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Abstrakt 

Tématem této bakalářské práce je geometrický plán pro rozdělení pozemku s odstraněním 

zjednodušené evidence. Geometrický plán je nástroj, kterým se doplňují změny do katastru 

nemovitostí, aby katastrální operát, resp. katastrální mapa byly neustále aktuální. První část 

bakalářské práce se zabývá geometrickým plánem, jeho stručnou historií, účely 

geometrického plánu a jeho náležitostmi. Druhá část práce rozebírá katastrální mapy a 

mapové podklady. Třetí část obsahuje zpracování vlastního měření a vyhotovení 

geometrického plánu pro rozdělení pozemku v katastrálním území Nasavrky.  

  

Klíčová slova 

geometrický plán, katastr nrmovitostí, katastrální mapa, pozemek  

  

  

  

Abstract 

The topic of this Bachelor Thesis is survey sketch for division of land with elimination of 

simplified evidence. A survey sketch is a tool by which the changes are added to the real 

estate cadastre in order to keep the cadastral documentation, or cadastral map permanently 

updated. The first part of the Bachelor Thesis deals with surfy sketch, its brief history, 

purposes of survey sketch and its requisites. The second part of this paper analyzes cadastral 

maps and mapping bases. The third part contains treatment of measurement and copy survey 

sketch for division of land in cadastral area Nasavrky.  
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je geometrický plán pro rozdělení pozemku 

s odstraněním zjednodušené evidence. Geometrický plán je výsledek zeměměřických 

činností, který svým zpracováním a obsahem souvisí s předmětem katastru nemovitostí a je 

zpracován stanoveným příslušným způsobem. Geometrický plán je neoddělitelnou součástí 

listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do 

katastrální mapy a musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným 

předpisům, a musí být opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel. 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných 

listin ke změnám (např. rozdělení pozemku, změnu hranice pozemku a další). 

Vyhotovování geometrických plánů je zeměměřická činnost ve veřejném zájmu, 

kterou jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby. 

Cílem bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

v katastrálním území Nasavrky, obec Nasavrky, okres Chrudim. 
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1 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je výsledek zeměměřických činností, který svým zpracováním 

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

příslušným právním předpisem. [2] 

Geometrický plán: 

 je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru, 

je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, 

 musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným předpisům, 

a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel, [1] 

 je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám 

(např. rozdělení pozemku, změna hranice pozemku a další). [4] 

Vyhotovování geometrických plánů je zeměměřická činnost ve veřejném zájmu, 

kterou jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby. Za odborně způsobilou 

osobu k výkonu zeměměřických činností se považuje fyzická osoba s ukončeným 

středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru. [3] 

 

1.1 Důležitá data ve vývoji geometrického plánu 

20. duben 1785 - vydání patentu císaře Josefa II., který se stal podkladem pro první 

katastrální mapování v našich zemích, vzniká Josefský katastr. 

23. prosinec 1815 - vydání rozkazu o pozemkové dani císaře Františka I., kterým začal 

vznikat stabilní katastr. 

23. květen 1883 - vydání zákona č. 83/1883 ř. z.
1
, o evidenci daně pozemkové, který 

stanovil, že katastrální operát se musí udržovat v souladu se skutečným stavem. 

Výsledkem požadavků na aktualizaci katastrálního operátu bylo vytvoření speciálního 

nástroje, který umožnil komunikaci mezi justičními a katastrálními orgány. Z tohoto 

období vychází princip geometrického plánu. 

31. říjen 1975 - směrnice ČÚGK
2
 č. 400/1975-22, která stanovila zásadu jednobarevnosti 

geometrického plánu. 

Zákony č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru, zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci 

nemovitostí a v současnosti platný zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

republiky, pouze modifikovaly geometrický plán podle dobových okolností. [2] [14] 

                                                
1 říšský zákoník 
2 Český úřad geodetický a kartografický 
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Od svého vzniku se geometrický plán postupně vyvíjel a měnily se také technologie 

zpracování. I samotný název se v průběhu let měnil. Dříve byl označován jako situační 

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

geometrický (polohopisný) plán, geometrický (výškopisný) plán (doplněn výškopisnými 

kótami podrobných bodů), geometrický (parcelační) plán, nebo geometrický (oddělovací) 

plán.
3
 [16] 

 

1.2 Účely pro které se vyhotovuje geometrický plán 

Geometrický plán se vyhotovuje pro: 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, tato změna 

se zaměří tehdy, nelze-li její nový průběh ztotožnit s průběhem hranice parcely 

zobrazené v katastrální mapě, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

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

budov, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže parcele 

nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru a s výjimkou 

drobných staveb, 

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

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. [4] 

 

1.3 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací. 

Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

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

                                                
3 Ukázky starých geometrických plánů jsou uvedeny v příloze 
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evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud 

nejsou dosud vyznačeny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací 

katastru nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa. 

Dalšími podklady jsou zejména: 

 záznamy podrobného měření změn, 

 údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech 

a bodech podrobného polohového bodového pole, 

 údaje BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu 

se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaženy. [4] 

 

1.4 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán se vyhotovuje způsobem, který zaručí jeho zřetelnost, dobrou 

čitelnost, stálost a schopnost reprodukce. 

Geometrický plán se vyhotovuje na tiskopisech Českého úřadu zeměměřického 

a katastrálního (ČÚZK)
4
 nebo jako tiskový výstup z počítače, který je obsahově shodný 

a úpravou přiměřený tiskopisu Úřadu. Tiskopisy jsou dostupné na internetových stránkách 

Úřadu. 

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

Náležitosti geometrického plánu jsou: 

a) popisové pole, 

b) grafické znázornění, 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

d) seznam souřadnic, 

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

nového stavu.[4] 

 

1.5 Součinnost katastrálního úřadu při vyhotovování geometrického 

plánu 

K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad: 

a) přidělí číslo záznamu podrobného měření změn, podle potřeby parcelní čísla 

nových parcel a čísla bodů podrobného polohového bodového pole, pokud budou 

takové body zřizovány, 

                                                
4 www.cuzk.cz 
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b) poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu nebo ve 

formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií. [4] 

 

1.6 Ověření a potvrzení geometrického plánu 

Ověření vyznačí v popisovém poli geometrického plánu ověřovatel předepsaným 

způsobem na všech jeho stejnopisech. Předepsaným způsobem znamená, že ověřovatel na 

GP vyznačí text: „Náležitostmi a přesností odpovídá prvním předpisům“. K tomuto textu 

ověřovatel připojí svůj podpis, datum ověření, číslo z evidence ověřovaných výsledků 

a otisk razítka se státním znakem. Obsahem tohoto razítka je jméno a příjmení fyzické 

osoby s označením „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“, číslo položky, pod kterou je 

fyzická osoba vedena v seznamu u příslušného státního orgánu státní správy a rozsah 

úředního oprávnění. [3] [4] 

O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na 

tiskopisu Úřadu (Český úřad zeměměřický a katastrální), nebo na tiskovém výstupu 

z počítače. Tento počítačový výstup musí být obsahově shodný a úpravou přiměřený 

tiskopisu Úřadu. Žádost o potvrzení geometrického plánu může obsahovat i zmocnění pro 

jinou fyzickou osobu k projednání případných vad v geometrickém plánu s katastrálním 

úřadem a k převzetí geometrického plánu zpět. Přílohou žádosti o potvrzení geometrického 

plánu jsou nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného měření 

změn. [4] 

Před potvrzením geometrického plánu katastrální úřad zkontroluje, zda je 

geometrický plán vyhotoven pro některý z účelů podle § 73 odst. 1 (Vyhl. 26/2007 Sb.). 

Zaměstnanec katastrálního úřadu zkontroluje, zda GP nemá jiné vady podle § 72 odst. 

2 (Vyhl. 26/2007 Sb.). Zaměstnanec nadále přezkoumává, zda: 

 výsledek zeměměřických činností: 

 je ověřen ověřovatelem v rozsahu jeho oprávnění, 

 má předepsané náležitosti, 

 vychází z údajů katastru, 

 nepřekračuje stanovené mezní odchylky,  

 měření je připojeno na body geometrického základu v souladu s § 69 

(Vyhl. 26/2007 Sb.), 

 nové a změněné parcely jsou označeny správnými parcelními čísly. 
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Pokud katastrální úřad neshledá v geometrickém plánu vadu, potvrdí tento 

geometrický plán bez zbytečného prodlení, případně ve lhůtě sjednané s ověřovatelem. 

„Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem nevylučuje, že plán může být při 

pozdějším provádění změny do katastru nemovitostí shledán jako nezpůsobilý k vyznačení 

v katastru nemovitostí.“ [2] Na všech předložených stejnopisech geometrického plánu 

potvrdí katastrální úřad souhlas s očíslováním parcel. Údaje o potvrzení geometrického 

plánu obsahují číslo řízení, datum, jméno, případně jména, příjmení a podpis zaměstnance 

pověřeného potvrzováním geometrických plánů a otisk razítka katastrálního úřadu se 

státním znakem. Jeden stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného měření změn 

si katastrální úřad ponechá pro další využití, ostatní stejnopisy geometrického plánu se 

vrátí ověřovateli. [4] 

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

a geometrický plán se záznamem podrobného měření změn vrátí ověřovateli s písemným 

odůvodněním. Po opravě vytknutých závad předá ověřovatel geometrický plán opět 

katastrálnímu úřadu k novému potvrzovacímu řízení. Žádost o potvrzení opraveného 

geometrického plánu se považuje za novou žádost. Pokud i při opakovaném předložení 

geometrického plánu shledá katastrální úřad v obsahu závažné vady, oznámí katastrální 

úřad takové zjištění místně příslušnému inspektorátu. „Důvodem k nepotvrzení 

geometrického plánu nemohou být svérázné lokální požadavky katastrálního úřadu na 

formální úpravu či obsahové detaily geometrického plánu jdoucí nad rámec platných 

předpisů, stejně jako osobitý výklad předpisů neodpovídající smyslu předpisů.“ [2] Za 

vadu se nepovažuje, došlo-li v době po předložení geometrického plánu k potvrzení ke 

změnám výměr parcel v důsledku vedení katastru. Takové nesoulady, pokud tím zřetelnost 

a srozumitelnost geometrického plánu neutrpí, opraví ověřovatel, přičemž na vhodném 

místě všech stejnopisů geometrického plánu, popřípadě ve zvláštní příloze pevně spojené 

s geometrickým plánem a v záznamu podrobného měření změn uvede upozornění na tyto 

opravy, které ověří předepsaným způsobem. Za vadu se rovněž nepovažuje chyba, 

způsobená nesprávnými údaji katastru poskytnutými vyhotoviteli geometrického plánu, 

jejichž nesprávnost nemohl vyhotovitel geometrického plánu rozpoznat. Tyto chybné údaje 

geometrického plánu se uvedou do souladu s údaji katastru z úřední moci při zápisu, pokud 

s ověřovatelem není dohodnut jiný způsob nápravy. 

Pokud je v geometrickém plánu upozorněno na chybu v dosavadních údajích 

katastru, prošetří se s využitím záznamu podrobného měření změn oprávněnost tohoto 

upozornění. Podle výsledku prošetření se zahájí řízení o opravě chyby a v případě, že se 
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chyba v dosavadních údajích katastru prokáže, geometrický plán se po provedení opravy 

potvrdí. 

V případě, že byl geometrický plán potvrzen, a přesto není způsobilý při předložení 

listiny, jíž je součástí, k vyznačení změny do katastru, vyznačí se tato skutečnost pod 

popisové pole záznamu podrobného měření změn. [4] 
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2 KATASTRÁLNÍ MAPY A MAPOVÉ PODKLADY 

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem. Katastrální mapa je 

polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti 

a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí. Předměty obsahu 

katastrální mapy se vyznačují standardizovanými mapovými značkami. Pozemky se 

v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se 

parcelními čísly a značkami druhů pozemků. Budovy jsou v katastrální mapě zobrazovány 

průnikem svého vnějšího obvodu. Katastrální mapy v dekadickém měřítku obsahují také 

body bodového pole, hranice chráněných území a ochranných pásem a další prvky 

polohopisu. [7] 

Katastrální mapa se zobrazuje v závazném geodetickém systému, kterými jsou: 

a) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), 

b) Souřadnicový systém gusterbergský – pro území Čech, 

c) Souřadnicový systém svatoštěpánský – pro území Moravy. 

 

 

Obr. 1 Souřadnicový systém gusterbergský a svatoštěpánský [6] 
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2.1 Formy katastrální mapy 

Formy katastrální mapy: 

 digitální mapa (DKM) - katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově 

katastrálního operátu novým mapováním, na podkladě pozemkových úprav, 

přepracováním souboru geodetických informací, 

 analogová mapa - katastrální mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací 

soustavě stanovenými v době jejího vzniku, 

 digitalizovaná mapa (KMD) - katastrální mapa v S-JTSK vyhotovená 

přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému gusterbergském nebo 

svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy 

vyhotovená podle dřívějších předpisů, zejména v souřadnicovém systému 

gusterbergském nebo svatoštěpánském. [4] 

 

Kód kvality podrobných bodů určených geodetickými nebo fotogrammetrickými 

metodami se stanoví podle hodnoty výběrové střední souřadnicové chyby v závislosti na 

základní střední souřadnicové chybě mxy. 

 

Kód kvality Základní střední souřadnicová 

chyba mxy 

3 0,14 m 

4 0,26 m 

5 0,50 m 

Tab. 1 Kód kvality podrobných bodů určených geodetickými nebo fotogrammetrickými 

metodami [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Kód kvality podrobných bodů určených digitalizací z analogové mapy se stanoví 

podle měřítka této mapy. 

 

Kód kvality Měřítko katastrální 

mapy 

Základní střední 

souřadnicová 

chyba mxy 

6 1:1000, 1:1250 0,21 m 

7 1:2000, 1:2500 0,50 m 

8 
1:2880 a jiné výše 

neuvedené 
1,00 m 

Tab. 2 Kód kvality podrobných bodů určených digitalizací z analogové mapy [4] 

 

2.2 Digitalizace katastrálních map 

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly 

resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vektorová katastrální mapa může 

mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). 

K 1. 1. 2013 byla katastrální mapa v digitální podobě v 9 064 katastrálních 

územích, což je 69,9 % z jejich celkového počtu 13 026. Zbytek území ČR je pokryt 

analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici 

v rastrové podobě. [8] 

 

2.3 Souřadnice obrazu a souřadnice polohy 

Souřadnice obrazu jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodů v katastrální 

mapě a uvádí se v souřadnicovém systému katastrální mapy (S-JTSK, S-SK). V případě 

souřadnic S-JTSK se mohou lišit od souřadnic polohy do vzdálenosti dané mezní 

souřadnicovou chybou pro daný kód kvality souřadnic. Souřadnice obrazu se neuvádějí 

u pomocných a kontrolních bodů, které nemají být předmětem katastrální mapy. 

Souřadnice polohy jsou souřadnice určené v S-JTSK geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami s přesností charakterizovanou základní souřadnicovou 

chybou mxy = 0,14 m. Jsou-li určeny souřadnice v ZPMZ u prvku, který není předmětem 

polohopisu katastrální mapy, uvedou se v seznamu souřadnic tak, že bod nemá uvedeny 

souřadnice obrazu a nemá u souřadnic uveden kód kvality. [15] 
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2.4 Zjednodušená evidence 

V katastru nemovitostí existují tři druhy zjednodušených evidencí: 

 evidence vycházející z pozemkové knihy (v katastru nemovitostí označována jako 

pozemkový katastr - PK), 

 evidence vycházející z údajů evidence nemovitostí (v katastru nemovitostí 

označována jako původ evidence nemovitostí - EN), 

 evidence vycházející z údajů grafických přídělů
5
 (v katastru nemovitostí 

označována jako původ přídělový plán nebo jiný doklad – GP). [13] 

 

2.4.1 Pozemkový katastr 

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 byl předchozí 

reambulovaný katastr převzat v nezměněné formě. Zanedbané vedení katastru během 

1. světové války a významné změny držby v důsledku rozsáhlé pozemkové reformy 

neumožňovaly provést podstatnější změny v obsahu a vedení katastru. Navíc 

Československo vzniklo spojením historických zemí, kde platily různé zákony (rakouské, 

uherské, pruské). Tyto okolnosti vyžadovaly vydání unifikačního zákona.  

Roku 1928 nabyl účinnosti zákon č. 177/27 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru 

a jeho vedení, který zrušil všechny předchozí předpisy týkající se vedení a správy katastru. 

Pozemkový katastr byl definován jako geometrické zobrazení, soupis a popis veškerých 

pozemků ČSR. Zákon definoval pojem pozemek a parcela, a převzal užitečná ustanovení 

dosud platného evidenčního katastru, zejména ustanovení o nutnosti souladu katastrálních 

údajů se skutečným právním stavem, ohlašovací povinnost a periodicitu revize katastru. [5] 

Katastrální operát pozemkového katastru byl stejně jako ve stabilním katastru 

uspořádán zásadně podle katastrálních území. Pokud měla nějaká obec více katastrálních 

území, měla stejně tolik katastrálních operátů. K podrobnému měření se používalo 

převážně ortogonální metody a v poválečném období i metody polární. [9] [10] 

Sjednocení všech katastrálních prací bylo provedeno novými, podrobnými 

předpisy, a to pomocí Instrukce A (pro zakládání pozemkového katastru z roku 1932) 

a Instrukce B (pro vedení pozemkového katastru z roku 1933). Pozemkový katastr byl 

veden katastrálními měřickými úřady s rozsahem působnosti v tzv. měřickém okresu. Aby 

mohl katastr plnit požadavky na něj kladené, musel být úplný (zajištěno pravidelnou 

kontrolou), jednotný a pravdivý (zodpovědnost zaměstnanců katastrální služby). 

                                                
5 Operát přídělového a scelovacího řízení. 
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Katastrální zákon z roku 1928 byl s konečnou platností zrušen až zákonem č. 46/1971 Sb. 

o geodézii a kartografii. [5] [11] 

 

2.4.2 Grafické přídělové plány 

Grafický přídělový plán tvořil měřickou část přídělového operátu a byl zpravidla 

vyhotovován na zmenšeninách katastrálních map do měřítka 1:5000. Vytyčené hranice 

parcel se v terénu označovaly pouze kolíky a nové hranice byly do plánu zakreslovány co 

nejjednoduššími způsoby. Z takto přibližných zákresů byly zjišťovány dalším 

jednoduchým způsobem i výměry dělených parcel. 

Dne 8. 5. 1947 byl přijat zákon č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního pořádku 

stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů 

vztahujících se na přidělený majetek, který velice zjednodušil zápisy do pozemkových knih 

a zásadně změnil principy desítky let platného knihovního práva. Bylo umožněno 

používání provizorních a málo přesných podkladů, a z tohoto důvodu vznikl během 

několika let neutěšený stav, který nebyl dodnes napraven. Příděly nebyly zaměřeny a ani 

nebyly nové hranice zobrazeny v katastrálních mapách. Dnes jsou často grafické přídělové 

plány nečitelné, poškozené nebo zcela ztraceny. 

Většina započatých scelovacích řízení nebyla nikdy dokončena a na takovém území 

vznikl chaotický právní stav. Kompetence k dokončování započatých scelovacích řízení 

a k upřesňování nebo rekonstrukci přídělů přísluší v současné době pozemkovým úřadům 

na základě zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech. [12] 

 

2.4.3 Evidence nemovitostí 

Evidence nemovitostí měla současně vést skutečné užívací vztahy k půdě 

a vlastnické vztahy k nemovitostem a byla legislativně upravena zákonem č. 22/1964 Sb., 

o evidenci nemovitostí s účinností od 1. 4. 1964 a prováděcí vyhláškou č. 23/1964 Sb., 

vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb. 

Vznikly nové listy vlastnictví, jejichž struktura byla podobná struktuře využívané 

v pozemkové knize. Doplňování již nikde nevedených údajů od roku 1951 probíhalo 

šetřením přímo v obcích (1967 - 1988) a nazývalo se jako komplexní zakládání evidence 

nemovitostí. 

Evidence nemovitostí obsahovala měřický operát, písemný operát, sbírku listin 

a sumarizační výkazy. Jako technický podklad sloužily mapy velkých měřítek, tedy mapy 
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stabilního katastru, mapy pozemkového katastru, mapy souvislého zobrazení, THM 

a ZMVM. [5] 

 

2.4.4 Postupné doplňování pozemků dosud evidovaných zjednodušeným 

způsobem do katastrální mapy 

Každá zjednodušená evidence je vedena ve své číselné řadě, a proto je nezbytné 

vždy uvádět její druh. Může totiž nastat situace, že v jednom katastrálním území bude 

existovat několik různých parcel se stejným parcelním číslem, každá z těchto parcel bude 

ale z jiné zjednodušené evidence. Vlastníci těchto parcel budou různí, a parcely se také 

budou nacházet na odlišném místě. [13] 

Parcely se ve zjednodušené evidenci vedou pouze dočasně, dokud nejsou zobrazeny 

v katastrální mapě. Do katastrální mapy jsou parcely vedené ve zjednodušené evidenci 

zobrazeny nejpozději obnovou katastrálního operátu (vyhotovením nového souboru 

geodetických informací a nového souboru popisných informací). Obnovu katastrálního 

operátu lze provést: 

 novým mapováním, 

 přepracováním souboru geodetických informací, 

 na podkladě výsledků pozemkových úprav. [1] 

 

Je-li v katastrálním území vyhlášena platnost mapy v digitální podobě na celém 

území, neexistují již v tomto katastrálním území parcely ve zjednodušené evidenci. Parcely 

ve zjednodušené evidenci mohou zaniknout i tak, že k jejich zobrazení v katastrální mapě 

dojde v rámci zápisu provedeného vkladem nebo záznamem na základě předložených 

listin. 

Katastrální úřad doplňuje soubor geodetických informací o pozemky evidované 

zjednodušeným způsobem na základě neměřického záznamu, nebo záznamu podrobného 

měření změn vyhotoveného katastrálním úřadem, nebo na základě ohlášení vlastníka 

doloženého geometrickým plánem (geometrický plán pro doplnění souboru geodetických 

informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem). 

Podmínkou, aby pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem byl nadále 

evidován jako parcela katastru nemovitostí, je vytyčení a označení jeho hranic v terénu. 

Parcely ve zjednodušené evidenci nejsou zobrazeny v katastrálních mapách. Spolu 

sousedící pozemky (dosud vedené jako parcely zjednodušené evidence) jsou v katastrální 

mapě zobrazeny jako jedna parcela katastru nemovitostí. Jelikož je v rámci jedné parcely 
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katastru nemovitostí vedeno více vlastníků, nemůže být tato parcela evidována v žádném 

listu vlastnictví. Vlastnické vztahy se evidují k jednotlivým parcelám ve zjednodušené 

evidenci. [13] 
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3 GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ROZDĚLENÍ POZEMKU 

Geometrický plán pro rozdělení pozemku je vyhotoven pouze pro potřebu této 

bakalářské práce a nejedná se tedy o skutečný, katastrálním úřadem ověřený, geometrický 

plán. 

 

3.1 Zájmová lokalita 

V rámci zadání bakalářské práce je mým úkolem vyhotovit geometrický plán pro 

rozdělení pozemku. Úlohou geometrického plánu je rozdělení parcel č. 343/24 a 343/26 na 

4 nové stavební parcely dle požadavků investora (objednatele). 

 

 

Obr. 2 Zájmová lokalita (+ mapa bývalého pozemkového katastru)
6
 

 

                                                
6 Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 
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Obr. 3 Zájmová lokalita (+ katastrální mapa)
7
 

 

3.1.1 Katastrální území Nasavrky 

Geometrický plán je vyhotoven v katastrálním území Nasavrky, obec Nasavrky, 

(okres Chrudim, Pardubický kraj). V katastrálním území Nasavrky je vedena analogová 

mapa v měřítku 1:2880 v souřadnicovém systému Gusterberg (S-SK GS). 

 

 

Obr. 4 Informace o katastrálním území Nasavrky dostupné na www.cuzk.cz 

 

                                                
7 Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz 
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3.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Dle § 75 katastrální vyhlášky katastrální úřad (katastrální pracoviště Chrudim) pro 

vyhotovení geometrického plánu poskytl podklady (dle § 74 katastrální vyhlášky) ve formě 

reprografických kopií. Katastrální úřad poskytl: 

a) číslo ZPMZ 1611
8
, 

b) parcelní čísla pro nově vzniklé stavební parcely 343/82, 343/83, 343/84, 

343/85, 343/86, 343/87, 343/88, 343/89, 343/90, 

c) kopii mapy bývalého pozemkového katastru, 

d) kopii mapy katastru nemovitostí, 

e) kopii grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v zájmovém 

území, 

f) výměnný formát zájmové lokality v digitální formě VFK. 

 

 

Obr. 5 Mapa bývalého pozemkového katastru 

 

 

 

 

                                                
8 Číslo ZPMZ není skutečné, je vymyšleno pouze pro potřeby této bakalářské práce. 
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Obr. 6 Mapa katastru nemovitostí 

 

 

Obr. 7 Grafický podklad se zobrazením obvodů a kódů BPEJ 
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Od objednatele zakázky bylo obdrženo předpokládané rozparcelování nově 

vzniklých stavebních parcel. 

 

3.3 Vyhotovení ZPMZ 

3.3.1 Zaměření stávajícího stavu 

Geometrický základ podrobného měření byl vytvořen 4 body, dočasně 

stabilizovanými dřevěnými kolíky, jejichž souřadnice byly zaměřeny a určeny použitím 

technologie globálního navigačního systému (GNSS – Global Navigation Satellite 

System). Zaměření bodů proběhlo ve dvou dnech, 4. a 7. listopadu 2012. K určení 

souřadnice geometrického základu podrobného měření byl použit přístroj Altus – 3, 

software pro výpočet geocentrických souřadnic Carlson SurvCE 2.58 a program použitý 

pro transformaci TRANSFORM v.2011. Protokol určení bodů podrobného polohového 

bodového pole technologií GNSS a Technická zpráva jsou součástí vyhotoveného ZPMZ. 

Po zvolení geometrického základu podrobného měření byl zaměřen současný stav 

v terénu. K polohopisnému zaměření byla použita totální stanice Topcon GPT-3005N. 

Polohopisné zaměření probíhalo z jednoho stanoviska, z bodu 4001. Body 4002, 

4003 a 4004 sloužily jako orientace. Zaměřen byl stávající stav v okolí zájmového území, 

tedy rohy zděných budov, rohy plotů a jeden kamenný mezník. Zaměřeno bylo také 

navržené rozparcelování budoucích stavebních parcel. 

 

3.3.2 Výpočetní práce 

Po zaměření současného stavu v terénu následovaly výpočetní
9
 kancelářské práce. 

Jako první byl proveden výpočet souřadnic bodů 4001, 4002, 4003 a 4004, zaměřené 

metodou GNSS. Rozdíly souřadnic bodů ze dvou měření byly zprůměrovány. 

číslo bodu rozdíl dy [mm] rozdíl dx [mm] 

4001 0,03 0,00 

4002 0,00 0,00 

4003 -0,01 0,01 

4004 -0,01 -0,02 

Tab. 3 Rozdíly souřadnic bodů ze dvou měření 

 

                                                
9 Veškeré výpočetní práce byly provedeny v programu Geus 15.5 
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Zprůměrované souřadnice bodů geometrického základu podrobného měření byly 

importovány do nově založeného seznamu souřadnic v programu Geus. 

 

 

Obr. 8 Import do seznamu souřadnic 

 

Po vytvoření geometrického základu podrobného měření následoval výpočet 

naměřeného zápisníku podrobného měření. Vlastní zápisník podrobného měření musel být 

před výpočtem upraven. Tento výpočet se v programu Geus provádí přes „Výpočet polární 

metody dávkou“.  

 

 

Obr. 9 Polární metoda dávkou 

 

Po přidání zápisníku měření a jeho nezbytných úprav na správný tvar byla 

provedena „konverze“ všech souborů ke zpracování do vnitřního formátu. Po provedení 

konverze lze již přistoupit k samotnému výpočtu zápisníku měření a získání tak souřadnic 

bodů podrobného měření. 
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Po výpočtu souřadnic bodů podrobného měření byly tyto body zobrazeny 

v grafické části programu. 

 

3.3.3 Vyrovnání do přímky 

Naměřené podrobné body 31, 32 a 33, musely být vyrovnány do přímky tvořené 

body 30 a 34. Tato úloha je umístěna ve výpočetní části, záložka „Výpočty“, úloha 

„Vyrovnání do přímky“. 

 

 

Obr. 10 Vyrovnání do přímky 

 

V rámci této úlohy jsou body vyrovnány na řídící přímku tak, že jsou z těchto bodů 

spouštěny kolmice na řídící přímku. Za vyrovnané jsou brány souřadnice paty kolmice. 

 

3.3.4 Transformace mapy katastru nemovitostí 

K transformaci kopie mapy katastru nemovitostí na naměřený stav byla použita 

Helmertova transformace. Funkci tranformace lze udělat v grafické části programu, 

v záložce Soubor, funkce Rastr manažer, kde se přes funkci připojit připojí naskenovaný 

podklad. Zvolit si můžeme ze tří typů transformací (shodnostní, Helmertova a afinní).  

 

3.3.5 Ověření identických bodů 

V okolí změny v zájmové lokalitě byly zvoleny celkem čtyři identické body (body 

č. 8, 15, 26 a 29). Za identické body se podle § 70 katastrální vyhlášky volí body v terénu 
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jednoznačně identifikovatelné, např. trvalým způsobem označené původní lomové body na 

hranicích katastrálních území nebo na hranicích pozemků, lomové body na obvodu budov 

apod. 

Ve formuláři výpočetní části této úlohy jsou porovnávány délky mezi identickými 

body. Porovnává se délka vypočtená (ze souřadnic určených měřením) a délka měřená 

(délka měřená v mapě). 

 

 

Obr. 11 Ověření identických bodů 

 

3.3.6 Určení souřadnic bodů 

Určení souřadnic bodů 40, 41, 42,50,52 a 53 byla použita funkce „Umístit bod“ 

(Kreslit bod) v grafické části. Funkce byla použita k určení souřadnic bodů na konci linií 

(při zapnutém dochytávání „Konce“ linie). 

 

 

Obr. 12 Umístit bod 
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Jelikož body č. 35 - 39 určovaly pouze směr, kterým jsou vedeny nové hranice, 

byla k určení souřadnic bodů 43 - 47 použita funkce průsečík přímek, tedy úloha č. 3 - 

„Průsečík přímek“ v záložce „Výpočty“ ve výpočetní části programu. Stejným způsobem 

byly určeny souřadnice bodů 48 a 49. 

 

 

Obr. 13 Průsečík přímek 

 

3.3.7 Určení polárních vytyčovacích prvků 

K souřadnicím lomových bodů (body č. 34, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52 a 53), 

které jsou součástí Protokolu o vytyčení hranice pozemku, musely být určeny polární 

vytyčovací prvky. K určení těchto prvků slouží funkce „Polární vytyčovací prvky“ ve 

výpočetní části programu, v záložce „Další výpočty“. 

 

 

Obr. 14 Polární vytyčovací prvky 
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3.3.8 Kontrolní oměrné 

V rámci kontrolních oměrných měr byly porovnávány hodnoty měřené v terénu 

s hodnotami vypočtenými ze souřadnic mezi určenou dvojicí měřených bodů. Kontrolní 

oměrné míry byly ověřovány mezi body na všech nově vzniklých hranicích. Porovnáním 

dvou hodnot vznikla odchylka, která v žádném případě nepřekročila mezní odchylku 

md (stanovenou v bodě 13.6 přílohy katastrální vyhlášky). 

20

12

d

d
kmd , kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k se vypočte 

jako √2 násobek základní střední souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu 

s nižší přesností. 

Funkce č. 9 - „Kontrolní oměrné“ je umístěna ve výpočetní části programu, 

v záložce „Výpočty“. 

 

 

Obr. 15 Kontrolní oměrné 

 

3.3.9 Ověření zobrazení bodů 

K ověření zobrazení bodů se použije stejná funkce jako pro ověření identických 

bodů (viz kapitola 3.3.5). Posouzení dosažené přesnosti se provádí porovnáním délek 

přímo měřených podrobných bodů s délkami určenými z mapy. 

 

3.3.10  Určení výměr 

Výměry parcel byly určeny funkcí „Výměra obvodem“ v záložce „Výpočty“ 

v grafické části programu. Jelikož na hranicích všech parcel se vyskytuje vždy nějaký bod 
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s kódem kvality „8“, nebo je výměra parcel určena pouze graficky, mají všechny výměry 

kód způsobu určení „0“. 

 

 

Obr. 16 Výpočet ploch 

 

3.3.11  Náčrt 

Náčrt obsahuje zejména body geometrického základu, identické body, dosavadní 

a nový stav polohopisu, lomové body hranic, čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů, 

mapové značky druhů pozemků, značky budov, kontrolní míry, dosavadní a nový stav 

parcel zjednodušené evidence, které jsou dotčeny změnou a další. Obsah i náležitosti 

náčrtu jsou stanoveny v příloze 16.10 až 16.16 katastrální vyhlášky. 

 

3.3.12  NVF 

Výměnný formát slouží ke vzájemnému předávání dat mezi systémem ISKN 

a jinými systémy zpracování dat. Obsahem NVF jsou SGI a SPI v jednom souboru 

s příponou vfk (výměnný formát katastrální). NVF je textový soubor s kódováním češtiny 

dle ČSN ISO 8859-2 (ISO Latin2) a skládá se z hlavičky, datových bloků a koncového 

znaku &K. Každý datový blok v sobě obsahuje informaci o atributech a jejich formátu 

následovanou vlastními datovými řádky. [17] 

Export výměnného formátu se provádí v grafické části funkcí „Export VFK…“ 

v záložce „GP-ISKN“. 

Stejným způsobem byly dříve data VFK importována, pouze byla použita funkce 

„Import VFK… ve stejné záložce“. 
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Obr. 17 Export do VFK 

 

3.3.13  Výpočet výměr parcel (dílů) 

Výpočet výměr parcel (dílů) vychází z výměr určených ve výpočetním protokolu. 

Ve výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje původní stav parcel a jejich rozdělení do nového 

stavu vyrovnání parcel. Z výpočtu výměr parcel (dílů) se vychází při tvorbě výkazu 

dosavadního stavu údajů katastru nemovitostí (součást geometrického plánu). 

 

3.4 Vytyčení navrhovaných nově vzniklých parcel 

3.4.1 Protokol o vytyčení hranice pozemku 

Protokol o vytyčení hranice obsahuje zejména: 

 identifikaci vyhotovitele, 

 datum vyhotovení, 

 seznam vytyčovaných bodů včetně určení hranic, na kterých se daný bod 

nachází, 

 informace o lokalitě, 

 popis vytyčovacích prací, 

 způsob označení bodů v terénu, 

 informace o vlastnících (oprávněných) a jejich seznámení s vytyčenými body, 

 informace o ověření. 
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3.4.2 Vytyčovací náčrt 

Vzor a obsah vytyčovacího náčrtu jsou uvedeny v příloze 16.28 katastrální 

vyhlášky. Ve vytyčovacím náčrtu je zobrazen stávající stav katastrální mapy, stanoviska 

a orientace vytyčení, nově vytyčované body a seznam souřadnic vytyčovaných bodů. 

Ve vyhotovovaném geometrickém plánu je uvažováno, že s vytyčením hranic byli 

seznámeni vlastníci dotčených pozemků a s vytyčením souhlasili. 

 

3.5 Vyhotovení geometrického plánu 

3.5.1 Grafické znázornění 

Při vyhotovení grafického znázornění se vychází ze stávající katastrální mapy 

a vlastního měření. Obsah i náležitosti grafického znázornění jsou stanoveny v příloze 

17.4 až 17.12 katastrální vyhlášky. 

Do stávající katastrální mapy byly doplněny zejména: 

 nově navržené hranice parcel,  

 body na nově navržených hranicích, 

 díly jednotlivých parcel písmeny malé abecedy, 

 škrty pro rušené hranice. 

 

3.5.2 Výkaz dosavadního a nového stavu 

Výkaz dosavadního a nového stavu vychází z výpočtu výměr parcel (dílů) ze 

ZPMZ, obsahuje porovnání dosavadního a nového stavu. Dosavadní stav je stav aktuálně 

vedený v katastru nemovitostí. Nový stav je stavem po změně a součet nových výměr musí 

být shodný s dosavadním stavem. 

Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí obsahuje také „Porovnání 

se stavem evidence právních vztahů“, které je následně podkladem pro sepsání listin (např. 

smluv).  

 

3.5.3 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

(BPEJ) k parcelám nového stavu  

BPEJ je udávána pětimístným číselným kódem souvisejícím se zemědělskými 

pozemky, vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční 

schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.   
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou geometrického plánu pro 

rozdělení pozemku s odstraněním zjednodušené evidence. Před vyhotovením samotného 

geometrického plánu byla nejprve obecně rozebrána oblast geometrických plánů 

a podkladů pro jejich vyhotovení, jako např. účely, pro které se geometrický plán 

vyhotovuje, podklady pro jejich vyhotovení, obsah a náležitosti geometrického plánu, 

formy katastrálních map, zjednodušená evidence apod. 

Poté byl vyhotoven geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území, 

ve kterém jsou pozemky vedeny ještě ve zjednodušené evidenci. Geometrický plán pro 

rozdělení pozemku byl vyhotoven v katastrálním území Nasavrky, obec Nasavrky, okres 

Chrudim. V rámci rozdělení pozemků došlo ke vzniku několika nových parcel, jejichž 

rozměry a umístění byly zadány investorem. V geometrickém plánu je zároveň odstraněna 

část pozemků vedených dosud ve zjednodušené evidenci. 
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