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Anotace 

Předmětem zpracování této diplomové práce je geometrický plán pro rozdělení 

pozemků v katastrálním území Židenice. První část je věnována popisu a historii 

katastrálního území a následně měřené lokalitě. Druhá část je věnována postupu 

jednotlivých prací od získání povolení a podkladů pro vyhotovení geometrického  

plánu, rekognoskaci terénu, měřické práce s popisem použitých metod a přístrojů, 

kancelářské zpracování naměřených údajů až po vyhotovení geometrického plánu  

se všemi jeho příslušnostmi. 

Klíčová slova: geometrický plán; katastrální území; katastrální vyhláška. 

Summary 

The subject of this thesis is a geometric plan for the division of land in the  

cadastral area Zidenice. The first part is devoted to the description and history of the 

cadastral area and after that the measured lokality. The second part is devoted to the 

progress of each work to gaining the permits and materials for making out geometric  

plan, reconnaissance terrain, survey work with a description of the methods and devices, 

office processing of measured data to making out the geometric plan with all its 

jurisdiction. 

Keywords: geometric plan; cadastral area; cadastral notice. 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka 

GNSS   globální družicový souřadnicový systém 

GP   geometrický plán 

k. ú.   katastrální území 

KN   katastr nemovitostí 

RTK   real time kinematic – rychlá statická metoda 

SGI   soubor geodetických informací 

S-JTSK  souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI   soubor popisných informací 

NVFK   nový výměnný formát katastru 

ZPMZ   záznam podrobného měření změn 
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Úvod 
Tématem této diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení 

pozemků v katastrálním území Židenice. Při vyhotovení geometrické plánu je třeba 

postupovat podle platné legislativy, protože geometrický plán je neoddělitelnou  

součástí všech právních listin, podle nichž se provádí zápis do katastru nemovitostí. 

Geometrickým plánem vyhotoveným touto prací vzniknou nové pozemky,  

které mohou být přínosem zkvalitnění služeb magistrátu města Brna a jednotlivých 

organizačních složek.  
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1 Informace o katarálním území Židenice 

Židenice jsou katastrálním územím Brna s rozlohou 6,46 km2
, které se po  

sametové revoluci 24. listopadu roku 1990 rozdělily na městské části Brno-Židenice 

a Brno-Vinohrady. Toto katastrální území hraničí s katastry městských částí Brno-Líšeň, 

Brno-Slatina, Brno-Černovice, katastrálním územím Trnitá, Zábrdovice a Maloměřice 

a katastrálním územím obce Kanice. 

V židenickém katastru se v současné době nacházejí dva samostatné urbanistické 

celky městského typu, a to sídliště Vinohrady a židenicko-juliánovský celek, vymezené 

zahradami a lesoparky Akátky a Bílá hora. 

Historie 

Katastrální území Židenice mělo až do druhé poloviny 60. let 20. Století odlišné 

hranice než v současnosti. Na severu k němu náleželo Baarovo nábřeží, které je dnes 

součástí katastru Maloměřice, na východě to byla oblast Stránské skály s Osadou pod 

Stránskou skálou, dnes spadající pod katastr Líšeň. Dále ulice Kuldova, Šámalova, 

Tomáškova, Vaníčkova a severovýchodní část areálu Zbrojovky Brno, které jsou dnes 

součástí katastru Zábrdovice. Naopak území na jihu, vymezené linií ulice Táborská, 

Porhajmova a Letní, včetně několika budov areálu někdejší První brněnské strojírny, 

náleželo k Černovicím. Zbývající část areálu První brněnské strojírny patřila do k.ú. 

Zábrdovice. Takto vymezené katastrální území původně tvořilo samostatnou obec.  

První zmínka o existenci Židenic je z roku 1210, pocházející ze zábrdovického 

kláštera. Na pozemcích panství zábrdovického kláštera byla po zrušení kláštera roku 1784 

založena roku 1786 ves Juliánov. V roce 1850 se Juliánov připojil k Židenicím a v roce 

1867 se opět osamostatnil. Přestože došlo k rozdělení obcí, katastrální území bylo stále 

jednotné. 

Obě obce se staly součástí Brna 16. dubna 1919 a až do roku 1939 měly vlastní 

místní výbory s omezenými pravomocemi. K další úpravě a rozšíření hranic Židenic pak 

došlo při první katastrální reformě Brna v roce 1940, při které se upravily hranice  

se Zábrdovicemi. V dalších letech docházelo k opakovanému rozšiřování a úpravám 
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 hranic Židenic se sousedícími katastrálními územími, přičemž mnohé bylo ovlivněno 

druhou světovou válkou a následným odsunem němců z Brna. 

Současnou podobu získaly Židenice při radikální katastrální reformě v druhé 

polovině 60. let 20. století. V 80. letech pak započala výstavba brněnského sídliště 

Vinohrady. 

1.1 Měřené území 

Zájmové území se nachází na východní hranici katastrálního území Židenice  

a je ohraničeno ulicemi Šedová, Věstonická a Křtinská. Uvnitř této lokality se nachází 

domov pro seniory. Terén je mírně zvlněný, svažující se k jihu. 

 
Obrázek č. 1: Zájmová lokalita 
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2 Přípravné práce 

Na příslušném stavebním úřadě se nejdříve podá „Žádost o vydání rozhodnutí o 

dělení nebo scelování pozemků“. Stavební úřad tuto žádost projedná a schválí, pokud není 

v rozporu s územním plánem. Vyjádření stavebního úřadu je pak nedílnou součástí 

smlouvy nebo jiné listiny, na základě které pak dojde k zápisu vlastnických práv nově 

vzniklých pozemků. 

2.1 Zajištění podkladů 

 Katastr nemovitostí na požádání poskytne oprávněným osobám nezbytné  

podklady. Jako závazné podklady jsou považovány údaje souboru geodetických informací 

a souboru popisných informací. 

 „V situacích, kdy právní vztahy k nemovitostem jsou vedeny v některém z operátů 

předchozích pozemkových evidencí a nebyly dosud vyznačeny v souboru geodetických 

informací a v souboru popisných informací katastru nemovitostí, použije se jako  

podklad též mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění 

nemovitostí a písemné údaje z veřejných knih nebo z jiných operátů dřívějších 

pozemkových evidencí, tzn. z elaborátu scelovacího řízení či přídělového řízení.“ [4] 

 Mnohdy je také potřeba využít jako podklad údaje o bodech základního 

a podrobného polohového bodového pole, předcházející geometrické plány nebo  

měřické náčrty původního mapování a záznamy podrobného měření změn. 

Podklady pro vyhotovení geometrického plánu obdrží oprávněná osoba od 

katastrálního úřadu v potřebném rozsahu. 
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2.2.1 Údaje z katastru nemovitostí 

Katastrálnímu úřadu byly nahlášeny dotčené parcely a katastrální území.  

Na základě nahlášených parcelních čísel katastrální úřad přiřadil číslo záznamu 

podrobného měření změn 2621 pro katastrální území Židenice. Pro dělené parcely  

bylo rezervováno parcelní číslo s novým podlomením 7747/90. 

Dále byly katastrálním úřadem poskytnuty data SPI a dostupná digitální data  

SGI ve výměnném formátu *.vfk, rastrová kopie mapy katastrální, a kopie předcházejících 

ZPMZ a GP, kopie původních novoměřických a reambulačních náčrtů, včetně  

zápisníků, seznamů souřadnic a transformační klíč pro převod souřadnic ze systému  

Sv. Štěpán do S-JTSK. 
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3 Zeměměřické činnosti v terénu 

„Zeměměřickými činnostmi jsou činnosti při budování, obnově a údržbě  

bodových polí, podrobné měření hranic územně-správních celků a nemovitostí a dalších 

předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování 

hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických 

děl, standardizace geografického názvosloví, určení prostorových vztahů metodami 

inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních  

systémech zeměměřictví včetně dokumentace a archivace výsledků zeměměřických 

činností.“[2] 

3.1 Měřické práce v terénu 

Všechny změny geometrického a polohového určení předmětů, které tvoří obsah 

katastrálním mapy, se v terénu zaměřují geodetickými metodami. Podle katastrální 

vyhlášky je poloha podrobných bodů zaměřována povinně v S-JTSK, stejně jako  

určování pravoúhlých souřadnic podrobných bodů změn. 

Pro zaměření podrobných bodů se nejvíce využívá polární metody, jako doplňkové 

mohou být využity i tyto metody: 

· metoda pravoúhlých souřadnic, 

· metoda polárních kolmic, 

· konstrukční oměrné, 

· protínání ze směrů, 

· protínání z délek, 

· průsečík přímek. 
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3.1.1 Polární metoda 

Je nejčastěji používanou metodou pro měření podrobných bodů. Poloha bodů je při 

měření určena polárními souřadnicemi, tzn. délkou a vodorovným úhlem. V případě,  

že je potřeba zaměřit délku, kdy je vnitřní roh budovy nepřístupný, využívá se polární 

doměrek. Jindy je třeba použít polární kolmice, která se využívá v případě, že na určovaný 

bod není ze stanoviska vidět.  

 

Obrázek č. 2: Polární metoda 

Přesnost v určení polohy bodů je určena přesností výchozího bodu, vodorovných 

úhlů a přepočtem délek do souřadnicové sítě a je dána vztahem: 

                                                                                                       (3.1) 

 - přesnost souřadnic daného bodu 

 - přesnost dostředění na bodě P 

Přesnost měřené délky závisí na přesnosti použitého přístroje, jeho dostředěním nad 

bodem a zavedením fyzikálních a matematických redukcí a je dána základní střední 

chybou: 

                                                                                               (3.2) 

a, b - konstanty pro různé typy přístrojů v mm, uvádějí výrobci. 

d - měřená délka v mm 

3.1.2 Připojení na identické body 

Identické body se používají tehdy, pokud je potřeba zobrazit a navázat změnu na 

polohopisný obsah mapy, která není v S-JTSK. Měření připojí na dostatečně vhodný počet 
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podrobných bodů, které lze v terénu jednoznačně identifikovat a zároveň jsou zobrazeny 

v katastrální mapě. 

Za identické body se volí:  

· původní lomové body na hranicích katastrálních území nebo hranicích pozemků 

označené travalým způsobem 

· lomové body na obvodu budov 

· styk hranic tří nebo více pozemků neoznačený trvalým způsobem, jehož poloha je 

v terénu zřetelná. 

Při použití více identických prvků, jsou využívány především ty, které jsou nejblíže 

zaměřované změně a splňují požadavek, aby svírané směry kontrolních měr měly co 

nejmenší kosé úhly. Zároveň se volí tak, aby byla splněna tato kritéria: 

· zaměřované body změny by měly ležet uvnitř kružnice se středem v polovině 

spojnice nejvzdálenějších bodů o poloměru délky této spojnice, 

· identický bod musí vyhovovat střední souřadnicové chybě podle kódu kvality – kód 

kvality 3 s chybou 0,14 m, kód kvality 4 s chybou 0,26 m a kód kvality 6 s chybou 

0,21 m. 

Připojení změny bývá většinou minimálně na tři identické body, ve vyjímečných 

případech na dva identické body a jednu identickou linii, a to z důvodu vyloučení 

nezpůsobilosti zákresu do katastrální mapy. Důvodem volby minimálního počtu 

identických prvků je dodatečné zjištění neidentity bodu v terénu a v mapě. 

V terénu je nutné ověřit, zda se poloha identických bodů nezměnila a je i nadále 

shodná se zobrazením v katastrální mapě. K ověření se používají metody: 

· zaměření vzdálenosti bodu od dvou jiných identických bodů, 

· zaměření vzdálenosti od bodů podrobného bodového pole, 

· zaměření identického bodu polární metodou z jiného stanoviska, 

· nové určení bodu. 

Hodoty zjištěné z ověření jsou posléze porovnány s mírami odpovídajícími 

v katastrálním operátu. Za vyhovující je pak považován takový identický bod, u kterého 

rozdíl mezi hodnotami změřenými v terénu a hodnotami z katastrálního operátu  

odpovídají kritériím přesnosti podle vyhlášky č. 26/ 2007 Sb. 
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Celkový počet identických bodů použitých v tomto měření byl 27 bodů, z nichž 

většina jsou lomové body budovy, která „vévodí“ zaměřované lokalitě. 

3.1.3 Rekognoskace terénu 

Před zahájením měřických prací se provádí v dané lokalitě rekognoskace  

terénu. Jelikož se v blízkosti dělených pozemků nacházel pouze zhušťovací bod  

bodového pole č. 000944222420, byly v okolí stabilizovány pomocné měřické body  

4001 – 4008. Bod 4001 byl posléze určen metodou GNSS.  

3.1.4 Bodové pole 

Jak je uvedeno výše, byl nalezen pouze jeden vhodný geodetický bod, a to bod 

zhušťovací č. 000944222420. Tudíž bylo třeba v okolí stabilizovat další body tak, aby  

byly vhodně rozmístěny v okolí změny. 

Bod 4001 byl určen metodou GNSS, viz kapitola 3.1.5, body 4002 – 4008 byly 

určeny pomocí rajónů. Jako orientace byly použity zhušťovací body č. 000944220070, 

000944220010, 000944222010, 000944222060. Jejich geodetické údaje jsou  

uvedeny v příloze č. 1. 

Využití metody GNSS  

Tato metoda byla využita z důvodu nedostatečného počtu bodů podrobného 

polohového pole v blízkém okolí zaměřované změny.  

Poloha i výška bodu je určena výpočtem z družicových signálů přijímaných 

anténami přijímačů nejméně na dvou bodech a ve stejném čase. 

Měřickou metodou, která byla použita v tomto případě, byla metoda rychlá statická 

neboli RTK, která je nejčastěji používanou postprocessingovou metodou.  

Využívá se pro určování polohy v rozsahu do několika desítek kilometrů. 

Principem je opakované nezávislé měření téhož bodu s časovým odstupem. 
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3.1.5 Vytyčování hranic pozemků 

Vytyčení hranice pozemku je zeměměřickou činností, kdy se v terénu vyznačí 

poloha lomových bodů hranic. Jako základ vytyčení se využívá geometrického 

a polohového zaměření. 

Vytyčováno bylo ze stanovisek 4001, 4002, 4003 a 4007 a celkem bylo vytyčeno 

39 bodů. 

Výstupem vytyčovacích prací je vytyčovací protokol, který je zápisem  

o provedení vytyčení. Obsahuje: 

· předmět vytyčení, 

· vytyčovací podklady, 

· způsob označení bodů vytyčovací sítě a vytyčovaných bodů, 

· vytyčovací náčrt. 

Vytyčené body byly v terénu stabilizovány nástřikem barvy na různých  

druzích povrchů (obrubníky, zdi, zídky, plot) anebo dřevěným kolíkem s nástřikem 

červené barvy. 

Na seznámení s průběhem nových hranic byly pozvání vlastníci parcel,  

nikdo se nezúčastnil. Magistrát města Brna, který byl objednatelem této zakázky,  

fyzický stav v terénu vidět nechtěl, a proto si pouze vyžádal vytyčovací protokol. 
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3.2 Přístroje a pomůcky 

Při měření a vytyčování v terénu byl využíván přístroj TOPCON GPT 7005 (v. č. 

1ZP676). Tato totální stanice představuje kombinaci teodolitu a elektronického  

měřiče vzdálenosti. Umožňuje bezhranolové měření až do 250 m a při využití  

jednoho hranolu až do 3000 m. 

 

Obrázek č. 3: TOPCON GPT 7005 

Tabulka č. 1: Technická data přístroje 

Dalekohled 

Délka 150 mm 

Průměr objektivu 45 mm 

Zvětšení 30 x 

Obraz Vzpřímený 

Zorné pole 1 30' 

Rozlišovací schopnost 2.8" 

Minimální zaostření 1.3 m 

Osvětlení nitkového kříže Ano 

Délkové měření 

Dosah dálkoměru – bezhranolový mód 1.5 m až 250 m  

Dosah dálkoměru – hranolový mód 3000 m 

Úhlové měření  

Minimální čtení 5"/1" (1mgon/0.2mgon) čtení 

Přesnost 5"(1.5 mgon) 
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Další pomůcky: 

· přijímač LEICA GRX 1200 PRO k využití metody GNSS, 

· stativ, 

· teleskopická výtyčka, 

· dřevěné kolíky, 

· plastové znaky, 

· odrazný hranol, 

· kladivo, 

· ocelové pásmo. 

 

3.2.1 Program GEOMANW 

Tento program souží jako přenosový a konverzní program ke všem typům  

totálních stanic TOPCON. Zajišťuje oboustranný bezchybný přenos dat mezi totální  

stanicí a počítačem. 

Jelikož byla zájmová lokalita měřena přístrojem TOPCON GPT 7005, byl tento 

program využit při přenosu dat. 
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4 Výpočetní práce 

Výpočet vychází buď z naměřených veličin vedených v zápisníku záznamu 

podrobného měření změn, nebo z výstupu z registračního zařízení totální stanice. Cílem  

je pak získání souřadnic podrobných bodů, důležitých pro zavedení změny do katastru 

nemovitostí. 

4.1 Programové vybavení 

Veškeré výpočetní práce a následné grafické zpracování probíhalo ve výpočetních 

programech uvedených v kapitolách 4.1.1 a 4.1.2. 

4.1.1 Groma  

Je to geodetický systém, který je určen: 

· Ke komplexnímu zpracování geodetických dat a to i od údajů přenesených přímo 

z totální stanice  

· K tvorbě výsledných seznamů souřadnic a výpočetních protokolů. 

4.1.2 VKM2 

Je to geodetický program, jehož funkce umožňují: 

· zobrazování grafických dat – jak souborů vektorových, tak rastrových, 

· výpočty a dopočty souřadnic podrobných bodů i bodového pole a seznam 

souřadnic, 

· aktivní práci s vektorovým výkresem, 

· automatizovanou tvorbu geometrických plánů, 

· práci s rastry 

· transformaci 

· digitalizaci a jiné. 

Většina výpočtů byla zpracována v programu VKM. Metody použité při výpočtu, 

jsou popsány níže. 
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Polární metoda  

Princip výpočtu polární metody lze rozdělit na dva způsoby: 

· pro jednoduché výpočty - ze souřadnic stanoviska jsou vypočteny souřadnice 

určovaného bodu pomocí vodorovného úhlu a vzdálenosti, 

· polární metoda dávkou – zpracovává dávkově cely seznam naměřených hodnot 

nebo jen jeho část. 

Ortogonální metoda 

Principem metody pravoúhlých souřadnic jsou měřená staničení a kolmice. 

Tabulka č. 2: Výpočet ortogonální metodou 

 

0 - Ortogonální metoda 

Číslo bodu   KK  Staničení  Kolmice     Y          X           Vy        Vx 

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

036009460038       0,00     0,00   594181,33  1160655,43 -8       0,00      0,00 

036009460040      27,80     0,00   594208,95  1160652,28 -8       0,00      0,00 

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

kx=-0,11331325 ky=-0,99355931 měřítko=1,00000000 (0,0[cm/100m]) 

036026213850       7,16     0,00   594188,44  1160654,62 -8 

 

 

Kontrolní oměrné 

Tato metoda je využívána jako nezávislé kontrolní měření. Principem je  

porovnání délek naměřených s délkami vypočtenými ze souřadnic. 
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Průsečík přímek 

Principem metody je výpočet průsečíku pomocí dvou přímek. Nejčastější  

použití je pro výpočet průsečíku mezi stávající hranicí a nově vznikající hranicí. 

Tabulka č. 3: Výpočet průsečíku přímek 

 

3 - Průsečík přímek 
 Číslo bodu     Y.obr       X.obr    KK     Y.pol     X.pol   KK (dxy) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

036016370014   594199,41  1160665,39 -   594199,41  1160665,39 3  

036009460037   594180,34  1160646,66 -   594180,34  1160646,66 3  

036016370009   594201,11  1160653,17 -   594201,11  1160653,17 3  

036009460038   594181,33  1160655,43 -   594181,33  1160655,43 3  

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

036026213850   594188,44  1160654,62 -   594188,44  1160654,62 3  
 

 

 

Vyrovnání do přímky 

Užívá se k opravě souřadnic přímo měřených bodů tak, aby byla splněna rovnice 

přímky, v jejímž průběhu mají body ležet. Dále se využívá pro výpočet paty kolmice se 

zachováním původní polohy bodu (pravoúhlý výstupek) nebo k vyrovnání polohy body 

 pro splnění rovnoběžnosti dvou úseček.  

Tabulka č. 4: Vyrovnání do přímky 

 

 2 - Vyrovnání do přímky 
 Číslo bodu        Y          X           Posun   (Původní souřadnice) 
 ------------------------------------------------------------------------------ 

 036009460020   594199,73  1160667,62      0,00 

 036009460021   594203,12  1160697,66      0,00 

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

 036026211171   594200,57  1160675,04    -0,007  (594200,56 1160675,04) 
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Výpočet výměr parcel a dílů 

Výměra parcely je vyjádřením plošného obsahu průmětu hranice do zobrazovací 

roviny, přičemž velikost výměry je dána geometrickým určením parcely. Uvádí se 

v plošných metrických jednotkách. 

Pro účely geometrického plánu lze výpočet výměr rozdělit na tyto způsoby 

výpočtu: 

· ze souřadnic S-JTSK, které jsou získány měřením v terénu, 

· ze souřadnic v místním systému, 

· z přímo měřených měr, 

· planimetricky, 

· ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcel odměřených z mapy, 

· z měr odměřených z mapy, 

· z digitalizovaných souřadnic z mapy, 

· ze souřadnic, které jsou získány z rastrových dat transformací. 

Označení kód výpočtu výměr: 

· kód kvality 2 - výpočet výměr ze souřadnic v S-JTSK s kódem kvality 3 ze 

souřadnic určených přímým měřením v terénu, které vychází z bodů bodového  

pole nebo z minimálně třech identických bodů, které byly dříve určeny v  

S-JTSK s kódem kvality 3, 

· kód kvality 1 - výpočet jiným číselným způsobem z přímo měřených měr, 

· kód kvality 0 – grafický způsob výpočtu výměr. 

Výměry, jejichž kód způsobu určení výměry byl 2, byly určeny ze souřadnic 

v programu a kontrolně určeny z mapy digitálním planimetrem. Ostatní parcely byly 

určeny graficky z mapy taktéž digitálním planimetrem. 

Tabulka č. 5: Výpočet výměr a dílů 

Parcela:    st.7748/6      max.KK=3     Výměra=103,25 m2 
      Bod    G    Y.obr        X.obr    KK   Oměrná     Y.pol     X.pol    KK 
-------------------------------------------------------------------------------- 

036016370009 0   594201,11   1160653,17  -    0,00    594201,11  1160653,17 3 

036009460040 1   594208,95   1160652,28  -    7,89    594208,95  1160652,28 3 

036009460017 1   594207,97   1160643,57  -    8,76    594207,97  1160643,57 3 

036016370008 1   594192,42   1160645,31  -   15,65    594192,42  1160645,31 3 

036016370009 1   594201,11   1160653,17  -   11,72    594201,11  1160653,17 3 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje: 

· úplné dvanáctimístné číslo bodu – první tři číslice znamenají pořadové číslo 

katastrálního území, čtvrté číslo může být nulové nebo 1 – 8, což znamená 

příslušnost bodu katastrálního území sousedního okresu, pátá až osmá číslice 

 jsou číslem ZPMZ a poslední čtyři jsou číslem vlastním, 

· souřadnice obrazu v pořadí Y, X – slouží k zobrazení bodů v platné katastrální 

mapě, 

· souřadnice polohy v pořadí Y, X – jsou určeny geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami s přesností, která je dána základní střední 

souřadnicovou chybou mxy, 

· kód kvality, který je uveden u souřadnic platného geometrického polohového 

určení, 

· případnou poznámku např. o stabilizaci bodů. 

4.2 Protokol o výpočtech 

Je součástí záznamu podrobného měření změn a slouží k záznamu průběhu  

výpočtu a dodržení všech předepsaných odchylek. Obsahuje: 

· seznam souřadnic bodů geometrického základu měření, 

· identické body katastrální mapy, které jsou použity pro výpočet souřadnic nových 

podrobných bodů a výměr, 

· použité metody výpočtu souřadnic a porovnání výsledků s mezními hodnotami, 

· vytyčovací prvky, 

· seznam souřadnic, které jsou vypočteny transformací z vytyčovacích prvků a kódy 

kvality, 

· výpočet výměr, 

· seznam souřadnic nově určených bodů, 

· číslo zakázky, katastrální území, číslo ZPMZ, datum a jméno a příjmení 

vyhotovitele. 
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4.2.1 Zápisník měřených hodnot 

Považuje se za něj zápis měřených hodnot prací v terénu vedený buď ručně,  

nebo v tiskové formě z registračního zařízení. Zápisník obsahuje: 

· čísla stanovisek, orientací a měřených bodů, 

· měřené hodnoty – horizontální a vertikální úhel, šikmou vzdálenost, 

· další měřené kontrolní údaje. 

Konkrétně byl vyhotoven zápisník v tiskové formě z registračního zařízení a je 
součástí přílohy č. 2.  
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5 Záznam podrobného měření změn 

Nově vyhotovený záznam podrobného měření změn je podkladem pro  

vyhotovení geometrického plánu. Má tyto náležitosti: 

· popisové pole, 

· náčrt, 

· zápisník, 

· protokol o výpočtech, 

· záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů, 

· návrh zobrazení změny, 

· údaje o seznámení vlastníků s označením a průběhem nových nebo změněných 

hranic. 

Záznam podrobného měření změn je přílohou č. 2. Níže budou popsány  

náležitosti ZPMZ. 

5.1 Popisové pole 

Náležitosti popisového pole jsou určeny tiskopisem úřadu.  

Obsah popisového pole: 

· jméno, příjmení a adresa zpracovatele nebo jméno a sídlo firmy, 

· číslo geometrického plánu, 

· přístroj, s nímž bylo měřeno, 

· údaj a celé číslo katastrálního území. 

Pod popisové pole se uvede seznámení s průběhem a označením nově 

navrhovaných nebo změněných hranic v terénu, jméno a příjmení osoby, která byla 

seznámena a místo a datum. 

Číslování záznamu podrobného měření změn se provádí v rámci katastrálního 

území v jedné číselné řadě v rozsahu 0001 až 9999. 
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5.2 Náčrt 

Grafické znázornění náčrtu má stejné náležitosti jako geometrický plán.  

Bývá vyhotoven v takovém měřítku, aby byly zřetelné všechny podrobnosti. Pokud není 

možné v použitém měřítku některou částí rozpoznat, pak se vyhotoví na okraji  

náčrtu ve větším měřítku detail s vyznačením vzájemné souvislosti pomocí písmene  

velké abecedy. 

Formát náčrtu A4 je stejný jako u geometrického plánu a v případě formátu většího 

se skládá tak, aby na vrchní straně byl uveden údaj o jeho příslušnosti k záznamu 

podrobného měření změn. Pokud náčrt obsahuje více než 3 samostatné části, uvede se  

na první z nich jednoduchý přehled kladu. 

Pro tuto práci byl vyhotoven jeden náčrt ve formátu A1, který byl seskládán do 

základního formátu podle příslušné vyhlášky a je součástí přílohy č. 2. 

5.3 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů 

Uskutečňuje se v závazném formuláři, přičemž je samostatně uveden výpočet 

výměr v katastru nemovitostí a výpočet pro porovnání s evidencí právních vztahů. 

Záznam obsahuje: 

· číslo záznamu podrobného měření změn nebo geometrického plánu, 

· výměry parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a uvedením kódu 

způsobu výpočtu, 

· dle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu dřívější 

pozemkové evidence, 

· případný rozdíl při výpočtu s uvedením jeho velikosti a příčiny, 

· jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry počítala a datum vyhotovení. 
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5.4 Návrh zobrazení změny 

Tvoří data ve výměnném formátu, přičemž návrh má vždy elektronickou formu. 

U bodů, které byly změněny, se uvádí souřadnice polohy a obrazu, jejichž případná 

odchylka v katastrální mapě při přizpůsobení změny má být maximálně do hodnoty  

dané mezní souřadnicové chyby.  

Součástí návrhu jsou i identické body se souřadnicemi polohy a obrazu, které  

jsou využity pro přiřazení změny. 

Návrh zobrazení změny přizpůsobením mapy změně se použije, když: 

· změna nenavazuje na dosavadní hranice parcel, 

· bod na dosavadní hranici pozemku je v katastru evidován s kódem kvality 3, 

· bod napojení je vloženým bodem do dosavadní hranice, 

· dosavadní geometrické a polohové určení lze zpřesnit. 

Návrh zobrazení změny přizpůsobením změny mapě se použije, pokud se: 

· nejedná o katastrální mapu v S-JTSK, 

· jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale bod napojení v katastru evidován s jiným 

kódem kvality než 3, 

· jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale došlo k hrubému narušení vztahů okolního 

polohopisu. 

V této práci byl konkrétně použit návrh zobrazení změny přizpůsobením mapě. 

 

Do programu se naimportuje výměnný formát, který byl obdržen z katastrálního 

úřadu. Při načítání tohoto formátu je nutné zadat číslo katastrálního území a číslo 

 záznamu podrobného měření změn. 

Po vložení souřadnic bodů změny do programu zpracovatel vytvoří kresbu 

s rozlišením nových a původních hranic. Poté vykreslí kresba se stávajícím a novým 

stavem. 
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Postup v programu VKM 

· vybereme ikonu VKM  a klikneme na položku geometrický plán → plochování → 

tabulka → zde zvolíme mapu grafickou a po vybrání dotčených parcel se nám 

zobrazí tabulka s novým a dosavadním stavem, díly a chybami,  

· v zobrazení nového stavu pak poupravujeme druh pozemku a zkontrolujeme 

výměry, popřípadě je upravíme dle grafického určení 

· kód kvality určení výměry – zkontroluje se plnopočetnost parcel → zvolíme 

tlačítko pokračuj → zobrazí se tabulka výkazu dosavadního a nového stavu  

údajů KN, kde se provede celková kontrola, 

· bonity – zvolíme položku geometrický plán → bonity GP a vybereme parcelu, u 

které bude vedena bonita a uvedeme její číslo a výměru. 

Export 

· políčko VKM → součásti GP → automaticky → vybereme všechny nové hranice  

a parcelní čísla i všechny rušené hranice a parcelní čísla,   

· v této fázi lze vybrat ze seznamu jednotlivé body, které nezasahují do změny,  

např. dopočtené, 

· zvolíme NVFK → vytvoří se soubor změnových vět, který je uveden v příloze č. 5. 
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6 Geometrický plán 

„Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden 

zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.“ [3] 

Geometrický plán je tedy technickým podkladem výsledků zeměměřických 

činností, jehož obsah souvisí s předmětem katastru nemovitostí a vyhotovuje se pro  

tyto účely: 

· změna hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky - například 

vytvoření změny z důvodu přemístění koryta vodního toku, 

· rozdělení pozemku - vznikají nové pozemky, 

· změna hranice druhu pozemku – nevznikají nové parcely, jedná se o vyrovnání 

hranice nebo zánik rozhraní druhů pozemku, 

· vyznačení budovy a vodního díla, nebo změny jejího vnějšího obvodu – součástí  

je kolaudační rozhodnutí, 

· průběh vytyčené, nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

· upřesnění polohové přesnosti o parcele podle přídělového řízení, 

· oprava geometrického polohového určení nemovitostí, 

· vyznačení budovy, nebo změny jejího vnějšího obvodu v SPI, jde-li o budovu, 

která je příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru nemovitostí na stejné 

parcele, s výjimkou drobných staveb, 

· vyznačení obvodu rozestavěné budovy, 

· doplnění SGI o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, 

· grafické znázornění rozsahu věcného břemene, pokud se týká části pozemku, 

· určení části obvodu komplexních pozemkových úprav, jejíž průběh nelze  

ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě, 

· určení hranic pozemků při komplexních pozemkových úpravách, pokud nejsou 

výsledky využity pro obnovený katastrální operát. 
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6.1 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje: 

· popisové pole, 

· grafické znázornění dotčených nemovitostí před změnou a po ní, 

· seznam souřadnic, 

· výkaz výměr nových a změněných parcel podle katastru nemovitostí, 

· výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. 

6.1.1 Popisové pole 

Popisové pole se umisťuje do spodní části výkresu základního formátu A4 a pokud 

je formát větší, tak do pravého dolního rohu. V popisovém poli pak vyhotovitel vyplní: 

· účel geometrického plánu, 

· číslo geometrického plánu – skládá se z čísla ZPMZ, evidence zakázek a úplného 

letopočtu, 

· jméno, příjmení, adresa vyhotovitele nebo jméno a sídlo firmy, 

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

· způsob ohraničení nových hranic, 

· údaj o potvrzení a ověření GP. 

 

Obrázek 4: Popisové pole geometrického plánu 
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6.1.2 Grafické znázornění dotčených nemovitostí před změnou a po ní 

Podkladem pro grafické znázornění je katastrální mapa. Je zde vyjádřen starý 

a nový stav, přičemž starý stav je kopií nebo zvětšeninou katastrální mapy. Kresba  

se vyhotovuje černě v takovém měřítku, aby byla zajištěna celková zřetelnost.  

Původní kresba je tenkou čarou, změna pak tlustou čarou. Mapové značky použité 

v grafickém znázornění jsou dle vyhlášky č.26/2007 Sb. Orientace bývá k severu, 

v případě jiné orientace se vyznačí sever šipkou o délce 20 mm s písmenem S před ní. 

6.1.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Obsahuje údaje o dosavadním a novém stavu parcel katastru nemovitostí. Ke  

všem nově odděleným parcelám se přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů 

vlastnictví, výměrách a podle evidence právních vztahů označení dílů parcel. 

 

Obrázek č. 5: Ukázka výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN 

6.1.4 Seznam souřadnic 

Obsahuje souřadnice bodů nové hranice a kontrolních bodů. Uvádí se čísla bodů 

a jejich souřadnice v pořadí Y a X a kód kvality. Body číslované v rámci ZPMZ se uvádějí 

jen vlastním číslem, body využité z předchozích ZPMZ se uvádí s číslem náčrtu. 

Konkrétně bylo uvedeno 552 bodů s kódem kvality 3. 

Seznam souřadnice se umístí na vhodné místo poblíž grafického znázornění,  

nebo pokud to není možné, tak tvoří samostatnou část geometrického plánu. 
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6.1.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Vyjadřuje informace o BPEJ, která se vztahuje k parcelám zemědělských  

pozemků nového stavu katastru nemovitostí. Obsahuje parcelní číslo zemědělského 

pozemku v novém stavu podle katastru, pětimístný kód BPEJ a příslušnou výměru dílu 

parcely k tomuto kódu. 

 

Obrázek č. 6: Ukázka výkazu BPEJ 

6.2 Ověření a potvrzení geometrického plánu 

Aby byl geometrický plán vyhotoven podle platných právních předpisů, musí  

být ověřen. Ověření provádí pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který 

odpovídá za správnost a úplnost podle právních předpisů. 

Potvrzení provádí příslušný katastrální úřad. O potvrzení geometrického  

plánu žádá ověřovatel pomocí formuláře, který je volně přístupný na www.cuzk.cz.  

Toto podání je zpoplatněno dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. Příslušný katastrální úřad  

prověří správnost očíslování všech parcel dosavadního a nového stavu, správnost  

a úplnost náležitostí geometrického plánu a jeho příloh, a jestli plán vychází z výsledků 

zeměměřické činnosti v terénu. Dále ověřuje, zdali je ověřovatel zapsán v seznamu  

úředně oprávněných zeměměřických inženýrů a je nositelem úředního oprávnění,  

které bylo v době ověřování v platnosti.  

Po potvrzení založí katastrální úřad prvopis geometrického plánu se všemi 

přílohami do dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI. Podle 

listiny, jíž je geometrický plán součástí, bude proveden zápis vkladu do katastru 

nemovitostí. 
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Závěr 

Cílem práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Židenice. 

Zpracování bylo rozděleno na několik etap. V první etapě bylo nejdůležitějším 

krokem spolupráce se stavebním a katastrálním úřadem a vyhledání podkladů  

potřebných pro zpracování. 

Druhá část se věnovala rekognoskaci, zajištění vhodného bodového pole  

a zaměření dané lokality. Tyto práce byly z větší části komplikovány přístupem do areálu 

domova seniorů, jelikož okolo celého pozemku je oplocení a samotná správa domova 

omezila dobu působnosti zeměměřičů v areálu.  

Poté následovalo vyhodnocení naměřených výsledků, vytyčení, zaměření 

a označení podrobných bodů nové hranice. Na základě zpracování dat byly  

vyhotoveny všechny náležitosti geometrického plánu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Bc. Lenka Černohorská: Geometrický plán pro rozdělení pozemku v k. ú. Židenice 

 

2013  28 

 

Seznam použité literatury 

[1] Vyhláška č. 26/2007 Sb. ze dne 5. Února 2007, ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb. 

(úplné znění), kterou provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 

a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (katastrální vyhláška) 

[2] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 

186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 

444/2005 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 233/2009 Sb., zákona č. 

281/2009 Sb. A zákona č. 380/2009 Sb. 

[3] Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 

ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.120/2000 Sb., 

zákona č. 220/2000 Sb., zákona č.53/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 

186/2006 Sb., zákona č.8/2009 Sb. a zákona č.227/2009 Sb. 

[4] Bumba, J., Kocáb, M.: Geometrický plán: příručka pro vyhotovitele i uživatele. 2. 

Doplněné a přepracované vydání. Praha: Leges, 2011, 432s. 

[5] Groma. [online]. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: http://www.groma.cz/cz/ 

[6] SEDLÁČEK, Svatopluk. Geodetický nástroj VKM pro práci s digitálními  

mapami. [online]. [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: http://www.gview.cz/vkm.htm 

[7] ČÚZK: Internetové stránky státní správy zeměměřictví a katastru. [online]. 

 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: http://cuzk.cz/ 

 

 

 

 

 



Bc. Lenka Černohorská: Geometrický plán pro rozdělení pozemku v k. ú. Židenice 

 

2013  29 

 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1: Zájmová lokalita............................................................................................. 3 

Obrázek č. 2: Polární metoda............................................................................................... 7 

Obrázek č. 3: TOPCON GPT 7005..................................................................................... 11 

Obrázek č. 4: Popisové pole geometrického plánu............................................................. 24 

Obrázek č. 5: Ukázka výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN................................ 25 

Obrázek č. 6: Ukázka výkazu BPEJ.................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Lenka Černohorská: Geometrický plán pro rozdělení pozemku v k. ú. Židenice 

 

2013  30 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1: Technická data přístroje............................................................................... 11 

Tabulka č. 2: Výpočet ortogonální metodou....................................................................... 14 

Tabulka č. 3: Výpočet průsečíku přímek............................................................................. 15 

Tabulka č. 4: Vyrovnání do přímky..................................................................................... 15 

Tabulka č. 5: Výpočet výměr a dílů..................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Lenka Černohorská: Geometrický plán pro rozdělení pozemku v k. ú. Židenice 

 

2013  31 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Podklady 

Příloha č. 2: Záznam podrobného měření změn 

Příloha č. 3: Vytyčování hranic a parcel 

Příloha č. 4: Geometrický plán  

Příloha č. 5: Nový výměnný formát (pouze na CD) 


