele rejst�íku E 

je zapsána na listu vlastnictví a �ást je evidována v pozemkové knize nebo v 

listin� nebo je na pozemkovoknižní parcelu založen "hluchý" list vlastnictví to 

je list vlastnictví bez majetkové podstaty, tyto skute�nosti se uvedou v 

poznámce pod výkaz vým�r [1]. 
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- zm�ny -  uvádí se ozna�ení díl� parcel arabskými �ísly, vým�ra díl� parcel, 

jejich p�i�len�ní k parcelám nového stavu a odd�lení od parcel dosavadního 

stavu. �ást "Zm�ny" se sestavuje zp�sobem, který zaru�uje p�ehlednost 

p�vodu díl�, tak jednozna�nou p�íslušnost díl� k nov� vytvá�eným parcelám 

[1].

- nový stav - výkazu vým�r obsahuje �ísla nových a dosavadních parcel po 

navrhované zm�n�, jejich nové vým�ry, druhy pozemk� a kód zp�sobu 

využívání nemovitostí. Vyhotovitel geometrického plánu uvede do "Nového 

stavu" i jméno a p�íjmení (název) a adresu (sídlo) navrhovaného nového

vlastníka, nebo jiné oprávn�né osoby [1].  

P�i sestavování výkazu vým�r je nezbytné vycházet z dosavadního právního 

stavu tj. stavu p�ed navrhovanou zm�nou �ešených nemovitostí [1].  

V geometrickém plánu se tento stav �eší následovn� [1]: 

-  pokud jsou práva ke všem dot�eným parcelám rejst�íku C KN v "Dosavadní 

stav" evidované v souboru popisných informací na listu vlastnictví a tedy 

právní stav je shodný se stavem v registru C KN, ve výkazu vým�r se nad 

�ešení uvádí "Stav právní je totožný s registrem C KN ", 

- v p�ípad�, že právní stav parcel rejst�íku C KN v "Dosavadní stav" není zapsán 

v souboru popisných informací katastru na listu vlastnictví, �eší se ve výkazu 

vým�r "Stav právní" a "Stav podle registru C KN" v uvedeném po�adí, 

- zvláš� se �eší geometrické plány pro pozemkové úpravy, v nichž se ve výkazu 

vým�r �eší "Stav podle schváleného rozd�lovacího plánu pozemkových úprav". 

Zejména pro každý �ešený stav se z vým�r parcel v "Dosavadní stav", z vým�r 

parcel v "Novém stavu", tak z vým�r díl� parcel v �ásti "Zm�ny" provede kontrolní 

sou�et všech vým�r [1]. 

Poznámky k údaj�m uvedeným ve výkazu vým�r nap�. rozhodnutí o právech k 

nemovitostem apod., jsou uvedeny v dolní �ásti tiskopisu za kontrolními sou�ty vým�r 

[1]. 
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Sou�asn� se vyhotoví také výkaz vým�r na pam��ovém nosi�i ve vým�nném 

formátu. 

Obr. �. 2:   Výkaz vým�r 

1.4 Vyhotovení a ozna�ení nových a zm�n�ných parcel parcelními �ísly 

Nové parcely se vytvo�í na základ� vzniklé zm�ny.  

P�i ozna�ování nových a zm�n�ných parcel parcelními �ísly se vychází z �íslování 

parcel v p�íslušném katastrálním území. Nov� vzniklé parcely, krom� parcel ozna�ujících 

pozemky liniového tvaru, se ozna�í �ísly tak, že první �íslo tvo�í kmenové �íslo p�vodní tj. 

dosavadní parcely, ze které byla nová parcela vytvo�ena, nebo která tvo�í její nejv�tší �ást, 

pak se uvede lomící �ára a po ní podlomení, tj. po�adové �íslo nov� vytvo�ené parcely [1]. 

Pokud parcelní �íslo dosavadní parcely ješt� nebylo podlomené, p�i�adí se zbytku 

dosavadní parcely s nejv�tší vým�rou podlomení "1" [1]. 

V p�ípad�, že p�edm�tem zm�ny je pozemek liniového tvaru nap�. železnice, cesta, 

ulice, vodní tok a podobn�, který má být ozna�en novým parcelním �íslem, použije se 

parcelní �íslo následující za posledním použitým �íslem v katastrálním území [1]. 

V p�ípad� zániku parcely není možné, aby její parcelním �íslem byla ozna�ena nov�

vzniklá parcela až do doby hromadného p�e�íslování parcel v katastrálním území. 

P�id�lování parcelních �ísel vykonává správa katastru automatizovan� a toto p�id�lení 

potvrzuje v popisovém poli záznamu podrobného m��ení zm�n. 
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1.5 Sou�innost zprávy katastru se zhotovitelem geometrických plán�

Správa katastru ve vyhrazených prostorech umožní zhotoviteli geometrického plánu 

nahlédnout do katastrálního operátu a jiných dokumentovaných operát�, d�lat si výpisy a 

kopie a pracovat s mapovými podklady. Správa katastru, na základ� požadavky zhotovitele 

plánu vyhotoví kopie, opisy a výpisy z katastrálního operátu, které jsou pot�ebné k 

vyhotovení GP. Správa katastru poskytne zhotoviteli GP po�íta�ové soubory, které 

obsahují vý�ezy vektorových map a spíše zhotovené vektorové geodetické podklady v 

rozsahu pot�ebném pro zhotovení plánu. 

Poskytnutí údaj� ze souboru popisných a geodetických informací katastru, nebo 

operátu bývalého pozemkového katastru k nahlédnutí pro pot�eby vyhotovení GP se 

zpoplat�uje p�i p�edložení GP na ú�ední ov��ení [1]. 

Zhotovitel geometrického plánu si od správy katastru vyžádá p�id�lení [1]: 

- �ísla záznamu podrobného m��ení zm�n,

- parcelních �ísel nov� vytvá�ených parcel v rejst�íku C KN,

- �ísel pevných bod� podrobného polohového bodového pole (dále jen "PBPP"), 

pokud je bude zakládat.

P�id�lení vyžádaných údaj� potvrdí oprávn�ný pracovník správy katastru v popisovém 

poli záznamu podrobného m��ení zm�n [1]. 

Pokud existují údaje z katastrálního operátu v digitální form�, správa katastru 

poskytne tyto údaje elektronickou poštou.  

Pro p�id�lování dat se použije elektronický dokument "Záznam podrobného m��ení 

zm�n". S vypln�nými identifika�ními údaji - "kraj, okres, obec, katastrální území sestavil, 

I�O, list mapy a m��eno pro geometrický plán �íslo". V �ásti "P�i�azení údaj�

katastrálního operátu" do �ádku "�ísla parcel" uvede zhotovitel kmenové parcelní �íslo a 

po�et nových podlomení. V �ásti "�ísla PBPP" uvede po�et nov� z�izovaných bod�. 

Správa katastru vyplní �ást "P�id�lení údaj� katastrálního operátu". V �ásti "Otisk �ádkové 

razítka a podpis" uvede zpráva katastru text "p�id�lené elektronickou poštou" [1]. 
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Kopii elektronického dokumentu s p�id�lenými údaji katastrálního operátu zpráva 

katastru archivuje pod názvem XY9999ZPMZ.doc, kde XY je dvou písmenná zkratka 

názvu katastrálního území, 9999 je �íslo ZPMZ [1]. 

Správa katastru odešle elektronický dokument s p�id�lenými údaji katastru zp�t 

zhotovitelovi geometrického plánu v den doru�ení žádosti nebo nejpozd�ji následující 

pracovní den. P�ílohou elektronického dokumentu mohou být i podklady z katastrální 

mapy, p�ípadn� z mapy ur�eného operátu i požadované výpisy ze souboru popisných 

informací ve vým�nném formátu [1]. 

�

2.    M��ení zm�n 

Pro ú�ely�vyhotovení�geometrického plánu se vykonávají�m��ické�práce v�terénu, které�

jsou�geodetickými��innostmi�nezbytné k�zam��ení�zm�ny. 

2.1 P�edm�t a zp�sob m��ení zm�n 

P�edm�tem m��ení zm�n jsou zm�ny [1]: 

- hranic: 

- katastrálních území (mohou být zárove� hranicemi kraj�, okres� a obcí), 

- zastav�ných území obcí, 

- pozemk�, 

- zp�sobu využívání, 

- vymezujících v�cné b�emeno, 

- chrán�ných skute�ností a jejich ochranných pásem. 

- staveb: pr�nik vn�jšího obvodu se zemským povrchem, p�ípadn� pr�m�t vn�jšího 

obvodu na zemský povrch. 

P�edm�tem m��ení jsou i prvky pro ur�ení polohy bod� m��ických sítí pot�ebné pro 

zm��ení zm�n, pokud již nejsou ur�eny. Jsou to body podrobného bodového polohového 

pole, pomocné m��ické body a pevné body, jako sou�ásti m��ických sítí ur�ených v 

místních sou�adnicových systémech [1]. 
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Pro m��ení zm�ny se používají geodetické metody, p�ístroje a pom�cky. 

M��ení zm�n se vykoná takovým zp�sobem, aby výsledky m��ení byly využitelné na 

provedení zm�n v katastru a to: 

- provedení zm�n v souboru geodetických informací katastrálního operátu, 

- provedení zm�n v souboru popisných informací katastrálního operátu, 

- obnovu katastrálního operátu. 

2.2 Podklady pro m��ení zm�n 

Základním podkladem pro m��ení zm�n je katastrální mapa. Pro práce v terénu se 

používá pracovní mapa nebo aktuální kopie katastrální mapy. 

Dalším podkladem pro m��ení zm�n jsou výstupy a kopie ze souboru geodetických 

informací katastru a to zejména záznamy podrobného m��ení zm�n a m��ické ná�rty z 

p�edchozích m��ení, geodetické údaje o bodech polohového bodového pole, seznamy 

sou�adnic podrobných bod� a p�ehledy �ísel podrobných bod�, geodetické údaje 

referen�ních bod� geodetických základ� a údaje Slovenského prostorového observa�ního 

systému [1]. 

Pokud je v katastrálních územích nebo jejich �ástech spravována vektorová katastrální 

mapa, p�ípadn� vektorová mapa ur�eného operátu jako podklad pro m��ení zm�n se použijí 

kopie soubor� vektorové katastrální mapy resp. vektorové mapy ur�eného operátu [1]. 

2.3 P�esnost m��ení zm�n  

Podrobné m��ení zm�n je nutné provést takovým zp�sobem, aby byly dodrženy 

požadavky na p�esnost m��ení zm�n. 

Podrobné m��ení se provádí s p�esností, která je dána základní st�ední sou�adnicovou 

chybou pro body t�etí t�ídy p�esnosti hodnotou 0,14 m [1]. 
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Mimo zastav�né území obce je pro ú�ely ur�ení rozhraní lesních p�ípadn�

zem�d�lských celk� možné využití výsledk� podrobného m��ení odpovídající �tvrté t�íd�

p�esnosti dané základní st�ední sou�adnicovou chybou 0,26 m [1]. 

Pro dosažení výsledk� m��ení zm�n, které nep�ekro�í krajní hodnoty stanovené 

p�esnosti, je t�eba dodržet m��ické postupy a omezující kritéria.

2.4 Geometrický základ 

Geometrickým základem pro m��ení zm�n jsou m��ických sítí. P�i m��ení zm�ny se 

vychází z bod� m��ických sítí.  

M��ickou sí� mohou tvo�it body základního polohového bodového pole, podrobného 

bodového polohového pole a to dokumentované i nov� ur�enou, pevné podrobné body a 

pomocné m��ické body a to nov� ur�enou i dokumentované. Sou�ástí m��ické sít� jsou i 

m��ické p�ímky jako spojnice bod� sít�, pokud se na podrobné m��ení použije metoda 

pravoúhlých sou�adnic [1]. 

Rozsah a tvar zm�ny ur�uje tvar a velikost m��ické sít�. M��ické sít� závisí také od 

terénních a jiných podmínek, jakož i od zvolené metody m��ení a použité m��ící techniky. 

Body m��ické sít� je nutné ur�it tak, aby umož�ovaly jednozna�n� ur�it polohu 

podrobných bod� definujících zm�nu v�etn� kontroly. Body m��ické sít� by m�li být 

rozmíst�né efektivn� a po�et bod� sít� by m�l být minimální. 

P�i m��ických sítích, zakládaných pomocí Slovenského prostorového observa�ního 

systému, je t�eba zajistit návaznost na reálný stav systému Jednotné trigonometrické sít�

katastrální (dále jen S-JTSK) a zavést odpovídající korekce, plynoucí ze skute�ných 

odchylek S-JTSK od jeho ideálního matematického modelu [1]. 
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2.5 Výsledky m��ení zm�n 

Výsledkem m��ení zm�n jsou [1]: 

- odm��ené �íselné údaje,

- m��ický ná�rt.

Výsledky m��ení zm�n se zaznamenávají do záznamu podrobného m��ení zm�n. P�i 

m��ických prácích v terénu se tyto výsledky zaznamenávají p�ímo na pam��ové médium 

geodetických p�ístroj�. 

2.6 Zpracování a dokumentace výsledk� m��ení zm�n 

Výsledky m��ení zm�n se zpracují [1]: 

- výpo�tem sou�adnic:

- nov� ur�ených bod� podrobného bodového polohového pole, nebo 

pomocných m��ických bod�,

- nov� ur�ených podrobných bod�,

- výpo�tem vým�r nov� a zm�n�ných parcel p�ípadn� jejich díl�.

Dokumentace výsledk� m��ení zm�n a jejich zpracování obsahuje [1]: 

- výsledný operát nov� ur�ených bod� podrobného bodového polohového pole, v 

p�ípad� pokud takové body byly ur�eny,

- záznam podrobného m��ení zm�n.

Dokumentaci vyhotovuje a p�edává p�íslušné správ� katastru každá právnická nebo 

fyzická osoba, která m��ení zm�n provádí. Sou�asn� p�edá oznámení o nedostatcích 

zjišt�ných na geodetických bodech, pokud byly zjišt�ny [1].
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2.7 Podrobné m��ení zm�n 

 P�i podrobném m��ení zm�n se používají tyto metody m��ení [1]: 

- polární metoda, 

- metoda pravoúhlých sou�adnic, 

- metoda protínání (nap�ed, z délek apod.), 

- m��ení s použitím technologií globálního naviga�ního satelitního systému (dále jen 

GNSS). 

Polární metodu je vhodné použít v p�ehledném �lenitém terénu s v�tšími výškovými 

rozdíly a v prostorách s velkou dopravní frekvencí. Polární metoda se kombinuje s 

metodou pravoúhlých sou�adnic nap�. polární kolmice, konstruk�ní om�rný míry v 

nep�ehledném terénu nap�. hustá m�stská zástavba. 

Metoda pravoúhlých sou�adnic se využívá k m��ení zm�n v nep�ehledném, výškov�

málo �lenitém terénu s malou dopravní frekvencí, p�i m��ení zm�n malého rozsahu. 

Metoda pravoúhlých sou�adnic se využívá v kombinaci s polární metodou. 

Metoda protínání se používá k m��ení zm�n v p�ehledném zna�n� �lenitém nebo 

nedostupném terénu, v terénu s �ídkou zástavbou apod. Metoda protínání není vhodná p�i 

zm�nách v�tšího rozsahu nebo p�i hromadných zm�nách. Metoda protínání je možné 

kombinaci s ostatními metodami. 

Metoda s použitím technologie GNSS je vysoce p�esná a rychlá. Tato metoda je 

vhodná p�i m��ení zm�n v p�ehledném terénu. M��ení m�žeme provád�t za jakéhokoliv 

po�así avšak v nezakrytém terénu vzhledem na nutnost p�ímé vzdálenosti na družice. 

2.8 Kontrola podrobného m��ení zm�n 

 Kontrola podrobného m��ení zm�n pro ú�ely katastru se vykonává sou�asn� s 

podrobným m��ením. Kontrola se provádí kontrolními om�rnými mírami, tj. délkami 

odm��enými mezi dv�ma sousedními podrobnými body hranice pozemku nebo stavby 

p�ímým m��ením, p�ípadn� k�ížovými mírami, tj. délkami odm��enými mezi dv�ma 

podrobnými body, jejichž spojnice netvo�í hranici [1]. 
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Délky se m��í laserovýma dálkom�ry. Polohu každého podrobného bodu tvo�ícího 

zm�nu je nutno zkontrolovat alespo� jednou om�rnou nebo k�ížovou mírou nebo jiným 

nezávislým zp�sobem [1]. 

Odm��ené kontrolní om�rné míry nebo k�ížové míry se p�i zpracování m��ení 

porovnají s mírami vypo�tenými z údaj� získaných jinou m��ickou metodou. Pokud 

rozdíly nevyhovují kritériím o dovolených odchylkách je nutné chybné m��ení opakovat. V 

m��ickém ná�rtu se uvedou om�rné míry získané p�esn�jší m��ické metodou [1]. 

2.9  Záznam podrobného m��ení zm�n 

Výsledky podrobného m��ení zm�n se zaznamenávají do záznamu podrobného m��ení 

zm�n (dále jen ZPMZ). 

ZPMZ tvo�í t�í �ástí [1]: 

- popisové pole, 

- grafické znázorn�ní,

- textová �ást.

2.9.1 Popisové pole 

Popisné pole (obr. �. 3) tvo�í první stranu ZPMZ, která obsahuje místo pro 

grafické znázorn�ní a klauzuli potvrzující seznámení nabyvatele, resp. objednavatele 

geometrického plánu s pr�b�hem a ozna�ením nových hranic v terénu. Dále obsahuje 

�íslo ZPMZ, kraj, okres, obec a katastrální území, údaje o zhotovitelovi a m��ení, 

zp�sob stabilizace podrobných bod�, �íslo geometrického plánu, ozna�ení mapového 

listu, po�et nových bod�, p�id�lené údaje katastrálního operátu a kolonky pro ú�ední a 

autoriza�ní ov��ení [1]. 
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Obr. �. 3:   Popisové pole záznamu podrobného m��ení zm�n 

2.9.2 Grafické znázorn�ní 

Grafické znázorn�ní obsahuje [1]: 

- kresbu dosavadního stavu polohopisu podle katastrální mapy, vykreslené tenkou 

�ernou plnou �árou, tlouš�ka �áry 0,18 mm, 

- tenká, plná, �ervená �ára, tlouš�ka �áry 0,18 mm, na zobrazení nového stavu, 

v�etn� slu�ek, a p�eškrtnutí neplatných údaj�, 

- zákres bod� polohového bodového pole použitých pro p�ipojení m��ické sít� a 

nacházejících se na území zobrazeném v ná�rtu a jejich �ísel, zákres pevných bod�

a ostatních bod� m��ické sít� a jejich �ísel, provedený zna�kami podle zvláštního 

p�edpisu �ervenou barvou. Jestliže bod použitý k p�ipojení m��ické sít� nebo 

vzdálený bod m��ické sít�, není možné v ná�rtu vzhledem k použité m��ítko a 

formát papíru zobrazit, zobrazí se schematickým zobrazením sm�ru �árkovanou 

�arou se šipkou a �íslem vzdáleného bodu, 

- zákres spojnic bod� použité m��ické sít�, zám�ry v m��ické síti se zobrazí 

�ervenou �árkovanou �arou, spojnice bod� a zám�ry se nezobrazí, pokud tvo�í 

hranici pozemku nebo stavby, 

- �ísla podrobných bod� dosavadního stavu použitých na p�ipojování a kontrolní 

m��ení, nebo pro výpo�et vým�r parcel, spolu s �íslem ná�rtu, ze kterého byl bod 

p�evzat �ernou barvou, 



Bc. Kristína Molnárová: Geometrický plán pro rozdelení pozemku 

2012� � 21�

- �ísla všech nov� podrobných bod�, a pomocných podrobných bod� �ervenou 

barvou, 

- zápis ov��ovacích mír a vzdáleností mezi nov� ur�enými podrobnými body �ernou 

barvou, 

- parcelní �ísla a zna�ky druh� pozemk�. Dosavadní parcelní �ísla a zna�ky druh�

pozemk� se vyzna�í tenkou �ernou �arou, nové parcelní �ísla se vyzna�í tenkou 

�ervenou �arou, nové zna�ky druh� pozemk� se vyzna�í vedle škrtnutých 

neplatných zna�ek, p�ípadn� nad nové parcelní �íslo, tenkou �ervenou �arou, 

- budovy se vyzna�í podle zvláštního p�edpisu, 

- pokud je pro výpo�et pr�se�ík� t�eba zobrazení n�kterých spojnic mezi body 

ur�eného operátu, použije se pro tento ú�el �erná te�kovaná �ára, tlouš�ka �áry 

0,18 mm, 

- vyzna�ení sídelních a nesídelných názv�, zejména názv� ulic, nám�stí, ve�ejných 

prostranství, významných a ve�ejných staveb, názv� vodních tok� a chotárních 

názv�, 

- vyzna�ení m��ítka grafického znázorn�ní, a v p�ípad� pokud grafické znázorn�ní 

není orientované na sever, i vyzna�ení orientace sm�rovou r�žicí �erné barvy, 

- zobrazení rámu mapových list�, pokud tento prochází p�es grafické znázorn�ní, 

tenkou, �ernou, �árkovanou �arou, tlouš�ka �áry 0,18 mm s délkou �árek 5 mm a 

velikostí mezer 2 mm, p�i�emž rovnob�žn� s �arou se uvede ozna�ení mapových 

list�, 

- pro zobrazení druh� pozemk� se v grafickém znázorn�ní záznamu podrobného 

m��ení zm�n použije zna�kový klí�, platný pro tvorbu vektorové katastrální mapy, 

- zp�sob stabilizace nov� ur�ených bod� p�ípadn� další skute�nosti se v grafickém 

znázorn�ní zobrazí podle zvláštního p�edpisu. 

Ná�rt se vyhotovuje v takové m��ítku a velikost písmen a �íslic se zvolí tak, 

aby kresba byla p�ehledná a �íselné údaje byly dob�e �itelné. Pokud není možné ve 

zvoleném m��ítku ná�rtu zobrazit n�kterou �ást m��ené zm�ny nap�. drobné 

výstupky apod., tato zm�na se zobrazí mimo vlastní kresby zm�ny jako detail 

p�íslušné �ásti, p�i�emž se vzájemná souvislost ozna�í velkými písmeny abecedy. 
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Rozsah zm�ny se obvykle graficky znázor�uje na papír formátu A4. Pokud je 

zm�na v�tšího rozsahu použije se v�tší formát, který se poskládá do formátu A4. 

Všechny �ásti ZPMZ se spojí tak, aby nedošlo jejich zám�n� nebo ztrát�. 

2.9.3 Textová �ást 

Textová �ást obsahuje [1]: 

- použité body ze souboru geodetických informací tj. body polohového bodového 

pole, dokumentované pomocné m��ické body a podrobné body, pomocné 

podrobné body a jejich sou�adnice, v p�ípad�, že jsou sou�adnice použitých bod�

uvedené u jednotlivých geodetických úlohách resp. výpo�tu vým�r a díl� parcel, 

není t�eba jejich duplicitn� uvád�t v seznamu použitých bod�, 

- body ur�ené kartometricky a transformací, použitím technologií GNSS, dosud 

nedokumentované m��ické body ur�ené v polygonovou tahu, p�ípadn� body 

dodané objednatelem, jejich sou�ástí je i protokol ur�ení sou�adnic bod� s 

použitím technologií GNSS v S-JTSK, výpo�et polygonové tahu a pod., 

- m��ení a výpo�et sou�adnic bod�, 

- výpo�et vým�r parcel a díl�, 

- seznam sou�adnic nov� ur�ených bod�, jako první se v �íselné �ad� uvád�jí body 

odm��ené, p�ípadn� vyty�ené v terénu, na záv�r se uvedou m��ické body a 

pomocné podrobné body. 

�

2.10 Ozna�ení nov� ur�ených hranic 

Hranice nových pozemk� se p�ed zam��ením ozna�í ve všech lomových bodech [1].  

Pokud se vyhotovuje geometrický plán pro ú�ely zam��ení skute�ného stavu a lomové 

body hranic nejsou trvale ozna�eny, vlastník nebo jiná oprávn�ná osoba p�ed provedením 

geodetických prací trvale ozna�í na své náklady lomové body nov� ur�ovaných hranic [1].  
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Pokud se vyhotovuje geometrický plán jako návrh na zm�nu, ozna�í vlastník nebo 

jiná oprávn�ná osoba lomové body hranic p�ed geodetickými pracemi trvale nebo do�asn�

nap�íklad kovovou trubkou, d�ev�ným kolíkem, roxorem a podobn�, p�i�emž p�ípadné 

do�asné ozna�ení nahradí trvalým ozna�ením nejpozd�ji do 30 dn� po oznámení o vkladu 

nebo záznamu práv do katastru [1]. 

Ozna�ení hranic druh� pozemk� v rámci jednoho vlastnického celku a rozsahu 

v�cného b�emene se zpravidla neprovádí. Tyto hranice se lokalizují m��enými om�rnými 

mírami v geometrickém plánu, resp. sou�adnicemi lomových bod�. Stejn� se postupuje p�i 

obnovování p�vodních vlastnických hranic p�es technické objekty [1].  

V od�vodn�ných p�ípadech, jako jsou nap�íklad [1]: 

- pr�b�h hranice p�es technické objekty, 

- reálné nevy�le�ování pozemku v terénu, 

- riziko vzniku škody na zem�d�lské úrod�, 

- zkomplikování využívání pozemku v d�sledku vyzna�ení hranic v terénu, 

- p�edpokládané zni�ení vyzna�ení hranic následnou investi�ní nebo zem�d�lskou 

�inností 

se lomové body hranic pozemk� v terénu nevyzna�ují, resp. vyzna�í se následn� po 

zániku uvedených p�ekážek. 

2.11 �íslování záznam� podrobného m��ení zm�n 

Záznamy podrobného m��ení zm�n se �íslují pr�b�žn� v každém katastrálním území 

v aritmetickém po�adí od 1 do 9999 [1]. 

Jestliže byl v katastrálním území operát katastru obnoven novým mapováním, 

pokra�uje �íslování záznam� podrobného m��ení zm�n �íslem následujícím za posledním 

�íslem ná�rtu z mapování [1].

�

�
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2.12 Autoriza�ní ov��ení geometrického plánu a výsledk� m��ení zm�n 

Autoriza�ní ov��ení geometrického plánu a výsledk� m��ení zm�n pro ú�ely katastru 

provádí autorizovaný geodet a kartograf, p�ípadn� znalec v oboru geodézie a kartografie 

p�i provád�ní znalecké �innosti, pokud k tomu má zvláštní odbornou zp�sobilost nebo je 

pov��ený pracovník rozpo�tové nebo p�ísp�vkové organizace z�ízené ú�adem [1]. 

Autorizovaný geodet a kartograf, p�ípadn� znalec v oboru geodézie a kartografie, p�ed 

autoriza�ním ov��ením GP a výsledk� m��ení zm�n p�ezkoumá, zda kvalita a p�esnost 

m��ických, zobrazovacích a výpo�etních prací, jakož i další náležitosti geometrického 

plánu a m��ení vyhovují p�edpis�m. Tímto ov��ením p�ebírá autorizovaný geodet a 

kartograf spoluodpov�dnost za obsahovou úplnost, za správnost údaj� dosavadního a nov�

navrhovaného stavu, za náležitosti a p�edepsanou p�esnost m��ických, výpo�etních a 

zobrazovacích prací, za správnost soubor� po�ízených v elektronické form� a jejich soulad 

s výstupy na papírovém médiu, za správnost o�íslování nových pevných bod� PPBP, 

navrhovaný parcel a záznamu podrobného m��ení zm�n [1]. 

Autoriza�ní ov��ení GP se provede na všech prvopisech GP sou�asn� s autoriza�ním 

ov��ením záznamu podrobného m��ení zm�n [1]. 

Správa katastru umožní p�ed autoriza�ním ov��ením GP a výsledk� m��ení zm�n 

autorizovanému geodetovi a kartografovi v prostorách k tomu ur�ených, p�ekontrolování 

tužkového zákresu v katastrální map�, p�ípadn� provád�ní kontrolní �innosti na jiných 

p�edm�tných grafických podkladech, jakož i kontrolu údaj� uvedených v dosavadním 

stavu výkazu vým�r [1].

 Autoriza�ní ov��ení výsledk� m��ení, pokud toto nebylo provedeno pro ú�ely 

vyhotovení GP, se provede p�ed p�edáním dokumentace v popisovém poli ZPMZ doložkou 

"Náležitostmi a p�esností odpovídá p�edpis�m" a uvede se datum ov��ení, jméno 

ov��ovatele, podpis ov��ovatele a otisk razítka ov��ovatele nebo razítka rozpo�tové, resp. 

p�ísp�vkové organizace [1]. 

�

�



Bc. Kristína Molnárová: Geometrický plán pro rozdelení pozemku 

2012� � 25�

2.13 Ú�ední ov��ení geometrického plánu a výsledk� m��ení zm�n 

Geometrický plán se p�edkládá na ú�ední ov��ení správ� katastru, v p�sobnosti níž se 

nacházejí dot�ené nemovitosti, a to nejmén� ve �ty�ech vyhotoveních resp. podle 

požadavk� objednatele geometrického plánu lze p�edložit i v�tší po�et vyhotovení, 

p�i�emž jeden prvopis z�stává na správ� katastru [1]. 

Všechna provedení GP p�edloženy na ú�ední ov��ení musí být autoriza�ní ov��eny 

[1]. 

Zhotovitel GP p�edkládá na ú�ední ov��ení spolu s geometrickým plánem [1]: 

- autoriza�ní ov��ený záznam podrobného m��ení zm�n, 

- vektorový geodetický podklad, 

- výsledný operát z�izování nov� ur�ených bod� PPBP, pokud tyto byly z�izovány, 

- oznámení o nedostatcích zjišt�ných na geodetických bodech, které byly nutné k 

zam��ení zm�ny a nebyly nalezeny, p�ípadn� byly poškozeny, resp. zni�eny. 

Správa katastru p�ed ú�edním ov��ením GP p�ezkoumá soulad výchozích údaj�

katastru uvedených v GP s platnými údaji katastru ke dni ú�edního ov��ení, soulad 

ozna�ení nových parcel s p�id�lenými parcelními �ísly, tužkový zákres nov� navrhovaného 

stavu do katastrální mapy, p�ípadn� p�ezkoumá další náležitosti a p�esnost. V p�ípad�

pochybností o zp�sobu zam��ení m�že správa katastru provést nezávislé kontrolní m��ení 

[1]. 

Pokud správa katastru zjistí nesoulad výchozích údaj� katastru uvedených v GP s 

platnými údaji katastru, nesoulad ozna�ení nových parcel s p�id�lenými parcelními �ísly, 

nebo jiné nedostatky, vrátí GP s p�íslušnou dokumentací a s protokolem o kontrole 

obsahujícím zjišt�né nedostatky zhotovitelovi bez ú�edního ov��ení. Datum vrácení se 

vyzna�í do rejst�íku ov��ených geometrických plán� [1]. 

Po odstran�ní nedostatk� uvedených v protokolu o kontrole, resp. po dopln�ní 

geometrického plánu a po jeho op�tovném p�edložení na ú�ední ov��ení zpráva katastru 

propracovaný geometrický plán neprodlen� ú�edn� ov��í [1].  
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Pokud je GP vyhotovený v souladu s p�íslušnými p�edpisy, zam�stnanec správy 

katastru, který má zvláštní odbornou zp�sobilost GP a ZPMZ v p�íslušné �ásti popisová 

pole plánu a záznamu jménem správy katastru ú�edn� ov��í doložkou "Ú�edn� ov��ené 

podle § 9 zákona NR SR �.. 215/1995 Sb. o geodézii a kartografii ", jménem, p�íjmením, 

svým podpisem, datem a otiskem kulatého razítka zprávy katastru, jakož i �íslem podle 

registru ov��ených geometrických plán�, na všech exemplá�ích geometrického plánu [1]. 

Ú�ední ov��ení GP zprávou katastru je ú�ední úkon, který se zpoplat�uje. 

3. Ur�ený operát 

Ur�ený operát (dále jen UO) je nejvhodn�jší dosavadní operát nebo operáty, ve kterém 

jsou evidovány a zobrazeny p�vodní pozemky. Do UO nepat�í pozemky, které jsou 

evidované jako reálné pozemky a jsou zakresleny v katastrální map� [3]. 

UO je sou�ástí obsahu registru obnovené evidence pozemk�, který upravuje právní 

vztahy k nemovitostem, které jsou evidovány p�evážn� v pozemkových knihách nebo 

jiných ve�ejných listinách. 

UO m�že tvo�it více �ástí, ve kterých se �ísla parcel nesmí opakovat. UO obsahuje 

písemné �ásti a grafickou (mapovou) �ást [7]. 

3.1 Mapa ur�eného operátu 

Mapa ur�eného operátu je nejvhodn�jší operát zobrazující hranice p�vodních 

pozemk�.  

Na map� UO jsou zobrazeny pozemky vymezeny vlastnickými hranicemi v nájmu 

právnických a fyzických osob a jsou slou�eny do v�tších celk� [2]. Jedná se o parcely 

rejst�íku E KN. 

Podkladem pro vyhotovení mapy ur�eného operátu jsou mapy pozemkového katastru a 

pozemku-knižní mapy.  
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Tyto mapy se datují do období let 1850 až 1950 v dob� Rakousko-Uherska a první 

�eskoslovenské republiky, kdy se na majetkové ú�ely využívala pozemková kniha a pro 

da�ové ú�ely pozemkový katastr. Pozemkový katastr byl zrušen v roce 1949 a zápisy do 

pozemkové knihy byly ukon�eny v roce 1964. 

Parcelu rejst�íku E je možné zm�nit na CKN parcelu geometrickým plánem na obnovu 

p�vodní parcely. 

V n�kterých katastrálních územích je vytvo�ena vektorová mapa ur�eného operátu, 

která se v digitální form� aktualizuje. 

4. M��ení zm�n metodou globálního systému ur�ení polohy 

Metoda globálního systému ur�ení polohy (dále jen GPS) je p�esná a rychlá metoda, 

která využívá technologii globální naviga�ní družicový systém pro ur�ení polohy bodu na 

zemi. Tato metoda si vyžaduje p�íslušné p�ístrojové vybavení a nezakrytý výhled 

v prostoru m��ení zm�n, aby byl zachován p�íjem signálu z družic. 

4.1 Slovenská prostorová observa�ní služba 

Slovenská prostorová observa�ní služba (dále jen SKPOS) je služba využívající 

globální naviga�ní družicové systémy pro p�esné prostorové ur�ení polohy objekt� v 

reálném �ase. 

Služba je vybudovaná na �ty�ech pilí�ích [4]: 

- legislativa, 

- sí� referen�ních stanic na nerušený p�íjem signál� GNSS umíst�ných na 

geodetických bodech, 

- Národní servisní centrum (dále jen NSC). NSC plní funkce �ídícího, datového, 

zpracovatelského a analytického centra. Výsledkem jsou služby SKPOS-dm, 

SKPOS-cm a SKPOS-mm, které slouží pro p�esné ur�ování prostorové polohy v 

závazných geodetických referen�ních systémech v reálném �ase a s volitelnou 
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mírou p�esnosti, které využívají signály z globálních naviga�ních družicových 

systém� GPS NAVSTAR, GLONASS, 

- virtuální privátní sí� resortu Ú�adu geodezie, kartografie a katastru Slovenské 

republiky (dále jen VPS-WAN). VPS-WAN slouží pro p�enos prvotných 

obarvovaných dat z referen�ních stanic do NSC a na komunikaci s uživateli p�es 

prost�edí internetu pomocí mobilní datová služeb GPRS (General Packet Radio 

Service). 

Zabezpe�ení služby je realizováno softwarovým vybavením, ze kterého je preferované 

sí�ové �ešení v konceptu virtuální referen�ní stanice (dále jen VRS). Do sí�ového �ešení 

služby je p�ipojených 26 národních stanic a vhodné stanice ze zahrani�í. Okrem národních 

stanic jsou uzav�eny dohody i se všemi sousedními státy na další stanice GNSS [4]. 

SKPOS poskytuje služby [4]: 

- pro reálny �as:  

- SKPOS-dm - diferenciální korekce pro kódové m��ení s využitím pro 

navigaci a ur�ování polohy v reálném �ase s p�esností 1 dm - 0,2 dm, 

- SKPOS-cm  - diferenciální korekce pro fázové m��ení na p�esné ur�ování 

polohy v reálném �ase s p�esností lepší než 2 cm, 

- na dodate�né zpracování dat (post processing): 

- SKPOS-mm - kódové a fázové m��ení na velmi p�esné ur�ování polohy, 

dodate�né zpracování s p�esností 20 mm- 0,5 mm. 

P�esnost SKPOS vytvá�í p�edpoklady i na zásadní reformu katastru nemovitostí p�i 

jeho integraci do Národní infrastruktury prostorových informací Slovenska. 

Služba není budována jen na využití v samotné geodézii. Ale i nap�íklad v doprav�, p�i 

tvorb� tematických geografických informa�ních systém�, v zem�d�lství, v krizovém 

managementu, v záchranných systémech, v ochran� životního prost�edí a podobn�. 
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4.2 P�ístrojové vybavení 

Doporu�ená sestava na geodetické m��ení [4]: 

- geodetický p�ijíma� GNSS p�ijímající signály GPS schopný pracovat v režimu 

kinematické metody v reálním �ase (dále jen RTK), 

- �ídící jednotka nebo PDA (personal digital assistant) umož�ující:  

- p�ipojení na internet, 

- poslat aktuální polohu p�ijíma�e, 

- p�ijímat korekce, 

V p�ípad� nepoužívání národních korekcí formátu, je vhodné mít v p�ijíma�i GNSS 

platné parametry globálního transforma�ního klí�e a aj platné parametry Besselova 

elipsoidu, které nejsou jednotn� instalované výrobcem p�ijíma��. 

4.3 Metoda m��ení – kinematická metoda v reálním �ase 

P�ístrojové vybavení je tvo�eno z jednoho referen�ního nepohybujícího se p�ijíma�e a 

druhého pohybujícího se p�ijíma�e. Oba p�ijíma�e uskute��ují simultánn� fázové m��ení. 

Mezi p�ijíma�i je trvalé rádiové spojení prost�ednictvím modem�. Použitý modem musí 

mít vysokou p�enosovou rychlost vzhledem k množství údaj� ur�ených pro p�enos. 

Princip kinematické metody v reálném �ase je v okamžitém p�enosu odm��ených 

údaj� referen�ního p�ijíma�e prost�ednictvím rádiového spojení do pohybujícího se 

p�ijíma�e. Tento má v sob� zabudovaný software pro zpracování fázových m��ení, takže 

hned po inicializaci se z m��ení p�ijatých z referen�ního p�ijíma�e a z vlastních m��ení 

mohou tvo�it diference a provést celkové zpracování relativního ur�ování polohy s 

využitím vysílaných efemerid [5]. 

Zpožd�ní zpracování je jen n�kolik sekund po m��ení, takže jde prakticky o 

práci v reálném �ase. P�ed m��ením je t�eba vykonat inicializaci. Inicializace se 

uskute��uje metodou tzv. za pochodu (dále jen OTF - On The Fly). Pro tuto metodu 

posta�uje m��ení b�hem 30 sekund [5]. 
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Po inicializaci m��ení m�že pokra�ovat bu� spojité na stále se pohybujícím p�ijíma�i, 

nebo se p�ijíma� na krátký okamžik zastaví na m��eném bod�. Pokud se p�íjem signálu 

p�eruší z d�vodu zakrytí p�ijíma�e, je pot�ebné znovu inicializovat metodou OTF [5]. 

Spolehlivost RTK závisí zejména na výkonu rádiového modemu zajiš�ujícího spojení 

referen�ního a pohybujícího se p�ijíma�e. Alternativní možností je spojení p�ijíma��

prost�ednictvím sít� GSM [5]. 

M��ení metodou RTK lze provést dv�ma metodami [5]: 

- statické m��ení v reálném �ase - nejlepších výsledk� se dosáhne, pokud m��ení na 

bod� trvá n�kolik minut. Výsledné sou�adnice jsou pr�m�rem m��ení z intervalu, 

b�hem kterého byl p�ijíma� na ur�ování bodu, 

- kinematický m��ení v reálném �ase - pohybující se p�ijíma� plynulé m�ní svou 

polohu, registrují se okamžité sou�adnice. Záznam sou�adnic m�že být v intervalu 

0,1 s až n�kolik desítek sekund. 

4.4 Výsledky m��ení metodou globálního systému ur�ení polohy 

Metodou GPS je možné ur�ovat polohu bod� PPBP, pevných bod�, pomocných 

m��ických bod� a podrobných bod�. 

Pokud bylo geodetické m��ení vykonáno metodou GPS a výsledky m��ení jsou údaje 

p�ebírány do katastru nemovitostí, sou�ástí Záznamu podrobného m��ení zm�n je i 

"Protokol ur�ení sou�adnic bod� metodou GPS v S - JTSK". Obsahem protokolu jsou 

informace, které umožní ov��ení m��ení a dosažených výsledk�. 

P�i ur�ování polohy bod� PPBP metodou GPS obsahuje protokol tyto údaje [6]:

- ozna�ení typu použité metody GPS: 

- p�i použití statické (static) a rychlé statické (fast-static) metody, délku 

observace, 

- p�i použití kinematické metody, délku trvání inicializace, po�et opakování 

inicializace a skute�nost, zda se inicializace provád�la na známém nebo 

neznámém bod�, 
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- ozna�ení typu p�ijíma��, název p�ijíma�e, typ antény, výrobní �íslo, 

- minimáln� 3 identické body definované: ozna�ením a sou�adnicemi x, y, h a X, Y, 

Z nebo B, L, H, kde x, y jsou sou�adnice v systému JTSK a h je nadmo�ská výška 

ve výškovém systému baltským - po vyrovnání (dále jen Bpv). X, Y, Z jsou 

kartézské sou�adnice v systému ETRS89 (resp. WGS-84). B, L, H jsou jejich 

elipsoidické ekvivalenty, p�i�emž B je elipsoidická (zem�pisná, geodetická) ší�ka, 

L je elipsoidická (zem�pisná, geodetická) délka a H je elipsoidická výška, 

- vektor oprav získaný na identických bodech p�i výpo�tu lokálního transforma�ního 

klí�e v lokálním horizontálním topocentrickém sou�adnicovém systému n, e, v

nebo dB, dL, dH nebo horizontální a vertikální chybu na daném identickém bod�, 

vše vyjád�ené v délkových jednotkách, kde n resp. dB je sou�adnice ve sm�ru 

sever - jih, e resp. dL je sou�adnice ve sm�ru východ - západ, v resp. dH je 

sou�adnice ve vertikálním sm�ru nebo p�ímým deklarováním horizontální a 

vertikální chyby na daném identickém bod�, 

- 10 parametr� lokálního transforma�ního klí�e a to 3 transla�ní, 1 m��ítkovým, 3 

rota�ní parametry a 3 sou�adnice t�žišt� identických bod�, 

- m��ené údaje na identických i ur�ovaných bodech ve tvaru nezávislém na typu 

p�ijíma�e na pam��ovém médiu, 

- sou�adnice nov� ur�ovaných bod� x, y v S-JTSK, pop�. výška h v Bpv, 

- sou�adnice nov� ur�ovaných bod� X, Y, Z, resp. B, L, H v ETRS89 (WGS-84), 

- seznam identických bod�, na kterých byla p�ekro�ena kritická hodnota opravy, 

- sou�adnice x, y v S-JTSK alespo� dvou existujících bod� PPBP zam��ené pomocí 

GPS, pokud v lokalit� m��ení takové body PPBP existují a byly nezávisle ur�eny. 

V protokolu budou uvedeny jejich S-JTSK sou�adnice x ', y' ur�ené z m��ení 

metodou GPS a S-JTSK sou�adnice x, y stejných bod� poskytnuté správou 

katastru. 

P�i ur�ování polohy pevných bod�, pomocných m��ických bod� a podrobných bod�

metodou GPS obsahuje protokol tyto údaje [6]: 

- ozna�ení typu použité metody GPS, 

- ozna�ení typu p�ijíma��, 

- sou�adnice nov� ur�ovaných bod� x, y v S-JTSK, pop�ípad� výška h v Bpv. 
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5. Vyhotovení geometrického plánu pro ur�ení vlastnických práv k nemovitosti 

v katastrálním území Povina 

Ú�elem vyhotovení geometrického plánu bylo majetkoprávní vypo�ádání 

nemovitostem v zahrádká�ské osad� v obci Povina. 

Postup prací byl následující: shromážd�ní pot�ebných podklad�, provedení m��ických 

prací v terénu, zpracování nam��ených dat a vyhotovení geometrického plánu a záznamu 

podrobného m��ení zm�n se všemi náležitostmi.

5.1 Podklady a p�ípravné práce 

Podklady pro vyhotovení geometrického plánu ze souboru popisných a geodetických 

informací byly poskytnuty správou katastru v Kysuckom Novém M�st� a to vektorová 

katastrální mapa �íselný z katastrálního území Povina ve vým�nném formátu vgi (obr. �. 4 

a �. 5). 

Obr. �. 4:   Vektorová katastrální mapa �íselná z katastrálního území Povina 
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Obr. �. 5: Vý�ez vektorové katastrální mapy v zájmové lokalit�

Dále byla poskytnuta mapa ur�eného operátu (obr. �. 6 a �. 7). Mapu UO bylo nutné 

ov��it s pozemnoknižní mapou, protože mapa UO se tvo�í na pokladu pozemkovoknižní 

mapy. 

Ov��ení se provádí naskenováním pozemnoknižní mapy, zam��ením identických bod�

v terénu, shodností nebo podobnostní transformací snímky pozemnoknižní mapy pomocí 

identických bod� v grafickém programu se porovná mapa UO a pozemnoknižná mapa.  

Ú�elem ov��ení bylo zjistit do jaké míry je mapa UO totožná s pozemkovoknižnou 

mapou a zda je možné mapu UO použít jako podklad pro vyhotovení GP a výkazu vým�r. 

Výsledkem ov��ení mapy UO pro katastrální území Povina je, že mapu UO je možné 

použít jako podklad pro vyhotovení GP. 



Bc. Kristína Molnárová: Geometrický plán pro rozdelení pozemku 

2012� � 34�

Obr. �. 6:   Mapa ur�eného operátu v katastrálním území Povina 

Obr. �. 7: Vý�ez mapy ur�eného operátu 

Další p�id�lené údaje správou katastru byly �íslo ZPMZ 1321 v rámci katastrálního 

území Povina a nové podlomení kmenových parcel pro nov� vytvo�ené parcely. Toto 

katastrální území má pracovní �íslo 19, celý tvar �íslování novo ur�ovaných bod� byl 

191321xxxx.  
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Geometrický plán byl vyhotoven pro zahrádká�skou oblast, která leží na p�vodní 

parcele �íslo 2482/1 (obr. �. 8), pro ur�ení vlastnických práv k nemovitosti. 

Obr. �. 8:   P�vodní parcela �íslo 2482/1 

 P�vodní parcelu 2482/1 tvo�í n�kolik parcel registru E (obr. �. 9), proto je nutné 

každou nov� vzniklou parcelu v p�vodní parcele v terénu zam��it a vlastnický vypo�ádat a 

to vyhotovením GP. 

Obr. �. 9:   Katastrální mapy a mapy ur�eného operátu v zájmové lokalit�
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5.2 M��ické práce 

P�ed m��ickými pracemi byla provedena rekognoskace terénu. Jednalo se o 

zahrádká�skou oblast v obci Povina, která se nacházela na otev�eném jižním svahu. Svah 

byl pokryt signálem pro mobilní komunikac�GSM což umožnilo použití metody RTK. 

V rámci rekognoskace byla provedena stabilizace lomových bod� hranic �ešených 

pozemk�. Lomové body byly trvale stabilizované stávajícím plotem nebo kovovými 

trubkami po dohod� vlastník� sousedních pozemk�. 

 M��ení bylo provedeno metodou GPS - RKT. Na m��ení byl použit dvou 

frekven�ní p�ijíma� GNSS Magellan Promark 500 (obr. �. 10). 

Obr. �. 10:   GNSS p�ijíma� Magellan Promark 500 a kontroler Mobile Mapper CX 

Po spušt�ní GNSS p�ijíma�e bylo nutné provést inicializaci, která zahrnovala

vyhodnocení p�ijímaný signál� z družic GPS a Glonass a p�ipojení pomocí internetu ke 

služb� SKEPOS. 
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Po ukon�ení inicializace, která trvala p�ibližn� 30 sekund, byly zam��eny lomové 

body hranic pozemk�. Na displeji kontroleru se zobrazovaly odm��ené body, které bylo 

možné pospojovat p�ímo p�i m��ení, �ím byl vytvo�en m��ický ná�rt. M��ené údaje byly 

uchovávány na pam��ovou kartu.  

Po ukon�ení m��ení metodou GPS byly kontrolními om�rnými mírami zam��ené 

zahrádká�ské chatky. M��ení om�rných mír bylo provedené laserovým dálkom�rem TLM 

100i (obr. �. 11). 

Obr. �. 11:   Laserový dálkom�r TLM 100i 

5.3 Zpracování výsledk� m��ení 

Po ukon�ení m��ických prací v terénu bylo nutné nam��ené údaje zpracovat. M��ené 

údaje byly ukládány na pam��ovou katru v sou�adnicovém systému UTM zóny 34 

(univerzální transverzální Mercatorovo zobrazení). Tyto údaje bylo nutné transformovat do 

JTSK. Transformace z UTM do JTSK byla provedena v programu Transform (obr. �. 12). 



Bc. Kristína Molnárová: Geometrický plán pro rozdelení pozemku 

2012� � 38�

Obr. �. 12:   Ukázka z programu Transform 

Výsledkem po transformaci v programu Transform byl textový soubor se seznam bod� v 

JTSK. Tento seznam je sou�ástí ZPMZ.

Sou�ástí ZPMZ je i "Protokol ur�ení sou�adnic bod� metodou GPS v S - JTSK" 

vzhledem na to, že se výsledné hodnoty p�ebírají do katastru nemovitostí. 

�

5.4 Vyhotovení geometrického plánu v grafickém programu KOKEŠ 

Pro vyhotovení grafického zobrazení v programu Kokeš bylo nutné založit nový 

výkresový soubor pod názvem GPpovina.vyk a na�íst soubor se seznam sou�adnic 

m��ených bod� po transformaci do JTSK a body, které jsou pr�se�íky hranice parcely 

registra E a nov� vzniknuté hranice registra C byly ur�eny ortogonální metodou (obr. �. 

13).  
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Obr. �. 13:   Zobrazení m��ených a konstruovaných bod� v programu Kokeš 

Na základ� m��ické ná�rtu byly m��eny body v kresb� pospojovány tak, aby nov�

vzniklé parcely odpovídaly stavu ve skute�nosti. Nový stav byl vykreslen �ervenou 

barvou. Každá nov� vzniklá parcela byla ozna�ená parcelním �íslem a zna�kou druhu 

pozemku �ervenou barvou (obr. �. 14). 

Obr. �. 14:   Kresba novo vzniknutých parcel 
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V grafickém zobrazení geometrického plánu se dále zobrazuje �ernou barvou 

dosavadní stav, �ísla podrobných bod�, kontrolní om�rné míry, parcelní �ísla v závorce z 

jiných podklad� jako je katastrální mapa, díly parcel, �ernou barvou �árkovan� se zobrazí 

ozna�ení pr�b�hu parcel registru E a rámy mapových list� v�etn� jejich ozna�ení (obr. �. 

15, obr. �. 16).  

Obr. �. 15:   Detail kresby geometrického plánu 

Obr. �. 16:   Kresby geometrického plánu v programu Kokeš
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P�i sestavování výkazu vým�r bylo nutné nejprve ur�it vým�ru p�vodního stavu, 

kterým byly parcely ur�eného operátu (obr. �. 17). 

Obr. �. 17:   Výpo�et vým�ry parcely dosavadního stavu 

Dále bylo nutné vypo�ítat vým�r nov� vzniklých parcel. 

Obr. �. 18:   Výpo�et vým�r nov� vzniklých parcel 

Pro kontrolu výkazu vým�r bylo t�eba ov��it shodnost sou�t� vým�r v dosavadním 

stavu a novém stavu.  
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Ve výkazu vým�r v �ásti "vlastník, jiná oprávn�ná osoba" nebyly uvedeny jména a 

adresy p�ípadn� název a sídlo firmy z d�vodu ochrany osobních údaj� podle zákona NR 

SR �.. 428/2002 Sb. z., o ochran� osobních údaj�. 

Výkaz vým�r se zpráv� katastru odevzdává v analogové form� a ve sm�nném formátu 

XML. Vým�nný formát XML je elektronickým podkladem pro aktualizaci popisných 

informací. 

Geometrický plán tvo�í popisové pole (p�íloha �. 1), grafické znázorn�ní ve vhodném 

m��ítku (p�íloha �. 2) a výkaz vým�r (p�íloha �. 3). �ásti GP musí být spojeny tak, aby 

nedocházelo k jejich zám�n� nebo ztrát�. 

5.5 Vyhotovení záznamu podrobného m��ení zm�n v grafickém programu KOKEŠ 

Záznam podrobného m��ení zm�n je sou�ástí geometrického plánu.  

V grafickém zobrazení záznamu podrobného m��ení zm�n byl �ervenou barvou 

zobrazen nový stav, v�etn� zlu�ek, �ísla nov� ur�ených bod�, nové parcelní �ísla a zna�ky 

druh� pozemk� (obr. �. 19). Na ozna�ení stabilizace lomových bod� byly použity zna�ky 

podle druhu stabilizace a to plot, múr nebo kovová trubka.  

Obr. �. 19:   Detail kresby nového stavu v záznamu podrobného m��ení zm�n 



Bc. Kristína Molnárová: Geometrický plán pro rozdelení pozemku 

2012� � 43�

�ernou barvou bylo v záznamu podrobného m��ení zm�n zobrazeno dosavadní stav, 

kontrolní om�rné míry, dosavadní parcelní �ísla a zna�ky druh� pozemk�, rám mapových 

list� a m��ítko grafického zobrazení (obr. �. 20 a obr. �. 21). 

Obr. �. 20:   Kresba dosavadního a nového stavu záznamu podrobného m��ení zm�n 

Obr. �. 21:   Kresba záznamu podrobného m��ení zm�n 
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Spolu s GP a ZPMZ se na správu katastru odevzdává vektorový geodetický podklad 

(dále jen VGP) ve vým�nném formátu VGI (obr. �. 22). VGP slouží pro aktualizaci 

souboru geodetických informací. VGP obsahuje nový stav vektorové katastrální mapy. 

Obr. �. 22:  Kresba vektorového geodetického podkladu 

ZPMZ obsahuje popisové pole (p�íloha �.. 4), grafické znázorn�ní ve vhodném 

m��ítku (p�íloha �. 5), textovou �ást (p�íloha �.. 6). 
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Záv�r 

Cílem záv�re�né diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro ur�ení 

vlastnických práv k nemovitostem v zahrádká�ské osad� v katastrálním území Povina. 

Geometrický plán byl vyhotoven na podkladech poskytnutých správou katastru v 

Kysuckém Novém M�st� a z výsledk� m��ických prací v terénu.  

V práci byly popsány m��ické práce, m��ické technika a následné zpracování v 

grafickém programu Kokeš. 

Výsledkem bylo vyhotovení geometrického plánu a záznamu podrobného m��ení 

zm�n se všemi náležitostmi. 
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