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Seznam zkratek 

  BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

GP – geometrický plán 

KN – katastr nemovitostí 

PB – podrobný bod 

S-JTSK – systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI – soubor geodetických informací 

SPI – soubor popisných informací  

ZPBP- základní polohové bodové pole 

PPBP –podrobné polohové bodové pole 

ZhB – zhušťovací bod 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 

ISKN – informační system katastru nemovitosti 

KM – katastrální mapa 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vyhotovení geometrického plánu 

pro vyznačení budovy do katastru nemovitosti.  

Jedná se o katastrální území Výškovice u Ostravy, kde se jako podklad, pro 

vyhotovení geometrických plánů, mapových děl apod., používá rastr s připravované DKM.  

   Tento geometrický plán byl vyhotoven na základě žádosti vlastníka pozemku.  

Při tomto vyhotovení byla provedena řada zeměměřických činností: 

 

1. přípravné práce:       příprava podkladů 

       rekognoskace terénu 

       volba identických prvků 

2. zeměměřické práce v terénu: měření podrobných a identických bodů 

3. výpočetní práce:  výpočet podrobných a identických bodů 

      testování přesnosti zobrazení 

      transformace 

4. vyhotovení:   geometrického plánu 

     záznamu podrobného měření změn 

 Veškerá měření byla provedena v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb.,  

ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb. a vyhovují požadované přesnosti. 
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1. Historie geometrického planu 

Historie geometrického planu sahá do doby 1785, kdy Josef II. vydal patent, který 

se stal základem pro první katastrální mapování v naších zemích. Nařídil, že všechny úrodné 

pozemky dominikální i rustikální se uvnitř obce zaměří, zobrazí a určí jejich výměry a hrubý 

výnos podle úrodnosti. Vzniká Josefský katastr, který rozdělil katastrální historii na dvě éry: 

období bez měření, to znamená, sdělování katastrálních údajů pouze ústně s odhadovanými 

katastrálními výnosy, a na období s měřením, které trvá dodnes. I když se bude technologie 

měření a technika vyvíjet a zdokonalovat jakkoliv, bude trvat zřejmě navždy. 

Zlomovým okamžikem bylo vydání patentu císaře Františka I. z 23. prosince 1817 

o dani pozemkové, který dal základ stabilnímu katastru. Nutno dodat, že podstatná část 

mapového fondu stabilního katastru je v účelové modifikaci užívaná dodnes. Při tvorbě 

téměř dokonalého díla se nemyslelo pouze na potřebu pravidelné aktualizace katastrálního 

operátu, a to díky neměnícímu se stavu v organizaci a užívání půdního fondu. Proto stabilní 

katastr již po svém vzniku přestal prakticky vyhovovat, díky svému staří. 

26. května 1791, vznikl patent, který znemožňoval rozdělování rustikálního                      

(poddanského,selského) majetku. To umožnovalo i prostému sedlákovi rozdělit svůj majetek 

podle svého mínění. Pozemky se začaly zpravidla rozdělovat na řemenovité parcely 

orientované ve směru spádnice, aby každý z nových nabyvatelů disponoval kvalitnější i 

méně kvalitnější částí původního pozemku. Tyto změny se projevily náhlým nárůstem 

nároků na změny v obsahu stabilního katastru. Řemenovité parcely skýtaly řadu 

hospodářsko-technických závad: špatná přístupnost pozemku ba i nepřístupnost pozemků, 

špatné tvary pozemků, zordrobenost,rozptýlenost, zvýšena náchylnost k vodním erozím, což 

mělo za následek menší úrodnost půdy, proto vznikla v dalších letech snaha o scelování 

pozemků podpořena zákonem 92/1883 Sb. Opět však s nároky na změny v operátu 

stabilního katastru. S rozvojem silničních a železničních sítí (vynález parního stroje), 

znamenalo další dělení pozemků komunikacemi, rozšiřování sídel o továrny, sídlištní celky 

či předměstí, struktura a organizace půdního fondu a tím i obsah stabilního katastru je již tak 

nedostačující, že v roce 1869 vzníká reambulance katastru, ta však situaci řeší jen částečně. 
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Výše uvedené skutečnosti vyřešil zákon 83/1883 Sb. říšského zákoníku o Evidenci 

katastru daně pozemkové z 23. května 1883, který stanovil, že katastrální operát musí být 

v souladu se skutečností. Všichni držitelé pozemku dostali opisy pozemkových archů, aby 

věděli jak je jejich majetek veden v katastru, a aby mohli stav zápisu zkontrolovat se zápisy 

ve veřejných knihách (pozemkové knize). Ve veřejných knihách a v operátu stabilního 

katastru muselo být vše shodné. Změna i ohlašovací povinnost se ohlašovali oběma 

institucím, ohlašovací povinnost měly i soudy a ostatní úřady statní správy. Aby komunikace 

mezi justičními a katastrálními úřady byla co nejlepší bylo třeba vytvořit speciální nástroje. 

Nástroje, kterým porozumí i poučená laická veřejnost a nebude podléhat kapacitám státních 

orgánů, ale může být svěřena i odborně kvalifikované soukromé sféře. 

Vznikají první geometrické plány, z potřeby jednoznačného geometrického, 

polohového a rozměrového určení změny údaje ve stabilním katastru. Vznikají právní a 

technické předpisy upravující evidování nemovitostí, t.j zákon 177/1927 Sb. O pozemkovém 

katastru, 22/1964 Sb. O evidenci nemovitostí a platný zákon 344/1992 Sb. Modifikovaly 

geometrický plán dle dobových okolností. Souběžně vznikaly i zanikaly speciální předpisy 

definující přesnosti, obsahové a formální parametry geometrického planu v souladu 

s moderními technickými možnostmi a technologickými postupy. Rozvoj geometrického 

plánu prošel za stovky let velkým rozvojem, jak v termiologii a ve vlastní podobě. (např. 

geometrický situační plán,geometricky (polohopisný) plán, geometrický (výškopisný) plán, 

to je polohopisný plán doplněný výškovými kotami atd.). Jednoduchý pojem geometrický 

plán vznikl v roce 1964 se vznikem evidence nemovitostí.  

Výrazně se změnila i podoba geometrického plánu, oproti dnešním byly tehdejší 

geometrické plány grafickým dílem. Používali se třené tuše a materiál v podobě různých 

oleát, voskových tkanin či pauzovací papír. Konstrukční čáry (původní stav) se v grafické 

části geometrického plánu znázorňovaly tence černě (cca 0,05mm), nový stav červeně, 

konstrukční a oměrné míry modře a měřické přímky tečkovaně černě. Oddělované parcel 

zvýrazňovány podbarvením nebo alespoň barevným lemováním. Postupem času se barevná 

škála zúžila na červenou-černou barvu a začalo se rozmnožovat z pauzového papíru na bílý 

papír. Jen výjmečně, především pak u větších rozměrů geometrických planu či mimořádně 
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vysokého počtu stejnopisu byly používány vícebarevné reprodukční metody jako fotelový 

(želatino-tiskový) soutisk či ofset.Směrnice bývalého ČÚZK ze dne 31.října 1975 učinila 

průlom do předchozí dvoubarevné praxe a stanovila jednobarevnost.  
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2. Základní pojmy související s geometrickým plánem a 

zeměměřictvím 

K pochopení problematiky geometrických plánů a s ním spojených 

 zeměměřických činností je nejprve nutno definovat nejdůležitější základní pojmy. 

 2.1 Specifikace základních pojmů 

2.1.1 Katastr - zobrazení a soupis pozemkového majetku,uřčený původně pro 

vyměření pozemkové daně 

2.1.2 Katastr nemovitostí – Tvoří ucelený, průběžně aktualizovaný informační 

systém o pozemcích o budovách a o právních vztazích,které se k nim váží. Vede se od roku 

1993 

2.1.3 Katastrální území - Technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně 

uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. V katastru 

nemovitostí je označeno šestimístným číselným kodem jednotného statistického číselníku 

(vyhláška 120/1979 Sb.) 

2.1.4 Katastrální mapa (KM) - Podrobná polohopisná mapa velkého měřítka 

(do 1:5000 včetně) s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které 

jsou předmětem katastru nemovitosti. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem 

svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhu 

pozemků, budovy se zobrazují průnikem a průmětem svého vnějšího obvodu. Katastrální 

mapy v dekadickém měřítku obsahují body bodového pole, hranice katastrálních území a 

ochranným pásem a další prvky polohopisu. Digitální katastrální mapa má svůj obsah 

zaznamenán číselně a je možno je prostřednictvím výpočetní a zobrazovací techniky 

znázornit nebo jinak účelově využít. Katastrální mapy jsou státním mapovým dílem 

2.1.5 Nemovitost - pozemek a stavba spojena se zemí pevným základem. 

Předmětem katastru nemovitostí jsou pouze pozemky, nadzemní budovy spojené se zemí 

pevným základem, byty a nebytové prostory 
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2.1.6 Operát - součást technického díla, stanovené co do druhu a úplnosti pro 

určité,přesně vymezené dílo 

 2.1.7 Katastrální operát - tvoří soubor geodetických informací, soubor 

popisných informací, souhrnné přehledy o půdním fondu, dokumentace výsledků šetření a 

měření a sbírka listin 

   2.1.8 Soubor geodetických informací (SGI) - zahrnuje katastrální mapu a její 

číselné vyjádření 

           2.1.9 Soubor popisných informací (SPI ) - zahrnuje informace o katastrálním 

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

oprávněných, o právních vztazích a právech a dalších skutečnostech 

   2.1.10 Definiční bod - slouží k polohovému určení nemovitosti, uvnitř 

katastrálního území se souřadnicemi S-JTSK, dále do něj zapisujeme druh pozemků 

   2.1.11 Budova - nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek 

uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí 

   2.1.12 Typy budov - s číslem popisným 

     - s evidenčním číslem - slouží k prozatímnímu, občanskému             

bydlení 

                                  - budova bez popisného i bez evidenčního čísla 

                            - rozestavěná budova - ve stupni stavby 

                            - vodní dílo 

2.1.13 Byt - místnost nebo soubor místností, které jsou podle stavebního úřadu 

určeny k bydlení 

2.1.14 Nebytový prostor - nejsou určeny k bydlení 

2.1.15 Parcela – Obraz pozemku, který je geometricky a polohově určen, 

zobrazen svislým průmětem hranic v katastrální mapě a označen parcelním číslem 
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2.1.16 Parcelním číslem - číslo, kterým je označena parcela shodně ve všech 

částech katastrálního operátu 

2.1.17 Číslo popisné - číslo, kterým se označuje v obci každá samostatná 

budova (popř. soubor budov) trvalého charakteru (obytná, provozní, obchodní), která je 

oddělena od jiné budovy. Části obce mají samostatné popisné číslování budov 

2.1.18 Pozemek – přirozená část zemského povrchu oddělena od sousedních 

částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranici vlastnickou, 

hranicí držby, hranicí druhu pozemku, popřípadě způsobu využití pozemku 

2.1.19 Hranice pozemku - čára oddělující pozemky různých správních celků, 

územně technických jednotek, vlastníků, uživatelů nebo pozemky různých kultůr a 

jednotlivé parcely 

2.1.20 Půdní fond - souhrn zemědělské i nezemědělské půdy ve státě 

2.1.21 Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) - základní 

mapovaná a ocenovaná jednotka zemědělských půd,jejíž konkrétní stanovištní vlastnosti 

vyjadřuje pětimístný číselný kod, ve kterém 1.čísliceurčuje příslušnost ke klimatickému 

regionu, 2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, 4. číslice stanovuje 

kombinaci svažitosti pozemku a jeho expozice ke světovým stranám, 5. číslice vyjadřuje 

kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

2.1.22 Intravilán - zastavěné, zastavitelná část obce (místní trat) 

2.1.23 Extravilán - pozemková trat 

2.1.24 Geometrické a polohové určení pozemku - Číselné vyjádření 

hranic pozemků a obvodu budov souřadnicemi v souřadnicovém systému S-JTSK nebo 

vyjádření údaji (výsledky geodetických měření) zaznamenanými v měřických 

dokumentacích nebo grafické zobrazení v katastrální mapě 

2.1.25 Výměra - parcely je vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do 

zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Velikost výměry vyplývá z 
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geometrického určení pozemku. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, 

kterými byla zjištěna, jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku. Výměra 

(plošný obsah) parcely se určuje na celé čtvereční metry (m2), povoleným násobkem je 

hektar (=10 000m2), (ar) již nepoužíváme 

              2.1.26 Zeměměřictví – Souhrn geodetických a kartografických činností, včetně 

technických činností v katastru nemovitostí 

2.1.27 Zeměměřické činnosti - jsou činnosti vyjmenované v § 3 

zeměměřického zákona (např. vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic 

pozemků), které jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby 

2.1.28 Ověření geometrického plánu - Zeměměřická činnost, kterou podle 

zákona o zeměměřictví úředně oprávněný zeměměřický inženýr ověřuje, zda výsledek 

zeměměřických činností využívaných ve veřejném zájmu pro účely katastru nemovitostí, pro 

účely vedení státního mapového díla a pro účely výstavby, odpovídá náležitostmi a přesností 

právním předpisům 

2.1.29 Potvrzení geometrického plánu - Potvrzení, které vyznačuje 

katastrální úřad na geometrických plánech na znamení souhlasu s očíslováním nově 

geometricky a polohově určených pozemků a po provedení kontroly, jejímž cílem je zjistit, 

že na plánu nejsou zjevné závady odporující prováděcímu předpisu katastrálního zákona 

2.1.30 Informační systém katastru nemovitostí ( ISKN) - systém pro sběr, 

udržování,   zpracování a poskytování informací v katastru nemovitostí 

     2.1.31 Výměnný formát - formát digitálních dat, který je určen k vzájemnému 

předávání dat mezi systémem ISKN a jinými systémy zpracování dat 

     2.1.32 ZPMZ - záznam podrobného měření změn 
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3. Geometriký plán 

   Geometrický plán je technickým podkladem a neoddělitelnou součástí všech listin, 

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

do katastrální mapy, a přílohou listin, kterými se zřizuje věcné břemeno k části pozemku. 

   Geometricky plán je znázornění nemovitosti vzniklé reálným rozdělením jedné 

nebo více nemovitostí před změnou a po změně s uvedením starých i nových popisných čísel, 

výměr, druhu pozemku a porovnávání právních vztahů.  

Geometrický plán znázorňuje reálné zobrazení nemovitosti, novou stavbu nebo 

rozsah věcného břemene. Geometrický plán využívá výsledků zeměměřických činností a je 

jejich integrální součástí. Svým zpracováním a obsahem je ve stanovených případech 

technickým podkladem pro vedení katastru nemovitostí. Je vždy výsledkem přímého měření 

v terénu a nemůže být vytvořen jiným způsobem, např. zkonstruováním v kanceláři na 

základě prvků (údajů), které nebyly skutečně změřeny. 

Geometrický plán má právní předpisy, podle kterých musí být vyhotovován a 

předkládán příslušnému katastrálnímu úřadu. Katastrální úřad pak potvrzuje - soulad 

s číslováním parcel, soulad výměr a soulad existujících právních vztahů. Geometrický plán 

vyhotovuje oprávněná osoba. Geometrické plány vyhotovují v součastné době podnikatelské 

subjeky (geodetické firmy, geodetické kanceláře), jejíž seznam je k nahlédnutí u územně 

příslušných zeměměřických a katastrálních inspektorátu nebo na internetu, kde je 

každoročně aktualizován seznam firem na adrese http://www.zememeric.cz.   
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pro

Dne: Číslo: Dne: Číslo:

GEOMETRICKÝ PLÁN

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

které byly označeny předepsaným způsobem:

Vyhotovil:

Kód způsobu určení výměr je určen podle § 77 odst. 2 

vyhlášky č. 26/2007 Sb.

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Kat. území:

Mapový list:

Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy

jsou uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního

pracoviště.

Katastrální úřad, katastrální pracoviště

souhlasí s očíslováním parcel.

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

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou

úroveň geometrického plámu, za dosažení předepsané přesnosti 

a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.  

Obr. 1- Vzor popisového pole geometrického plánu 

3.1 Účel geometrického plánu 

Geometrickým plánem se vyjadřují změny v uspořádání pozemků v terénu. Jeho 

účelem je tudíž předpokládaná změna v uspořádání pozemků v terénu, prostřednictvím své 

úlohy v katastru nemovitostí budou tyto změny s příslušnou listinou provedeny v katastrálním 

operátu. Pozemky slouží k nejrůznějším účelům dle oprávnění vlastníka s nemovitostmi 

disponovat, a to se promítá i do změn v jejich uspořádání.  

 Možným změnám odpovídají i účely, pro které se geometrické plány vyhotovují. 

3.2 Použití geometrického plánu 

Dle vyhlášky 26/2007 sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.  

“ Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností a vyhotovuje se zejména 

pro:  

- změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky 

- rozdělení pozemku 

- změnu hranice pozemku 

- vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru 
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- určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že     

jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu 

- doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud    evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují 

v terénu 

- opravu geometrického a polohového určení nemovitosti 

- upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení 

- průběh vytyčení nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 

- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku  “ 

 

 3.2.1 Rozdělení pozemku 

rozdělení pozemku např. při prodeji nebo daru části pozemku jiné osobě, při záboru 

části pozemku pro investiční výstavbu, při vyvlastňování pozemků 

3.2.2 Změnu hranice pozemku 

změnu hranice pozemku (např. při vyrovnání nesporné hranice pozemků mezi 

sousedy), popř. pro změnu rozhraní způsobu využití pozemku 

3.2.3 Změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky 

změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky (v případech, 

kdy její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely, která je již zobrazena v 

katastrální mapě) 

3.2.4 Určení hranic nových pozemků při pozemkových úpravách 

určení hranic nových pozemků při pozemkových úpravách (není-li výsledkem 

úprav obnovený katastrální operát včetně nové digitální katastrální mapy, tj. v případech, 

kdy výsledky pozemkové úpravy nejsou bezprostředně využity k obnově katastrálního 

operátu, např. pro jejich malý územní rozsah). 
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3.2.5 Doplnění pozemku ze zjednodušené evidence 

doplnění katastru nemovitostí o pozemek, vedený dosud ve zjednodušené evidenci 

parcel, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu hraničními znaky (jde o pozemek 

nezobrazený v katastrální mapě, který byl dříve sloučen do většího půdního celku) 

3.2.6 Zřízení věcného břemene 

grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch 

jiného (týká se vyjádření hranice věcného břemene k části pozemku, např. práva chůze, 

práva vedení vodovodního potrubí, práva jízdy) 

rozsah věcné břemene bude vyznačen v grafické části geometrického plánu, do 

katastrální mapy se nezakresluje 

3.2.7 Vyznačení budovy  

vyznačení nové budovy, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí a 

přiděluje se jí popisné nebo evidenční číslo nebo pro vyznačení změny jejího vnějšího 

půdorysného ohraničení (např. pro vydání kolaudačního rozhodnutí; přitom geometrický 

plán není přílohou k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud nedošlo ke změně 

vnějšího půdorysného ohraničení budovy) 

vyznačení nové budovy, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí a 

popisné nebo evidenční číslo se jí nepřiděluje nebo změny jejího vnějšího půdorysného 

ohraničení, jde-li o budovu, která není příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru 

nemovitostí na téže parcele vyznačení rozestavěné budovy v katastru nemovitostí (např. v 

případě žádosti o poskytnutí úvěru peněžním ústavem) 

3.3 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

  Dle vyhlášky 26/2007 sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.               

“  Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací. 

Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 
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evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud nejsou 

dosud vyznačeny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací katastru 

nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa. 

Dalšími podklady jsou: 

- záznamy podrobného měření změn 

- údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích 

bodech, bodech podrobného polohového bodového pole, 

- údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie 

grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, 

kde jsou v katastru obsaženy. ” 

3.3.1 SGI (soubor geodetických informací) 

Patří do katastrálního operátu a představuje katastrální mapu, která je závazným 

statním dílem a obsahuje body bodového pole, polohopis a popis (katastrální mapa 

v sáhovém měřítku body bodového pole neobsahuje). Ve stanovených katastrálních územích 

obsahuje i souřadnice všech lomových bodů parcel, které jsou určeny v souřadnicovém 

systému S-JTSK (jednotná trigonometrická sít katastrální).  

V katastrální mapě v měřítkách 1:1000 a 1:2000 se zobrazují tzv. další prvky 

polohopisu (např. lanové dráhy s veřejnou dopravou, střední dělící pas silniční komunikace, 

portál silničního a železničního tunelu apod.). Tyto prvky prvky jsou geometricky a 

polohově určeny a zvyšují orientační schopnost katastrální mapy.  

Číselné vyjádření obsahu mapy umožnuje její automatizované zobrazení a 

vytvoření digitální katastrální mapy. 

3.3.2 SPI (soubor popisných informací) 

Je veden v lokálních počítačových sítích na územně příslušných katastrálních 

úřadech, zálohově je ukládán v centrální bázi dat v Zeměměřickém úřadu v Praze. Základní 

výstupy se souboru jsou seznam, popřípadě abecední rejstřík vlastníku a jiných 

oprávněných, soupis parcel podle parcelních čísel, výčet parcel podle vlastníku 
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(spoluvlastníku) a jiných oprávněných s údaji o právních vztazích k nemovitostem (list 

vlastnictví) a seznam budov s čísly popisnými a seznam budov s čísly evidenčními. I když 

byly v rámci digitalizace převedeny do souboru popisných informaci i podrobnější údaje 

katastru nemovitosti, jsou v praxi výjimečně využívány i listy vlastnictví vyhotovené ručním 

způsobem. 

 V rámci digitalizace souboru popisných informací byly do počítačové podoby 

převedeny i údaje zjednodušené evidence zemědělských a lesních pozemků (pozemky, které 

nemají skutečné hranice, nejsou znatelné), protože byly sloučeny do větších půdních celků. 

U těchto pozemků evidujeme parcelní číslo podle dřívější pozemkové evidence, původní 

nebo zbytkovou výměru parcely a informace o dřívějším vlastníkovi.  

Ze souboru popisných informaci se vytvářejí podle určitých kritérii účelové, 

popřípadě hromadné výstupy. Běžně se z něj vyhotovují výpisy z katastru nemovitostí jako 

veřejné listiny.  

3.3.3 Mapy bývalého pozemkového katastru 

Mapy bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

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

evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud 

nejsou dosud vyznačeny v SGI a SPI katastru nebo mají vyšší grafickou přesnost než platná 

katastrální mapa.  

3.3.4 Bodové pole  

Soubor geodetických bodů, které jsou rozmístěny po celé ČR a jsou podle daných 

kritérií řazeny do bodového pole základního (ZBP) nebo do podrobného (PBP). Podle účelu 

se dělí na pole polohové, výškové a tíhové, tvoří tzv. geodetické základy.  

Geodetický bod může být i součástí vice bodových polí. 
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3.3.5 ZPBP (základní polohové bodové pole) 

Základní polohové bodové pole tvoří body referenční sítě nultého řádu, body 

Astronomicko - geodetické sítě, body České státní trigonometrické sítě a body 

geodynamické sítě. 

3.3.6 Zhuštovací body 

Body polohového bodového pole stanovené přesností, zřízené pro zhuštění 

základního polohového bodového pole. 

3.3.7 PPBP (podrobné polohové bodové pole) 

Jsou v přírodě trvale stabilizovány a slouží pro připojení měřické sítě pomocí 

přístroje (totální stanice). Body podrobného polohového bodového pole jsou budovány v S-

JTSK. 

3.3.8 Údaje o BPEJ (Bonitovaná půdně ekologická jednotka) 

BPEJ se týká především zemědělských pozemků,  a s nimi spjatými účely. 

Vyjádřuje se pětímístným číselným kodem hlavní půdní a klimatické podmínky a je, jako 

system, platný pro celé území ČR. 

BPEJ lze využít při zpracování projektů komplexních pozemkových úprav, 

případně i pro další účely, například pro ověřování, upřesnování či nové vymezení hranice 

rozdílných BPEJ na mapách. 

3.3.9 ZPMZ (záznam podrobného měření změn) 

Podklad pro vyhotovení geometrického plánu. Záznam podrobného měření změn se 

zhotovuje pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a SPI katastru, které jsou přímo spojeny 

s měřením v terénu.  

Vyhotovuje se při změně polohového i geometrického určení nemovitostí, při 

změně hranice parcel a budov v terénu, při určení nezměněného stavu vyšší přesnosti, určení 

podrobných bodů a při opravě chyb. Nemění však hranice pozemku, obvod budovy nebo 

vodní díla. 
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3.4 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Dle vyhlášky 26/2007 sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.  

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

tyto náležitosti: 

- popisové pole, 

- grafické znázornění, 

- výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

- seznam souřadnic, 

- výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu, 

  V geometrickém plánu se poznamená případný návrh na opravu geometrického a 

polohového určení pozemku nebo na změnu výměry. “ 

Obsah geometrického plánu je přesně definován právním předpisem a je tak zajištěna 

jednotnost jeho vyhotovování na území celé republiky. 

Stanovený povinný obsah zabezpečuje, aby na geometrickém plánu byly uvedeny 

nejen údaje, které jsou nezbytné pro vyhotovení příslušné právní listiny o nemovitostech, ale 

aby byly zjištěny i další skutečnosti potřebné pro vedení katastru nemovitostí (geometrické a 

polohové určení nemovitostí, údaje o parcele a o její výměře, o druhu pozemku, způsobu 

využití pozemku, o katastrálním území, o bonitované půdně ekologické jednotce daného 

zemědělského pozemku, návaznost na evidenci právních vztahů k nemovitostem apod.). 

3.7.1 Popisové pole 

Obsahuje základní informace podle předtisku na tiskopisu, zejména o vyhotoviteli 

geometrického plánu, v jakém katastrální území byl geodetický plán vyhotoven, jakým 

způsobem byly označeny nové hranice pozemků v terénu a informace o ověření a potvrzení 

geometrického plánu. 
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Nad popisovým polem je uvedeno poučení o tom, že dělit nebo scelovat pozemky 

lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným 

rozhodnutím nebo opatřením. Tato informace má upozornit objednavatele geometrického 

plánu na jedno z významných ustanovení stavebního zákona a součastně na skutečnost, že 

katastrální úřad bude při vkladu práva do katastru nemovitosti zkoumat, zda toto rozhodnutí 

nebo opatření bylo vydáno. 

Geometricky plán má základní formát A4. Plán o více stranách složíme na formát 

A4 tak, aby popisové pole bylo na první (vrchní) straně.  

3.7.2 Grafické znázornění 

   Vyhotovuje se jednobarevně (černě) jako kopie nebo jako zvětšenina katastrální 

mapy ve vhodném měřítku tak, aby byla zabezpečena zřetelnost kresby a čitelnost popisu. 

Kopie se doplní zákresem nemovitosti vzniklé reálným rozdělením jedné, nebo více 

nemovitostí, zejména stavu před změnou a po změně s uvedením dosavadních i nových 

parcelních čísel, mapových značek druhů pozemků a dalších údajů. Nutné detaily kresby se 

umístí na volné ploše grafického znázornění. 

Nové hranice parcel se vyznačují zvýrazněnou (tlustou) čarou, nová parcelní čísla 

se uvádějí v kroužku, čísla parcel zjednodušené evidence se uvádějí v závorce. Uvádějí se 

též změny průběhu hranic parcel této zjednodušené evidence. Odlišným způsobem se 

vyhotovuje geometrický plán pro věcné břemeno, které se týká pouze části pozemku. 

3.7.3 Seznam souřadnic 

V seznamu souřadnic jsou uvedena čísla podrobných bodů změny, odpovídající 

číslům bodů v grafickém znázornění plánu a jejich souřadnice. Souřadnice bodů jsou 

uvedeny v pořadí Y a X. V prostorách, kde je určení v S-JTSK stanoveno katastrálním 

úřadem jako povinné, se uvádějí souřadnice v S-JTSK, jinde se uvádějí souřadnice v S-JTSK 

nebo místním systému. 

Při užití místního souřadnicového systému obsahuje seznam též souřadnice 

připojovacích a kontrolních bodů. Druh systému se uvádí u nadpisu Seznam souřadnic může 
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být doplněn i poznámkou, např. o způsobu označení bodů v terénu, pokud není u všech bodů 

stejný. 

3.7.4 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Obsahuje údaje o dosavadním a novém stavu parcel katastru nemovitostí. 

Dosavadní stav údajů katastru nemovitostí musí vycházet z platných (aktuálních) údajů 

katastru nemovitostí, nikoliv z údajů nového stavu předchozích geometrických plánů, které 

nebyly dosud právně vyřešeny. 

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

parcelám (nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí díly parcel 

podle evidence právních vztahů, včetně dílů parcel dřívější pozemkové evidence. U 

parcelních čísel dřívější pozemkové evidence se uvede druh této evidence zkratkami PK 

(pozemkový katastr) nebo P (přídělový operát) nebo S (scelovací operát) nebo EN (evidence 

nemovitostí). 
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav
Označení 

pozemku 

parc. číslem

Výměra parcely Druh pozemku Označení 

pozemku 

parc. číslem

Způs. 

určení 

výměr

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Díl přechází z pozemku 

označeného v

Typ stavby

Způsob využití

Označení 

dílu

katastru 

nemovitostí
ha m

2dřívější poz. 

evidenci

Číslo listu 

vlastnictví

Výměra dílu

Druh pozemku

ha m
2 ha m

2

Způsob využití

Výměra parcely

Způsob využití

     Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro 

ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. 

        Obr. 2 – Vzor výkazu dosavadního a nového stavu údajů  

 

3.7.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k 

parcelám nového stavu 

Vyjadřuje informace o BPEJ vztahující se k parcelám zemědělských pozemků 

nového stavu katastru nemovitostí nebo zjednodušené evidence, při respektování 
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skutečnosti, že k parcelám nového stavu může být přiřazeno i několik BPEJ. V tomto 

případě je ve výkazu uvedeno, jaké výměře z parcely nového stavu je přiřazena konkrétní 

BPEJ.  

Pokud je geometrický plán vyhotovován v území, kde k parcelám nejsou dosud 

přiřazeny kódy BPEJ (oblasti přídělového nebo scelovacího řízení) nebo podle podkladů 

uložených u katastrálního úřadu je nelze k parcelám nového stavu přiřadit, výkaz se 

nevyhotovuje.  

Rovněž se nevyhotovuje v případech, kdy se geometrický plán týká pozemků, které 

nejsou v katastru nemovitostí evidovány jako zemědělské pozemky a v případech, kdy je 

geometrický plán vyhotovován pro vyznačení věcného břemene k části pozemku. 

3.6 Náležitosti záznamu podrobného měření 

3.6.1 Popisové pole s vyplněnými údaji podle předtisku 

Údaje obsahují i čísla, které zadává příslušný katastrální úřad a čísla se vydávají 

v rozsahu od 0001 do 9999. 

3.6.2 Náčrt 

Náčrt obsahuje zákres geometrického základu (s označením identických bodů 

použitých pro zobrazení změny), měřické sítě, rámu s označením listů katastrální mapy (je-li 

jím náčrt dělen, a to jen u grafických map), dosavadního a nového (změnou vzniklého nebo 

zamýšleného) stavu polohopisu, způsob označení hranic (s rozlišením druhu ohrazení a 

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

kontrolní míry, pokud nejsou uvedeny v zápisníku.  

Obsahuje také dosavadní i nový stav právních vztahu k nemovitostem dotčených 

změnou, které nejsou doposud obsahem katastrální mapy. Orientace se vyznačuje bud 

shodně s katastrální mapou, když to nelze tak k severu.  

Náčrt má formát A4, ale když je formát větší skládá se tak, aby na vrchní straně byl 

údaj o jeho příslušnosti k záznamu podrobného měření, nebo se uvede přehled jejich kladu. 
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3.6.3 Zápisník 

Do zápisníku se uvádějí souřadnice bodů geodetického základu podrobného měření 

a kontrolních bodů, údaje o ověření polohy bodů, změřené hodnoty určujících a kontrolní 

údajů nových bodů a kontrolních bodů, popřípadě vysvětlující popis podrobných bodů. 

3.6.4 Protokol o výpočtech 

Seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr. 

Výpočty jsou spojené s napojením a přiřazením směru. Výpočet výměr je číselně určen. 

Nakonec získáme seznam souřadnic nových bodů. 

3.6.5 Záznam výsledku výpočtu výměr parcel a dílů 

Identické a nové podrobné body se číslují od 1 do 3999, pomocné body se číslují od 

4001. U identických a kontrolní bodů určených v souřadnicovém systému S-JTSK nelze 

čísla bodů a jejich souřadnice dokumentované katastrálním úřadem měnit. 

3.6.6 Seznam souřadnic 

V seznamu souřadnic jsou uvedena čísla podrobných bodů změny, odpovídající 

číslům bodů v grafickém znázornění plánu a jejich souřadnice. Souřadnice bodů jsou 

uvedeny v pořadí Y a X. V prostorách, kde je určení v S-JTSK stanoveno katastrálním 

úřadem jako povinné, se uvádějí souřadnice v S-JTSK, jinde se uvádějí souřadnice v S-JTSK 

nebo místním systému.  

Při užití místního souřadnicového systému obsahuje seznam též souřadnice 

připojovacích a kontrolních bodů. Druh systému se uvádí u nadpisu Seznam souřadnic může 

být doplněn i poznámkou, např. o způsobu označení bodů v terénu, pokud není u všech bodů 

stejný. U podrobných bodů se souřadnicemi v S-JTSK se uvádí kod kvality. 

 3.6.7 Návrh zobrazení změny 

Digitalizace analogové mapy je převod analogové mapy (mapa na plastové folii 

nebo v papírové podobě) do digital podoby v počítačovém souboru. 
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Zobrazují se v digitální nebo digitalizované mapě a ve stanovených prostorech. 

Obdržíme je ve výměnném formátu nebo v digitální podobě. 

3.6.8 Údaje o účasti, popř. neúčasti vlastníku dotčených pozemků a o jejich 

seznámení s průběhem a označením nových nebo změněných hranic 

pozemků 

Je-li v plánu upozorněno na chybu v katastru, uvede jeho vyhotovitel v záznamu 

podrobného měření důvody, pro které považuje obsah katastru za chybný, popřípadě údaje, 

kterých může být chyba opravena. 

Katastrální úřad pro

Katastrální pracoviště

Obec

Katastrální území

Číslo kat. území

Zaměřil Dne

Dne

Důvod změny:

Vyplní katastrální pracoviště: SGI aktualizoval Pol. výpočet. protokolu Číslo řízení

Přístroj Nové hranice v terénu označeny

Změnou dotčené parcely č. List katastrální mapy

Souřadnicový systém

S-JTSK místní

Číslo geometrického plánu (zakázky)

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

Rok:
Zpracovatel Číslo záznamu

                                                                                      S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných 

             nebo změřených hranic byl v terénu seznámen: 

 

 

 

 

Ověřil: 

         Dne: 

         Číslo ověření: 

      Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům 

 

  Obr. 3 – Záznam podrobného měření změn 
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3.7 Postup při vyhotovení geometrického plánu 

  Na Katastrálním úřadě zjistíme potřebné údaje pro vyhotovení geometrického plánu a 

dále Katastrální úřad přidělí položku měření a číslo ZPMZ, podle potřeby parcelní čísla 

nových parcel a čísla bodů PPBP, pokud budou zřizovány. 

 Katastrální úřad poskytne bezplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném 

formátu nebo ve formě rastrových dat nebo kopií.  

 Samotná realizace se řídí dle daných norem, stabilizace hraničních bodu, měření 

(volná stanoviska, identické body, připojení na změnu).  

 Výpočty se provádí v platném souřadnicovém systému JTSK, dále pak výpočet výměr 

(výměra věcného břemene se neurčuje).  

 Následuje vyhotovení geometrického plánu. V katastrální mapě nelze bez 

geometrického plánu zobrazit předmět katastru nemovitostí. Zasahuje-li předmět katastru 

nemovitostí do více katastrálních území, vyhotoví se samostatný geometrický plán pro každé 

území (pokud katastrální úřad nerozhodne jinak).  

3.8 Ověření geometrického plánu 

Dle vyhlášky 26/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.  

“ Ověření vyznačí ověřovatel na všech stejnopisech předepsaným způsobem v 

popisovém poli geometrického plánu. 

Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje pod otisk 

razítka ověřovatele. “ 

Na ověření geometrického plánu se podává žádost na příslušný katastrální úřad a 

dodává se ZPMZ, kopie geometrického plánu, zobrazení změny na průsvitce, vše 

svázánov jedno. 

Každý geometrický plán musí být ověřen, že byl vyhotoven podle platných právních předpisů.  

Ověření se provede doložkou umístěnou v popisovém poli geometrického plánu 

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.  
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Ověření může provést jen úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který odpovídá 

za odbornou úroveň geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a 

úplnost náležitostí podle právních předpisů. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr nese 

plnou odpovědnost za správnost ověření vůči tomu, kdo si u něho ověřeni objednal.  

3.9 Potvrzení geometrického plánu 

Každý geometrický plán musí být potvrzen, tzn. opatřen souhlasem příslušného 

katastrálního úřadu s očíslováním parcel podle údajů katastru nemovitostí.  

Potvrzení se provede doložkou umístěnou v popisovém poli geometrického plánu 

Katastrální úřad potvrzuje očíslování parcel. Při kontrole geometrického plánu katastrální 

úřad sleduje číslování parcel, obsah, kvalitu (zobrazitelnost v katastrální mapě), kvalitu 

výpočtu výměr. 

Počet smluv (počet účastníku+2). Všechno musí být originály či ověřené kopie. O 

potvrzení geometrického plánu žádá jeho ověřovatel příslušného katastrální ho úřadu. 

Potvrzení geometrického plánu znamená, že katastrální úřad prověřil správnost 

dosavadního i nového stavu údajů katastru nemovitostí a současně přezkoumal správnost a 

úplnost náležitostí geometrického plánu a jeho příloh včetně dokladů o dosažené přesnosti 

výsledku zeměměřických činností, dále prověřil, zda plán vychází z výsledků 

zeměměřických činností v terénu, zda ověřovatel geometrického plánu je skutečně nositelem 

úředního oprávnění a je zapsán v seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů a 

zda jeho úřední oprávnění mělo v době ověřování platnost. 

Neshledá-li katastrální úřad nedostatky, potvrdí geometrický plán bez zbytečného 

prodlení. Geometrický plán potvrzuje pověřený zaměstnanec katastrálního úřadu uvedením 

svého jména, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, datem, 

položkou knihy geometrických plánů a svým podpisem. 
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Katastrální území

jméno a příjmení

adresa a PSČ jméno a příjmení

telefon adresa a PSČ

rodné číslo telefon

Datum a podpis žadatele:

jiné*)

Položka knihy geometrických plánů č. ………/………

Žádost o potvrzení geometrického plánu č. …………………………………….

O potvrzení plánu žádá jeho ověřovatel: Žadatel zmocňuje k projednání případných vad plánu 

zjištěných katastrálním úřadem, katastrálním 

pracovištěm a k převzetí plánu:

Přílohy:

geometrický plán v počtu vyhotovení:

záznam podrobného měření změn

Převzetí žádosti, příloh a kolkové známky v hodnotě …… Kč

katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm:- předané na záznamovém médiu

- na kopii mapového podkladu

zobrazení změny *)

- v elektronické podobě

- na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce

(oznámení závad a změn na geodetických bodech, dokumentace o 

zřízení geodetického bodu, vytyčovací náčrt, vytyčovací protokol, 

doložení chyby apod.)

Orámovanou část vyplní žadatel.   *) Nehodící se škrtněte, popř. doplňte.

- zaslané veřejnou komunikační sítí

   

Obr. 4 – Vzor žádosti o potvrzení geometrického plánu 
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4. Výpočet výměr 

Výměry se určují ze souřadnic souřadnicového systému S-JTSK lomových bodů 

s kodem kvality 3 nebo 4 a ze souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými body na 

přímých hranicích, a to bez ohledu na jejich kod kvality. Nejpřesnější způsob určování je 

s kodem kvality 2.  

U určování jiným způsobem se používá kod kvality 1, to je u přímo měřených měr 

nebo ze souřadnic v místním systému. Toto určování se provádí u pozemků pravidelného 

tvaru (obdélník,trojúhelník,čtverec) 

 U grafického způsobu určování výměr je kod kvality 0. Při grafickém způsobu 

určování výměr se používá planimetrování (digitální, nitkový planimetr), výpočet z měr 

určených v mapě (odsunutím), výpočet ze souřadnic lomových bodů odměřených na mapě 

(L“Hullierovy vzorce), ze souřadnic lomových bodů, z nichž nejméně jeden, který není 

vložený, má souřadnice určené s kodem kvality 5-8. 

Výměry se určují dva krát nezávisle na sobě, přičemž konečné odchylky musí být 

menší než odchylky mezní. V digitální mapě se vypočte výměra z grafického souboru.V 

digitalizované mapě se ponechávají původní výměry. 
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Tab. 1 - Hodnota mezní odchylky se vypočte ze vzorců uvedených v tabulce, kde P v m
2
 je 

určená výměra 

Měřítko mapy Výměra určena číselně v 

porovnání s výměrou 

určenou graficky 

Výměra určena nezávisle 

dvakrát graficky 

1 2 3 

1: 1 000 

1: 1 250 a 1: 1 440 

1: 2 000 

1: 2 500 a 1: 2 880 

1: 5 000 

UMP = 0,25 * √P + 2 

UMP = 0,35 * √P + 3 

UMP = 0,50 * √P + 4 

UMP = 0,90 * √P + 7 

UMP = 1,20 * √P + 10 

UMP = 0,20 * √P + 3 

UMP = 0,30 * √P + 4 

UMP = 0,40 * √P + 6 

UMP = 0,60 * √P + 8 

UMP = 1,05 * √P + 14 

Dosavadní a nové výměry určeny ze souřadnic lomových bodu obvodu parcel (dílu) 

vypočítany z přímo měřených měr se vypočítají ze vzorce UMP = 0,5 * (n1 + n2 – 1), kde n1 je 

počet dosavadních parcel ve skupině a n2 je počet nových parcel a dílů ve skupině. 

Dosavadní a nové vyměry určeny graficky nebo kombinací různých způsobů jsou 

dvojnásobnou hodnotou vypočtenou podle vzorců uvedených v Tabulce č.1 ve třetím sloupci. 
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5. Platná legislativa vztahující se ke geometrickému plánu 

5.1 Zákony  

 5.1.1 Zákon 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992, o zápisech vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem 

5.1.2  Zákon 344/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

              Zákon č. 344/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o katastru nemovitosti České republiky 

(katastrální zákon) 

 5.1.3 Zákon 359/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 359/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o zeměměřických a katastrálních 

orgánech 

 5.1.4 Zákon 200/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 200/1994 Sb. ze dne 29. září 1994, o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 

 5.1.5 Zákon 114/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška Ministerstva obrany č. 114/1997 Sb., o náležitostech žádostí o udělení 

úředního oprávnění a žádostí o zánik úředního oprávnění a o fomě ověřování výsledků 

zeměměřických činností pro potřeby obrany státu 

 5.1.6 Vyhláška č. 26/2007 Sb. 

Vyhláška č. 26/2007 Sb.  ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon                č. 

265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 

164/2009 Sb. 
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6. Přípravné práce pro vyhotovení geometrického plánu 

Výškovice u Ostravy se nalézají v Moravskoslezském kraji v okrese         Ostrava – 

město. Katastrální území Výškovice u Ostravy se rozkládá přibližně na 49°46' severní šířky 

a na 18°13' východní délky. Výškovice u Ostravy spadájí pod městský obvod Ostrava-Jih a 

rozkládá se mezi řekami Odrou a Ostravicí. Součástí Výškovic  jsou katastrální území 

Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Zábřeh nad Odrou, která zahrnují místní části Bělský Les, 

Dubina, Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh.  

  Obr. 5 - Správní dělení Ostravy 
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Obr. 6 - Satelitní snímek lokality 

6.1 Podklady pro vyhotovení GP: 

Na Katastrálním pracovišti v Ostravě byly získány tyto podklady: 

-  výřez z rozpracovaného souboru digitální katastrální mapy DKM pro 

katastrální území Výškovice u Ostravy 

-    grafický přehled zjednodušené evidence s vyznačenými hranicemi BPEJ 

-   souřadnice   podrobných bodů (RES) 

-   rastr mapového listu Bílovec 0-3/24 

-   číslo nového ZPMZ (79)  

              Jelikož se jedna o katastrální území Výškovice u Ostravy, ve kterém probíhá 

obnova katastrálního operátu byla na stránkách ČÚZK vytištěna jako podklad mapa v měřítku 

1:515, pro orientaci v terénu.  
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Na stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz nalezneme v levé krajní liště informace 

z KN o parcele.  

   Z výpisu ” Informace o parcele “ bylo zjištěno, že katastrální území Výškovice u 

Ostravy spadá pod katastrální pracoviště Ostrava.  

Pro kontrolu, zda katastrální území Výškovice u Ostravy je opravdu pod 

katastrálním pracovištěm Ostrava můžeme opět nahlédnout do portálu www.cuzk.cz 

 

 

Obr. 7 - Vyhledávání parcel 

 

 

 

 

 

                  

http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
www.cuzk.cz
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Obr. 8 - Vyhledání parcel 
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Obr. 9 - Aktuální informace o parcele 
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6.2 Rekognoskace terénu a volba identických bodů 

    V lokalitě zaměřované změny bylo třeba nejprve provést rekognoskaci terénu, 

z důvodu připojení měření do souřadnicového systému S-JTSK a vyhledání vhodných 

identických bodů. 

7. Zeměměřické činnosti v terénu 

7.1 Geometrický základ měření 

 Dle vyhlášky 26/2007 sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.  

 “ Geometrickým základem podrobného měření podle jsou: 

- body polohového bodového pole, případně pomocné měřické body, v 

případě použití technologie globálního polohového systému také body 

referenční sítě permanentních stanic , 

- v terénu jednoznačně identifikovatelné  podrobné body, 

charakterizované kódem kvality 3, “ 

 V tomto případě byly použity připojovací body 0330 0000 0735,  

0330 0000 0736, 0330 0004 0012 

       Tab. 2 - Souřadnice připojovacích bodů v S-JTSK 

Označení bodu Y [m] X [m] 

0330 0000 0735 475112,12 1106793,66 

0330 0000  0736 475119,48 1106809,85 

0330 0004  0012 475136,01 1106757.65 
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7.2 Přípojení na identické body  

Dle vyhlášky 26/2007 sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.                                                                       

“ Pro zobrazení změny do katastrální mapy, jejíž udržba není vedena v S-JTSK, je třeba 

měření připojit na dostatečný počet podrobných bodů v terénu jednoznačně 

identifikovatelných a zobrazených v katastrální mapě, na tzv. identické body. 

              Pro připojení na identické body platí, že zaměřované podrobné body musí být uvnitř 

kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších identických bodů, jejíž 

poloměr je roven ¾ délky takové spojnice. 

       Za identické body se volí body v nejbližším okolí změny. “ 

       V tomto případě byly za identické body použity body 0330 0004 0065,  

0330 0008 0025, 0330 0004  0012  jen pro kontrolu 

      Tab. 3 - Souřadnice identických bodů v S-JTSK 

Číslo bodu Y [m] X [m] Poznámka 

0330 0004 0065 475116,43 1106750,36 roh budovy 

0330 0008 0025 475135,20 1106806,90 roh budovy 

0330 0004  0012 475136,01 1106757.65 roh plotu 

 

7.3 Určení pomocného měřického bodu polární metodou 

Pomocné měřické body 4001 a 4002 byly určeny v souřadnicovém systému S-JTSK 

polární metodou, s orientaci na body 0330 0004 0012, 0330 0000 0735, 0330 0000 0736.   

Pro měření byl použit elektronický tachymetr firmy TOPCON, typ GTS - 210, jehož 

technické parametry, jsou uvedeny v následující tabulce. 

     Tab. 4 - Technické parametry totální stanice Topcon GTS - 210 
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Minimální čtení 1"/5" (0.2mgon/1mgon) 

Přesnost úhlového měření 6" (1.8mgon) 

Dosah dálkoměru na 1 hranol 1,400m 

Přesnost délkového měření +/-(3mm+5ppm) 

 

 

   Obr. 10 - TOPCON GTS-210 

7.4 Zaměření podrobných, kontrolních a identických bodů 

Podrobné body polohopisu ( 033008360001 až 033008360014 ) byly zaměřeny 

polární metodou z pomocných měřických bodů 4001 a  4002.  

Po zaměření podrobných bodu polohopisu byly změřeny kontrolní oměrné míry 

všech bodů. 
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8. Výpočetní práce 

Veškeré výpočetní a grafické práce byly prováděny v progranu Geus.  

Tab. 5 - Zápisník 
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Tab. 6 – Seznam použitých bodů 
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 Tab. 7 – Polární metoda 
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Tab. 8 – Ortogonální metoda 

 
Tab. 9 – Kontrolní oměrné míry 
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Tab.10 – Výpočet výměr 
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Tab.11 – Seznam souřadnic rušených bodů 

 

 Tab.12 – Seznam souřadnic nových bodů 
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Závěr 

             Tématem bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v katastrálním území Výškovice u Ostravy.  

             Při měření a následném zpracování geometrického plánu byly dodrženy platné 

předpisy. Nově zaměřené podrobné body splňují přesnost měření s kódem kvality 3. 

 Geometrický plán a záznam podrobného měření změn odpovídají naležitostmi a 

přesností pravních předpisů. 

 Dle navrhnuté osnovy v úvodu bakalářské práce byly provedeny v daném pořadí 

měřické a výpočetní práce. 

 Po přípravě a vyhledání potřebných podkladů byly stabilizovány pomocné měřické 

body a nasledně zaměřeny polární metodou podrobné body stavby. Po zpracování naměřených 

údajů a vypočtech byl vyhotoven záznam podrobného měření změn a geometrický plán. 

 Tyto dokumenty jsou výstupem této bakalářské práce.   
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