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ANOTACE  

 Ve své bakalářské práci se zabývám měřením geometrického plánu pro vyznačení 

budovy, která se nachází v katastrálním území Konice. Cílem této práce je vyhodnocení 

měření a zpracování geometrického plánu. 

 

SUMMARY 

 In my bachelor work I deal with the metering of the geometric plan for denotation of 

building located in the cadastral territory of Konice. The aim of this work is to evaluate the 

metering and to process the geometric plan. 
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1 Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám měřením a vyhotovením geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v   katastrálním území Konice. Toto katastrální území patří do působiště 

katastrálního pracoviště v Prostějově. Je zde povinnost provádět měřické práce v systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Měření jsem prováděla v geodetické  firmě GB-

geodézie, spol.s r.o. divize Haná sídlící v Prostějově, která mi poskytla všechny potřebné 

přístroje a technické vybavení pro vyhotovení geometrického plánu. 
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2 Geometrický plán 

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny a je spolu s měřickou dokumentací 

technickým podkladem pro provedení změny v katastru nemovitostí tj. v souboru 

geodetických informací a popisných informací, pokud je třeba předmět zápisu zobrazit do 

katastrální mapy.   

2.1 Historie geometrického plánu 

Historie geometrického plánu začíná datem 20. dubna 1785, kdy císař Josef II. vydal  

patent  o vybudování pozemkového katastru, sloužícího k jednotnému zdanění dominikální i 

rustikální půdy, který se stal podkladem pro první  mapování v našich zemích. Vzniká 

Josefský katastr, který rozdělil naši katastrální historii na dvě etapy:  

• období bez měření znamenající sdělování katastrálních údajů pouze ústně 

s odhadovanými výnosy, 

• na období s měřením, které trvá od roku 1789  dodnes. 

V roce 1817 vydal císař  František I. rozkaz o pozemkové dani . Po mnohaletých 

přípravných pracích začal vznikat stabilní katastr , který měl velmi dobrou úroveň a 

podstatná část mapového fondu  je v účelové modifikaci užívána dodnes. 

Neobyčejně pečlivá legislativní i koncepční příprava předcházející tvorbě nového 

katastru byla důvodem vzniku téměř dokonalého díla. Nedostatek, který stabilní katastr měl, 

bylo to, že se zapomínalo na pravidelnou aktualizaci katastrálního operátu. Díky politickým a 

hospodářským okolnostem zastarával stabilní katastr už od jeho vzniku. Stabilní katastr 

postavený na zkušenostech poklidného, téměř neměnného stavu v organizaci a užívání 

půdního fondu, nepředpokládal dramatické změny svého obsahu, které muselo zvládnout 

pouze 19 zeměměřických úředníků. Vlivem této a mnoha dalších okolností se téměř okamžitě 

po dokončení stabilního katastru slovo stabilní v jeho názvu začalo stávat zavádějícím 

pojmem. 
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Okolnosti, které měly vliv na náhlé změny ve společnosti a tím i na změny v obsahu 

katastru, lze v podstatě rozdělit do tří skupin: politické, hospodářské, technické a právní. 

Uvedené důvody se podílely na zastarávání stabilního katastru v podstatě již od jeho vzniku. 

Revolučním rokem byl rok 1848, kdy došlo k osvobození rolníků a tím padla i 

závažná bariéra v dělení nemovitého majetku. Docházelo k rozdělování původních pozemků 

na řemenovité parcely většinou orientované ve směru spádnice. Tyto parcely měly řadu 

hospodářsko-technických závad: nepravidelnost tvarů pozemků, rozptýlenost, špatná 

přístupnost mnohých pozemků, některé byly dokonce i zcela nepřístupné, rozdrobenost, 

zvýšená náchylnost k vodním erozím. Zákon č. 92/1883 ř. z,. který se snažil o scelování 

pozemků s nároky na změny v obsahu operátu stabilního katastru.  

Druhým momentem ovlivňujícím strukturu a organizaci půdního fondu a tím i obsah 

stabilního katastru byl prudký rozvoj silniční a železniční sítě v důsledku prudkého rozvoje 

průmyslu využívajícího převratného vynálezu parního stroje. Tyto okolnosti znamenaly 

nejenom další dělení pozemků komunikacemi, ale i rozšiřování sídel o továrny, sídlištní celky 

či předměstí. To vše stabilní katastr vstřebával nedokonale a i přes reambulaci katastru roku 

1869 pouze částečně. 

Roku 1883 vyšel zákon o Evidenci katastru dan ě pozemkové , který stanovil, 

že se katastrální operát musí udržovat v souladu se skutečným stavem. Všichni majitelé 

pozemků obdrželi opisy svých pozemnostních archů, aby věděli, jak je jejich majetek zapsán 

v katastru, a aby mohli stav zápisů konfrontovat se zápisy ve veřejných knihách (např.v 

pozemkové knize). Tento zákon stanovil povinnost vyznačovat stavební i pozemkové parcely 

ve veřejných knihách shodně s operátem stabilního katastru. Jakoukoli provedenou změnu si 

v rámci ohlašovací povinnosti musely vzájemně sdělovat pozemková kniha a stabilní katastr. 

Ohlašovací povinnost měly i soudy a ostatní úřady státní správy.   
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Musely se upravit některé dosavadní zeměměřické a katastrální zvyklosti tak, aby 

byly srozumitelné i pro širokou veřejnost. Proto vznikl geometrický plán  díky kterému lze 

jednoznačně určit geometrické, polohové a rozměrové změny údajů ve stabilním katastru. 

V průběhu své existence se technologie zpracování, terminologie i vizuální podoba 

geometrického plánu vyvíjela. Postupně byl geometrický plán označován jako geometrovský 

plán, geometrický polohový plán, geometrický situační plán, geometrický polohopisný plán, 

geometrický výškopisný plán, geometrický parcelační plán, geometrický oddělovací plán. 

Jednoduché jednoznačné označení geometrický plán se začalo užívat se vznikem Evidence 

nemovitostí v roce 1964. 

 Měnila se i vizuální podoba plánu, všechny stejnopisy geometrického plánu se 

zhotovovaly ručně jako originály v kaligrafickém provedení. Vyhotovovaly se na 

transparentní materiál v podobě různých oleát, pauzovacího papíru, voskované tkaniny. 

Ručně třené tuže se používaly na kresbu. Původní stav a konstrukční čáry se v grafické části 

znázorňovaly tence černě (cca 0,05 mm), nový stav červeně, konstrukční a oměrné míry 

modře a měřické přímky tečkovanou černou čarou. Oddělované parcely byly zvýrazňovány 

podbarvením nebo alespoň barevným lemováním. 

 Postupem doby  docházelo k ekonomizaci procesu tvorby geometrického plánu. 

Barevná škála se omezila na červeno-černou tonalitu, předloha se zobrazovala na pausovacím 

papíru a jednotlivé stejnopisy rozmnožením reprodukčně na papír. Směrnice ČÚGK z roku 

1975 číslo 400/1975-22 pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic 

pozemků, která v paragrafu 7 stanovila zásadu jednobarevnosti. Tuto zásadu převzala i 

současná právní úprava. Další aspekty týkající se parametrů geometrického plánu jsou řešeny 

zákonem č. 200/1994 Sb. a vyhláškou č.26/2007 Sb [1]. 
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2.2   Druhy geometrického plánu 

      Geometrický plán se zhotovuje pro: 

• změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, kdy 

její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice zobrazené 

v katastrální mapě, 

• rozdělení pozemků, 

• změnu hranic pozemků, 

• pro vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich  vnějšího obvodu, 

• určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, 

• doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, pokud se 

jeho hranice vytyčují a vyznačují v terénu, 

• opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

• upřesnění údajů parcele podle přídělového řízení, 

• průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

• vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku [2]. 

2.3   Použití geometrického plánu 

   Geometrický plán je technickým podkladem pro: 

• změnu hranic katastrálního území a obce,              

• změnu hranic druhů pozemku, 

• vyhotovení rozhodnutí a jiných listin o právních vztazích k nemovitostem, 

•    vydání kolaudačního rozhodnutí k budovám, které nejsou předmětem katastru [1]. 
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2.4   Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Katastrální úřad poskytne osobě oprávněné vyhotovovat geometrické plány bezplatně a 

v potřebném rozsahu :  

• aktuální soubor geodetických informací (SGI) a soubor popisných informací (SPI), 

• mapu bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších 

pozemkových evidencí,  

• předcházející geometrické plány, měřické náčrty původního mapování, záznamy 

podrobného měření změn, 

• údaje o bodech základního a podrobného polohového bodového pole a přehled jejich 

sítě  [2] 

2.4.1 Soubor geodetických informací SGI  

SGI představuje katastrální mapu katastru nemovitostí a ve stanovených 

katastrálních územích také její číselné vyjádření. Katastrální mapa je závazným státním 

mapovým dílem velkého měřítka a obsahuje boty bodového pole, polohopis, popis. 

Bodové pole  - obsahuje všechny trvale stabilizované i trvale signalizované body 

polohového i výškového bodového pole včetně přidružených bodů u trigonometrických a 

zhušťovacích bodů. 

Polohopis  – předmětem jsou hranice katastrálních území a hranice územně 

správních jednotek, hranice ochranných pásem a chráněných území. Geometrické a polohové 

určení nemovitostí, které jsou předmětem evidence nemovitostí a geometrické a polohové 

určení dalších prvků polohopisu 
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Popis  – uvnitř mapového rámu obsahuje čísla PBP, místní a pomístní názvosloví, 

označení parcel parcelními čísly,  mapové značky. Mimorámové údaje obsahují název, 

označení mapového listu, a údaje o poloze ve správním členění státu, měřítko, údaje o 

souřadnicovém systému, označení sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální 

mapy, tiráží údaje, okrajové náčrty.  

 

Formy katastrální mapy : 

o Digitální katastrální mapa (DKM), 

o Katastrální mapa grafická (analogová), 

o Katastrální mapa digitalizovaná (KM-D) 

 

2.4.2 Soubor popisných  informací SPI 

   

SPI obsahuje údaje o katastrálním území, údaje o parcele, údaje o vlastníku a jiném 

oprávněném a podrobnější údaje o katastru. 

SPI je veden na záznamovém médiu počítače. 

Základní výstupy z SPI: 

o seznam vlastníků a jiných oprávněných, 

o abecední rejstřík vlastníků a jiných oprávněných, 

o soupis parcel podle parcelních čísel, 

o seznam budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními, aj. 
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3 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Plán obsahuje vyjádření stavu před změnou a po změně. 

 Náležitostmi plánu jsou :     

� popisové pole, 

� grafické znázornění dotčených nemovitostí před změnou a po ní, 

� výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru ke grafickému znázornění, 

� seznam souřadnic, 

� výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu v  územích, kde katastr tyto údaje 

obsahuje, 

� ověření zeměměřickým inženýrem a katastrálním úřadem. 

 

3.1   Popisové pole 

 Popisové pole se umisťuje ve spodní části plánu  v pravém dolním rohu. Obsahuje 

základní identifikační údaje o zhotoviteli, zakázce, údaje o lokalizaci změny, o způsobu 

určení výměr a stabilizaci navrhovaných nových  hranic a další. 

 

3.2   Grafické znázornění 

  Znázornění nového a dosavadního stavu nemovitostí se zobrazuje jednobarevně, 

černou barvou a to jako kopie nebo jako zvětšenina katastrální mapy ve vhodném měřítku, 

které zaručuje zřetelnost a čitelnost kresby. V grafickém znázornění se používají tyto druhy 

čar a mapové značky: 
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o tenká čára pro zobrazení dosavadního stavu katastrální mapy, 

o tenká čára střídavá pro zobrazení právních vztahů k nemovitostem, 

o    velmi tlustá čára plná pro nový stav hranic a sluček a pro vytyčené hranice pozemku, 

o    velmi tlustá čára střídavá pro nový stav hranic, 

o    čárkovaná čára pro vyznačení rámu mapových listů, při čáře se uvede označení 

mapových listů, 

o    parcelní čísla o velikosti 2 mm až 3 mm, nová parcelní čísla se zapíší v kroužku a 

parcelní čísla z mapových podkladů v závorce, 

o značky druhů pozemků a způsobu jejich využití se vyznačí podle údajů katastru pouze 

pro dosavadní stav a umístí se nad parcelním číslem, 

o rozsah věcného břemene se vyznačí tlustou čárkovanou čarou a slučkou, šrafováním 

nebo jiným vhodným plošným zvýrazněním 

 

Neplatný stav hranic pozemků se ruší dvěma krátkým čarami, vyznačenými kolmo 

k rušené čáře a rušená parcelní čísla a mapové značky se podélně škrtnou tenkou čarou. Díly 

parcel se označují písmeny malé abecedy. Vyznačí se také délky mezi lomovými body 

nových hranic vytvářených nemovitostí a čísla bodů obsažených na plánu v seznamu 

souřadnic. Grafické znázornění se orientuje k severu, pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se 

sever v plánu šipkou a písmenem S.  

 

3.3   Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí 

Dosavadní stav musí obsahovat výlučně aktuální údaje stavu katastru nemovitostí, 

nový stav vyjadřuje situaci po změně a jeho součet výměr je totožný se součtem výměr dle 

dosavadního stavu. Součástí nového stavu je i porovnání se stavem evidence právních vztahů. 
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3.4   Seznam souřadnic 

 Seznam souřadnic se umisťuje na vhodné volné místo plánu u grafického znázornění, 

nebo se může vyhotovit jako samostatná část plánu. Obsahuje nové body změny, jejichž 

souřadnice jsou v pořadí Y a X v souřadnicovém systému S-JTSK. Druh systému se uvede 

v nadpisu „Seznam souřadnic“. K bodům v seznamu souřadnic se v poznámce uvádí způsob 

stabilizace. [2] 

 

3.5   Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se 

zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na 

produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Tento výkaz vyjadřuje 

parcelní číslo podle katastru nemovitostí nebo zjednodušené evidence, u kterých je vyjádřen 

vlastnický vztah, při respektování skutečnosti, že k parcelám nového stavu může být 

přiřazeno i několik BPEJ, konkrétní kód BPEJ, výměra parcely. Tento výkaz se nevyhotovuje, 

pokud je geometrický plán vyhotovován v území, ve kterých nejsou k parcelám dosud 

přiřazeny kódy BPEJ nebo podle podkladů uložených u katastrálního úřadu je nelze 

k parcelám nového stavu přiřadit. To se týká i pro geometrický plán týkající se pozemků, 

které nejsou v katastru nemovitostí evidovány jako zemědělské pozemky. 

 

3.6   Ověření a potvrzení GP 

Ověřovatel plánu musí mít úřední oprávnění k ověřování geometrických plánů, které 

uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální, potvrzení katastrálním úřadem může provést 

řádový zaměstnanec pověřený tyto potvrzení vykonávat. 
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3.7   Přílohy geometrického plánu 

o záznam podrobného měření změn 

o zobrazení změny včetně bodů geometrického základu v měřítku mapy s přihlédnutím 

ke srážce mapy, a to na kopii mapového podkladu poskytnutého vyhotoviteli 

katastrálním úřadem nebo na přiložené nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné fólii nebo 

v digitální formě 

o dokumentace o zřízení bodů PPBP a oznámení o změnách a zjištěných závadách 

v geodetických údajích 

o podklad pro posouzení přesnosti výsledků zeměměřické činnosti. 

3.7.1. Záznam podrobného měření změn ZPMZ 

Obsahuje: 

o Popisové pole s vyplněnými údaji podle předtisku, 

o    Náčrt obsahuje zákres geometrického základu (s označením použitých identických 

bodů), měřické sítě, dosavadního a nového stavu polohopisu, způsob označení hranic, 

parcelní čísla a mapové značky druhů pozemků, značky budov a oměrné a jiné 

kontrolní míry. Náčrt se zhotovuje v takovém měřítku, aby všechny údaje byly 

zřetelné a aby byl schopen reprodukce. Náčrt by se měl orientovat shodně s katastrální 

mapou, ale pokud to není možné vyznačí se jeho orientace k severu, formát A4, 

o   Zápisník obsahuje souřadnice bodů geometrického základu podrobného měření a 

kontrolních bodů, změřené hodnoty určujících a kontrolních údajů nových bodů a 

kontrolních bodů, údaje o ověření polohy bodů,[2] 

o   Záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů, 

o   Seznam souřadnic- obsahuje nové body změny s kódem kvality, 

o  Údaje o účasti neúčasti vlastníků dotčených pozemků a o jejich seznámení s průběhem 

a označením nových nebo změněných hranic pozemků[2]. 
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4 Vlastní vyhotovení geometrického plánu 

Požadavkem objednavatele bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy.  

4.1   Vyhledání podkladů na katastrálním úřadě 

Pro zpracování geometrického plánu je nutno získat na katastrálním úřadě podklady, bez 

nichž geometrický plán nelze vyhotovit. Podklady byly čerpány z Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov, které jsem navštívila s pracovníkem firmy 

GB- geodézie, divize Haná. Z katastrálního úřadu jsme získali snímek katastrální mapy, 

seznam souřadnic podrobných bodů a bodů PPBP (tzv. RES nebo-li registr souřadnic) 

v daném katastrálním území. Na mé požádání mi katastrální úřad přidělil číslo záznamu 

podrobného měření změn 736.  

Mapový podklad v katastrálním území Konice je  mapa vyhotovená v rámci Technicko-

hospodářského mapování. Mapa je v měřítku 1:2000 (je to tedy mapa v  dekadickém měřítku) 

vykreslena na nesrážlivé PET fólii. Obsahuje polohopis, popis a body bodových polí. 

Mapovací metoda je letecká nebo-li fotogrammetrická a metoda polární.  

Geodetické základy: 

- body  S-JTSK, 

Kartografické základy: 

- Křovákovo dvojité konformní zobrazení v obecné poloze.  

Údaje o základním a podrobném bodovém poli a místopisy bodů (viz příloha č.8), které 

jsou veřejné na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

(www.cuzk.cz).  
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Obrázek 1 : Katastrální mapa 1:2000, ML Litovel 8-9/3 
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4.2   Vlastní měření 

4.2.1 Použitá měřická technika 

- Topcon GTS 723 + stativ 

Totální stanice Topcon GTS 723 má interní pamět, do které se ukládají výpočetní 

konstanty, provozní podmínky, měřené jednotky atd. Data a dodatečné informace se registrují 

v interní paměti nebo se přenesou do externí paměti např.do počítače. Tento přístroj obsahuje 

zabudovaný software pro provádění měření v souřadnicích, výpočet vytyčovacích prvků, 

měření odsazené délky atd. Naměřené hodnoty se zobrazují na přehledném LCD displeji 

Technická správnost přístroje viz. příloha kalibrační list.      

Technické parametry:   měření délek: přesnost ……………… ± 2 mm + 2 ppm 

 měření úhlů: přesnost  ………………. ± 2′′ 

 

Obrázek 2 : Topcon GTS 723 

- Ocelové 50 m pásmo 

Technická správnost pásma viz. příloha kalibrační list. 
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4.2.2 Zeměměřické činnosti v terénu 

Po příjezdu na místo měření a krátké rekognoskaci dané lokality bylo potřeba nejdříve 

vyhledat bodové pole, ze kterého by bylo možné provést zaměření daných objektů. Pomocí 

místopisů k předem vybraným bodům ZPBP a PPBP jsem vyhledala vhodné body 

polohových polí v blízkosti zájmové lokality. Konkrétně se jednalo o body 3412-36.1, 3412-

206, 679 a 883. Vzhledem k rozsáhlosti měřeného objektu bylo nutné zvolit další pomocné 

měřické body 4001 a 4002. Jako stanovisko jsem zvolila PBPP 883 ze kterého jsem cílila na 

body 3412-36.1 a 679. Dále jsem postavila stroj na bod 4002, ze kterého jsem provedla 

orientaci na body 3412-206 a 883. Jako poslední jsem použila stanoviště 4001 s orientacemi 

na body 3412-206, 679 a 883. Při každém postavení na stanovišti jsem měřila nejen podrobné 

body týkající se zaměřované stavby, ale i ostatní prvky polohopisu, ze kterých budou vybrány  

body identické, např. rohy budov, sloupky plotů, rohy zídek a další. Nezbytnou součástí 

měření je oměření všech potřebných kontrolních oměrek pomocí pásma. 

 Po terénních pracích následuje vyhodnocení naměřených hodnot v kanceláři. Zápisník 

měření jsem pomocí softwarového vybavení importovala z totální stanice do PC. V programu 

VKM jsem tento zápisník spočítala polární metodou. Získala jsem souřadnice měřených 

podrobných bodů v S-JTSK. Jednou z činností při vyhodnocování měření v grafické 

katastrální mapě je vyhledání identických bodů, tj. daných bodů katastrální mapy totožných s 

jednoznačně identifikovatelnými body v terénu.  Po vlastní úvaze jsem zvolila body 163-284 

roh domu, 163-355 roh garáže a 163-363 sloupek plotu. 

 Po ukončení kancelářských prací bylo nutné provést druhé měření, při kterém jsem 

doměřila podrobné body např.163-329, 163-325 a další, potřebné pro zajištění bodů na 

nových hranicích, které navazují na stávající hranice parcel.   
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4.3   Vyhodnocení naměřených údajů  

Naměřené hodnoty v terénu byly importovány z přístroje Topcon do počítače. Zpracovány 

byly v programu VKM, kde byly prováděny výpočetní práce .   

4.3.1 Výpočet zápisníku 

O průběhu automatizovaného výpočtu je zpracován protokol Zápisník naměřených 

hodnot v ZPMZ (viz. příloha č.3).  Z délkových a úhlových údajů byly vypočteny souřadnice 

podrobných bodů v S-JTSK  které jsou uvedeny v metrech  na dvě desetinná místa s kódem 

kvality 3. 

 

Číslo bodu Y X Poznámka Číslo bodu Y X Poznámka
163-325 572002.44 1119433.57 hřeb 20 572027.62 1119436.36 obrubník
163-329 572028.99 1119422.02 hřeb 21 572030.06 1119429.18 obrubník
163-340 572060.30 1119413.06 kolík 22 572038.60 1119432.06 obrubník
163-341 572067.54 1119408.39 hřeb 23 572039.21 1119430.29 obrubník
163-355 572049.01 1119461.63 roh garáže 24 572040.10 1119429.45 obrubník
163-356 572042.44 1119460.22 roh garáže 25 572041.80 1119424.74 obrubník
163-588 571957.55 1119459.42 hřeb 26 572042.80 1119423.45 obrubník

1 572025.66 1119432.48 obrubník 27 572043.91 1119422.44 obrubník
2 572024.31 1119435.20 obrubník 28 572045.73 1119419.55 terasa
3 572022.09 1119437.26 obrubník 29 572047.43 1119417.29 terasa
4 572019.74 1119438.26 obrubník 30 572045.80 1119423.18 roh budovy
5 572016.71 1119438.12 obrubník 31 572044.98 1119425.65 roh budovy
6 572014.33 1119437.27 obrubník 32 572042.92 1119424.93 roh budovy
7 572013.43 1119436.74 obrubník 33 572038.26 1119438.04 roh budovy
8 572012.13 1119434.55 obrubník 43 572047.83 1119417.49 roh budovy
9 572011.94 1119432.52 obrubník 44 572049.89 1119442.13 roh budovy
10 572012.29 1119431.01 obrubník 45 572042.45 1119439.48 obrubník
11 572013.81 1119428.95 obrubník 46 572041.76 1119441.32 obrubník
12 572014.17 1119428.70 obrubník 47 572057.61 1119420.88 roh budovy
13 572023.44 1119424.86 obrubník 48 572051.16 1119438.65 roh budovy
14 572023.81 1119424.77 obrubník 49 572053.36 1119439.43 roh budovy
15 572024.77 1119425.10 obrubník 50 572052.30 1119442.37 roh budovy
16 572026.22 1119426.52 obrubník 51 572056.46 1119444.22 opěr.zeď
17 572026.59 1119428.02 obrubník 52 572048.57 1119461.54 opěr.zeď
18 572026.43 1119429.55 obrubník 53 572050.15 1119441.41 roh budovy
19 572036.37 1119439.28 obrubník 54 572025.56 1119425.87 obrubník

55 572012.14 1119431.64 obrubník

Seznam sou řadnic (S-JTSK)

 

Obrázek 3 : Seznam souřadnic  
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4.3.2 Výpočet výměr parcel 

Výměry nově vzniklých parcel byly vypočteny ze souřadnic S-JTSK. Všechny lomové 

body parcel mají kód kvality 3 nebo 4 a proto určení výměry označím kódem 2. Jako 

kontrolní výpočet jsem zvolila grafické určení výměry pomocí digitálního planimetru 

USHIKATA 360 X-PLAN s kódem způsobu určení výměry 0. Rozdíl mezi výsledky obou 

měření nesmí překročit mezní odchylku dle vyhlášky č.26/2007 Sb. Výsledná výměra je 

hodnota získaná výpočtem ze souřadnic S-JTSK. Celý výpočet je zaznamenán ve formuláři 

Výpočet výměr parcel (dílů) (viz příloha č.5). 

 Záznam výsledků výpočtu výměr musí obsahovat číslo plánu, plošnou srážku 

podkladu, na kterém byl výpočet výměr parcel a dílů, vyrovnání výměr ve skupině a sestavení 

změnou dotčených parcel z dílů podle stavu katastru nemovitostí. 

 

 

  

4.3.3 Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí 

Dosavadní stav:  

 označení pozemku parcelním číslem, výměra parcely, druh pozemku, 

Nový stav: 

označení pozemku parcelním číslem, výměra parcely, druh pozemku a způsob využití,  

způsob určení výměr, díl přecházející z pozemku označeného v katastru nemovitostí, číslo 

listu vlastnictví  a výměra dílu.  
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4.3.4 BPEJ 

Obsahuje parcelní čísla nového stavu podle katastru nemovitosti, kód BPEJ a výměru 

dílů parcely podle kódů příslušející k parcele.  

Parcelní číslo podle BPEJ Parcelní číslo podle BPEJ
katastru zjednodušené Kód Výměra na dílu katastru zjednodušené Kód Výměra na dílu

nemovitostí  evidence BPEJ ha m2 parcely nemovitostí  evidence BPEJ ha m2 parcely
1736 nebonit. 56 c+d

53715 3 89 e
4 45

Výkaz údaj ů o bonitovaných p ůdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového s tavu

 

Obrázek 4 : Tabulka BPEJ 

 

 

   

Obrázek 5 : Mapa BPEJ 
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4.3.5 Záznam podrobného měření změn 

Neoddělitelnou součástí geometrického plánu je ZPMZ. Výsledky podrobného měření 

změn se zaznamenávají do ZPMZ. 

Obsahuje: 

• Popisové pole s vyplněnými údaji  podle předtisku 

Je zde uvedeno: 

- číslo GP složené z čísla ZPMZ, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele GP a úplného 

letopočtu, 

- jméno a příjmení osoby, která změnu zaměřila, datum, přístroj, 

- název obce, KÚ, číslo KÚ, číslo ZPMZ, souřadnicový systém, způsob označení nových 

hranic, změnou dotčené parcely a další údaje. 

 

S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN Rok: 2008
 Zpracovatel Katastrální úřad pro Olomoucký kraj

Číslo záznamu

Ji řina Hnilicová
Katastrální pracoviště Prostějov

 Obec
KonicePotoční 436 0736763 14 Zlín-Štípa  Katastrální území Konice

 List katastrální mapy

736-40233/2008 Litovel 8-9/3

 Číslo geometrického plánu(zakázky)  Číslo kat.území

669091
 Souřadnicový systém

Jiřina Hnilicová říjen/2008 S-JTSK

 Zaměřil Dne  Změnou dotčené parcely 1735, 1736, 1737

 Přístroj Topcon GTS 723  Nové hranice v terénu označeny rohy budovy, obrubníky

 Číslo řízení Vyplní katastrální úřad  SGI aktualizoval Dne Pol.výpočet. protokolu

 Důvod změny: vyzna čení budovy 

Karel Marek, Renata Marková
Konice, říjen/2008

 

Obrázek 6 : Záznam podrobného měření změn 
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• Náčrt 

 

Náčrt obsahuje zákres geometrického základu s označením identických bodů 

použitých pro zobrazení změny, měřickou síť, dosavadní a nový stav polohopisu, způsob 

označení hranic, parcelní čísla a mapové značky druhů pozemků, značky budov a oměrné a 

jiné kontrolní míry, popř. další související údaje obsahu katastru. Náčrt také obsahuje 

dosavadní i nový stav geometrického a polohového určení zemědělských a lesních pozemků 

zjednodušené evidence (viz.příloha č.2) . 

 

• Zápisník měřených hodnot 

 

V textovém výpisu z interního registračního zařízení jsou uvedeny: 

- souřadnice bodů geometrického základu podrobného měření a kontrolních bodů, 

- údaje o ověření polohy bodů geometrického základu podrobného měření a kontrolních 

bodů, 

- zaměřené hodnoty určujících a kontrolních údajů nových bodů a kontrolních bodů, 

- údaje o dosažených odchylkách a porovnání dosažených a mezních odchylek (viz.příloha 

č.3)     

  

• Seznam souřadnic 

 

Obsahuje souřadnice v S-JTSK nových bodů změny. Je zde uvedeno celé číslo bodu a 

kód charakteristiky kvality podrobných bodů (viz.příloha č.2)  

 

 

• Záznam výsledku výpočtu výměr parcel a dílů 

 

Obsahuje vyrovnání dílů číselně určené výměry a sestavení dílčích parcel. (viz.příloha 

č.5) 
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4.4 Zpracování geometrického plánu  

V programu VKM byly naměřené hodnoty zpracovány do  grafické podoby. Do 

zdigitalizované mapy byla zakreslena změna tedy vyznačení budovy. Vše je vyhotoveno 

jednobarevně (černě) jako zvětšenina KM ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost 

kresby a čitelnost popisu (viz.příloha č.1) 

 Grafické znázornění obsahuje: 

- tenká čára pro dosavadní stav KM, 

- střídavá tenká čára zobrazení právních vztahů k nemovitostem, které jsou graficky 

vyjádřeny na jiných mapových podkladech než na KM, 

- velmi tlustá čára plná pro nový stav hranice, 

- značky pro hraniční znaky shodně pro dosavadní i nový stav, parcelní čísla, 

- neplatný stav hranic pozemků je rušen dvěma krátkými čárami kolmo k rušené 

čáře, zrušená parcelní čísla a mapové značky jsou podélně škrtnuty tenkou čarou, 

- díly parcely jsou označeny písmeny malé abecedy, 

- jsou vyznačeny délky mezi lomovými body nových hranic vytvářených 

nemovitostí a čísla bodů obsažených na plánu v seznamu souřadnic, 

Grafické znázornění bylo zpracováno v geodetickém programu VKM (viz.příloha č.1). 

Popisové pole GP  

Obsahuje údaje : 

- účel GP pro jaký je zhotoven, 

- obchodní jméno a adresu sídla zhotovitele, 

- číslo GP, 

- okres, 

- obec, 

- katastrální území, 

- mapový list, 

- způsob označení nových hranic, 
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- údaje o ověření a potvrzení GP. 

 

GB-geodezie, spol. s r.o.

provoz Prostějov
Hradební 2a, Prostějov

736-40233/2008
Prostějov

Konice

Konice

Litovel 8-9/3

Dne: Číslo: Dne: Číslo:

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.

GEOMETRICKÝ PLÁN Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. Katastrální úřad, katastrální pracoviště
souhlasí s očíslováním parcel.

pro vyznačení budovy

Vyhotovil:

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Kat. území:

Mapový list:
Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:   Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil:

Kód způsobu určení výměr je určen podle § 77 odst. 2 
vyhlášky č. 26/2007 Sb.

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost
seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,
které byly označeny předepsaným způsobem:

rohy budovy, obrubníky
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za
odbornou úroveň geometrického plámu, za dosažení
předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí
podle právních předpisů.

Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy
jsou uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště.

 

Obrázek 7 : Popisové pole geometrického plánu 

 

5 Ověření geometrického  plánu a jeho příloh 

Každý geometrický plán musí být ověřen, to může provést jen úředně oprávněný 

zeměměřický inženýr, který odpovídá za odbornou úroveň geometrického plánu. Úřední 

oprávnění udělí ČÚZK osobě, která má ukončené vysokoškolské zeměměřické vzdělání 

s titulem inženýr a vykonala nejméně pět let praxe v činnostech, pro které žádá o udělení 

úředního oprávnění. Ověření se vyznačí v popisovém poli GP, a to na všech kopiích, které se 

mají stát jeho prvopisem, v pravém dolním rohu titulní strany přílohy, v pravém dolním rohu 

poslední strany přílohy a na vhodném místě přílohy. 
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6 Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

O potvrzení plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na tiskopisu (viz.příloha 

č.6) K potvrzení se podávají ověřené plány v počtu o jeden větší, než kolik jich má být 

potvrzeno a vráceno. Současně s nimi se předkládají ověřené přílohy a ověřené výsledky 

dřívějších souvisejících zeměměřických činností s podklady nezbytnými pro posouzení jejich 

přesnosti, pokud byly pro vyhotovení plánu využity. 

Katastrální úřad přezkoumá zda: 

- je plán vyhotoven pro některý z účelů, pro které se plány vyhotovují, 

- jsou nové a změněné parcely označeny správnými parcelními čísly a výměry v dosavadním 

stavu jsou v souladu se stavem katastru, 

- jsou připojeny všechny potřebné přílohy. 

Neshledá-li katastrální úřad při přezkoumání vadu v plánu nebo jeho přílohách, vyjádří 

souhlas s očíslováním parcel tím, že potvrdí všechny jeho ověřené kopie. Uvede položku 

knihy geometrických plánů, datum, jméno a připojí otisk razítka katastrálního úřadu se 

státním znakem a podpis zaměstnance katastrálního úřadu. Jeden prvopis plánu s přílohami si 

katastrální úřad ponechá pro další využití a dokumentaci. Další potvrzené prvopisy plánu vrátí 

ověřovateli. 

Plán, v němž byla shledána vada, vrátí katastrální úřad nepotvrzený se všemi přílohami 

a s upozorněním na vadu ověřovateli k přepracování. 
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7 Použité programové vybavení 

7.1 Program VKM 

Program VKM je určený pro výpočetní a konstrukční geodetické práce a tvorbu 

digitálních mapových podkladů. Je vyvíjen v souladu s konkrétními potřebami hlavně 

geodetické veřejnosti, ale i ostatních uživatelů využívajících geodetických dat. Zohledňuje 

současné potřeby a trendy, kdy je nutné provádět nejen samostatnou tvorbu digitálních 

podkladů, geometrických plánů, ale i současně propojit databázové informace s grafickými a 

umožnit jejich prostorovou prezentaci.  

Umožňuje tak získat prostorovou představu o datech vedených v databázovém 

prostředí systému. Prostřednictvím vestavěných nástrojů lze získat řadu dalších informací, 

vytvářet výstupy na periferní zařízení uživatele (tiskárny, plotry). K jednotlivým grafickým 

objektům nebo celým skupinám grafických objektů lze připojit a zobrazit databázové 

informace. [3]. 

Obrázek 8 : Ukázka programu VKM 
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7.2 Microsoft  Word 

Microsoft Word je textový procesor, který dokáže zpracovat text podle požadavků 

uživatele, včetně formátování, nejčastěji pro tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. 
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8 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem řešila geometrický plán pro vyznačení budovy 

v katastrálním území Konice. Mým úkolem bylo vyhledání podkladů v dokumentaci 

katastrálního úřadu, zaměření změny v terénu,  vyhodnocení naměřených údajů a zpracování 

geometrického plánu. Geometrický plán, obsahuje veškeré náležitosti a přílohy, které 

odpovídají vyhlášce č.26/2007 Sb. 

Výsledkem mé bakalářské práce je vyhotovený geometrický plán pro vyznačení 

budovy, na základě kterého  se budova zaznamená do katastru nemovitostí . 
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