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ANOTACE 

Tato bakalářská práce řeší vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy 

v katastrálním území Stará Bělá za účelem zápisu navrhované změny do katastru 

nemovitostí. Teoretická část práce se zabývá katastrem nemovitostí České republiky a 

legislativou spojenou se zpracováním geometrického plánu. Praktická část se věnuje 

samotnému měření a zpracování geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn. 
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SUMMARY 

This bachelor´s thesis deals with the making out a survey sketch for the designation 

of the building in cadastral area Stará Bělá for the purpose of registration of the proposed 

changes to the cadastre of real estate. The theoretical part describes cadastre of real estate of 

Czech republic and legislation related to the processing of survey sketch. The practical part 

is devoted to the measurement and processing of survey sketch and documentation of 

detailed measurements of changes. 
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce řeší vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy 

v katastrálním území Stará Bělá za účelem zápisu navrhované změny do katastru 

nemovitostí. 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá katastrem nemovitostí České republiky, 

který je významným zdrojem informací o nemovitostech v České republice a 

majetkoprávních vztazích k těmto nemovitostem. 

V další části pak podrobně legislativou spojenou se zpracováním geometrického 

plánu a záznamu podrobného měření změn. 

Praktická část práce se zabývá charakteristikou dotčené lokality a potřebnými 

podklady z katastrálního pracoviště. Dále se zabývá vlastním měřením v terénu, které 

zahrnuje popis použitých přístrojů, volbu připojení a zaměření změny. Získané údaje 

sloužily ke zpracování geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn za použití 

programu Geus pro výpočetní práce a vypracování grafických částí elaborátu a program 

Geometr pro výpočet výměr, tabulkové výstupy do geometrického plánu, popisového pole 

záznamu podrobného měření změn a vygenerování žádosti o potvrzení geometrického plánu. 
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2 KATASTR NEMOVITOSTÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Katastr nemovitostí České republiky (KN) je soubor údajů o nemovitostech v České 

republice (ČR) zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho 

součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených 

práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o 

pozemcích, vybraných stavbách a o jejich vlastnících [1]. 

KN je zdrojem informací, sloužících k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a 

poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, lesního a zemědělského půdního fondu, 

kulturních památek, nerostného bohatství, k oceňování nemovitostí, pro rozvoj území, pro 

účely hospodářské, vědecké a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů [1]. 

KN je veden jako informační systém o území České republiky převážně 

počítačovými prostředky, ve kterém je základní územní jednotkou katastrální území (k.ú.) a 

jeho operát mimo jiné tvoří: 

a) Soubor geodetických informací, zahrnující katastrální mapu (včetně jejího 

číselného vyjádření ve stanovených katastrálních územích). 

b) Soubor popisných informací, zahrnující údaje o katastrálních územích, o 

parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a 

jiných oprávněných, o právních vztazích a právech a skutečnostech, 

stanovených zákonem [1]. 

Pracoviště katastrálních úřadů poskytují údaje z KN ve formě veřejných listin. K 

údajům, které jsou vedené ve formě počítačových souborů může každý získat dálkový 

přístup pomocí počítačové sítě do centrální databáze, která je aktualizovaná z průběžně 

dodávaných podkladů katastrálními pracovišti nebo může požádat o hromadný výdej údajů 

ve standardních výměnných formátech, popřípadě o kopie katastrálních map ve formě 

rastrových souborů [1]. 
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3 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán (GP) je technický podklad pro zápis vlastnických a jiných 

věcných práv do katastru nemovitostí a je vždy nedílnou součástí listin, na základě kterých 

se má provést zápis do katastru nemovitostí. 

Geometrický plán dle § 48 musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností 

odpovídá platným právním předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s 

očíslováním parcel [2]. 

3.1 Právní předpisy 

Geometrický plán se zpracovává v souladu s platnými obecně závaznými právními 

předpisy. 

3.1.1 Zákon č. 256/2013 Sb. 

Katastrální zákon vymezuje v § 2 základní pojmy, jež jsou standardně používané 

při zpracování geometrického plánu. Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

a) pozemek – oddělená část zemského povrchu od sousedních částí hranicí 

územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo 

územním souhlasem, hranicí jiného práva zapisovaného do KN záznamem, 

hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí 

druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků, 

b) parcela - geometricky a polohově určený pozemek, který je označen 

parcelním číslem a je zobrazen v katastrální mapě, 

c) geometrické určení nemovitosti a katastrálního území, určení rozměru a 

tvaru nemovitosti a katastrálního území, jež jsou v zobrazovací rovině 

vymezeny jejich hranicemi, 

d) polohové určení nemovitosti a katastrálního území, určením jejich polohy 

v poměru k ostatním nemovitostem a katastrálním územím, 

e) výměra parcely - vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku v plošných 

metrických jednotkách do zobrazovací roviny; z geometrického určení 

pozemku vyplývá velikost výměry, která se zaokrouhluje na celé 
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čtvereční metry; výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, 

kterými byla zjištěna, přičemž práva k pozemku nejsou jejím zpřesněním 

dotčena, 

f) katastrální mapa - polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, jež 

zobrazuje všechny pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální 

území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální mapě zobrazují 

průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly 

a značkami druhů pozemků, 

g) geometrický plán - technický podklad pro vyhotovování listin, na základě 

kterého má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru 

popisných informací [2]. 

Katastrální zákon dále určuje v § 47 a § 48 zeměměřické činnosti pro účely katastru 

nemovitostí a geometrický plán jako součást listin pro zápis do KN: 

a) zeměměřické činnosti pro účely katastru slouží k vytváření měřických 

podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací platného 

katastrálního operátu, obnovu souboru geodetických informací a vytyčování 

hranic pozemků. Jejich výsledky musí být uvedeny v závazném 

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální                 

(S-JTSK), 

b) geometrickým základem zeměměřických činností jsou body polohového 

bodového pole, 

c) geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, dle které má být 

proveden zápis do katastru, pokud je třeba předmět zápisu zobrazit do 

katastrální mapy, jestliže má být zpřesněno jeho geometrické a polohové 

určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem, 

d) geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností 

odpovídá platným právním předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního 

úřadu s očíslováním parcel [2]. 

3.1.2 Zákon č. 200/1994 Sb. 

Zákon č. 200/1994 Sb. dle § 1 vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a 

povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické 
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referenční systémy a státní mapová díla [3]. Pro účely tohoto zákona dle § 2 se rozumí 

v poměru ke zpracování bakalářské práce: 

a) zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a 

kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí, 

b) geodetickým referenčním systémem souřadnicový, výškový nebo tíhový 

systém jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v ČR, 

c) základním bodovým polem soubor bodů tvořících geodetické základy 

polohové, výškové a tíhové na území ČR, 

d) bodovými poli soubor bodů základního bodového pole polohového, 

výškového a tíhového a soubor zhušťovacích bodů a bodů podrobných 

bodových polí, 

e) značkou měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a 

ochranného zařízení bodu bodového pole, 

f) kartografickým dílem výsledek kartografického znázornění zemského 

povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich 

prostorových vztahů v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a 

jinými doplňky, 

g) základním státním mapovým dílem kartografické dílo se základním 

všeobecně využitelným obsahem, souvisle zobrazující území podle 

jednotných zásad, vytvářené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném 

zájmu [3]. 

Zeměměřické činnosti dle § 3 tohoto zákona 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 

[3].
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Zeměměřické činnosti 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]. 

Vymezené zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu dle zákona č. 200/1994 Sb. 

jsou: 

a) budování, obnova a údržba bodových polí, 

b) vyhotovení nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí, 

c) vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice 

pozemku, 

d) plnění úkolů pro potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní 

spolupráce a vědecko-technického rozvoje, 

e) tvorba a vedení databáze, 

f) tvorba, obnova a vydávání základních a tematických státních mapových děl, 

g) vyhotovení zeměměřických podkladů a dokumentace pro výkon státní 

správy, 

h) vyměřování státních hranic, 

i) standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České 

republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území 

mimo ČR, 

j) vedení informačních systémů v zeměměřictví, 

k) dokumentace a archivace výsledků zeměměřických činností, 

l) založení a vedení technických map obcí [3]. 

Výsledky zeměměřických činností dle § 12 odstavce 1 písmen a) a b) musí být 

ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností [3]. 

3.1.3 Vyhláška č. 357/2013 Sb. 

Tato vyhláška upravuje 

a) obsah souboru geodetických informací, 

b) obsah souboru popisných informací, 

c) činnost při správě a obnově katastrálního operátu,
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d) postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách pro zápis do 

katastru, nejsou-li podpisy úředně ověřeny, 

e) formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě 

přijímaných k zápisu práv, 

f) listiny pro zápis do katastru v případech, kdy zákon stanoví, že určitá 

skutečnost zapisovaná do katastru vzniká, mění se, zaniká nebo se 

promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do 

katastru, 

g) zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických 

plánů a vytyčování hranic pozemků, 

h) označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem [4]. 

3.1.4 Vyhláška č. 31/1995 Sb. 

Touto vyhláškou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 

Vyhláška dle § 1 stanovuje předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti 

podání týkajících se bodových polí, předmět a obsah správy základních a tematických 

státních mapových děl, předmět a obsah správy základní báze geografických dat České 

republiky (ZABAGED), postup při standardizaci geografického názvosloví, předmět a 

obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s úředním 

oprávněním, náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

využívané pro vedení základních státních mapových děl, náležitosti žádosti o udělení 

úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění, formu ověřování výsledků 

zeměměřických činností a obsah a způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti a 

rozdílové zkoušky [5]. 

3.2 Účel vyhotovení geometrického plánu 

Dle [4] § 79 se geometrický plán vyhotovuje pro 

a) změnu hranice katastrálního území, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku,
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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 [4]. 

3.3 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Dle [4] § 80 jsou závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu 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 [4]. 

3.4 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Obsah a náležitosti geometrického plánu jsou dány v § 84 katastrální vyhlášky 

v tomto znění: 

Geometrický plán se vyhotovuje v elektronické podobě; pro účely vyhotovení 

listiny se v případě potřeby vyhotoví jeho stejnopis v listinné podobě podle zákona o 

zeměměřictví [4]. 

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

tyto části: 

a) popisové pole, 

b) grafické znázornění, 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru, 

d) seznam souřadnic, 

e) výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) [4].
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3.4.1 Popisové pole 

Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu geometrického 

plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 

V popisovém poli se uvede 

a) účel geometrického plánu, 

b) číslo geometrického plánu je složeno z čísla záznamu podrobného měření 

změn, čísla zakázky vyhotovitele geometrického plánu a za lomítkem čísla 

úplného letopočtu, 

c) u vyhotovitele geometrického plánu jméno, příjmení a adresa trvalého 

pobytu fyzické osoby (pokud nemá trvalý pobyt na území ČR, tak adresa 

bydliště), nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - 

fyzické nebo právnické osoby, 

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

e) způsob označení nových hranic, pokud není jednotný, uvede se v poznámce 

u jednotlivých bodů v seznamu souřadnic, 

f) údaje o ověření geometrického plánu, 

g) údaje o potvrzení geometrického plánu [4]. 

 

Obrázek 1 Popisové pole geometrického plánu
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3.4.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění vychází dle § 84 ze stavu katastrální mapy, který je doplněn o 

znázornění změny. V případech, kdy rozsah práv k nemovitostem je graficky vyjádřen na 

jiných mapových podkladech než na katastrální mapě, doplní se grafické znázornění kresbou 

polohopisu z těchto podkladů [4]. 

Grafické znázornění dosavadního stavu nemovitostí se vyhotovuje černě, nového 

stavu nemovitostí červeně. Vyhotovuje se ve vhodném měřítku, zaručující čitelnost popisu 

a zřetelnost kresby, včetně malých dílů parcel s jejich označením. Rozsah grafického 

znázornění je zapotřebí zvolit tak, aby souvislost změny s jejím okolím byla dostatečně 

zřejmá. Kontrolní body, jež jsou značně vzdáleny od změny, mohou být znázorněny 

schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totožnosti [4]. 

 

Obrázek 2 Grafické znázornění
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3.4.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru obsahuje dle § 84 vybrané údaje 

souboru popisných informací o změnou dotčených pozemcích a o nově vyznačovaných 

nemovitostech s porovnáním se stavem evidence právních vztahů. V tomto porovnání se ke 

všem nově oddělovaným parcelám nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného 

nabyvatele přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení 

dílů parcel podle evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin [4]. 

 

Obrázek 3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

3.4.4 Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic obsahuje dle § 84 souřadnice bodů nové nebo zpřesněné hranice, 

obvodu budovy nebo vodního díla a souřadnice navazujících kontrolních bodů [4]. 

V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y a X a kód 

kvality. U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených v 

předcházejících záznamech podrobného měření změn (ZPMZ) se uvádějí čísla úplná nebo 

čísla zkrácená, které obsahují na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného měření 

změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (vynechají se počáteční nuly u obou čísel). 

V případě přizpůsobení změny mapě, jehož výsledkem bude evidence souřadnic obrazu 

bodu napojení odlišných od souřadnic polohy, se pod seznam souřadnic napíše upozornění 

"Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis 

do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem 

charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této 

hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu.". 

U bodů se souřadnicemi s kódem charakteristiky kvality vyšším než 3 se ve sloupci 

Souřadnice určené měřením uvádí také souřadnice polohy, pokud jsou odlišné od souřadnic 

obrazu [4].
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Seznam souřadnic se umisťuje na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž 

grafického znázornění nebo tvoří samostatnou stranu geometrického plánu. Dle potřeby se 

doplní dalším sloupcem se stručnou poznámkou [4]. 

 

Obrázek 4 Seznam souřadnic 

3.4.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách obsahuje dle § 84 

parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, popřípadě podle 

zjednodušené evidence, kód BPEJ a příslušejícím k tomuto kódu výměru dílu parcely [4]. 

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách se vyhotovuje v 

územích, kde tyto údaje katastr eviduje a v případech, kdy sice údaje o BPEJ nejsou v 

katastru v dosavadním stavu evidovány, ale lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit 

z podkladů uložených u katastrálního úřadu [4]. 

 

Obrázek 5 Výkaz údajů o BPEJ 
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3.5 Záznam podrobného měření změn 

ZPMZ obsahuje dle § 77 dokumentaci činností při vyhotovení geometrického plánu 

a je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru 

popisných informací [4]. 

Záznam podrobného měření změn má tyto náležitosti 

a) popisové pole, 

b) náčrt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpočtech, 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

f) návrh změny, 

g) údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic (zpravidla pod popisovým polem) [4]. 

3.5.1 Popisové pole 

Popisové pole obsahuje věcné a formální náležitosti, a to: 

a) název vyhotovitele, 

b) číslo geometrického plánu (zakázky), 

c) číslo záznamu, 

d) list katastrální mapy, 

e) název katastrálního úřadu, 

f) název katastrálního pracoviště, 

g) název obce, 

h) název katastrálního území, 

i) číslo katastrálního území, 

j) jméno odborně způsobilé osoby, jež ZPMZ vyhotovila, 

k) změnou dotčené parcely [4]. 

Pod podpisovým polem se uvádí 

a) text: "S průběhem a označením nových navrhovaných nebo změněných 

hranic byl v terénu seznámen:". Za textem se uvede jméno a příjmení osoby, 
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která byla seznámena s průběhem a označením hranic pozemků, místo 

(název obce) a datum seznámení s průběhem a označením hranic pozemků, 

b) seznam příloh 

c) upozornění na případný podnět k provedení opravy geometrického a 

polohového určení pozemku nebo změny výměry [4]. 

Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné 

číselné řadě v rozsahu 1 až 89999 [4]. 

 

Obrázek 6 Popisové pole ZPMZ 

3.5.2 Měřický náčrt 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, měřické 

sítě, rámu s označením listů katastrální mapy (pokud je jím náčrt dělen, týká se jen 

katastrálních map vedených na plastové fólii), dosavadního a nového stavu polohopisu, 

způsob označení lomových bodů hranic, dále čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů a 

mapové značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení a oplocení, oměrné a jiné kontrolní 

míry, případně další související údaje obsahu katastru. Nový stav se zobrazuje červeně. 

Jestliže jsou oměrné a jiné kontrolní míry uvedeny v zápisníku, je možné vyjádřit míru v 

náčrtu zakreslením krátké čárky uprostřed a podél příslušné délky. Jestliže oměrnou míru 

ani nepřímo není možné změřit, zaznamená se u dotčeného úseku hranice místo měřického 

údaje písmenná zkratka "n.m.". Budova se zvýrazňuje šrafováním. U zaměřované budovy a 

budov, jež mají pro zaměření změny význam, je vhodné uvést způsob využití a jejich typ, 

číslo popisné nebo evidenční, pokud jsou tyto údaje známy [4].
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Náčrt také obsahuje zobrazení dosavadního i nového stavu parcel zjednodušené 

evidence, které jsou dotčeny změnou [4]. 

 

Obrázek 7 Měřický náčrt
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3.5.3 Zápisník 

Zápisník obsahuje 

a) čísla bodů geometrického základu měření, identických, kontrolních a 

nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

b) změřené údaje pro ověření polohy identických bodů a bodů geometrického 

základu, 

c) další měřené kontrolní údaje, případně doplňující popis bodů [4]. 

V případě použití technologie GNSS může být zápisník nahrazen výstupem 

výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu [4]. 

 

Obrázek 8 Zápisník z měření 

3.5.4 Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje 

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy, které jsou použity pro výpočet souřadnic nových 

podrobných bodů, 

b) údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených 

výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

e) výpočet číselně určených výměr, 

f) seznam souřadnic nově určených bodů [4].
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Obrázek 9 Ukázka z výpočetního protokolu ZPMZ 

3.5.5 Výpočet výměr 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje 

a) číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, 

popřípadě název katastrálního území a označení listu katastrální mapy, 

pokud není zhotoven geometrický plán, 

b) sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin a jejich vyrovnání a kód 

způsobu výpočtu, 

c) dle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu 

dřívější pozemkové evidence, 

d) eventuálně rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin se sdělením 

jeho velikosti a příčiny [4].



Veronika Oblouková: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

2017  18 

 

 

Obrázek 10 Výpočet výměr parcel (dílů) 

3.5.6 Návrh změny 

Návrh změny je tvořen změnovými daty ve výměnném formátu katastru, zasílá se 

na příslušné katastrální pracoviště katastrálního úřadu. Slouží k aktualizaci katastrální mapy 

v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN). 

3.6 Označení výsledků zeměměřických činností 

Výsledky zeměměřické činnosti se zasílají na příslušné katastrální pracoviště 

katastrálního úřadu v požadovaném datovém formátu dle platných předpisů. Název souboru 

se vytvoří složením z šestimístného kódu katastrálního území, zkratky výsledku 

zeměměřické činnosti, čísla tohoto výsledku a zkratky přílohy. Jako oddělovač se použije 

podtržítko. V názvu souboru s geometrickým plánem se neuvádí zkratka přílohy. Pokud není 

stanoveno jinak, datovým formátem souborů s výsledky zeměměřických činností je datový 

formát Portable Document Format (PDF) [4]. Přehled výsledků zeměměřických činností a 

stanovený datový formát ve vztahu k této bakalářské práci – viz tabulka 1.
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Tabulka 1 Přehled výsledků zeměměřických činností a stanovený datový formát 

Záznam podrobného měření změn 

(ZPMZ) 

Popisové pole popispole *.pdf 

Náčrt nacrt *.pdf 

Zápisník měření zap *.pdf 

Protokol o výpočtech prot *.pdf 

Záznam výsledků výpočtu 

výměr parcel (dílů) 

vymery *.pdf 

Návrh změny vfk 

ss 

*.vfk 

*.txt 

Geometrický plán (GP) Geometrický plán  *.pdf 

 

3.7 Ověření geometrického plánu 

Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 

(ÚOZI), že svými náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Výsledek 

zeměměřické činnosti v elektronické podobě podepíše fyzická osoba uznávaným 

elektronickým podpisem, připojí kvalifikovaný certifikát, na kterém je uznávaný 

elektronický podpis založen a opatří kvalifikovaným časovým razítkem [3]. 

3.8 Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

Geometrický plán potvrdí katastrální úřad v případě, že v něm nebyla zjištěna žádná 

vada. V opačném případě se nepotvrzený geometrický plán vrací zpět ověřovateli 

s písemným odůvodněním. Potvrzení geometrického plánu provádí pověřený zaměstnanec 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních služeb pro katastrální úřad jako držitele certifikátu. K podpisu 

se připojí certifikát a časovým razítkem se opatří geometrický plán [4]. 
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4 CHARAKTERISTIKA DOTČENÉ LOKALITY 

Katastrální území Stará Bělá se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese 

Ostrava. Stará Bělá je jedním z 23 městských obvodů statutárního města Ostravy a leží 

zhruba 10 km jihovýchodně od jejího centra. Žije zde něco málo přes 4 000 obyvatel. 

 

Obrázek 11 k.ú. Stará Bělá a širší okolí (zdroj: sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz) 

Zaměřovaný objekt se nalézá v ulici Koláčkova, na pozemku evidovaným pod 

parcelním číslem 1397, vedeným jako orná půda o výměře 1823 m2, evidovaný v listu 

vlastnictví č. 137. 

 

           Obrázek 12 Vymezená lokalita v k.ú. Stará Bělá (zdroj: mapy.cz)
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4.1 Podklady pro vyhotovení GP z katastrálního pracoviště Ostrava 

Pro vyhotovení geometrického plánu bylo v prvé řadě zapotřebí požádat příslušné 

katastrální pracoviště (KP) Ostrava katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj o 

podklady. Formou e-mailové zprávy bylo zažádáno o přidělení čísla ZPMZ a PM pro 

vyznačení budovy parcela č. 1397, výřez z VFK parcely č. 1397 a okolí a 1x poddělení 

parcely č. 1397. Po sdělení čísla zakázky vyhotovitele GP 301/2016 bylo přiděleno číslo 

ZPMZ 3279-301/2016, číslo řízení podkladů pro měření PM 2771/2016-807, potřebný výřez 

ze souboru geodetických a popisných informací ve formě vyměnného formátu katastru 

(VFK), který obsahuje katastrální mapu zájmové lokality v digitální formě, dále 

databázovou část, která obsahuje údaje o jednotlivých parcelách, jakožto čísla BPEJ, číslo 

listu vlastnictví, druhy a způsoby využití pozemků, doplňkové údaje k parcelám, zároveň 

obsahuje souřadnice bodů podrobného polohového bodového pole katastrální mapy. 

Současně byla rezervovaná parcelní čísla 1397/1 a 1397/2 (viz obrázek 13). 

 

Obrázek 13 Rezervovaná parcelní čísla a čísla ZPMZ 
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5 VLASTNÍ MĚŘENÍ V TERÉNU 

Měřické práce byly uskutečněny dne 18.10.2016, ve spolupráci s objednatelem 

geometrického plánu, firmou EUROprojekt build and technology s.r.o. Před samotným 

měřením byla provedena rekognoskace terénu, na základě které byla zvolena vhodná metoda 

a postup měření. Při měření byly veškeré použité přístroje a pomůcky v majetku 

zeměměřické firmy GAKO-Oblouk s.r.o. 

5.1 Použité měřické přístroje 

 

        Obrázek 14 SOKKIA DX-103AC (foto autor) 

Měření bylo realizováno univerzálním měřícím přístrojem SOKKIA DX-103AC 

s robotickou nadstavbou, s polním softwarem MAGNET™ Field. Tento měřící přístroj byl 

povýšen na robota pomocí programového upgradu použitím USB klíče. Měřící přístroj 
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sleduje a dociluje na střed hranolu, komunikuje přes technologii LONGLINK s kontrolérem 

umístěným u výtyčky. Technické specifikace měřícího přístroje SOKKIA DX-103AC viz 

tabulka 2. 

Tabulka 2 Technické specifikace měřícího přístroje SOKKIA DX-103AC 

DALEKOHLED 

Rozlišovací schopnost 2,5" 

Zvětšení 30x 

MĚŘENÍ ÚHLŮ 

Přesnost 3" 

KOMPENZACE ÚHLU NÁKLONU 

Kompenzace dvojosý kompenzátor 

Rozsah ±6´ 

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ 

Dosah na hranol 6000m 

Přesnost na hranol 1,5mm + 2ppm 

Dosah bezhranolově 1000m 

Přesnost bezhranolu 2mm + 2ppm 

Doba měření 

jemně: 0,9 sec. 

rychle: 0,6 sec. 

treking: 0,4 sec. 

KOMUNIKACE 

komunikace s kontrolérem přes LongLINK™ 

USB 2.0 slot (Host + Slave) 

RS-232C sériová 

Dále bylo použito ocelové pásmo a další geodetické pomůcky a příslušenství.
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5.2 Připojení na identické body 

Podrobné měření se připojuje na geometrický základ zeměměřických činností [4]. 

Na základě rekognoskace terénu byly pro připojení měření do S-JTSK zvoleny čtyři 

identické body, konkrétně lomové body na obvodu budov č. 1994-7, č. 3271-2, č. 1470-5 a 

č. 1347-4. Dále bylo zvoleno stanovisko č. 4001, které bylo použito pro zaměření. 

5.3 Měření v terénu 

Stanovisko č. 4001 bylo zvoleno tak, aby z něj bylo možné změřit body 

geometrického základu a podrobné body změny. Nad tímto stanoviskem byl umístěn stativ 

s měřícím přístrojem SOKKIA DX-103AC, který byl nad tímto bodem zcentrován a 

zhorizontován. Nejprve byly polární metodou změřeny podrobné body polohopisu 

katastrální mapy, s kódem kvality 3. Tyto body jsou v terénu reprezentovány rohy okolních 

budov. V další fázi měření byly změřeny taktéž polární metodou podrobné body změny a to 

body č. 1 až č. 5. K určení souřadnic bodu č. 6 bylo využito metody ortogonální, tento bod 

byl dopočítán v programu Geus. V poslední fázi bylo provedeno měření kontrolních 

oměrných měr změřením podrobných bodů ocelovým pásmem.
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6 VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Geometrický plán a záznam podrobného měření změn se zpracovává v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy, jak již bylo podrobně popsáno v kapitole 3.  

6.1 Použité programové vybavení 

Geus 18.0.9.48 – slouží pro geodetické výpočty, tvorbu map velkých měřítek se 

zaměřením na práce v katastru nemovitostí. 

Geometr 17.0.11 – slouží k sestavování, tisku a exportu tabulek geometrických 

plánu. 

6.2 Zpracování naměřených dat 

Po ukončení měřických prací v terénu bylo zapotřebí exportovat naměřená data do 

počítače. Naměřená data byla dále zpracována v programech Geus a Geometr. V programu 

Geus byly provedeny výpočetní práce (vyjma výpočtu výměr) a grafické části elaborátu. 

Program Geometr byl použit pro výpočet výměr, pro vyhotovení tabulkových výstupů do 

GP a popisového pole ZPMZ. Dále zde byl vyplněn formulář žádosti o potvrzení 

geometrického plánu. 

6.3 Vypracování ZPMZ a GP 

Zápisník z měření (obrázek 8) byl vypracován v programu Geus, ve kterém se 

exportovaná data ve formátu SDR konvertují do formátu KTX, jež je určený pro výpočty 

dávkou a je přehlednější pro kontrolu naměřených dat. Data byla po kontrole uložena jako 

zápisník z měření v textovém formátu (viz příloha č. 1). 

Popisové pole ZPMZ se odevzdává v elektronické podobě jako samostatný soubor. 

V programu Geometr se do příslušného formuláře zadají vstupní údaje. Vyplněné popisové 

pole ZPMZ je v ukázce na obrázku 6 a uvedeno v příloze č. 2. 

Výpočetní protokol ZPMZ byl vyhotoven v programu Geus. Nejprve byl vytvořen 

výchozí seznam souřadnic bodů, aplikovaných při výpočtech. Souřadnice nově určovaných 

bodů byly vypočteny polární metodou. Zvolily se body, ze kterých se vypočítaly souřadnice 

přechodného stanoviska č. 4001 a dávkou byl realizován výpočet nově zaměřených bodů 
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č. 1 až č. 5. Bod č. 6 byl dopočítán pomocí metody ortogonální. Dále byly 

vypočteny rozdíly kontrolních oměrných měr, mezi délkami měřenými v terénu a mezi 

délkami vypočtenými ze souřadnic nově určených bodů. Protokol o výpočtech také obsahuje 

výpočet výměr a seznam souřadnic nově určených bodů a použitých stanovisek. Ukázka 

z výpočetního protokolu ZPMZ je na obrázku 9 a kompletní protokol je uveden v příloze č. 

3. 

Výpočet výměr (obrázek 10) byl zpracován v programu Geometr, kde bylo 

zapotřebí vyplnit formulář k tomuto účelu určený potřebnými údaji, a to dosavadním stavem 

parcel, novým stavem parcel, díly parcel katastru nemovitostí, parcely zjednodušené 

evidence a díly parcel zjednodušené evidence. Výpočet se provede automaticky a výsledný 

výstup je možno dále editovat. Vygenerovaná tabulka se exportuje do formátu DXF pro 

potřeby importu do programu Geus ke zpracování konečné podoby geometrického plánu. 

Vyhotovený výpočet výměr parcel (dílů) je přílohou č. 4. 

Měřický náčrt ZPMZ (obrázek 7) byl zpracován v grafickém editoru programu 

Geus. Náčrt byl doplněn zobrazením bodů geometrického základu, identickými body, 

parcelními čísly a dalšími údaji dle požadavků [4] přílohy 16.11, které jsou podrobněji 

popsány v kapitole č. 3.5.2. Nový stav byl vyznačen červeně a budovy zvýrazněny 

šrafováním. Zhotovený měřický náčrt je přílohou č. 5. 

Návrh změny byl vytvořen v programu Geus. V první fázi se načte dosavadní stav 

VFK a poté se vykreslují nové prvky polohopisu. Návrh změny je tvořen nejen grafickou 

částí, ale i databázovou. Databázová část obsahuje údaje o výchozích parcelách a nových 

parcelách. Zpracovaný návrh změny byl po automatické kontrole exportován do VFK. 

Náhled ze zpracování návrhu změny ve výměnném formátu katastru je na obrázku 15.
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Obrázek 15 Náhled ze zpracování VFK 

Ke zpracování grafické části geometrického plánu bylo opět využito programu 

Geus, kde dosavadní stav nemovitostí byl vyhotoven černě a změny červeně. Popisové pole 

geometrického plánu (obrázek 1), výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí (obrázek 3) a výkaz údajů o BPEJ (obrázek 5) byly společně s výpočtem výměr 

vygenerovány programem Geometr a následně importovány do grafického editoru programu 

Geus. Taktéž zde byl importován seznam souřadnic (viz obrázek 4) zpracovaný v  textovém 

formátu. Geometrický plán je ve výsledném formátu A3 – viz příloha č. 6. 

6.4 Žádost o potvrzení geometrického plánu 

Žádost o potvrzení geometrického plánu (příloha č. 7) byla vyplněna ve formuláři, 

který se vygeneruje v programu Geometr. Tento formulář splňuje požadavky Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Ukázka ze žádosti o potvrzení geometrického 

plánu – viz obrázek 16.
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Obrázek 16 Ukázka ze žádosti o potvrzení GP 

Celkem tedy bylo vyhotoveno 9 souborů v předepsaném formátu, které se po 

elektronickém ověření ÚOZI zasílají elektronicky na KP Ostrava. 

Seznam elektronicky zasílaných příloh: 

a) 753661_ZPMZ_03279_popispole.pdf 

b) 753661_ZPMZ_03279_nacrt.pdf 

c) 753661_ZPMZ_03279_zap.pdf 

d) 753661_ZPMZ_03279_prot.pdf 

e) 753661_ZPMZ_03279_vymery.pdf 

f) 753661_ZPMZ_03279_vfk.vfk 

g) 753661_ZPMZ_03279_ss.txt 

h) 753661_GP_03279.pdf 

i) 753661_ZPMZ_03279_zadost o potvrzeni GP.pdf 
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7 ZÁVĚR 

Výsledkem mé bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu č. 3279–

301/2016, včetně veškerých příloh dle platných předpisů. Teoretická část práce se zabývala 

katastrem nemovitostí a podrobně platnou legislativou potřebnou pro vyhotovení GP a 

ZPMZ. Praktická část práce byla zaměřena na bližší charakteristiku dotčené lokality, ve 

které se nachází zaměřovaný objekt a na nezbytně nutné podklady potřebné pro vypracování 

geometrického plánu z katastrálního pracoviště Ostrava katastrálního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj. Dále byly podrobně popsány použité měřické přístroje, volba 

připojení a zaměření změny. V další části práce bylo popsáno použité programové vybavení, 

zpracování naměřených dat a vypracování záznamu podrobného měření změn a 

geometrického plánu.
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ – Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

č. - Číslo 

ČR – Česká republika 

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

DXF – Drawing Exchange Format 

GNSS – Globální navigační družicový systém 

GP – Geometrický plán 

ISKN – Informační systém katastru nemovitostí 

k. ú. – Katastrální území 

KN – Katastr nemovitostí 

KP – Katastrální pracoviště 

KTX – Khronos TeXture 

PDF – Portable Document Format 

PM – Podklady pro měření 

Sb. - Sbírky 

SDR – SmartDraw Drawing 

S-JTSK – Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ÚOZI – Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

USB – Universal Serial Bus 

VFK – Výměnný formát katastru 

ZABAGED – Základní báze geografických dat 

ZPMZ – Záznam podrobného měření změn 
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