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Anotace: 

 

        V předložené práci je zpracován geometrický plán pro vyznačení budovy do 

katastru nemovitostí. V první části jsou podrobně vysvětleny některé pojmy související s 

tvorbou geometrického plánu. V další části jsou postupně plněny jednotlivé dílčí úkoly. Od 

získání potřebných podkladů na katastrálním pracovišti, zaměření změny v terénu, 

zpracování naměřených dat, až po následné vyhotovení GP a ZPMZ. Na závěr práce je 

uveden postup ověření a potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem.  

 

Klíčová slova: geometrický plán (GP), katastrální území, vyznačení budovy, zaměření                             

změny, ZPMZ                           

 

 

Summary: 

 

           In this work is processed a geometric plan for designation of a building in 

land Registry. In the first part are explained in detail some of the concepts associated with 

the creation of a geometric plan. In next section individual tasks are gradually filled. This 

includes obtaining the necessary works on cadastral office, the focus changes in the field, 

data processing, and subsequent preparation of GP and of ZPMZ. Conclusion of this work 

is verification and validation of the geometric plan by land Registry.  

 

Key words: geometric plan (GP), cadastral district, designation of the building, the focus             

changes, ZPMZ 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BPEJ    - bonitovaná půdně ekologická jednotka   

ČSN       -       česká technická norma 

ČÚZK    -       Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM    - digitální katastrální mapa  

EN    - evidence nemovitostí 

GP    - geometrický plán 

ISKN     -        informační systém katastru nemovitostí 

JEP    - jednotná evidence půdy 

KK         -        kód kvality 

KN         -        katastr nemovitostí 

KÚ         -        katastrální úřad 

k.ú.         -        katastrální území 

LV         -         list vlastnictví 

PK    -  pozemkový katastr 

PM         -         podklady pro měření 

RD         -         rodinný dům 

S-JTSK  -         Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI    -  soubor geodetických informací 

SPI    -  soubor popisných informací 

VFK       -        výměnný formát katastru 

ZP          -         způsob určení výměry 

ZPMZ    -  záznam podrobného měření změn 
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1. ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy do katastru nemovitostí a následné zpracování výsledků měření v počítačovém 

programu Kokeš.  

Mou pracovní náplní, jakožto zaměstnance Katastrálního úřadu je obnova 

katastrálního operátu přepracováním. Geometrický plán je hlavním podkladem pro 

zpracování obnovy katastrálního operátu. Na základě geometrického plánu stanovíme 

platné geometrické a polohové určení dané nemovitosti.   

Budova rodinného domu, která byla pro tento účel vybrána, leží v obci Opava, 

v katastrálním území Kylešovice, na parcele KN číslo 1382/12. V tomto katastrálním 

území vykonává správu katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, 

Katastrální pracoviště Opava.  

V katastrálním území Kylešovice jsou pozemkové a stavební parcely, v souboru 

popisných informací (SPI), vedeny v jedné číselné řadě. V souboru geodetických informací 

(SGI) je katastrální mapa vedena ve formě digitální katastrální mapy (DKM). V tomto 

katastrálním území je povinnost měřit v S-JTSK. 

 

Obr. 1     Zobrazení zájmového prostoru v ortofotomapě 
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Abychom lépe pochopili důvody, které vedly ke vzniku geometrického plánu, je 

nutné se vrátit na samý začátek.  Roku 1785 je budován Josefský katastr na základě patentu 

císaře Josefa II., jehož výsledkem bylo měření skutečného stavu pozemků. Výsledky 

měření byly zobrazeny na polních náčrtech tzv. brouillonech. Měření v rámci Josefského 

katastru však bylo velmi primitivní a bez geodetických základů.   

Jedním z nejvýznamnějších období v historii katastru byl r. 1817-1869, kdy vzniká 

tzv. Stabilní katastr. Ten je již založen na vědeckých základech a to od volby zobrazovací 

soustavy až po vlastní měření. Obsahem katastrálního operátu byl přesný soupis a 

geodetické zaměření veškeré půdy, bez ohledu na to, zda šlo o půdu rustikální nebo půdu 

dominikální. Všechny zaměřené pozemky byly vyznačeny do mapy a popsány parcelním 

číslem. 

Další vývoj: 

 V letech 1869-1881 bylo nařízeno jednorázové doplnění katastru tzv. 

reambulance Stabilního katastru. 

 25. července roku 1871 byl vydán Zákon o pozemkových knihách.  

 23. května 1883 byl vydán Zákon o udržování evidence katastru daně 

pozemkové.  

 V letech 1927-1964 se vytváří Pozemkový katastr (PK). V této době se začínají 

psát novodobé dějiny geometrického plánu a činností s tím souvisejících. 

Důležitým se stal zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení.    

Je zde zaveden  jednotný  souřadnicový  systém  S-JTSK. 

 V letech 1954-1964 vzniká Jednotná evidence půdy (JEP).  

 V letech 1964-1992 na JEP navazuje Evidence nemovitostí (EN).  Platí zde 

zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí. V této době vznikají a zanikají i 

speciální předpisy týkající se přesností a obsahových náležitostí geometrického 

plánu.                         
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V průběhu mnoha desítek let se podoba geometrického plánu postupně vyvíjela a 

měnila. V prvopočátcích svého vzniku byl GP vyhotovován ručně na voskovaných 

tkaninách, později na pauzovacím papíru. Původní stav byl znázorňován černě, nový stav 

červeně, oměrné a konstrukční míry modře. Postupem času došlo k omezení barev na 

černou a červenou. Až směrnicí č. 4000/1975-22 ze dne 31. října 1975 byla stanovena 

zásada jednobarevnosti. Tuto zásadu převzala i současná právní úprava.  

Z tohoto letmého pohledu do historie geometrického plánu je možné vyvodit, že ač 

se měnila technologie zpracování, terminologie i vlastní podoba GP, jeho význam a využití 

zůstalo téměř nezměněno. [3] 

 

Obr. 2     Ukázka GP z k.ú. Kylešovice z roku 1892 (archiv Katastrálního pracoviště Opava) 
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3. VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ 

V této části, jsou uvedeny některé pojmy, které s problematikou tvorby 

geometrických plánů souvisí a které jsou používány v dalších částech bakalářské práce.  

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

jednotka produkční schopnosti zemědělské půdy, vyjádřená číselným kódem. 

Číslice kódu vyjadřují půdně-klimatické vlastnosti půdy. Jednotky tvoří 

ohraničený územní celek, který má specifické ekologické vlastnosti a 

bioenergetický potenciál. [4] 

Digitální katastrální mapa (DKM) - číselný (digitální) záznam obsahu katastrální 

mapy s geometrickým a polohovým určením v S-JTSK, se stanovenou 

přesností podrobného měření a se stanoveným kódem charakteristiky kvality 

souřadnic podrobných bodů, uložený na paměťových médiích počítače. [4] 

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

všechna katastrální území a všechny nemovitosti, které jsou předmětem 

katastru. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do 

zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků; 

stavby se zobrazují průmětem svého vnějšího obvodu na terén. [4] 

Katastrální území - technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v 

katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí a která je 

současně evidenční jednotkou pro číslování parcel; obvod katastrálního území 

je zpravidla totožný s územním obvodem obce, avšak jedna obec může 

obsahovat dvě i více katastrálních území. [4] 

Kvalita výměry - kód rozlišující způsob výpočtu výměry parcely (ze souřadnic, 

graficky apod.). [4] 

Ověření geometrického plánu - úkon, kterým osoba oprávněná ověřovat 

geometrické plány svým podpisem a otiskem razítka potvrzuje, že 

geometrický plán svými náležitostmi a přesností odpovídá platným 

předpisům. [4] 
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Parcela - pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální 

mapě a označen parcelním číslem. [4] 

Pozemek - část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicemi územní 

správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití 

pozemků. [4] 

Soubor geodetických informací (SGI) - část katastrálního operátu, která zahrnuje 

katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné 

vyjádření. [4] 

Soubor popisných informací (SPI) - část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje 

o katastrálním území, o parcelách, o stavbách, o bytech a nebytových 

prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a dalších 

stanovených právech a skutečnostech. [4] 
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4. GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán (GP) 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. [1] 

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden 

zápis do katastru, je- li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. [2] 

Geometrický plán je technický podklad pro zobrazení předmětu zápisu do souboru 

geodetických informací nebo pro vymezení rozsahu věcného břemena, zatěžuje- li věcné 

břemeno pouze část pozemku. Vyhotovuje se vždy na základě výsledků geodetických prací 

v terénu a obsahuje grafické zobrazení nemovitosti před změnou a po ní a další údaje podle 

stanovených požadavků. [4] 

4.1. Druhy geometrických plánů 

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. [1] 
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4.2. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

 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 

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 zejména: 

 záznamy podrobného měření změn   

 údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a 

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. [1] 

4.3. Obsah a náležitosti geometrického plánu 

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

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. [1] 
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V geometrickém plánu se poznamená případný návrh na opravu geometrického a 

polohového určení pozemku nebo na změnu výměry. [1] 

Geometrický plán se vyhotovuje: 

 na tiskopisech katastrálního úřadu nebo na obsahově shodných tiskových 

výstupech z počítače, 

 tak, aby byl dobře čitelný, stálý a schopný další reprodukce,  

 má základní formát A4, v případě většího formátu se Geometrický plán do 

základního formátu musí poskládat podle bodů 3b a 3c ČSN 01 3111 Skládání 

výkresů.     
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5. 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. [1] 

 

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. [1] 
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6. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Pro vyhotovení geometrického plánu bylo nutné si na příslušném katastrálním 

úřadě vyžádat podklady pro měření.  

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava poskytl z 

informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), bezúplatně, výměnný formát (.vfk) 

části  katastrálního území Kylešovice a tiskový výstup s informací o parcele KN č. 

1382/12. 

Dalšími přidělenými údaji byly: 

 číslo podkladů pro měření ... PM 340/2011  

 číslo záznamu podrobného měření změn ... ZPMZ 4321  

 nové poddělení kmenové parcely č. 1382/20.  
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7. ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI V TERÉNU 

Tato část bakalářské práce se zabývá popisem jednotlivých zeměměřických činností 

při zaměřování změny v terénu.  

7.1. Rekognoskace terénu 

Rekognoskace terénu je nezbytná pro zjištění skutečného stavu na místě, kde se 

mají provádět geodetické práce. Na základě podkladů získaných z katastrálního úřadu, byla 

ověřena poloha stávajících bodů dle původních záznamů podrobného měření změn a jejich 

stabilizace.  

Dle zjištěné situace v terénu, byl určen postup měření. Bylo vhodně zvoleno 

přechodné stanovisko, ze kterého byla dobrá orientace na body geometrického základu.    

7.2. Zaměření změny  

V této části práce jsou popsány měřické metody, které se nejčastěji používají při 

podrobném měření, jsou zde zobrazeny použité přístroje a uveden postup zaměření změny.  

7.2.1. Měřické způsoby při podrobném měření 

V praxi se při zaměřování podrobných bodů používá několik měřických metod, 

nejčastěji používaná je polární metoda, která určuje polohu zaměřovaných podrobných 

bodů polárními souřadnicemi – vodorovným úhlem  a vodorovnou vzdáleností. 

  Další metodou je metoda ortogonální, při které se podrobné body zaměřují 

pravoúhlými souřadnicemi tzn., že poloha každého podrobného bodu se určuje pomocí 

staničení a kolmice, vzhledem k měřické přímce. Staničení je délka měřená od počátku po 

měřické přímce, kolmice je kolmá vzdálenost měřená od určovaného bodu k měřické 

přímce.  
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7.2.2. Použité přístroje a pomůcky  

 elektronický tachymetr firmy Leica, model TCR 805 - jedná se o 5" dálkoměr,  

který umožňuje do vzdálenosti 170 m měření bez použití odrazného hranolu s 

přesností 3 mm + 2ppm, (Obr.4)   

 výtyčka s odrazným hranolem,  

 komparované ocelové pásmo na vidlici zn.Stabila. (Obr.3) 

 

                                                                

                          Obr. 3     Ocelové pásmo 

                            Obr. 4     Elektronický tachymetr firmy Leica 

 

7.2.3. Postup měření 

K zaměření GP pro vyznačení budovy do KN v k.ú. Kylešovice byla použita 

polární metoda měření.  

Dřevěným kolíkem na nezpevněné ploše byl stabilizován pomocný měřický bod 

005043214001, ze kterého byly zaměřeny  body geometrického základu 005000001506 

(kostel v Kylešovicích), 005010310023 (roh domu), 005021660003 (roh domu), 

005024390010 (roh domu), 00502300008 (roh domu).  
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Dále byly kontrolně zaměřeny body 005021660009 (roh domu), 005021220001 

(sloupek plotu), 005021220006 (plastový mezník), 005023150004 (roh domu), 

005023150005 (roh domu), 005025140006 (roh domu), 005026380001 (sloupek plotu), 

005026380002 (sloupek plotu), 005026380003 (plastový mezník).    

A podrobné body změny - 005043210001, 005043210002, 005043210003, 

005043210004. Body 005043210005 a 005043210006 byly vypočteny ortogonální 

metodou. 

Po zaměření  podrobných  bodů  polohopisu,   byly změřeny kontrolní oměrné míry 

mezi všemi  podrobnými body.    Měření  bylo  prováděno  kovovým pásmem na vidlici, u 

kterého jsme dbali na to,  aby při měření,  bylo ve vodorovné poloze a správně napnuté tak, 

aby nedocházelo k systematickým chybám.  

  

8. ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Naměřená data se postupně ukládala do interní paměti tachymetru. Po skončení 

měření byla pomocí softwaru importována do počítače a zpracována programem Kokeš 

verze 9.  

Cílem zpracování naměřených dat je určit souřadnice nově zaměřených lomových 

bodů tak, aby výsledek měření mohl být přesně zobrazen a spojen s nezměněným obsahem 

DKM. Následně pak určit výměry nových a změněných parcel.  

Souřadnice nově zaměřených lomových bodů byly určeny  s přesností podle [1], 

která je dána základní střední souřadnicovou chybou mxy  0,14 m, odpovídající kódu 

kvality 3.  

Při ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu, nesmí skutečná 

souřadnicová chyba překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy  0,28 m (pro KK 3). 

 



       Pavlína Skácelová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

2012                                                                                                                                      14 

 

 

9. VYHOTOVENÍ ZPMZ 

Tato část bakalářské práce se zabývá zpracováním výsledků měření s jejich 

následnou úpravou do podoby ZPMZ. 

9.1. Popisové pole 

Popisové pole se vyhotovuje na tiskopise katastrálního úřadu (Obr. 5) a obsahuje: 

 jméno a adresu zpracovatele, jméno měřiče, den vyhotovení, zn.přístroje  

 číslo zakázky, číslo záznamu, název obce, katastrálního úřadu, katastrálního 

území, číslo katastrálního území 

 změnou dotčené parcely, označení nových hranic v terénu, souřadnicový systém, 

list katastrální mapy 

 důvod změny  

 údaje, které vyplňuje zaměstnanec katastrálního úřadu při zobrazení změny do 

mapy 

 

Katastrální úřad pro

Katastrální pracoviště

Obec

Katastrální území PM 340/2011

Číslo kat. území

Zaměřil Dne

Dne

Důvod změny: vyznačení budovy do KN

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

Rok: 2011
Zpracovatel

Moravskoslezský kraj 
Číslo záznamu

Pavlína Skácelová
Opava 4 3 2 1Liptovská 34, 747 06 Opava 6
Opava

Kylešovice

Číslo geometrického plánu (zakázky)

7 1 14321-33/2011 8 1 1

Souřadnicový systém

S-JTSK

Změnou dotčené parcely č. List katastrální mapy

Skácelová Pavlína 20.9.2011 1382/12 DKM

Přístroj Nové hranice v terénu označeny

Leica TCR 805 zdmi

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

 

Obr. 5     Popisové pole ZPMZ 4321 
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9.2. Náčrt 

Náčrt byl zpracován v grafickém systému Kokeš, verze 9, kde pomocí funkce 

„Expert“ byl nastaven systém „Geplan“, který slouží pro vyhotovení geometrických plánů 

a prací s tím spojených. 

Pro zpracování náčrtu se do programu importuje výměnný formát VFK, zaslaný 

z příslušného katastrálního pracoviště. V tomto souboru jsou obsažena potřebná data  

k vyhotovení geometrického plánu – soubor SPI a SGI. Dalším krokem je připojení 

souřadnic nově vypočtených podrobných bodů.  

Do náčrtu se potom zobrazuje dosavadní a nový stav polohopisu, barevně odlišené 

měřické přímky, orientace na body, parcelní čísla, způsob označení lomových bodů, 

mapové značky druhů pozemků. Stavby se pro větší přehlednost šrafují, umisťují se do 

nich čísla popisná, dále se zakresluje oplocení, uvádí se kontrolní míry a další údaje, které 

souvisejí s obsahem katastru. Náčrt má být orientovaný k severu, pokud tomu tak není, je 

nutné do něj umístit severku.  Měřítko náčrtu musí být vhodně zvoleno tak, aby všechny 

údaje byly čitelné. Pokud tomu tak není, vykreslí se málo přehledná situace na okraji 

náčrtu ve větším měřítku. Náčrt má formát A4. (Obr.6) 
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Obr. 6     Dialogové okno s vyhotoveným  měřickým náčrtem v programu Kokeš 
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9.3. Zápisník měření 

Importem naměřených dat do počítače je získán zápisník měření. [Tab.1] Ten se 

vytváří průběžně od zapnutí tachymetru až po jeho vypnutí.  Měl by obsahovat : 

 záhlaví - název zakázky, název a výrobní číslo přístroje, datum měření, číslo 

katastrálního pracoviště, katastrálního území a číslo ZPMZ,…,  

 čísla měřených bodů – jedná se o body geometrického základu, kontrolní, 

identické a nově měřené. Ty jsou do protokolu řazeny postupně, v závislosti na 

průběhu měření.  

Tab. 1  Zápisník 
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Význam položek jednotlivých řádků: 

kód  metody (1-polární metoda),  číslo stanoviska (4001),  výška stroje 

číslo orientačního bodu, šikmá délka, výška cíle, směr, zenitový úhel 

... další orientace 

-1 konec orientací 

č. podrobného bodu, šikmá délka, výška cíle, směr, zenitový úhel  

... další podrobné body 

/ konec podrobných bodů 

-2 konec souboru 

 

 

 

9.4. Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech dle [1] obsahuje: 

 seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy, které byly použity pro výpočet souřadnic nových podrobných 

bodů a výměr, 

 údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených    

výsledků s mezními hodnotami, 

 výpočet výměr, 

 seznam souřadnic nově určených bodů, 

 datum, jméno, příjmení a podpis vyhotovitele  
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Všechny výpočty souřadnic podrobných bodů a pomocného měřického bodu, byly 

zpracovány programem Kokeš.  

 Pomocný měřický bod 005043214001 byl vypočten z bodů geometrického 

základu. Přes roletové menu byla otevřena ikona „Výpočty“, dále pak záložka „Polární 

metoda volné stanovisko“. K jednotlivým bodům geometrického základu byly do tabulky 

vepsány naměřené hodnoty. (Obr.7) 

 

 

Obr. 7     Dialogové okno pro výpočet volného stanoviska v prostředí programu Kokeš 

 

 Dále byly vypočteny podrobné body. Přes roletové menu byla otevřena ikona 

„Výpočty“,  „Zpracování měřených dat“ a přes ikonu „Import“ byl načten zápisník 

měření (Obr.8). Přes ikonu „Dávka“ byl proveden výpočet podrobných bodů. Veškeré 

provedené výpočty byly zapsány do výpočetního protokolu.  
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Obr. 8     Dialogové okno pro výpočet podrobných bodů v prostředí programu Kokeš, verze 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Pavlína Skácelová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

2012                                                                                                                                      21 

 

9.4.1. Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic obsahuje čísla bodů geometrického základu měření a 

podrobných bodů polohopisu, jejich souřadnice v pořadí Y, X a kódy kvality. Jedná se o 

body, které byly použity pro výpočet souřadnic nově určovaných bodů. [Tab.2] 

 

Tab. 2  Seznam souřadnic 
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9.4.2. Údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic 

V této části jsou uvedeny použité metody při výpočtů souřadnic podrobných bodů, 

včetně porovnání souřadnic podrobných bodů polohopisu s prvotně určenými 

souřadnicemi a kontrolní oměrné míry.  

Polární metoda byla použita pro výpočet podrobných bodů změny 005043210001, 

005043210002, 005043210003 a 005043210004. [Tab.3] 

 

Tab. 3  Ukázka části výpočetního protokolu polární metodou 

 

 



       Pavlína Skácelová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

2012                                                                                                                                      23 

 

Ortogonální metodou byly vypočteny podrobné body změny 005043210005 a 

005043210006. [Tab.4] 

Tab. 4  Ortogonální metoda 
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Kontrolní oměrné míry slouží k ověření přesnosti výpočtu souřadnic podrobných 

bodů, kde za pomocí měřického pásma se určuje rozdíl vodorovných vzdáleností mezi 

dvěma nově určovanými sousedními body. [Tab.5] 

 

Tab. 5  Kontrolní oměrné míry 
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9.4.3. Výpočet výměr 

Obsahem tohoto záznamu je výpočet výměry dotčené parcely č. 1382/12 a výpočet 

výměry nově určované parcely č. 1382/20. [Tab.6]  Výměry jsou určeny ze souřadnic v 

souřadnicového systému S-JTSK,  s kódem kvality (KK) 3 a způsobem určení výměry 

(ZP) 2. 

 

Tab. 6  Výpočet výměr  
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9.4.4. Seznam souřadnic nově určovaných bodů 

Tento seznam obsahuje čísla nově určovaných bodů, souřadnice obrazu, souřadnice 

polohy a kód kvality. [Tab.7]   

Tab. 7  Seznam souřadnic nově určených bodů 

 

 

Na začátku protokolu o výpočtu je uveden název katastrálního území a číslo ZPMZ, 

na jeho konci potom jméno a příjmení vyhotovitele, jeho podpis a datum vyhotovení.  

Záznam podrobného měření změn je vyhotoven jako Příloha 1.  
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10. VYHOTOVENÍ GP 

Tato část bakalářské práce popisuje obsah a náležitosti geometrického plánu.  

Geometrický plán je vyhotoven jako Příloha 2.  

10.1. Popisové pole 

Popisové pole se dle [1] umísťuje vždy ve spodní části geometrického plánu 

formátu A4, v jeho levé části najdeme základní identifikační údaje: účel geometrického 

plánu, číslo geometrického plánu, jméno, příjmení a adresu vyhotovitele, název okresu, 

obce, katastrálního území a mapového listu, kód způsobu určení výměr, způsob označení 

nových hranic v terénu.  

Střední část popisového pole obsahuje informace o ověření geometrického plánu 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, který odpovídá za odbornou úroveň a 

správnost vyhotovení geometrického plánu.  

Pravá část popisového pole obsahuje souhlas katastrálního pracoviště s očíslováním 

parcel. (Obr.9) 

 

 

Obr. 9     Popisové pole 
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10.2. Grafické znázornění 

Je vyhotovováno jednobarevně, za využití mapových značek, ve vhodném měřítku 

a s orientací k severu. Vychází ze stavu katastrální mapy a graficky znázorňuje parcely 

před změnou a po ní. (Obr.10) Musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 26/2007 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

 

 
Obr. 10     Grafické znázornění 

 

 

 

 



       Pavlína Skácelová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

2012                                                                                                                                      29 

 

10.3. Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

Výkaz se vyhotovuje na tiskopise ČÚZK. (Obr. 11) Dosavadní stav musí vycházet 

z platných údajů katastru nemovitostí, nový stav vyjadřuje situaci po změně.  

Dosavadní stav obsahuje údaje týkající se dotčených parcel – parcelní číslo, 

výměru, druh pozemku a způsob využití.  

Nový stav má dvě části. První z nich obsahuje údaje o nově vzniklých parcelách -   

parcelní číslo, výměru, druh pozemku. U způsobu využití stavby se uvádí  údaj, který 

vychází ze skutečnosti v terénu. Druhá část obsahuje porovnání se stavem evidence 

právních vztahů, kde kromě parcelních čísel nově vzniklých parcel a výměr se uvádí i čísla 

LV a označení dílů.  

 

 

Obr. 8     Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 
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10.4. Seznam souřadnic  

V tomto seznamu jsou uvedena čísla podrobných bodů změny, jejich souřadnice 

v pořadí Y, X a kód charakteristiky kvality souřadnic. Podle potřeby je možné tento 

seznam doplnit ještě o další sloupec s poznámkou  o rozdílném označení bodu v terénu 

(např. sloupek plotu, kolík, apod.) .  [Tab.8]   

Tab. 8  Seznam souřadnic (S-JTSK) 

 

 

10.5. Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických 

jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů BPEJ se vyhotovuje se na tiskopise ČÚZK. Obsahuje parcelní číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu, kód BPEJ a výměru dílu parcely, která se vztahuje 

k tomuto příslušnému kódu. (Obr. 12) 

 

Obr. 9     Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu 
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10.6. Návrh zobrazení změny 

Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou podobu a obsahuje data ve 

výměnném formátu. Jedná se o souřadnice polohy a souřadnice obrazu bodů změny a 

případně i identických bodů. Dále obsahuje ostatní prvky po lohopisu jako jsou parcelní 

čísla, hranice pozemků, značky druhů pozemků, aj. Zasílá se na katastrální úřad jako 

příloha k žádosti o potvrzení geometrického plánu.  

 

11. OVĚŘENÍ A POTVRZENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Pokud je geometrický plán vyhotoven podle platných právních předpisů a splňuje 

všechny náležitosti, je ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.  A spolu se 

žádostí o potvrzení geometrického plánu a nejméně 3 přiloženými stejnopisy GP a ZPMZ 

odevzdán na katastrální úřad. Pokud nejsou u GP zjištěny žádné závady je GP potvrzen. 

Jeden stejnopis je ponechán na katastrálním úřadě, ostatní potvrzené GP jsou vráceny 

ověřovateli. 
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12.  ZÁVĚR 

Úkolem bakalářské práce bylo zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro 

zápis budovy do katastru nemovitostí (KN). 

Mezi činnosti, které souvisely s tímto úkolem, patřily:  

 vyžádání si podkladů pro měření na KÚ,  

 rekognoskace terénu,  

 zaměření budovy RD, 

 zpracování naměřený dat,  

 vyhotovení ZPMZ a GP.  

Postupným plněním těchto dílčích úkolů vznikl geometrický plán pro vyznačení 

budovy do KN, který spolu s listinou bude sloužit k zápisu do katastru nemovitostí. Při 

jeho zpracování byly dodrženy veškeré náležitosti vyplývající z katastrální vyhlášky č. 

26/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

          Na závěr bych chtěla říct, že v oboru Geodézie by nemělo jít nikdy o 

kvantitu, ale především o kvalitu. Čím kvalitněji se budou geometrické plány vyhotovovat, 

tím kvalitnější bude i katastrální operát.  
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