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ANOTACE 

Pro svou bakalá�skou práci jsem si vybrala vyhotovení geometrického plánu pro 

vyzna�ení budovy v katastru nemovitostí v katastrálním území Adolfovice, obec B�lá pod 

Prad�dem. V této práci budu popisovat zpracování geometrického plánu pro vyzna�ení 

budovy. To vše v šesti ucelených �ástech s tím, že první �ást bude v�nována získání 

podklad� pro vyhotovení geometrického plánu, ve druhé se budu zabývat m��ením 

v terénu, ve t�etí pak zpracováním m��ených dat, ve �tvrté vyhotovením záznamu 

podrobného m��ení zm�n, v páté �ásti vyhotovením geometrického plánu a v šesté �ásti 

bych cht�la popsat kone�né záv�re�né práce. 

Klí�ová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí, katastrální území, m��ená data, 
ZPMZ 

SUMMARY 

The thesis´s goal is an execution of Geometric plan to indicate buildings in 

Cadastral area of Adolfovice, B�lá pod Prad�dem. I will describe the process of Geometric 

plan´s elaboration for designation of building. The thesis has sixth parts, first part will be 

devoted to get data for making a Geometric plan, I will focus on measurement of field in 

the second part, in the third part the data processing will be done, in the fourth I will make 

a detailed recording of data measurement, the fifth part will contain an execution of 

Geometric plan and the sixth will be focused on final work and conclusion. 

Key word:   Geometric plan, Cadastral, Cadastral area, Measured data, ZPMZ 



Seznam použitých zkratek 

BPEJ 
Bonitovaná p�dn� ekologická jednotka 

�UZK 
�eský ú�ad zem�m��ický a katastrální 

ISKN 
Informa�ní systém katastru nemovitostí 

LV 
List vlastnictví 

PPBP 
Podrobné polohové bodové pole

RES 
Registr sou�adnic 

S-JTSK 
Systém Jednotné trigonometrické sít� katastrální 

S-SŠ    
Sou�adnicový systém Svatý Št�pán 
�

ZPMZ 
Záznam podrobného m��ení zm�n 
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Úvod 

Tématem mé bakalá�ské práce je vyhotovení geometrického plánu pro vyzna�ení 

budovy v katastru. Budova (obr. 1), na kterou byl vyhotoven geometrický plán pro 

vyzna�ení budovy �íslo 570-150/2011 se nachází v katastrálním území Adolfovice, obec 

B�lá pod Prad�dem, okres Jeseník. Obec B�lá pod Prad�dem se rozkládá v údolí kolem 

�eky B�lé, která pramení na Videlském sedle v masivu Malého D�da. Do obvodu obce 

pat�í p�írodní rezervace Filipovické louky, Šumárník, Borek, Vysoký vodopád, Sn�žná 

kotlina a pralesní rezervace Šerák – Keprník – Vozka. 

�

Obr.1:Zam��ovaná budova  

Tento geometrický plán slouží jako podklad pro zápis budovy do katastru 

nemovitostí. Je to technický podklad, na základ� kterého bude budova zobrazena do 

katastrální mapy a zapsána v souboru popisných informací katastru nemovitostí. 

Obecn� je geometrický plán výsledek zem�m��ických �inností pro ú�ely katastru a 

jeho zpracování se �ídí zákonem �. 344/1995 Sb. o katastru nemovitostí �eské republiky 
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(katastrální zákon) [1] a vyhláškou �íslo 26/2007 Sb. v platném zn�ní (katastrální 

vyhláška) [2]. 

Podle § 19 katastrálního zákona [1] je geometrický plán neodd�litelnou sou�ástí 

listin, podle kterých má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li t�eba p�edm�t 

zápisu zobrazit do katastrální mapy. 

Pro zam��ení novostavby byl vyhotoven geometrický plán pro vyzna�ení budovy 

tak, jak je stanoveno v § 73 odst. 1 písm. d) katastrální vyhlášky [2]: 

(1) Geometrický plán se vyhotovuje pro 

 a) zm�nu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, 

jde-li o p�ípad podle § 22 odst. 3, 

 b) rozd�lení pozemku, 

 c) zm�nu hranice pozemku, 

d) vyzna�ení budovy a vodního díla nebo zm�ny jejich obvodu v katastru s 

výjimkou p�ípadu podle § 16 odst. 6 písm. h), 

 e) ur�ení hranic pozemk� p�i pozemkových úpravách v p�ípad�, že jejich 

výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu (§ 64 odst. 3), 

 f) dopln�ní souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným zp�sobem, pokud se jeho hranice vyty�ují a ozna�ují v terénu, 

 g) opravu geometrického a polohového ur�ení nemovitosti, 

 h) up�esn�ní údaj� o parcele podle p�íd�lového �ízení, 

 i) pr�b�h vyty�ené nebo vlastníky up�esn�né hranice pozemk�, 

 j) vymezení rozsahu v�cného b�emene k �ásti pozemku. 

�
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1 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Podklady pro vyhotovení geometrického plánu získáme na katastrálním ú�ad�. 

Katastrální území Adolfovice spadá do územní p�sobnosti Katastrálního ú�adu pro 

Olomoucký kraj, katastrálního pracovišt� Jeseník (katastrální ú�ad). 

Prvotní informace o m��ené lokalit� m�žeme také získat prost�ednictvím webových 

stránek �eského ú�adu zem�m��ického a katastrálního (�UZK) www.cuzk.cz [5]. 

Bezplatná aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí nám poskytne základní informace o 

místu, na kterém se budova nachází. 

Geometrický plán musí vždy vycházet z platných údaj� katastru nemovitostí. Dle § 

74 katastrální vyhlášky [2] jsou závaznými údaji pro vyhotovení geometrického plánu 

soubory popisných a geodetických informací katastru nemovitostí. Ne mén� d�ležité jsou 

pak d�ív�jší výsledky zem�m��ických �inností uložených v dokumentaci výsledk� šet�ení a 

m��ení pro vedení a obnovu souboru geodetických informací. 

Dalším z nezbytných podklad� pro vyhotovení geometrického plánu je katastrálním 

ú�adem p�id�lené �íslo záznamu podrobného m��ení zm�n (ZPMZ) a nové parcelní �íslo, 

kterým bude ozna�ena parcela katastru nemovitostí, na níž se budova nachází.  

Pro zam��ení novostavby bylo p�id�leno ZPMZ 570 a nové parcelní �íslo st. 538. 

1.1 Údaje ze souboru popisných informací 

Soubor popisných informací obsahuje údaje dané v §7 až §12 katastrální vyhlášky 

[2] a je veden prost�edky Informa�ního systému katastru nemovitostí (ISKN).  

Podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou zejména údaje o parcelách 

katastru, údaje o vlastnících a jiných oprávn�ných a v neposlední �ad� výpis z katastru 

nemovitostí, ve kterém jsou zejména d�ležité údaje v �ásti „C“ listu vlastnictví (LV) – 

Omezení vlastnických práv. Je totiž pot�eba pamatovat na ustanovení § 4 odstavce 7 

katastrální vyhlášky [2]:  

Není p�ípustné slu�ovat parcely nebo �ásti parcel, pokud jsou u parcel evidovány r�zné 

údaje o právech nebo r�zné údaje s právy související. Výjimkou jsou parcely nebo jejich 
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�ásti, u kterých je evidováno v�cné b�emeno, jehož rozsah byl vymezen v geometrickém 

plánu. 

Tyto údaje jsou v souladu s § 75 katastrální vyhlášky [2] poskytovány zhotoviteli 

geometrického plánu bezúplatn� ve vým�nném formátu.  

Je vhodné poznamenat, že zhotovitelem geometrického plánu musí být osoba 

odborn� zp�sobilá k vyhotovení zem�m��ických �inností. Za takovou osobu se dle § 3 

odst. 4) zákona 200/1994 Sb. o zem�m��ictví [3] považuje fyzická osoba s ukon�eným 

st�edoškolským, nebo vysokoškolským vzd�láním zem�m��ického sm�ru. 

Nahlédnutím do katastru nemovitostí bylo zjišt�no, že se budova nachází na parcele 

katastru nemovitostí �íslo 72/1, s druhem pozemku zahrada o vým��e 660 m2. 

1.2 Údaje ze souboru geodetických informací 

Ze souboru geodetických informací je hlavním podkladem pro vyhotovení 

geometrického plánu mapa katastru nemovitostí. Definice katastrální mapy je dána § 16 

katastrální vyhlášky [2]: 

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého m��ítka, obsahuje body 

polohového bodového pole, polohopis a popis. 

Katastrální mapa má r�zné formy, od analogových až po digitální. V katastrálním 

území Adolfovice je platnou katastrální mapou analogová katastrální mapa 

v sou�adnicovém systému Svatý Št�pán (S-SŠ) v sáhovém m��ítku 1:2880, vedená na 

plastové fólii. Tato mapa je odvozena z mapy bývalého stabilního katastru. Zájmové území 

je zobrazeno na katastrální map� �íslo V.S. VIII-04-19.  

Kopie katastrální mapy bude sloužit k vyhotovení zobrazení zm�ny do katastrální 

mapy. Pro budoucí využití je výhodné od katastrálního ú�adu získat i rastrový obraz 

katastrální mapy V.S. VIII-04-19, jelikož geometrický plán budeme zpracovávat p�evážn�

po�íta�ovými prost�edky.  
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1.3 Údaje z dokumentace výsledk� šet�ení a m��ení pro vedení 

a obnovu souboru geodetických informací 

Dokumentace výsledk� šet�ení a m��ení pro vedení a obnovu souboru geodetických 

informací obsahuje výsledky d�ív�jších zem�m��ických �inností. Zhotovitelé 

geometrických plán� nej�ast�ji využívají údaje o podrobném polohovém bodovém poli 

(PPBP) d�ív�jší záznamy podrobných m��ení zm�n, geometrické plány, výsledky obnov 

katastrálních operát�, d�ív�jších mapováních a podobn�. Obecn� se pro katastrální území 

s analogovou katastrální mapou použijí jiné využitelné podklady, než pro práce nap�. 

v katastrálním území s mapou digitální.  

Velkým pomocníkem p�i vyhledávání d�ív�jších výsledk� zem�m��ických �inností 

je P�ehled ZPMZ vedený prost�edky ISKN. Tento P�ehled ZPMZ obsahuje záporn�

ozna�ená zelená �ísla ZPMZ pro výsledky zem�m��ických �inností vyhotovených p�ed 

rokem 1964, modrá �ísla ZPMZ m��ených v místních systémech a kone�n� fialová �ísla 

ZPMZ m��ených v systému Jednotné trigonometrické sít� katastrální (S-JTSK). Bohužel, 

tento p�ehled ZPMZ není sou�ástí vým�nného formátu a je dostupný pouze na katastrálním 

ú�ad�. Jak je patrno z obrázku �. 2, po p�ipnutí rastrového obrazu mapy V.S. VIII-04-19 do 

P�ehledu ZPMZ vidíme �ísla ZPMZ d�ív�jších výsledk� zem�m��ických �inností v okolí 

parcely katastru nemovitostí 72/1, na kterém stojí námi zam��ovaná budova: 

�

Obr. 2: P�ehled ZPMZ v ISKN 
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Dalším využitelným podkladem je registr sou�adnic (RES), který je sou�ástí 

katastrálního operátu. V n�m katastrální ú�ad vede sou�adnice podrobných bod� výsledk�

zem�m��ických �inností m��ených v systému S-JTSK. RES je sou�ástí vým�nného 

formátu. 

1.4 Geometrický základ m��ení 

V sou�asné dob� platí na celém území �eské republiky povinnost zam��ovat zm�ny 

v S-JTSK bez ohledu na to, jaká se v katastrálním území nachází katastrální mapa. Jako 

geometrický základ podrobného m��ení m�žeme v souladu s § 69 odst.1) katastrální 

vyhlášky [2] využít podrobné polohové bodové pole, nebo se p�ipojit na v terénu 

jednozna�n� identifikované podrobné body, jejichž sou�adnice v S-JTSK byly získány 

d�ív�jším m��ením, spl�ují kritéria p�esnosti ur�ení sou�adnic podrobných bod� dle bodu 

13 p�ílohy katastrální vyhlášky [2] a  jsou uloženy v dokumentaci na katastrálním ú�ad�.  

Nahlédnutím do webové aplikace Zem�m��ického ú�adu Databáze bodových polí 

na internetové adrese http://bodovapole.cuzk.cz/ [6] bylo zjišt�no, že se v okolí novostavby 

nenachází žádné body PPBP. Za to je v okolí n�kolik dom�, jejichž rohy jsou ur�eny v S-

JTSK d�ív�jším m��ením a jejich vhodné rozložení naskýtá pohodlné p�ipojení do S-JTSK. 

1.5 Volba identických bod�

Za identické body se volí body v nejbližším okolí zam��ované zm�ny. Jsou to 

nej�ast�ji p�vodní kamenné mezníky na vlastnických hranicích, hrani�ní znaky na 

hranicích katastrálních území, rohy budov, �i jinak trvale stabilizované body polohopisu 

katastrální mapy. 

Identické body musí být dále voleny v souladu s ustanovením § 70 odst. 2) 

katastrální vyhlášky [2]: 

Pro p�ipojení m��ení na identické body platí, že zam��ované podrobné body musí být 

uvnit� kružnice se st�edem v polovin� spojnice navzájem nejvzdálen�jších identických 

bod�, jejíž polom�r je roven 3/4 délky takové spojnice. 

Jako identické body byly zvoleny rohy budov s �ísly popisnými 78, 226 a 196. 

�
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2 Zem�m��ické �innosti v terénu 

Budova byla zam��ena dne 3.10.2011 za odborného dohledu Ing. Michala Mudry, 

Ph.D. 

�

Obr. 3: M��ení v terénu 

2.1 Použité p�ístroje a pom�cky 

Pro zem�m��ické �innosti v terénu byla použita totální stanice PENTAX R-425VN 

s p�esností m��ení na hranol: ± (5mm + 2ppm x D), stativ Sokkia, vyty�ka s odrazným 

hranolem, dále pak pásmo, stabiliza�ní materiál, kladivo a barva ve spreji. 

2.2 Stabilizace bod�

Pro p�ipojení do S-JTSK byly jako geometrický základ zvoleny podrobné body 

521-1,521-2, 521-3, jejichž sou�adnice byly zam��eny v S-JTSK, spl�ují kritéria p�esnosti 
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ur�ení sou�adnic podrobných bod� dle bodu 13 p�ílohy katastrální vyhlášky [2] a které se 

nachází v blízkosti zam��ované zm�ny.  

Poch�zkou v terénu byly zvoleny pomocné m��ické body 4001 a 4002. Body jsou 

rozmíst�ny tak, aby z nich bylo možno zam��it jak identické body pro p�ipojení do S-

JTSK, tak všechny �ty�i rohy budovy. Pomocné m��ické body 4001 a 4002 byly 

stabilizovány roxory a ozna�eny barvou ve spreji. 

�

Obr. 4: Stabilizace pomocného m��ického bodu 

Z ustanovení § 71 odst. 2) katastrální vyhlášky [2] vyplývá, že zpravidla p�ed 

m��ením se nov� ur�ované lomové body navrhovaných a dosavadních vlastnických hranic 

pozemk� ozna�í trvalým zp�sobem podle § 88 katastrální vyhlášky [2]. 

V § 88 katastrální vyhlášky [2], který se zabývá Ozna�ováním hranic pozemk�, se 

v odst. 1) uvádí: 

Lomové body hranic pozemk� se ozna�ují trvalým zp�sobem, zpravidla kameny s 

opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonovými o rozm�ru nejmén� 80 

mm x 80 mm x 500 mm. P�ípustné je použít jako hrani�ního znaku též zabetonovanou 

železnou trubku o pr�m�ru 20 až 40 mm, nebo zabetonovanou ocelovou armaturu o 

pr�m�ru 10 až 40 mm, alespo� 600 mm dlouhou. Na tvrdých podkladech (nap�íklad beton, 
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skála) se ozna�ují hranice pozemk� zapušt�ným h�ebem nebo jiným vhodným kovovým 

p�edm�tem nebo vytesaným k�ížkem na opracované ploše. V bažinatých územích lze použít 

k�ly z tvrdého d�eva o tlouš�ce alespo� 100 mm. Znaky z plastu musí vyhov�t t�mto 

podmínkám 

 a) hlava má rozm�ry nejmén� 80 mm x 80 mm x 50 mm, 

 b) noha je z ocelové trubky o pr�m�ru nejmén� 30 mm a tlouš�ce st�ny nejmén� 3 

mm nebo z ocelové kulatiny o pr�m�ru nejmén� 15 mm nebo z plastové trubky o pr�m�ru 

nejmén� 50 mm a tlouš�ce st�ny nejmén� 5 mm, 

c) celková délka znaku je nejmén� 500 mm a noha je opat�ena za�ízením proti 

vytažení znaku. 

V dalších odstavcích je dále stanoveno, kam se hrani�ní znaky v terénu umís�ují a 

jakým zp�sobem. Pro naše m��ení je ale d�ležité zn�ní odst. 3) tohoto paragrafu: 

Hranice pozemku, které jsou v terénu ozna�eny jiným trvalým zp�sobem, nap�íklad zdí, 

není pot�ebné zvláš� ozna�ovat hrani�ními znaky. 

2.3 Podrobné m��ení  

Charakteristiky a kritéria p�esnosti podrobného m��ení a sou�adnic podrobných 

bod� jsou dány bodem 13. p�ílohy katastrální vyhlášky [2]. M��ení úhl� a délek je pak 

blíže popsáno v bod� 4.3.2.3 Návodu  pro obnovu katastrálního operátu a p�evod ve zn�ní 

dodatku �. 1 a 2 �.j. �ÚZK 6530/2007-22 ze dne 20. prosince 2007 (Návod) [4] . 

Budova byla zam��ena polární metodou. M��ickou sí� tvo�í pomocné m��ické body 

4001 a 4002. Bod 4001 je ur�en metodou p�echodného stanoviska, bod 4002 je ur�en 

polární metodou rajonem z bodu 4001. 

Ze stanoviska, ozna�eného jako pomocný m��ický bod 4001, byly zam��eny 

podrobné body 521-1, 521-2 a 521-3, které budou sloužit pro výpo�et sou�adnice bodu 

4001 metodou p�echodného stanoviska. Vybrané body budou pozd�ji využity jako 

identické body pro umíst�ní zam��eného objektu do katastrální mapy. Dále byly z bodu 

4001 zam��eny body 1, 2 a 3 budovy a bod 4002. Z druhého pomocného m��ického bodu 

4002 byl zam��en bod 4 a op�tovn� bod 2 budovy.  
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V souladu s ustanovením § 71 odst. 7) katastrální vyhlášky [2], které zní: 

Poloha lomového bodu zm�ny se jednozna�n� ur�í m��ením a ov��í om�rnými nebo jinými 

kontrolními mírami. Nelze-li om�rné míry nebo jiné kontrolní míry zm��it pro p�ekážky 

p�ímo, nap�íklad brání-li tomu porost, zm��í se nep�ímo, nap�íklad z jiného pomocného 

bodu z�ízeného pro daný ú�el, nebo se poloha lomového bodu zm�ny ur�í nezávisle dalším 

m��ením.

Je proto nezbytné polohu zam��ených bod� 1,2,3 a 4 budovy ov��it om�rnými 

mírami. Om�rné míry byly zm��eny kalibrovaným pásmem a zaznamenány do ná�rtu. 

�

Obr. 5: Kontrolní om�rné 

�
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3 Zpracování m��ených dat 

P�i m��ení totální stanicí PENTAX R-425VN se nam��ená data ukládají na 

pam��ovou kartu vloženou do totální stanice. P�ístroj má integrované komunika�ní porty 

USB mini pro snadné stažení nam��ených dat do po�íta�e.  

Ukázka �ásti výstupu z totální stanice: 

ENQ:DC1 

STL:150 

DAT*2011.10.03 

TIM*16:04:34 

STA:4001 

STS:4001 

STC: 

INH:0.000 

TMP*15 

PRS*1013 

PPM*0 

PPT:150 

PPD:150 

PPC: 

PFH:0.0000 

PPH:0.0000 

RTH:327.2246 

RTV:101.1692 

RTD:0064.8600 

PPT:150 

PPD:150 

PPC: 

PFH:0.0000 

PPH:0.0000 

RTH:127.2256 

RTV:298.8414 
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RTD:0064.8640 

Zpracování m��ených dat a výpo�ty sou�adnic podrobných bod� zm�ny bylo 

provedeno v geodetickém softwaru GROMA. Tento systém je ur�en ke zpracování 

surových dat p�enesených z totální stanice až po výsledné seznamy sou�adnic a výpo�etní 

protokoly. 

�
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4 Zpracování záznamu podrobného m��ení zm�n 

Výsledkem zam��ení budovy je geometrický plán pro vyzna�ení budovy �íslo 570-

150/2011 v katastrálním území Adolfovice. 

Podkladem pro vyhotovení geometrického plánu je v souladu s ustanovením § 76 

katastrální vyhlášky [2] Záznam podrobného m��ení zm�n. Náležitosti záznamu 

podrobného m��ení zm�n jsou stanoveny v bodu 16.1 p�ílohy katastrální vyhlášky [2]: 

16.1 Záznam podrobného m��ení zm�n má tyto náležitosti 

a) popisové pole, 

b) ná�rt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpo�tech, 

e) záznam výsledk� výpo�tu vým�r parcel (díl�), 

f) návrh zobrazení zm�ny, 

g) údaje o seznámení vlastník� s ozna�ením a s pr�b�hem nových nebo zm�n�ných 

hranic; zpravidla pod popisovým polem. 

4.1 Popisové pole ZPMZ 

Náležitosti popisového pole jsou dány tiskopisem �UZK. Popisové pole (Obr. 6) 

bylo vyhotoveny po�íta�ovými prost�edky p�ímo v systému GROMA. Jsou zde uvedeny 

základní údaje o zpracovateli záznamu podrobného m��ení zm�n, údaje o lokalit�, ve které 

se záznam vyhotovuje, �íslo záznamu a podobn�. Vzor popisového pole je uveden v bodu 

16.7. p�ílohy katastrální vyhlášky [2]. 
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Obr. 6: Popisové pole ZPMZ 

4.2 Ná�rt 

Ná�rt (Obr. 7)  byl vyhotoven v systému MicroStation s nádstavbou MicroGeos 

2000.  

S využitím p�ipojeného rastrového obrazu �ásti katastrální mapy V.S. VIII-04-19 a 

importovaných sou�adnic podrobných bod� byla vytvo�ena vektorová kresba ná�rtu. Ná�rt 

obsahuje zejména kresbu dosavadního stavu katastrální mapy v�etn� parcelních �ísel, 

novou zm�nu, m��ickou sí�, zna�ky identických bod�, �ísla podrobných a pomocných 

m��ických bod�. Ná�rt byl dále vyhotoven tak, aby svým obsahem spl�oval ustanovení 

bodu 16.11. až 16.16 p�ílohy katastrální vyhlášky [2]. Byl vyhotoven pro tisk ve formátu 

A4.  
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Obr. 7: Ná�rt 
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4.3 Zápisník 

Zápisník obsahuje m��ená data a dle ustanovení bodu 16.17 p�ílohy katastrální 

vyhlášky [2] m�že být nahrazen výstupem protokolu ze zpracovatelského programu. 

Zápisník z programu GROMA: 

1 201005704001 2 0.0000 

-1 

201005210002 42.50 18.2648 

201005210001 41.68 55.1540 

201005210003 37.00 323.3708 

-1 

201005700001 8.13 250.6818 

201005700002 16.05 241.6622 

201005700003 14.65 296.8720 

201005704002 23.38 236.3894 

/ 

1 201005704002 2 0.0000 

-1 

201005704001 23.37 329.8396 

201005700001 15.58 322.4470 

201005700002 7.530 318.5198 

201005700004 13.42 264.0052 

/ - 

2 
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4.4 Protokol o výpo�tech 

Podle povahy zm�ny protokol o výpo�tech obsahuje údaje dle bodu 16.19 p�ílohy 

katastrální vyhlášky [2]. 

 Vstupní seznam tvo�í body geometrického základu �íslo 201005210001, 

201005210002 a 201005210003, jejichž poloha byla v terénu ov��ena m��ením.  

Metodou p�echodného stanoviska byly vypo�teny sou�adnice pomocného 

m��ického bodu 4001. Dalšími výpo�ty pomocí polární metody byly ur�eny sou�adnice 

pomocného m��ického bodu 4002 a sou�adnice lomových bod� zm�ny, tedy roh� budovy 

1,2,3 a 4.   

Tyto body jsou nadále ozna�eny 12-ti místným �íslem bodu jako body 

201005700001, 201005700002, 201005700003, 201005700004, 201005704001, 

201005704002.  

Pro �íslování podrobných  a pomocných bod� platí, že první �ty�i místa jsou ur�eny 

pro po�adové �íslo katastrálního území v rámci územního obvodu katastrálního pracovišt�, 

další �ty�i místa jsou ur�eny pro �íslo p�id�leného ZPMZ a další �ty�i místa jsou samotná 

�ísla podrobných a pomocných bod�. 

�íslování podrobných bod� a pomocných bod� se �ídí ustanovením bodu 16.5 

p�ílohy katastrální vyhlášky [2]. 

Je nutné posoudit, zda ur�ení sou�adnic nov� zam��ovaných podrobných bod�

dosahuje požadované p�esnosti dané bodem 13. p�ílohy katastrální vyhlášky [2]: 

13. Charakteristiky a kritéria p�esnosti podrobného m��ení a sou�adnic podrobných bod�

13.1 Charakteristikou p�esnosti ur�ení sou�adnic x, y podrobných bod�! polohopisu je 

st�ední sou�adnicová chyba mxy, která se vztahuje k nejbližším bod�m polohového 

bodového pole. Sou�adnice podrobných bod�! polohopisu se ur�ují s p�esností, která je 

dána základní st�ední sou�adnicovou chybou mxy = 0,14 m. Charakteristikou relativní 

p�esnosti ur�ení sou�adnic dvojice bod�! je st�ední chyba délky md. Délky se ur�ují s 

p�esností, která je dána základní st�ední chybou délky md vypo�tenou podle bodu 13.6. 
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Dosaženou p�esnost m�žeme v souladu s bodem 13.4. p�ílohy katastrální vyhlášky 

[2] posoudit porovnáním délek mezi podrobnými body vypo�tenými ze sou�adnic a délek 

m��ených pásmem p�ímo v terénu.  

Výpo�ty bylo zjišt�no, že ur�ení sou�adnic podrobných bod� 201005700001, 

201005700002, 201005700003, 201005700004 odpovídá kritériím uvedeným v bod� 13.1 

p�ílohy katastrální vyhlášky [2], sou�adnice t�chto bod� jsou ur�eny se základní st�ední 

sou�adnicovou chybou mxy  = 0,14 m a dle bodu 13.9. p�ílohy katastrální vyhlášky [2] 

budou v geometrickém plánu uvedeny s kódem kvality 3. 

4.5 Záznam výsledk� výpo�tu vým�r parcel 

Vým�ry nových a zm�n�ných parcel a jejich díl� se mohou ur�it r�znými zp�soby. 

Dle § 77 odst. 2) katastrální vyhlášky [2] se vým�ry ur�ují zejména: 

a) ze sou�adnic S-JTSK lomových bod� s kódem kvality 3 nebo 4 a sou�adnic lomových 

bod�, které jsou vloženými body na p�ímých hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality; 

zp�sob ur�ení vým�ry se ozna�í kódem 2, 

 b) jiným �íselným zp�sobem, tj. z p�ímo m��ených m�r nebo ze sou�adnic v místním 

systému; zp�sob ur�ení vým�ry se ozna�í kódem 1, 

 c) ze sou�adnic lomových bod�, z nichž nejmén� jeden lomový bod, který není vloženým 

bodem na p�ímé hranici, má sou�adnici s kódem kvality 5 až 8; zp�sob ur�ení vým�ry se 

ozna�í kódem 0, nebo 

 d) graficky 

1. planimetrováním, 

2. výpo�tem z m�r odm��ených na map�, nebo 

3. výpo�tem ze sou�adnic lomových bod� na obvodu parcely nebo dílu parcely odm��ených 

na map�, s p�ihlédnutím k plošné deformaci mapového listu; zp�sob ur�ení vým�ry se 

ozna�í kódem 0. 

Výpo�et vým�r byl proveden v systému GROMA. Vým�ra nové parcely, na které 

se nachází budova, byla ur�ena ze sou�adnic S-JTSK s kódem kvality 3.  Takto ur�ená 

vým�ra byla v souladu s ustanovením bodu 14.9. p�ílohy katastrální vyhlášky [2] ur�ena 
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s kódem zp�sobu ur�ení vým�ry 2. Vým�ra zm�n�né parcely byla ur�ena graficky, 

planimetrem s p�ihlédnutím k plošné srážce mapového listu a to dv�ma nezávislými 

výpo�ty. Srážka mapového listu V.S. VIII-04-19 v míst� zm�ny byla ur�ená 

z mimorámových údaj� mapového listu V.S. VIII-04-19. Takto ur�ené vým��e byl p�i�azen 

kód zp�sobu ur�ení vým�ry 0. 

4.6 Návrh zobrazení zm�ny 

Dle bodu 16.24 katastrální vyhlášky [2] má návrh zm�ny vždy elektronickou 

podobu a je sou�ástí vým�nného formátu. V katastrálních území s analogovou mapou musí 

být zobrazení zm�ny vyhotoveno také na nesrážlivé, bezbarvé a pr�svitné podložce. 

Návrh zobrazení budovy do katastrální mapy byl vyhotoven v systému 

MicroStation s nádstavbou MicroGeos 2000. Na identické body byl Helmertovou 

transformací natransformován rastrový obraz vý�ezu katastrální mapy V.S. VIII-04-19. Do 

takto umíst�ného rastrového obrazu byly naimportovány podrobné body zm�ny a situace 

byla se srážkou vytišt�na na nesrážlivou pr�svitku. 

Návrh zobrazení zm�ny byl vyhotoven tak, aby svým obsahem odpovídal bodu 

16.24 p�ílohy katastrální vyhlášky [2]: 

Návrh zobrazení zm�ny v analogové podob� obsahuje hlavi�ku a údaji o �ísle 

geometrického plánu (zakázky), katastrálním území, mapovém listu a m��ítku katastrální 

mapy a podle povahy zm�ny a formy katastrální mapy identické body nebo zna�ky 

�tvercové sou�adnicové sít�, zam��ené lomové body navrhovaných hranic, vyty�ených 

nebo up�esn�ných dosavadních vlastnických hranic pozemk� a hranic rozsahu v�cného 

b�emene nebo skupiny v�cných b�emen v míst�, kde hranice rozsahu v�cného b�emene není 

shodná s hranicí pozemku, zobrazené ze sou�adnic obrazu. 

�
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5 Zpracování geometrických plán�

Obsah a formální náležitosti geometrického plánu jsou uvedeny v bodu 17. p�ílohy 

katastrální vyhlášky [2]. Obsahem geometrického plánu je: 

- Popisové pole 

- Grafické znázorn�ní  

- Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitostí 

- Seznam sou�adnic 

- Výkaz údaj� o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu 

5.1 Popisové pole geometrického plánu 

Popisové pole a jeho náležitosti byly vyhotoveny v programovém prost�edí 

GROMA. Vzor popisového pole je uveden v bodu 17.1 p�ílohy katastrální vyhlášky [2] a 

obsahuje údaje dle bod� 17.2 a 17.3.  p�ílohy katastrální vyhlášky [2]: 

17.2 Popisové pole se umís�uje vždy ve spodní �ásti základního formátu geometrického 

plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu v�tšího formátu. 

17.3 V popisovém poli se uvede 

 a) ú�el geometrického plánu, 

 b) �íslo geometrického plánu složené z �ísla záznamu podrobného m��ení zm�n, 

�ísla podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopo�tu, 

 c) u vyhotovitele geometrického plánu jméno, p�íjmení a adresa trvalého pobytu 

fyzické osoby (pop�ípad� adresa bydlišt�, nemá-li trvalý pobyt na území �eské republiky), 

nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - fyzické nebo právnické osoby, 

 d) název okresu, obce a katastrálního území a ozna�ení listu katastrální mapy, 

 e) zp�sob ozna�ení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u jednotlivých 

bod� v poznámce seznamu sou�adnic, 

 f) údaj o ov��ení a potvrzení geometrického plánu. 
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V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se místo �ísla 

mapového listu uvádí DKM nebo KMD. 

5.2 Grafické znázorn�ní 

Grafickému znázorn�ní dosavadního a nového stavu nemovitostí (Obr. 8) jsou 

v�novány body 17.4. až 17.12 p�ílohy katastrální vyhlášky [2]. 

�

Obr. 8: Grafické znázorn�ní dosavadního a nového stav nemovitostí 



Iva Št�tková: Geometrický plán pro vyzna�ení budovy 
�

����� � ���

� � �

Grafické znázorn�ní dosavadního a nového stavu nemovitostí bylo vyhotoveno, 

stejn� tak jako ná�rt, v systému MicroStation s nádstavbou MicroGeos 2000. Do vektorové 

kresby ná�rtu byl do odlišné vrstvy vykreslen obsah geometrického plánu dle výše 

uvedených bod� p�ílohy katastrální vyhlášky [2]. 

5.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru 

nemovitostí 

Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitostí byl vyhotoven 

v systému GROMA a obsahuje údaje dané tiskopisem �UZK. Je rozd�len na dv� základní 

�ásti. Výkaz údaj� p�ed zm�nou – dosavadní stav a výkaz údaj� po zm�n� – nový stav. 

Dosavadní stav musí vždy vycházet z údaj� katastru nemovitostí. Nový stav pak vyjad�uje 

stav, který bude v katastru nemovitostí veden po zápise geometrického plánu a p�íslušných 

listin. Parcely nového stavu se ozna�ují v souladu s odst. 4) § 28 katastrální vyhlášky [2]: 

a) �íslem ve tvaru zlomku, kde �itatelem je kmenové �íslo p�vodní parcely a 

jmenovatelem první vyšší dosud nepoužité �íslo podd�lení, nebo 

 b) �íslem následujícím za posledním použitým kmenovým parcelním �íslem 

p�íslušné �íselné �ady podle § 4 odst. 5. 

Nov� vzniklá parcela, na které se nachází budova, byla ozna�ena dle písm. b) jako 

stavební parcela katastru nemovitostí �íslo 538. Toto parcelní �íslo bylo rezervováno u 

katastrálního ú�adu v �ízení PM-586/2011-811. 

Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitostí byl dále vyhotoven 

tak, aby svým obsahem odpovídal bod�m 17.13 až 17.17 p�íloha katastrální vyhlášky [2]. 

Sou�et vým�r dosavadního a nového stavu je totožný. 

5.4 Seznam sou�adnic 

Seznam sou�adnic (Obr. 9) obsahuje sou�adnice bod� zm�ny a sou�adnice 

kontrolních bod�. Vzor seznamu sou�adnice je uveden v bodu 17.18 p�ílohy katastrální 

vyhlášky [2] a jeho náležitosti pak v následujících bodech 17.19 a17.20 p�ílohy katastrální 

vyhlášky [2]. 
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Obr. 9: Seznam sou�adnic na geometrickém plánu 

Jelikož zm�na v geometrickém plánu �íslo 570-150/2011 nenavazuje na žádné 

stávající hranice a nachází se uprost�ed parcely katastru nemovitostí �íslo 72/1, nebyly 

zam��eny žádné kontrolní body a seznam sou�adnic obsahuje pouze body zm�ny 

201005700001, 201005700002, 201005700003, 201005700004. 

5.5 Výkaz údaj� o bonitovaných p�dn� ekologických 

jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu 

Jako další údaje katastru nemovitostí se dle § 12 odst. 2) katastrální vyhlášky [2] 

vedou: 

Údaje o BPEJ u parcel zem�d�lských pozemk� s vyzna�enou p�íslušností k vlastníku. 

Údaje o BPEJ tvo�í p�timístný �íselný kód BPEJ a odpovídající vým�ry díl� parcely podle 

BPEJ, zasahuje-li jich do parcely více. 

Dle § 33 odst. 1) katastrální vyhlášky [2] se údaje BPEJ m�ní, mimo jiné, p�i 

zm�nách hranic pozemk�. V geometrickém plánu �íslo 570-150/2011 byly nov� ur�eny 

údaje o BPEJ u parcely 72/1 s druhem pozemku zahrada. 

Vzor a obsah výkaz� údaj� o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu je uveden v bodech 17.21 až 17.23. p�ílohy katastrální vyhlášky 

[2]. 

�
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6 Záv�re�né práce 

Jednotlivé �ásti záznamu podrobného m��ení zm�n byly zkompletovány do jednoho 

celku. Popisové pole bylo vytišt�no na papír formátu A3 tak, aby tvo�ilo obálku celého 

záznamu podrobného m��ení zm�n. Ná�rt byl pak barevn� vytisknut na levou vnit�ní 

stranu obálky.  Zápisník, protokol o výpo�tu a výpo�et vým�r byly pevn� spojeny 

s obálkou.  

V § 78 odst. 5) katastrální vyhlášky [2] je uvedeno: 

Geometrický plán má základní formát A4 a vyhotovuje se jen po jedné stran� podložky. 

Geometrický plán v�tších rozm�r� se do základního formátu skládá postupem podle bod�

3b a 3c �SN 01 3111 Skládání výkres�, aby složení nebránilo prohlížení jednotlivých �ástí 

geometrického plánu po jeho spojení s listinou. Skládá-li se z více list� nebo arch�, tyto se 

spolu pevn� spojí a spojení se p�ekryje p�elepkou nesoucí na zadní stran� geometrického 

plánu otisk razítka ov��ovatele umíst�ný z�ásti na nálepce a z�ásti na geometrickém plánu 

samém. 

V souladu s výše uvedeným ustanovení katastrální vyhlášky [2]  byl geometrický 

plán, obsahující grafické znázorn�ní, výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru 

nemovitostí, výkaz údaj� BPEk k parcelám nového stavu a seznam sou�adnic, vytišt�n na 

papír formátu A3 a poskládán dle bod� 3b a 3c �SN 01 3111 do formátu A4. 

Geometrický plán byl vyhotoven v šesti stejnopisech a byl p�edložen k ov��ení 

ú�edn� oprávn�nému zem�m��ickému inženýrovi k ov��ení.  

Úkolem mé bakalá�ské práce bylo v souladu s platnými p�edpisy vyhotovit 

geometrický plán pro vyzna�ení budovy v katastru tak, aby spl�oval veškeré náležitosti 

pot�ebné k potvrzení geometrického plánu ú�edn� oprávn�ným zem�m��ickým inženýrem.  

Dne 7.10.2011 byl takový geometrický plán, ozna�ený �íslem 570-150/2011, 

v katastrálním území Adolfovice vyhotoven a v souladu s § 79 katastrální vyhlášky [2] 

ú�edn� oprávn�ným zem�m��ickým inženýrem ov��en. 
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