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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením budovy s následným vypracováním 

geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území Choryně. V úvodní části 

je popsáno – co je geometrický plán, jeho náležitosti a podklady pro jeho vyhotovení. 

V další části je obsaženo zpracování záznamu podrobného měření změn a geometrického 

plánu. 

Klíčová slova:  

katastrální území, katastrální mapa, parcela, záznam podrobného měření změn, 

geometrický plán, vyznačení budovy.  

 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the measurement of building followed by 

elaboration of Survey Sketch for Record of the building in cadastral district Choryně. The 

first part of the thesis is focused the theory on topic - what is a survey sketch and what are 

requisites and necessary documents for its implementation. The next section includes 

processing record of detailed measurement of changes and the Survey Sketch. 

Keywords:  

cadastral area, cadastral map, parcel, record of detailed measurement of changes, 

geometrical plan, designation of the building. 

 



 

 

Seznam použitých zkratek 

BPEJ  -  bonitovaná půdně ekologická jednotka  

ČÚZK  -  Český úřad zeměměřický a katastrální  

DKM  -  digitální katastrální mapa  

DXF  -  vektorový grafický formát  

GP  -  geometrický plán  

ISKN - Informační systém katastru nemovitostí 

k.ú.  - katastrální území  

KM  -  katastrální mapa  

KN  -  katastr nemovitostí  

LV -  list vlastnický 

PPBP  -  podrobné polohové bodové pole  

PKN – parcela katastru nemovitostí  

PM  -  podklady pro měření  

Pův.k.ú. - původní katastrální území 

S-JTSK  -  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SGI  -  soubor geodetických informací  

SPI  -  soubor popisných informací  

VKF  -  výměnný formát katastru 

ZE – zjednodušená evidence  

ZPMZ  -  záznam podrobného měření změn 
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1. ÚVOD 

Moje bakalářská práce popisuje zpracování geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v  katastrálním území Choryně. Úkolem bylo zaměření rodinného domu 

a   následné  vyhotovení geometrického plánu. U této stavby bude geometrický plán použit 

jako jeden z technických podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Po vydání 

kolaudačního rozhodnutí a přidělení čísla popisného bude geometrický plán použit 

k zápisu budovy do katastru nemovitostí. Bakalářská práce v první části popisuje 

vysvětlení pojmu geometrický plán, jeho historii, druhy geometrických plánů, náležitosti 

geometrického plánu, podklady pro jeho vyhotovení, atd. Bakalářská práce v dalších 

částech popisuje samotný postup vyhotovení geometrického plánu: získání podkladů od 

příslušného katastrálního úřadu, měření v terénu, výpočetní zpracování naměřených hodnot 

a grafické zpracování.  

Zaměřovaná budova se nachází v k.ú Choryně, obci Choryně, okrese Vsetín. Obec 

Choryně (první písemná zpráva o Choryni se pochází z roku 1131) leží na soutoku řeky 

Bečvy a potoka Juhyně v nadmořské výšce 274m. Celková katastrální plocha obce je 

911ha. Státní správu katastru nemovitostí ČR katastrálního území Choryně vykonává 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. 

Měřické práce v terénu byly provedeny v květnu roku 2014.  Výsledný geometrický 

plán byl zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK. Výpočty naměřených hodnot  

i  grafické zpracování byly provedeny v programu GEUS. Výpočet výměr parcel a výkaz 

výměr byl zpracován v programu GEOMETR. 

 
Obr. č. 1 zaměřovaná budova 
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2. GEOMETRICKÝ PLÁN 

Dle [1] je geometrický plán technický podklad pro vyhotovování listin, na základě 

kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných 

informací.  

Dle [2] geometrický plán je výsledkem zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, 

kterou může provádět fyzická nebo právnická osoba způsobilá vykonávat zeměměřickou 

činnost.  

Dle [3] geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků 

geodetických prací v terénu a obsahuje grafické zobrazení nemovitosti před změnou a po ní 

a další údaje podle stanovených požadavků. Vyhotovuje se v elektronické podobě; pro 

účely vyhotovení listiny se v případě potřeby vyhotoví jeho stejnopis v listinné podobě 

podle zákona o zeměměřictví.  

 Geometrický plán musí svými náležitostmi a přesností odpovídat platným právním 

předpisům a musí být vždy ověřen a potvrzen.  

2.1. Historie 

Geometrický plán, jak ho známe dnes, prošel dlouhým vývojem, který trval více jak 

jedno století. Vždy se vyhotovoval dle dobových technických a právních předpisů, které 

upravovaly přesnost, obsahové a formální náležitosti geometrického plánu v rámci 

technických možností a technologických postupů dané doby. Historie GP úzce souvisí 

s historií katastru, který byl původně určen jen jako soupis pozemků, jenž sloužil 

k vyměřování daní. Počátky vybírání daně z pozemků v Českém království najdeme již 

v roce 1250. Daň se vybírala podle nedokonalých soupisů půdy a to pouze z půdy 

poddaných. Počátkem 14. století si začala šlechta zapisovat  soukromá práva na majetek 

zápisem v zemských deskách.  

V letech 1656-1684 platil první berní katastr, který je znám jako první rustikální 

katastr. Obsahoval celkový soupis pozemků rustikální půdy. Výměry byly určeny bez 

měření. V letech 1674-1683 byl katastr revidován a doplněn a nazýváme ho jako druhý 

rustikální katastr, který platil  až do roku 1748. Z berní jednotku se považovala usedlost 

dle výnosů. Stále se nepodařilo prosadit měření v terénu.  

V roce 1749 vstoupil v platnost první tereziánský katastr rustikální. Předmětem 

katastru byla i půda dominikální, u které byla snížena sazba daně. Byly upřesněny popisy 

pozemků dle kultury a jakosti a byly provedeny částečné měření v terénu. V roce 1757 po 

nové generální revizi rustikální půdy začal platit druhý tereziánský katastr rustikální. 

Byl to další pokus Marie Terezie o sjednocení rustikálního a dominikálního katastru. 
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Velkým pokrokem bylo zavedení Josefského katastru patentem císaře Josefa II. ze 

dne 20.dubna 1785 o reformě daně pozemkové a vyměření půdy. Byl to první katastr, který 

byl založen na výsledcích skutečného měření v terénu. Zde se objevují první měřické 

náčrty tzv. brouillony, kde zobrazené pozemky byly označeny tzv. topografickým číslem. 

Patent nahradil dosavadní nepřesnou jednotku usedlosti menším daňovým prvkem – 

pozemkem, jehož výměra byla změřena v terénu. Stanovil rovnost dominikální a rustikální 

půdy. Katastr byl vyhotoven zvlášť pro každou berní obec, která byla rozdělena do 

menších částí. Měření bylo primitivní a bez geodetických základů  což se negativně 

projevilo v roce 1792 při pokusu sestavit z náčrtů souvislou mapu celé říše, neboť nešlo 

z těchto náčrtů sestavit ani mapu obce. Tento katastr byl na nátlak šlechty po smrti Josefa 

II v roce 1792 částečně zrušen a nahrazen tereziánsko-josefským katastrem.  Zdanění 

dominikální půdy bylo opět menší, ale výměry zůstaly podle josefovského katastru. V roce 

1811 císařským patentem č. 946 Sb.z.s. byl vyhlášen Všeobecný zákoník občanský, který 

stanovoval, že stavba je součástí pozemku, a že k převodu vlastnictví nemovitých věcí je 

potřeba zápisu do pozemkových knih - vklad (intabulace). Tyto hlavní zásady měly 

bezprostřední vliv na další funkci katastru. 

Další významným obdobím byl stabilní katastr(1817-1869), který začal vznikat na 

základě nejvyššího patentu rakouského císaře Františka I.  ze dne 23.12.1817  o dani 

pozemkové a vyměření půdy. Byl zcela založen na vědeckých základech velko-

měřítkového mapového díla. Pozemky byly geometricky zaměřeny, zobrazeny a popsány 

a  taky rozděleny podle druhu a užívání. Měl svou vysokou kvalitu, ale bohužel nebyl 

pravidelně aktualizován. V roce 1848 došlo k osvobození rolníků. Od této chvíle mohli 

i  rolníci dělit svůj majetek, což mělo veliký dopad na aktuálnost stabilního katastru. Proto 

byla nařízena tzv. reambulace stabilního katastru – jednorázové doplnění, které probíhalo 

v letech 1869-1882. Práce byly prováděny neodborně a ve velkém spěchu čímž kvalita 

mapového díla značně utrpěla. Pravidelnou údržbu katastru zajistilo až vydání zákona 

č.83/1883 říšského zákoníku z 23.5.1883 o Evidenci katastru daně pozemkové. Všechny 

provedené změny se musely povinně ohlašovat jak v katastrálním operátu, tak i ve 

veřejných knihách. V této době byl právě z důvodu jednoznačného polohového určení dán 

základ vzniku geometrického plánu. Od roku 1898 bylo i vkatastru zavedeno používání 

metrické míry. Pro nové zaměřování se postupně přestalo využívat metody grafické a byla 

zavedena metoda číselného měření, jehož výhodou byla přesnost a možnost vyjádření 

polohy každého bodu  pravoúhlými souřadnicemi.  

Dne 16.12.1927 byl přijat zákon č. 177/1927 S.z.n., o pozemkovém katastru a jeho 

vedení (Katastrální zákon). Pozemkový katastr(1927-1964) nesloužil jen pro daňové 

účely, ale stal se nepostradatelnou součástí všech právních jednání o nemovitostech. 

Technická úroveň nově vytvářených katastrálních nap byla na vysoké úrovni. Zastaralé 
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a nevyhovující  zobrazení pozemků a budov v zastavěných částech měst se začalo 

nahrazovat moderním, podrobným a přesným zobrazením, zpravidla v měřítku 1 : 1000 

nebo 1 : 2000. Nově vyhotovované katastrální mapy byly zobrazovány v národním 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Byly vydány 

dvě měřické instrukce. Instrukce A z roku 1932 obsahovala návod, jak vykonávat měřické 

práce pro založení nového katastru a Instrukce B z roku 1933 obsahovala návod jak 

vykonávat měřické práce v katastru a také podrobně upravovala věcné a formální 

náležitosti geometrických (polohopisných) plánů. Tyto dvě instrukce se do jisté míry 

používají dodnes. 

Bohužel v roce 1945 proběhla pozemková reforma a změna občanského zákoníku 

v roce 1950. Bylo připuštěno používání provizorních a málo přesných podkladů a upustilo 

se od intabulačního principu zápisu do pozemkových knih. Katastr postupně degradoval. 

V letech 1956 byla založena Jednotná evidence půdy. Až do roku 1964 se evidovalo 

užívání půdy bez ohledu na vlastnické vztahy a soukromá práva k nemovitostem 

nepodléhala žádné úplné a systematické evidenci.  

Evidence nemovitostí (1964-1992). V roce 1964 nabyly účinnosti nový občanský 

zákoník (zákon č. 40/1964 .Sb.), zákon o evidenci nemovitostí (zákon č. 22/1964 Sb.) Ani 

tato nová právní úprava neobnovila intabulační princip a úplnou evidenci soukromých práv 

k nemovitostem. Pozemkové mapy vycházely z předchozích ostrovních map bývalého 

pozemkového katastru, které byly skresleny do souvislého zobrazení. Nové pozemkové 

mapy byly postupně vyhotovovány na základě výsledků technicko-hospodářského 

mapování, později na základě výsledků tvorby základní mapy velkého měřítka  

 Katastr nemovitostí České republiky, který vznikl na základě zákona č. 

344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), integruje do 

jediného systému funkci bývalé pozemkové knihy a bývalého pozemkového katastru. 

Znovu je obnoven intabulační princip pro smluvní nabývání věcných práv 

k nemovitostem-k nabytí dochází vkladem do KN.  

Současné platné právní předpisy v KN viz. 2.5 
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2.2. Základní pojmy související s GP 

Při vypracování GP se setkáváme s následujícími pojmy (pro lepší přehlednost jsou 

abecedně uspořádány): 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka - používá jako charakteristika zemědělsky 

využívané půdy a klimatických podmínek v ČR. Konkrétní vlastnosti vyjadřuje pětimístný 

číselný kód. 

Budova – dle [1] je to nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, je prostorově 

soustředěná a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí  

Číslo popisné – je to číselný identifikátor budovy, v dané části obce je unikátní 

Druhy pozemků – podle účelu užívání a [1] členíme pozemky na ornou půdu, chmelnice, 

vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné 

plochy a nádvoří, ostatní plochy.  

Geometrické a polohové určení nemovitosti – určení rozměru a tvaru nemovitost a její 

polohy vztažené k jiným nemovitostem. 

ISKN - systém pro sběr, zpracování udržování a poskytování informací v KN 

Katastr nemovitostí – dle [1] KN je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o 

nemovitých věcech, který zahrnuje jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové 

určení a zápis práv k těmto nemovitostem.  

Katastrální mapa – dle [3]  je státní mapové dílo velkého měřítka obsahující polohopis a 

popis. Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis, které se do ní vyznačují v souladu s 

bodem 10 přílohy k této vyhlášce. Katastrální mapa má digitální formu a vede se 

počítačovými prostředky v S-JTSK ve vztažném měřítku 1 : 1 000. (3) Katastrální mapa 

může mít pro ucelené části katastrálního území různou formu. 

Katastrální operát – dle [1] tvoří SGI, SPI, dokumentace výsledků šetření a měření, 

sbírku listin, protokoly o vkladech a záznamech.  

Katastrální území – dle [1] k.ú. je technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně 

uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí; V ČR má 

jedinečný šestimístný kód 

Kvalita výměry – kód, který označuje způsob výpočtu výměr parcely; vyjadřuje se 

číselným znakem:  

2 = výměra vypočtená ze souřadnic S – JTSK  

1 = výměra vypočtená z přímo měřených měr nebo z místních souřadnic  

0 = výměra vypočtená graficky,  

Parcela – dle [1] je pozemek, který je geometricky určen, zobrazen v katastrální mapě a 

označen parcelním číslem.  
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Pozemek – dle [1] je to část zemského povrchu, která je oddělená od sousedních částí 

např.: hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků, 

hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby. 

Soubor geodetických informací – dle [1] SGI obsahuje katastrální mapu a její číselné 

vyjádření  

Soubor popisných informací – dle [1] SPI zahrnuje informace o parcelách a jejich 

výměrách, o budovách, údaje o právech včetně  o vlastnících a jiných oprávněných  

Výměnný formát dat – Pomocí vfk katastrální úřady předávají nebo přebírají data ISKN o 

objektech KN, a to jak SGI tak i SPI. 

Výměra parcely – dle [1] je to vyjádření plošného obsahu průmětu hranic pozemku do 

zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách, zaokrouhluje se na celé čtvereční 

metry. 

2.3. Účel vyhotovení GP 

Dle [3] geometrický plán se vyhotovuje pro 

a) změnu hranice katastrálního území, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

d) vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního 

díla, 

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice 

pozemků, 

j) průběh hranice určené soudem, 

k) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 
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2.4. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Dle [3] závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje 

souboru geodetických informací a souboru popisných informací. Dalšími podklady jsou 

výsledky šetření a měření uložené v měřické dokumentaci a grafické operáty dřívějších 

pozemkových evidencí. 

2.5. Právní předpisy související s vyhotovením 

geometrického plánu 

Při vyhotovování GP vycházíme z těchto platných právních předpisů: 

 Předpis č. 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

s účinností od 1.1.2014 

 Předpis č. 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška) s účinností od 1.1.2014 

 Předpis č. 358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru 

nemovitostí s účinností od 1.1.2014 

 Předpis č. 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením s účinností od 1.1.1995 

 Předpis č. 31/1995 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického 

a  katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a  o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 

s účinností od 24.2.1995 

 Předpis č. 359/1992 Sb. Zákon České národní rady o zeměměřičských 

a  katastrálních orgánech s účinností od 1.1.1993 

2.6. Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Obsah a náležitosti GP jsou dány § 84 Vyhlášky č. 357/2013 Sb a bodem 

17  přílohy k této vyhlášce. Vyjadřuje stav parcel před změnou a po změně. 

Geometrický plán obsahuje: 

 Popisové pole 

 Grafické znázornění 

 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 

 Výkaz údajů o BPEJ 

 Seznam souřadnic 
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2.6.1. Popisové pole 

Popisové pole se umisťuje vždy do spodního rohu základního formátu A4. Pokud 

má více stránek, složí se na základní formát, tak aby popisové pole bylo na vrchní straně. 

Musí obsahovat: 

 účel GP 

 číslo GP 

 údaje o zhotoviteli 

 název Okresu, obce, katastrálního území 

 označení listu KM 

 způsob označení bodů nových hranic 

 údaje o ověření GP 

 údaje o potvrzení GP 

 
Obr. č. 2 Vzor popisového pole [3] 

2.6.2. Grafické znázornění 

Vyhotovuje se ve vhodném měřítku, tak aby byla zaručena přehlednost a čitelnost 

navrhované změny. Pokud není grafické znázornění orientováno k severu, vyznačí se sever 

šipkou o velikosti 20 mm. Platný stav KM se vyhotovuje černě tenkou černou čarou. Nový 

stav se vyhotovuje červeně tenkou čarou. Nová parcelní čísla a značky druhů pozemků 

a  označení dílů parcel se zobrazují červeně o velikosti 2 až 3 mm. Neplatný stav hranic se 

vyznačí dvěma krátkými červenými tenkými čarami umístěnými kolmo k rušené čáře. 

Rušené parcelní čísla a mapové značky se škrkají červenou tenkou čarou. Grafické 

znázornění musí obsahovat délky mezi lomovými body nově vyznačené hranice 

nemovitostí, které jsou označeny čísly bodů. 
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Obr. č. 3 Vzor grafického znázornění [3] 

2.6.3. Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

Obsahuje dosavadní stav údajů KN – označení pozemku parcelním číslem, výměru 

a způsob využití. Nový stav vykazuje stav po změně  a jeho součástí je taky porovnání se 

stavem evidence právních vztahů. V tomto porovnání se ke všem nově oddělovaným 

parcelám přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech LV, výměrách a označení dílů parcel 

dle evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. 
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Obr. č. 4 vzor výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN [3] 

2.6.4. Seznam souřadnic 

V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů lomových bodů nových hranic, jejich 

souřadnice, kód kvality a může se doplnit dalším sloupcem se stručnou poznámkou 

(způsob stabilizace). Umisťuje se na vhodné místo GP poblíž grafického znázornění, nebo 

na samostatnou stránku GP. V případě přizpůsobení změny mapě, kdy výsledkem bude 

evidence rozdílných souřadnic obrazu a polohy, napíše se pod seznam souřadnic 

upozornění viz Obr. č. 5. 
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Obr. č. 5 Vzor seznamu souřadnic [3] 

2.6.5. Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických 

jednotkách 

Výkaz údajů BPEJ se vyhotovuje tam, kde se u dotčených parcel tyto údaje evidují. 

Nevyhotovuje se u GP pro vyznačení věcného břemene. 
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Obr. č. 6 Vzor výkazu údajů o BPEJ (s ukázkou zobrazení průběhu hranic BPEJ, keteré není 
součástí GP) [3] 
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2.7. Záznam podrobného měření změn 

Obsah a náležitosti ZPMZ jsou dány § 77 Vyhášky č. 357/2013 Sb. a bodem 

16 přílohy k této vyhlášce. Obsahuje dokumentaci činností  při vyhotovování GP, při 

vytyčení hranice pozemků. Je podkladem pro provedení změny v SGI a SPI.  

ZPMZ obsahuje: 

 Popisové pole 

 Náčrt 

 Zápisník 

 Protokol o výpočtech 

 Výpočet výměr parcel (dílů) 

 Návrh změny 

 Údaje o seznámení vlastníků s označením a průběhem nových hranic (pod 

popisovým polem) 

2.7.1. Popisové pole 

Popisové pole obsahuje: 

 Číslo záznamu 

 Název vyhotovitele 

 Jméno odborně způsobilé osoby, která ZPMZ vyhotovila 

 Číslo geometrického plánu (budovy) 

 Název obce a katastrálního území včetně jeho identifikačního čísla 

 Název příslušného katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště 

 List katastrální mapy 

 Parcely, které jsou dotčeny změnou 

 Důvod změny 

Pod popisové pole se dále uvádí text: „S průběhem a označením nových nebo 

změněných hranic byl v terénu seznámen:“ Zde uvedeme Jméno a Příjmení, místo a datum 

seznámení s průběhem hranic v terénu.  

Dále se pod popisové pole uvádí i přílohy pokud je ZPMZ obsahuje, např. 

Dokumentaci o zřízení PPBP,  dokumentaci o vytyčení hranice pozemků nebo písemný 

návrh na opravu chybných údajů KN. 
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Obr. č. 7 Vzor popisového pole ZPMZ [3] 

2.7.2. Náčrt 

Náčrt má maximální formát A1. Obsahuje, kromě údajů uvedených v kapitole 

7.6.2, zobrazení bodů geodetického základu, měřické sítě, identických bodů, značky 

oplocení, kontrolní míry k připojovacím a identickým bodům. Budovy se zvýrazňují 

šrafováním. 

 
Obr. č. 8 Vzor náčrtu [3] 
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2.7.3. Zápisník 

Zápisník obsahuje čísla bodů a měřené hodnoty. V případě použití technologie 

GNSS může být použit výstup výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu. 

2.7.4.  Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech obsahuje: 

 Seznam souřadnic daných bodů, tj. bodů geometrického základu měření a bodů 

polohopisu KM použitých pro výpočet souřadnic nových bodů 

 Metody výpočtu souřadnic a porovnání výsledků s mezními hodnotami 

 Výpočty spojené s napojením a přiřazením změny 

 Výpočet číselně určovaných výměr 

 Seznam souřadnic nových bodů, který obsahuje úplné číslo bodu, souřadnice 

obrazu, souřadnice polohy, kód kvality, případnou poznámku 

2.7.5. Výpočet výměr parcel (dílů) 

Obsahuje číslo GP, název katastrálního území, označení listu KM, sestavení výměr 

parcel dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem způsobu výpočtu a podle 

potřeby výpočet výměr dílů parcel dřívější pozemkové evidence.  
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Obr. č. 9 Vzor záznamu výpočtů výměr parcel dílů [3] 
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Obr. č. 10 vzor výpočtu výměr parcel (dílů) pro porovnání se stavem evidence právních vztahů [3] 

2.7.6. Návrh změny 

Návrh změny tvoří změnová data, které zasíláme příslušnému katastrálnímu úřadu 

ve výměnném formátu. Tento slouží k jedinému cíli: aktualizovat katastrální mapu v ISKN 

tak, aby po zavedení GP zobrazovala platný stav katastrální mapy. 
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2.7.7. Označení výsledků zeměměřických činností 

Geometrický plán se zasílá katastrálnímu úřadu k potvrzení v elektronické podobě. 

Datovým formátem souborů s výsledkem zeměměřických činností je datový formát PDF 

(Portable Document Format). [3] 

Tab.č. 1 Přehled výsledků zeměměřických činností a stanovený datový formát [3] 
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3. VLASTNÍ VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO 

PLÁNU 

V této části se dostáváme k vlastnímu vyhotovení GP pro vyznačení obvodu 

budovy.  Budova rodinného domu se nachází v obci Choryně, katastrálním území Choryně 

na pozemku označeném p.č. 77/1. Státní správu katastru nemovitostí ČR katastrálního 

území Choryně vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště 

Valašské Meziříčí. V tomto k.ú. je platnou mapou DKM.  

 
Obr. č. 11 Dotčená parcela v k.ú. Choryně [4] 

3.1. Použité měřické přístroje a zpracovatelské 

programy 

Pro měření jsem použil totální stanici TOPCON GPT 3107N a komparované 

ocelové pásmo délky 30m. Zpracování naměřených dat a vyhotovení GP jsem provedl 

v programech GEUS, GEOMETR a OpenOffice. 
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3.1.1. Použitý měřický přístroj 

 
Obr. č. 12 Totální stanice Topcon 

 

Tab.č. 2 Technické parametry totální stanice TOPCON GPT 3107N 

Totální stanice TOPCON GPT 3107N  

Zvětšení dalekohledu 30 x 

Obraz  vzpřímený 

Rozlišovací schopnost 2.8“ 

Minimální zaostření 1.3 m 

Klávesnice Alfanumerická 

Centrace Optická 

Korekce náklonu Automatický vertikální kompenzátor 

Délkové měření  

Měřický dosah – bezhranolový mód 350 m 

Měřický dosah – hranolový mód 3000 m 

Přesnost měření délek – bezhranolový mód  ±(3 mm + 2ppm x D) 

Přesnost měření délek – hranolový mód ±(2 mm + 2ppm x D) 

Elektronické měření úhlů  

Metoda Absolutní čtení 

Minimální čtení 5“/10“ (1mgon/2mgon) 

Přesnost 7“ (2mgon) 
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3.1.2. Zpracovatelské programy 

Program GEUS obsahuje všechny základní výpočty potřebné pro zpracování 

geometrických plán jako je ortogonální a polární metoda včetně volného stanoviska. 

Veškeré výpočty jsou průběžně protokolovány a body dotčené výpočtem se automaticky 

zaznamenávají i do grafické části programu Výpočetní protokol je možno v průběhu 

výpočtu editovat v textových editorech např. GeusPTK, OpenOffice nebo MS Word. 

Grafická je jednodušším zeměměřickým CAD systémem, umožňuje tvorbu výkresu i další 

výpočty přímo v grafice jako jsou průsečíky přímek, kontrolní oměrné a výpočty výměr. 

Umožňuje importovat i exportovat formáty VFK, VKM, DGN nebo DXF.  

GEOMETR je program pro poloautomatické vytváření, tisk a export tabulek 

geometrických plánů. Usnadňuje výpočty, vyrovnání ploch a jejich následné sestavení do 

tabulek geometrických plánu. 

Při zpracování ZPMZ a GP jsem použil verzi programu GEUS180_033 a 

GTR17_005. 

3.2. Podklady pro vyhotovení GP 

Po přijetí objednávky od objednatele na vyhotovení GP pro vyznačení obvodu 

budovy jsem si na příslušném katastrálním úřadě požádal o přidělení PM, ZPMZ, 

podlomení p.č. 77/1 a vfk. 

 
Obr. č. 13 Přidělené PM 
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3.3. Vlastní měření 

Před výjezdem do terénu jsem si v programu GEUS načetl vfk  a vytiskl si výřez 

katastrální mapy. Jelikož jsem v této lokalitě dříve prováděl měření, věděl jsem, že body 

geometrického základu budou jednoznačně identifikovatelné rohy okolních budov, jejichž 

souřadnice S-JTSK byly určeny s přesností kódu kvality 3 a zhušťovací bod č.  3504-232. 

Po příjezdu na místo jsem provedl rekognoskaci terénu. Na základě rekognoskace 

jsem zvolil stanoviska 4001 a 4002 tak, abych z nich dokázal změřit všechny podrobné 

body změny a body geometrického základu, pomocí kterých jsem připojil měření do  

S-JTSK. Po zaměření podrobných bodů polární metodou jsem ještě ocelovým pásmem 

změřil kontrolní míry mezi rohy budovy. 

3.4. Zpracování naměřených dat 

Naměřená data jsem z totální stanice naimportoval do počítače. Z těchto 

naměřených dat a kontrolních měr jsem sestavil zápisník naměřených hodnot (viz Příloha 

č. 2), který jsem exportoval do souboru 652776_ZPMZ_00488_zap.pdf. V programu 

GEUS jsem zadal kartografické zkreslení délek. Dále jsem pomocí úlohy „výpočet polární 

metody dávkou“ vypočetl souřadnice nových podrobných bodů. 

 
Obr. č. 14 Program GEUS - výpočet polární metody dávkou 
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3.5. Vypracování ZPMZ a GP 

V grafické části programu jsem zvolil vhodné měřítko kresby, tak aby všechny 

údaje, které má obsahovat náčrt, byly zřetelné. Pospojoval jsem červenou linií lomové 

body změny a do vytvořeného objektu jsem umístil přidělené nové parcelní číslo 77/3. 

Doplnil jsem čísla bodů geometrického základu, měřickou síť, šrafování budov, hranice 

BPEJ. Tímto jsem měl hotový náčrt ZPMZ (viz Příloha č. 2), který jsem exportoval do 

souboru 652776_ZPMZ_00488_nacrt.pdf. 

Dále jsem vypočítal kontrolní oměrné mezi lomovými body změny. Je to porovnání 

délek vypočtených ze souřadnic a délek změřených ocelovým pásmem. Rozdíl těchto délek 

musí být menší než mezní dovolená odchylka.  Výměry nových parcel jsem vypočítal 

pomocí úlohy „výměry automaticky“ v grafické části programu.  

 
Obr. č. 15 Program GEUS - výpočet výměr 

Pak jsem vybral body geometrického základu, na které bylo připojeno měření, 

a vytvořil seznam daných bodů. Seznam souřadnic nových bodů jsem vytvořil stejným 

způsobem. Veškeré výpočty prováděné jak ve výpočetní, tak i grafické části programu se 

průběžně protokolují do textového editoru Open Office. V tomto editoru jsem vytvořil 
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protokol o výpočtech (viz Příloha č. 2), který jsem exportoval do souboru 

652776_ZPMZ_00488_prot.pdf. 

V programu GEOMETR jsem vyplnil vstupní data popisového pole a mapových 

podkladů. Parcely dosavadního stavu jsem importoval ze souboru vfk.ggp.  U parcel 

novém stavu jsem vyplnil výměry, způsob určení výměr, druh pozemku, typ stavby. Dále 

jsem vyplnil díly parcel KN. Spustil jsem výpočet a program automaticky vytvořil 

Výpočet výměr parcel dílů, Popisové pole ZPMZ a Žádost o potvrzení GP (viz Příloha 

č. 2), které jsem exportoval do souborů:  

 652776_ZPMZ_00488_vymery.pdf. 

 652776_ZPMZ_00488_popispole.pdf. 

 652776_Zadost_00488.pdf. 

 Výkaz výměr s popisovým polem GP a Výkaz BPEJ jsem exportoval do formátu *.dxf, 

který jsem následně použil v programu GEUS při kompletaci GP. 

 
Obr. č. 16 Program GEOMETR - vstupní data 

V grafické části programu GEUS jsem geometrický plán (viz Příloha č. 1) sestavil 

z grafického znázornění, seznamu souřadnic bodů obvodu budovy, výkazu výměr 

s popisovým polem a výkazu BPEJ. Hotový GP jsem exportoval do souboru 

652776_GP_00488.pdf 

Nakonec jsem vytvořil návrh změny ve výměnném formátu. 

3.6. Ověření GP 

Vyhotovený GP a ZPMZ zkontroloval a ověřil ÚOZI, že tyto výsledky 

zeměměřických činností svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům. 

Následně ověřovatel zaslal ověřený GP a ZPMZ se žádostí o potvrzení GP na příslušný 

katastrální úřad. 
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Soubory odeslané na katastrální úřad: 

 ZPMZ 

o 652776_ZPMZ_00488_nacrt.pdf 

o 652776_ZPMZ_00488_popispole.pdf  

o 652776_ZPMZ_00488_prot.pdf 

o 652776_ZPMZ_00488_vfk.pdf 

o 652776_ZPMZ_00488_vymery.pdf 

o 652776_ZPMZ_00488_zap.pdf 

 652776_GP_00488.pdf 

 652776_ZADOST_00488.pdf 
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4. Závěr 
V této předkládané bakalářské práci jsem zaměřil rodinný dům a následně 

vyhotovil geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy do katastru nemovitostí 

v katastrálním území Choryně. 

V kapitole č. 2 bakalářské práce jsem se zaměřil na teoretické informace 

o  geometrickém plánu o jeho účelu a využití. Pokusil jsem se shrnout to nejdůležitější 

z historie jeho vývoje a uceleným způsobem popsat všechny náležitosti geometrického 

plánu a záznamu podrobného měření změn.  

V kapitole č. 3 bakalářské práce jsem popsal zpracování geometrického plánu 

a záznamu podrobného měření změn počínaje získáním podkladů pro měření od 

příslušného katastrálního úřadu, přes zaměření rodinného domu, výpočty, až po konečné 

vyhotovení výše uvedených dokumentů.  

Během měření a zpracování geometrického plánu dodržel všechny platné právní 

předpisy. Vzhledem k tomu, že jsem geometrický plán vyhotovil v květnu roku 2014, jeho 

náležitosti a přesnosti odpovídají vyhlášce 357/2013 Sb.    
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