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ANOTACE 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala geometrický plán pro vyznačení budovy 

v katastrálním území Lískovec u Frýdku – Místku. Cílem této práce je zaměření a 

následné vyhotovení geometrického plánu. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, katastrální území, vyznačení budovy 

 

 

SUMMARY 

For my bachelor thesis I chose to indicate the geometrical plan of the building in 

the cadastral territory of Liskovec Frýdek - Místek. The aim of this work is the 

focus and the subsequent preparation of geometric plan. 

 

Key words: geometric plan, cadastral district, designation of the building 
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Seznam zkratek: 

 

BPEJ – bonitní půdně ekologická jednotka 

GP – geometrický plán 

ISKN – informační systém katastru nemovitostí 

KN – katastr nemovitostí 

PM - podklady pro měření 

SGI – soubor geodetických informací 

SPI – soubor popisných informací 

S-JTSK – systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

VFK – výměnný formát 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 
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1 ÚVOD 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala geometrický plán pro vyznačení budovy 

v katastrálním území Lískovec u Frýdku – Místku. Úkolem bakalářské práce bylo 

zaměření a vyhotovení geometrického plánu, který slouží jako technický podklad pro 

vyhotovení listiny - kolaudačního rozhodnutí pro zápis rozestavěné budovy do katastru 

nemovitostí. 

Lískovec u Frýdku – Místku se nachází v české části Slezska a patří do městské 

části Frýdku – Místku s počtem 1309 obyvatel.[1] 

V souboru popisných informací (SPI) katastrálního operátu pro katastrální území 

Lískovec u Frýdku – Místku jsou pozemky evidovány pro stavební a pozemkové parcely 

v jedné číselné řadě.  Je zde povinnost provádět měřické práce v systému JTSK – jednotná 

trigonometrická síť katastrální. Katastrální mapa je vedena v souboru geodetických 

informací (SGI) katastrálního operátu formou digitální mapy (DKM). 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR 

vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-

Místek. 
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2 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných 

listin ke změnám a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro 

provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací. [2] 

2.1   Druhy geometrického plánu 

Geometrický plán se vyhotovuje 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  

• určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, 

• 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 vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

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

2.2 Seznam pojmů 

Soubor popisných informací (SPI), který zahrnuje 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 [6] 

 Soubor geodetických informací (SGI), který zahrnuje katastrální mapu (včetně 

jejího číselného vyjádření ve stanovených katastrálních územích) [6] 

Katastrální mapa - polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje 

všechna katastrální území a všechny nemovitosti, které jsou předmětem katastru [6] 
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Formy katastrální mapy: 

DKM – digitální katastrální mapa v systému S-JTSK (číselně určená mapa) 

KMD – katastrální mapa digitalizovaná – mapa v systému sv.Štěpán (číselně 

určena mapa transformací – sáhové měřítko) 

Katastrální mapa grafická (analogová) – vyhotovena na Pet folii v měřítku 

1:2880 

Polohopis - obraz předmětů šetření a měření na mapě ukazující jejich polohu, 

rozměr a tvar bez závislosti ne terénním reliéfu; je to soubor zobrazených bodů, čar a 

mapových značek na mapě [6] 

Popis mapy – soubor jmen, názvů, zkratek a čísel v mapovém poli a dále rámových 

a mimorámových údajů [6] 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) - základní určovací a oceňovací 

jednotka produkční schopnosti zemědělské půdy, vyjádřená pětimístným číselným kódem, 

kde první číslice určuje příslušnost ke klimatickému regionu, druhá a třetí číslice určuje 

příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, čtvrtá číslice stanovuje kombinaci svažitosti 

pozemku a jeho expozice ke světovým stranám, pátá číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a 

skeletovitosti půdního profilu [6] 

2.3  Obsah a náležitosti geometrického plánu 

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

„Geometrický plán má tyto náležitosti: 

 popisové pole, 

 grafické znázornění, 

 výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

 seznam souřadnic,  

 výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k 

parcelám nového stavu.“[2] 

„Do geometrického plánu se poznamená případný návrh na opravu geometrického a 

polohového určení pozemku nebo změna výměry. 
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Geometrický plán se vyhotovuje: 

 způsobem, který zaručí jeho zřetelnost, dobrou čitelnost, stálost a schopnost 

reprodukce, 

 vyhotovuje se na tiskopisech katastrálního řadu nebo jako tiskový výstup z 

počítače, který je obsahově shodný a úpravou přiměřený tiskopisu 

katastrálního úřadu, má základní formát A4 a vyhotovuje se jen po jedné 

straně podložky.  

Geometrický plán větších rozměrů se do základního formátu skládá postupem podle 

bodů 3b a 3c ČSN 01 3111 Skládání výkresů, aby složení nebránilo prohlížení jednotlivých 

částí geometrického plánu po jeho spojení s listinou.“ [2] 

3 ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

„Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je podkladem 

 pro vyhotovení geometrického plánu, 

 pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a 

v souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale 

nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla,  

 pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem.“[2] 

„Záznam podrobného měření změn má tyto náležitosti: 

 popisové pole, 

 náčrt, 

 zápisník, 

 protokol o výpočtech, 

 záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

 návrh zobrazení změny, 

 údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic; zpravidla pod popisovým polem.“[2] 
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4 ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI V TERÉNU 

4.1 Přípravné práce 

Pro vyhotovení geometrického plánu je nutno získat na příslušném katastrálním 

úřadě podklady. 

4.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek – Místek 

poskytl podklady pro vyhotovení geometrického plánu ve výměnném formátu (vfk), který 

obsahuje data – popisné informace a katastrální mapu. 

Je nutné na katastrálním úřadě rezervovat číslo řízení pro danou zakázku PM 

97/2011, číslo záznamu podrobného měření změn ZPMZ 886 a nové poddělení dotčené 

kmenové parcely 4170/4. 

V dokumentaci katastrálního úřadu je potřeba vyhledat měřické podklady pro 

danou lokalitu tzn. předchozí vyhotovené geometrické plány pro dané parcely – původní 

záznamy podrobného měření změn ZPMZ 592, ZPMZ 659, ZPMZ 776. 

4.3 Rekognoskace terénu 

Podle získaných podkladů z katastrálního úřadu ve Frýdku – Místku byla v terénu 

provedena rekognoskace a byly vyhledány původní zaměřené body podle původních 

záznamů podrobných měření změn (zaměřené rohy domů, plastové mezníky, trubky, 

kameny) pro napojení změny do JTSK. 

4.4 Zaměření změny v terénu  

4.4.1 Polární metoda 

Při polární metodě, se určuje poloha zaměřovaných podrobných bodů polárními 

souřadnicemi. Polární souřadnice jsou vodorovný úhel (úhel mezi orientačním směrem a 

určovaným bodem) a délka (délka od stanoviska k určovanému bodu). 
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4.4.2 Postup měření: 

Po horizontaci a centraci přístroje na pomocném měřickém bodě 4001 (stanovisko) 

bylo provedeno měření na body geometrického základu 0520 0659 0012 (roh domu), 0520 

0592 0002 (roh domu), 0520 0592 0003 (roh domu) a na kontrolní body 0520 0592 0004 

(roh domu), 0520 0592 0005 (sloupek plotu), 0520 0776 0001 (trubka). Poté byly 

zaměřeny podrobné body změny 0520 0886 0001 až 0520 0886 0008. K ověření dosažené 

přesnosti určení souřadnic podrobných bodů změny byla použita metoda kontrolních 

oměrných pomocí měřického pásma, kde byly změřeny délky mezi nově určenými 

podrobnými body. 

4.4.3 Geometrický základ měření 

„Geometrickým základem podrobného měření jsou“ 

 body polohového bodového pole, popřípadě 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.“[2] 

Tab. 1 – Souřadnice geometrického základu v S-JTSK 

Označení bodu Y [m] X [m] Poznámka 

0520 0659 0012 468 238,69 1 115 603,16 roh domu 

0520 0592 0002 468 263,53 1 115 561,60 roh domu 

0520 0592 0003 468 253,61 1 115 558,69 roh domu 

 

0520 – číslo katastrálního území 

0659 – číslo záznamu podrobného měření změn 

0012 – číslo podrobného bodu polohopisu 

4.4.4 Připojení na identické body 

„Za identické body se volí body v okolí změny, zejména 

 trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích 

katastrálních území nebo na hranicích pozemků, přednostně jsou-li na styku 

tří nebo více takových hranic, 
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 lomové body na obvodu budov, popřípadě body na jiných trvalých 

předmětech obsahu katastrální mapy, lze-li předpokládat, že se jejich 

původní poloha nezměnila.“[2] 

„Pro připojení měření 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 3/4 délky takové spojnice.“[2] 

Tab. 2 – Souřadnice identických bodů v S-JTSK 

 

4.4.5 Použité přístroje a software 

Totální stanice SokkiaSET530rk3 

K měření se nejčastěji používají totální stanice, které umožňují měřit úhly i délky 

snadno, rychle a s vysokou přesností. 

 

Obr. 1 – totální stanice SokkiaSET530rk3 

Elektronická totální stanice umožňuje měření bez optického hranolu až do vzdálenosti 

350m. Je vybavena dekodéry s absolutním odečítáním hodnoty. Díky těmto dekodérům se 

nemusí na počátku měření provádět horizontální a vertikální indexace stroje a může se 

měřit okamžitě po zapnutí stroje. 

 

Označení bodu Y [m] X [m] Poznámka

0520 0776 0001 468 244.42 1 115 569.48 trubka

0520 0776 0002 468 268.84 1 115 576.65 trubka

0520 0659 0054 468 261.65 1 115 603.99 sloupek plotu
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Měření úhlů: 

 Přesnost: standartní odchylka 15cc, 

 Rozlišovací schopnost displeje:2cc, 

 Automatický dvouosý kompenzátor 5,5c. 

Měření vzdáleností: 

 Přesnost při bezhranolovém měření: +/-(3mm+2ppm), 

 Přesnost při použití hranolů AP: +/-(2mm+2ppm) 

 Dosah dálkoměru na hranol AP: 5000m 

 Dosah dálkoměru při bezodrazném měření: až 350m 

 Paměť: interní až na 10.000bodů.[3] 

 

- Hranolová sestava pro připojení k výtyčkám Sokkia hranol s konstantou 0/30 mm, 

- Invarové pásmo s kovovou rukojetí délky 30m. 

 

-  Program Geus 13.0. - je programový systém pro geodetické výpočty pro tvorbu 

map velkých měřítek se specializací na práce v katastru nemovitostí. [4] 

 

- Microsoft Word 2010 je program pro zpracování textu navržená tak, aby pomáhala 

vytvářet dokumenty. Díky formátování dokumentů pomáhá aplikace Word 

organizovat a psát dokumenty. [5] 
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5 VYHOTOVENÍ ZÁZNAMU PODROBNÉHO MĚŘENÍ 

ZMĚN 

Neoddělitelnou součástí geometrického plánu je ZPMZ, kde se výsledky 

podrobného měření změn zaznamenávají. 

5.1 Popisového pole 

Obsahuje: 

- číslo záznamu, číslo zakázky 

- jméno a příjmení osoby zpracovatele, datum, přístroj, 

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

nových hranic a další údaje.[2] 

 

Katastrální úřad pro

Katastrální pracoviště

Obec

Katastrální území

Číslo kat. území

Zaměřil Dne

Dne

Důvod změny: Vyznačení budovy

Číslo řízení

DKM4170/3

Nové hranice v terénu označeny

6 8

Andrea Paličková 10.10.2010

Číslo geometrického plánu (zakázky)

9 9

Vyplní katastrální pracoviště: SGI aktualizoval Pol. výpočet. protokolu

zdmiSOKKIA SET530RK3

List katastrální mapy

Přístroj

Změnou dotčené parcely č.

Lískovec u Frýdku - Místku

Andrea Paličková

Souřadnicový systém

886-1/2010 S-JTSK4 8

Zpracovatel Číslo záznamu
Moravskoslezský kraj

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

Frýdek - Místek

Frýdek - Místek
68 8

Rok: 2010

 

Obr. 2 – Záznam podrobného měření změn 

  

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

řadě v rozsahu 0001 až 9999. 
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5.2 Náčrt 

Náčrt obsahuje zobrazení geometrického základu s vyznačením identických bodů, 

měřickou síť, dosavadní a nový stav polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, 

dále čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů a mapové značky druhů pozemků, značky 

budov, ohrazení a oplocení a oměrné a jiné kontrolní míry, popřípadě další související 

údaje obsahu katastru. 

Náčrt obsahuje také zobrazení dosavadního i nového stavu zemědělských a lesních 

pozemků ve zjednodušené evidence, které jsou dotčeny změnou. 

Náčrt má formát A4 .  

Náčrt k ZPMZ 886 je v příloze č. 1 

5.3 Zápisník 

„Zápisník obsahuje: 

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

nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

b) změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a 

identických bodů, 

c) další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů.“[2] 
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520 0659 0012     36.88  2          21.2764  95.0622 

      520 0592 0002     26.42  2         130.9760  98.9884 

      520 0592 0003     17.87  2         147.8008  96.4540 

      -1 

      520 0592 0004     25.86  2         166.9618  99.6812 

      520 0592 0005     39.57  2         189.3774 104.3280 

      520 0776 0001      7.38  2          92.4122 101.9402 

      520 0659 0049     37.93  2          35.5804  96.6982 

      520 0886 0001     24.79  2          37.0158  99.9969 

      520 0886 0002     19.01  2          50.2939  99.9969 

      520 0886 0003     20.82  2          55.8025 100.0103 

      520 0886 0004     20.34  2          57.5882  99.9869 

      520 0886 0005     23.03  2          63.3522 100.0069 

      520 0886 0006     25.52  2          65.2676 100.0117 

       

Tab. 3 – Zápisník 

5.4 Protokol o výpočtech 

Naměřené údaje v terénu byly importovány z přístroje do počítače. V programu 

geus byly provedeny výpočetní práce. 

„Protokol o výpočtech obsahuje : 

- seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a 

výměr, 

- údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených výsledků a 

mezivýsledků s mezními hodnotami, 

- výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

- výpočet číselně určených výměr, 

- seznam souřadnic nově určených bodů, 

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla.“[2] 
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5.4.1 Seznam souřadnic 

Tab. 4 – Seznam použitých bodů 

Souřadnicový systém: S-JTSK 

ČÍSLO BODU========= Y ========== X ===================== 

0520 0592 0002    468263.53    1115561.60    3 

0520 0592 0003    468253.61    1115558.69    3 

0520 0592 0004    468256.56    1115548.80    3 

0520 0592 0005    468255.47    1115531.17    3 

0520 0659 0012    468238.69    1115603.16    3 

0520 0659 0054    468261.65    1115603.99    3 

0520 0659 0055    468248.49    1115598.90    3 

0520 0659 0056    468237.20    1115594.53    3 

0520 0776 0001    468244.42    1115569.48    3 

0520 0776 0002    468268.84    1115576.65    3 

5.4.2  Polární metoda 

Tab. 5 – Polární metoda 

== 1   Polární metoda  ==================================================== 

       ČÍSLO BODU       DÉLKA            VOD.ÚHEL   ZENIT   

  1:  520 0659 0012     36.88  2          21.2764  95.0622 

  2:  520 0592 0002     26.42  2         130.9760  98.9884 

  3:  520 0592 0003     17.87  2         147.8008  96.4540 

 --------------------------------------------------------------------------- 

  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =      Up = 

 --------------------------------------------------------------------------- 

   1:    520 0659 0012     -0.00      0.00      0.00  do 1x Uxy    ANO 

   2:    520 0592 0002     -0.02     -0.00      0.01  do 1x Uxy    ANO 

   3:    520 0592 0003      0.02      0.00      0.01  do 1x Uxy    ANO 

 --------------------------------------------------------------------------- 

  Stř. chyba transformace  0.02   Mezní odch. = 0.14 

 ST:   520 0886 4001    468237.54    1115566.42 

 --------------------------------------------------------------------------- 
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  1:   520 0659 0012    380.7113       -0.01      0.18     

  2:   520 0592 0002    380.6928        0.01      0.17     

  3:   520 0592 0003    380.7373       -0.02      0.17     

 --------------------------------------------------------------------------- 

 Výsledná orientace :  380.7110 

 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

      520 0592 0004     25.86  2         166.9618  99.6812 

 -- Kontrolní určení bodu   520 0592 0004  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   468256.56   X:   1115548.80    

 Nový:        Y:   468256.49   X:   1115548.81   

 Rozdíl:     Dy:        0.07  Dx:        -0.01  Up=    0.05 

 -- # Ponechán původní bod.  ----------------------------------------------- 

      520 0592 0005     39.57  2         189.3774 104.3280 

 -- Kontrolní určení bodu   520 0592 0005  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   468255.47   X:   1115531.17   

 Nový:        Y:   468255.41   X:   1115531.22   

 Rozdíl:     Dy:        0.06  Dx:        -0.05  Up=    0.05 

 -- # Ponechán původní bod.  ----------------------------------------------- 

      520 0776 0001      7.38  2          92.4122 101.9402 

 -- Kontrolní určení bodu   520 0776 0001  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   468244.42   X:   1115569.48    

 Nový:        Y:   468244.27   X:   1115569.44    

 Rozdíl:     Dy:        0.15  Dx:         0.04  Up=    0.11 

 -- # Ponechán původní bod.  ----------------------------------------------- 

      520 0659 0049     37.93  2          35.5804  96.6982 

 -- Kontrolní určení bodu   520 0659 0049  --------------------------------- 

 Původní:     Y:   468247.20   X:   1115603.10    

 Nový:        Y:   468247.13   X:   1115603.06    

 Rozdíl:     Dy:        0.07  Dx:         0.04  Up=    0.06 

 -- # Ponechán původní bod.  ----------------------------------------------- 

      520 0886 0001     24.79  2          37.0158  99.9969 

      520 0886 0002     19.01  2          50.2939  99.9969 
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      520 0886 0003     20.82  2          55.8025 100.0103 

      520 0886 0004     20.34  2          57.5882  99.9869 

      520 0886 0005     23.03  2          63.3522 100.0069 

      520 0886 0006     25.52  2          65.2676 100.0117 

5.4.3 Ortogonální metoda  

Podrobné body změny 7 a 8 byly zaměřeny ortogonální metodou (pravoúhlými 

souřadnicemi). Staničení je délka měřená od počátku po měřické přímce, kolmice je délka 

kolmá k měřické přímce měřená mezi měřickou přímkou a určovaným bodem. 

 

Tab. 6 – Ortogonální metoda 

== 0   Ortogonální metoda ================================================== 

         ČÍSLO BODU        STANIČENÍ       KOLMICE 

   1:   520 0886 0002         0.00          0.00 

   2:   520 0886 0006         8.30          0.00 

   3:   520 0886 0001         0.00         -7.35 

   4:   520 0886 0004         2.50          0.75 

 --------------------------------------------------------------------------- 

  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =      Up = 

 --------------------------------------------------------------------------- 

   1:    520 0886 0002      0.00     -0.01      0.01  do 1x Uxy     

   2:    520 0886 0006     -0.00     -0.00      0.00  do 1x Uxy     

   3:    520 0886 0001     -0.00      0.01      0.00  do 1x Uxy     

   4:    520 0886 0004      0.00      0.01      0.01  do 1x Uxy     

 --------------------------------------------------------------------------- 

  Stř.chyba transformace 0.01     Mezní odch. = 0.14 

  Odchylky dle vyhlášky 26/2007 Sb. příloha 13.7 až 13.9 

 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

      520 0886 0007         5.80          0.00 

      520 0886 0008         8.30         -7.35 
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5.4.4 Kontrolní oměrné míry 

Je to rozdíl vodorovných vzdáleností dvou sousedních polohově určených bodů 

téhož měření měřených pásmem v terénu a výpočtem ze souřadnic. 

 

Tab. 7 – Kontrolní oměrné míry 

== 9 Kontrolní oměrné ====================================================== 

                                       VYPOČTENÁ   MĚŘENÁ     ODCH    MEZNÍ  

   0520 0886 0008  -  0520 0886 0001      8.31      8.30      0.01     0.15 

   0520 0886 0001  -  0520 0886 0002      7.34      7.35     -0.01     0.15 

   0520 0886 0002  -  0520 0886 0003      2.50      2.50     -0.00     0.14 

   0520 0886 0003  -  0520 0886 0004      0.75      0.75      0.00     0.13 

   0520 0886 0004  -  0520 0886 0005      3.33      3.30      0.03     0.14 

   0520 0886 0005  -  0520 0886 0007      0.74      0.75     -0.01     0.13 

   0520 0886 0007  -  0520 0886 0006      2.51      2.50      0.01     0.14 

   0520 0886 0006  -  0520 0886 0008      7.35      7.35      0.00     0.15 

   0520 0659 0054  -  0520 0659 0055     14.11     14.10      0.01     0.16 

   0520 0659 0055  -  0520 0659 0056     12.11     12.10      0.01     0.16 

   0520 0659 0056  -  0520 0776 0001     26.07     26.10     -0.03     0.17 

   0520 0776 0001  -  0520 0776 0002     25.45     25.45      0.00     0.17 

   0520 0776 0002  -  0520 0659 0054     28.27     28.30     -0.03     0.18 

   0520 0592 0003  -  0520 0592 0002     10.34     10.35     -0.01     0.15 

   0520 0592 0004  -  0520 0592 0003     10.32     10.30      0.02     0.15 

   0520 0592 0005  -  0520 0776 0001     39.87     39.90     -0.03     0.18 
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5.4.5 Výpočet výměr 

Výměry jsem určila ze souřadnic souřadnicového systému S-JTSK lomových bodů 

s kódem kvality 3 a způsobu určování výměry kódu  kvality  2.  

Tab. 8 – Výpočet výměr ze souřadnic 

== 95 Výměry ================================================ 

   0520 0776 0002                468268.84    1115576.65    3 

   0520 0776 0001       25.45    468244.42    1115569.48    3 

   0520 0886 0002       13.88    468246.44    1115583.22    3 

   0520 0886 0003        2.50    468248.84    1115583.91    3 

   0520 0886 0004        0.75    468249.05    1115583.19    3 

   0520 0886 0005        3.33    468252.24    1115584.15    3 

   0520 0886 0007        0.74    468252.01    1115584.85    3 

   0520 0886 0006        2.51    468254.41    1115585.57    3 

   0520 0886 0008        7.35    468252.32    1115592.62    3 

   0520 0886 0001        8.31    468244.36    1115590.25    3 

   0520 0886 0002        7.34    468246.44    1115583.22    3 

   0520 0776 0001       13.88    468244.42    1115569.48    3 

   0520 0659 0056       26.07    468237.20    1115594.53    3 

   0520 0659 0055       12.11    468248.49    1115598.90    3 

   0520 0659 0054       14.11    468261.65    1115603.99    3 

   0520 0776 0002       28.27    468268.84    1115576.65    3 

 ------------------------------------------------------------- 

  Označení parcely (dílu) : 4170/3   plocha:     636.46 m2   (kk:3) 

  

 

 == 95 Výměry ================================================ 

   0520 0886 0006                468254.41    1115585.57    3 

   0520 0886 0007        2.51    468252.01    1115584.85    3 

   0520 0886 0005        0.74    468252.24    1115584.15    3 

   0520 0886 0004        3.33    468249.05    1115583.19    3 

   0520 0886 0003        0.75    468248.84    1115583.91    3 

   0520 0886 0002        2.50    468246.44    1115583.22    3 
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   0520 0886 0001        7.34    468244.36    1115590.25    3 

   0520 0886 0008        8.31    468252.32    1115592.62    3 

   0520 0886 0006        7.35    468254.41    1115585.57    3 

 ------------------------------------------------------------- 

  Označení parcely (dílu) : 4170/4   plocha:      63.54 m2   (kk:3) 

 

5.4.6 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

„Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje 

• číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn a 

označení listu katastrální mapy, 

• sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a 

kódem způsobu výpočtu, 

• datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala.“[2] 

Záznam výsledků měření změn je v ZPMZ příloze č.1 

5.4.7 Návrh zobrazení změny 

„Návrh zobrazení změny v digitální mapě se předává ve výměnném formátu v 

digitální podobě. Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej nová 

data ve výměnném formátu. K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice 

obrazu. Souřadnice polohy jsou souřadnice určené geodetickými nebo fotogrammetrickými 

metodami. Souřadnice obrazu podrobného bodu polohopisu v katastrální mapě jsou 

souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v katastrální mapě. Součástí návrhu zobrazení 

změny jsou i identické body se souřadnicemi polohy a obrazu použitými pro přiřazení 

změny podle identických prvků.“[2]  
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5.4.8 Seznam souřadnic 

Tab. 9 – Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic (S-JTSK) 

Číslo bodu Souřadnice obrazu Souřadnice polohy Poznámka 

  Y X Kód kvality Y X Kód kvality   

52008860001 468244.36 1115590.25  3 468244.36 1115590.25    
 

52008860002 468246.44 1115583.22  3 468246.44 1115583.22    
 

52008860003 468248.84   1115583.91  3 468248.84   1115583.91    
 

52008860004 468249.05 1115583.19 3 468249.05 1115583.19   
 

52008860005 468252.24  1115584.15 3 468252.24  1115584.15   
 

52008860006 468254.41 1115585.57 3 468254.41 1115585.57   
 

52008860007 468252.01   1115584.85  3 468252.01   1115584.85    
 

52008860008 468252.32  1115592.62 3 468252.32  1115592.62   
 

52008864001 468237.54 1115566.42 3 468237.54 1115566.42   
 

 

6 VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

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

Geometrický plán má tyto náležitosti: 

6.1  Popisové pole 

Popisové pole se umísťuje ve spodní části geometrického plánu v pravém dolním 

rohu. 

Obsahuje základní informace: 

- účel geometrického plánu, 

- identifikační údaje o zhotoviteli, 

- číslo geometrického plánu, 

- okres, obec, katastrální území, 

- mapový list, 

- způsob určení výměr, 

- stabilizace navrhovaných hranic, 

- údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu.[3] 

„V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se 

místo čísla mapového listu uvádí DKM nebo KMD.“[3] 
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Obr. 3 – Popisové pole 

6.2  Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy, zobrazuje se jednobarevně, černou barvou ve vhodném měřítku, které 

zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost popisu okolím. V grafickém znázornění se použijí a 

tyto mapové značky a druhy čar: 

- tenká plná čára pro zobrazení dosavadního stavu katastrální mapy, 

- velmi tlustá čára plná pro nový stav hranic a vyznačení nových sluček a pro 

vytyčené hranice pozemku, 

- parcelní čísla o velikosti 2 mm až 3 mm, nová parcelní čísla se znázorní 

oválem a parcelní čísla z mapových podkladů se uvedou v kulaté závorce, 

- značky druhů pozemků a způsobů jejich využití se vyznačí podle údajů 

katastru pro dosavadní stav a umístí se nad parcelním číslem, 

- rozsah nového věcného břemene se vyznačí tlustou čárkovanou čárou nebo 

šrafováním, 

- čárkovaná čára pro vyznačení mapového rámu s popisem mapových listů. 

Neplatný stav hranic pozemků se zruší dvěma krátkými tenkými plnými čárami, 

vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a mapové značky se podélně 

škrtnou tenkou plnou čárou.  Díly parcel se označují písmeny malé abecedy. V grafickém 

znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově vyznačovaných nemovitostí 

a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. Grafické znázornění se orientuje k severu. 

Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 

mm a před ní písmenem S.[2] 

Grafické znázornění k ZPMZ 886 je v příloze č. 2. 

pro

Paličková Andrea

886-1/2010

Frýdek-Místek

Frýdek-Místek

Lískovec u Frýdku-Místku

DKM

Dne: Číslo: Dne: Číslo:

Obec:

Kat. území:

Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou 

uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště.

Katastrální úřad, katastrální pracov iště

souhlasí s očíslov áním parcel.

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

Náležitostmi a přesností odpov ídá práv ním 

předpisům.

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou

úroveň geometrického plámu, za dosažení předepsané přesnosti

a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

Mapový list:

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

zdmi

GEOMETRICKÝ PLÁN

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

které byly označeny předepsaným způsobem:

vyznačení budovy 

Vyhotovil:

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

vyhlášky č. 26/2007 Sb.

Číslo plánu:

Okres:
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6.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Dosavadní stav musí vycházet z aktuálních údajů stavu katastru nemovitostí. Nový 

stav vyjadřuje situaci po změně a jeho součet musí být stejný se součtem výměr 

dosavadního stavu. 

V dosavadním stavu se uvedou údaje o druhu a způsobu využití pozemku, typu 

stavby, výměře a u nového stavu u způsobu využití stavby údaj podle skutečnosti v terénu. 

Součástí nového stavu je porovnání se stavem evidence právních vztahů.[3] 

 

rozest.
rod.dům

zahrada zahrada

zast.pl.

7 00

64

7 00

64 2 4170/3 859

6 36

4170/4

6 36 2 4170/3 8594170/3 7 00 4170/3

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
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určení 
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Díl přechází z pozemku 

označeného v

Typ stavby

Způsob využití

Označení 

dílu
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nemovitostí
ha m
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vlastnictví

Výměra dílu

Druh pozemku

ha m
2 ha m

2

Způsob využití

Výměra parcely

Způsob využití

 

Obr. 4 – Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí„ 

 

„Do geometrického plánu se poznamená případný návrh na opravu geometrického a 

polohového určení pozemku nebo změna výměry.“[2] 
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6.4 Seznam souřadnic 

Obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních bodů. V seznamu 

souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí  Y a X , kód kvality a 

souřadnicový systém S-JTSK. Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického 

plánu poblíž grafického znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. [2] 

Tab. 9 Seznam souřadnic (S-JTSK) 

Číslo Souřadnice pro zápis do KN Souřadnice určené měřením

bodu Y X Kód kvality Y X Poznámka

1 468244.36    1115590.25  3 roh domu

2 468246.44  1115583.22 3 roh domu

3   468248.84  1115583.91 3 roh domu

4 468249.05 1115583.19 3 roh domu

5 468252.24 1115584.15 3 roh domu

6   468254.41 1115585.57 3 roh domu

7 468252.01  1115584.85 3 roh domu

8 468252.32 1115592.62 3 roh domu  

6.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

(BPEJ) k parcelám nového stavu 

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

nového stavu obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle 

katastru, popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely 

příslušejícího k tomuto kódu. Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

(BPEJ) se vyhotovuje v územích, kde katastr tyto údaje BPEJ - bonitované půdně 

ekologické jednotky.[3] 

BPEJ BPEJ

katastru zjednodušené Kód na dílu katastru zjednodušené Kód na dílu

nemovitostí evidence BPEJ ha m2 parcely nemovitostí evidence BPEJ ha m2 parcely

4170/3 64300 6 36 4170/3

Parcelní číslo podle Výměra Parcelní číslo podle Výměra

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách(BPEJ) k parcelám nového stavu

 

Obr. 5 – Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám nového 

stavu 

 

 



 

Andrea Paličková: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

 

2011                                                                                                             28 

 

 

6.6 Ověření geometrického plánu 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň 

geometrického plánu, 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.[2] 

 

6.7 Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na 

tiskopisu (viz.příloha č.). K potvrzení se předkládají ověřené geometrické plány v počtu o 

jeden větší, než kolik jich má být potvrzeno a vráceno. 

Katastrální úřad zkontroluje: 

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

vyhotovují, 

- jsou–li nové a dotčené parcely označeny správně parcelními čísly a je-li 

vycházeno z platného stavu katastru,   

- jsou-li přiloženy všechny potřebné přílohy. 

Neshledá-li katastrální úřad při kontrole žádnou vadu, geometrický plán se potvrdí. 

Pověřený zaměstnanec katastrálního úřadu potvrdí geometrický plán svým podpisem, 

číslem řízení, datumem, jménem a otiskem razítka katastrálního úřadu. Jeden stejnopis 

geometrického plánu a záznam podrobného měření změn se ponechá na katastrálním úřadu 

pro další využití, ostatní stejnopisy geometrického plánu se vrátí ověřovateli. 

Plán, v němž byla shledána chyba, vrátí katastrální úřad nepotvrzený vyhotoviteli a 

ten případné chyby přepracuje.[3] 

 

6.8 Dokumentace geometrického plánu 

Katastrální úřad založí stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného měření 

změn do měřické dokumentace. 
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7 ZÁVĚR 

Úkolem mé bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v katastrálním území Lískovec u Frýdku – Místku. 

Byly provedeny tyto činnosti: vyhledání podkladů v dokumentaci katastrálního 

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

geometrického plánu.  

Geometrický plán a záznam podrobného měření změn 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 spolu s listinou. 
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