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Anotace 

 Ve své bakalářské práci se zabývám zaměřením a následným vyhotovením 

geometrického plánu pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí v katastrálním území 

Zábřeh na Moravě. 
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Summary 

 In my Bachelor Thesis I deal with the sight and then drawing up a survey sketch to 

indicate the building in the Cadastre of real Estate in the land registry of Zábřeh na 

Moravě. 
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Seznam použitých zkratek: 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČSN  Česká státní norma 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM  digitální katastrální mapa 

GNSS  globální druţicový polohový systém 

GP  geometrický plán 

KM-D  katastrální mapa digitalizovaná 

KN  katastr nemovitostí 

k.ú.  katastrální území 

ML  mapový list 

SGI  soubor geodetických informací 

S-JTSK systém-Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI  soubor popisných informací 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 

 Tématem mojí bakalářské práce je geometrický plán pro vyznačení budovy v 

katastru nemovitostí. Geometrický plán pro vyznačení budovy je nezbytný pro zápis 

budovy do katastru nemovitostí. 

 Dotčená parcela číslo 4411/116 se nachází v obci Zábřeh, katastrální území Zábřeh 

na Moravě (číslo k.ú. 789429). V katastrálním území Zábřeh na Moravě vykonává správu 

Katastru nemovitostí České republiky, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální 

pracoviště Šumperk. V tomto katastrálním území je povinnost měřit v systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S - JTSK). Katastrální mapa je vedena ve formě DKM. 

 Měření bylo provedeno v geodetické firmě František Kaňka - geodetická činnost, se 

sídlem v Zábřehu. Firmou mi byla poskytnuta měřická technika a všechny potřebné údaje 

pro vyhotovení geometrického plánu. 

 

Obrázek 1 - Zobrazení parcely v kat. mapě s ortofotomapou 
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2 Geometrický plán 

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

zápis do katastru nemovitostí tj. SPI a SGI, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do 

katastrální mapy. 

 2.1 Historie geometrického plánu 

 Historie geometrického plánu začíná 20.dubna 1785 kdy byl vydán patent císaře 

Josefa II.. Tento patent se stal podkladem pro první katastrální mapování na našem území a 

dal za vznik Josefskému katastru. Ten rozdělil historii katastru na dvě období: 

 období bez měření: údaje týkající se katastru byly sdělovány ústně, katastrální 

výnosy se odhadovaly, období trvalo od roku 1022 do roku 1789, 

 období s měřením: katastr byl budován na exaktních základech, období trvá od roku 

1789 aţ dodnes. 

 Druhý důleţitý patent císaře Františka I. o pozemkové dani byl vydán 23.prosince 

1817. Po dlouholetých přípravách vznikl Stabilní katastr, který měl na svou dobu vysokou 

úroveň. Pečlivá příprava dala za vznik téměř dokonalému dílu, tehdejší úředníci ovšem 

zapomněli na jednu z nejdůleţitějších věcí, tj. aktualizace katastrálního operátu. Nikdo 

tehdy nepočítal s tak velkým mnoţstvím změn, proto se stal Stabilní katastr téměř ihned po 

svém dokončení zastaralým. Celé katastrální mapování mělo na starost pouze 19 

zeměměřických úředníků. Jedním z důvodů náhlých změn byl patent císaře Josefa II. o 

zrušení  nevolnictví vydaný 1.listopadu 1781, který zbavoval poddané přímé závislosti na 

vrchnosti. Poddaní se mohli svobodně stěhovat, uzavírat manţelství a svobodně nakládat 

se svým majetkem (pozemky). Dalším důvodem byl prudký rozvoj silniční a ţelezniční 

sítě díky rozvoji průmyslu. To znamenalo další dělení pozemků komunikacemi, 

rozšiřování sídel továrnami, stavbu sídlišť a předměstí. I přes reambulaci Stabilního 

katastru roku 1869 byly tyto údaje zpracovány pouze částečně a tudíţ nebyly do katastru 

zaneseny. 

 Nápravu přinesl aţ zákon z 23.května 1883 číslo 83/1883 říšského zákoníku o 

Evidenci katastru daně pozemkové. Ten stanovil ţe katastrální operát musí být udrţován v 

souladu se skutečným stavem. Drţitelům pozemků byly rozeslány opisy pozemkových 

archů, aby věděli jak jsou jejich pozemky zapsány v katastru a mohli toto porovnat se 
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zápisem ve veřejných knihách. Zároveň se začaly vyznačovat do veřejných knih 

pozemkové a stavební parcely. Nastalé změny si musely navzájem sdělovat pozemková 

kniha a Stabilní katastr na základě ohlašovací povinnosti. Tuto povinnost měly i soudy a 

ostatní úřady státní správy. Z této doby pochází princip geometrického plánu, který vznikl 

kvůli potřebě jednoznačně geometricky, polohově a rozměrově určit změnu údaje ve 

Stabilním katastru. 

 Pozdější právní a technické předpisy upravovaly Evidenci nemovitostí, konkrétně 

zákony číslo 177/1927 Sb. o Pozemkovém katastru, číslo 22/1964 Sb. o Evidenci 

nemovitostí a v dnešní době platný zákon číslo 344/1992 Sb. o Katastru nemovitostí České 

republiky měnily geometrický plán podle dobových standardů. Současně vznikaly a měnily 

se speciální předpisy, které definovaly obsahové a formální náleţitosti geometrického 

plánu. 

 Během své existence prošel geometrický plán četnými změnami jména, měnila se 

také vlastní podoba geometrického plánu. Geometrický plán se označoval jako situační 

plán, geometrovský plán, geometrický polohový plán, geometrický situační plán, 

geometrický (polohopisný) plán, geometrický (výškopisný) plán, geometrický (oddělovací) 

plán a dalšími. Jednoznačné označení geometrický plán se ustálilo v roce 1964 kdy vznikla 

Evidence nemovitostí. 

 Výraznou změnou prošla také vizuální podoba geometrického plánu. Dřívější 

geometrický plán v porovnání s dnešním působí jako umělecké dílo. Původně byly 

všechny stejnopisy geometrického plánu zhotovovány ručně jako originály v dokonalém 

provedení. Geometrický plán se zhotovoval na transparentní materiál v podobě 

voskovaných tkanin nebo na pauzovací papír. Kreslilo se ručně třenými tušemi. Původní 

stav a konstrukční čáry se v grafické části kreslily černě tence, nový stav červeně, 

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

se zvýrazňovaly podbarvením nebo barevným lemováním. V ojedinělých případech se 

zhotovovaly reprodukce. Postupem doby se barevná škála geometrického plánu omezila na 

červeno-černou. Předloha na pauzovacím papíře se rozmnoţovala na bílý papír, většina 

pouze černobíle. To vyţadovalo dodatečnou adjustaci nového,červeného stavu. 

 Změna nastala po vydání směrnice bývalého ČÚGK dne 31.října 1975 číslo 

400/1975 - 22 pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. V 
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paragrafu 7 bylo stanoveno, ţe se geometrický plán bude vyhotovovat pouze v černobílém 

provedení. Tato zásada se pouţívá i v dnešní době. [3] 

 2.2 Druhy geometrického plánu 

 Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných 

listin ke změnám. Spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro 

provedení změny s SGI a SPI. V katastrální mapě nelze bez geometrického plánu zobrazit 

předmět obsahu katastru, k němuţ se zapisují práva. Zasahuje-li předmět měření 

znázorněný na geometrickém plánu do více katastrálních území, vyhotoví se samostatný 

geometrický plán pro kaţdé katastrální území, není-li s katastrálním úřadem dohodnuto 

jinak. 

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 v případě, ţe jejich výsledky 

nejsou vyuţity pro obnovu katastrálního operátu, 

 doplnění SGI 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. 
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2.3 Použití geometrického plánu 

Geometrický plán je technickým podkladem pro: 

 změnu hranic katastrálního území a obce, 

 změnu hranic druhů pozemků, 

 vyhotovení rozhodnutí a jiných listin o právních vztazích k nemovitostem, 

 vydání kolaudačního rozhodnutí k budovám, které nejsou předmětem katastru. 

 2.4 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

 Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje SGI a SPI. 

 Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

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

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

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

neţ platná katastrální mapa. 

Dalšími podklady jsou: 

 ZPMZ, 

 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 obsaţeny. 

 2.4.1 Soubor geodetických informací 

 Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje 

body polohového bodového pole, polohopis a popis a má tyto formy: 

 digitální katastrální mapa (DKM), 

 katastrální mapa analogová, 

 katastrální mapa digitalizovaná: 
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o katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK (KMD), 

o katastrální mapa digitalizovaná v systému Gusterberg nebo Sv.Štěpán. 

 Katastrální mapa můţe mít v ucelených částech katastrálního území různou formu. 

Předměty obsahu katastrální mapy se vyznačují standardizovanými mapovými značkami.  

 Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic 

územních správních jednotek, státních hranic, hranic chráněných území a ochranných 

pásem, hranic nemovitostí a další prvky polohopisu. 

 Zvláštním prvkem polohopisu digitální mapy a digitalizované mapy v S-JTSK jsou 

hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

Popis katastrální mapy uvnitř mapového rámu tvoří čísla bodů polohového bodového pole, 

místní a pomístní názvosloví, označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami. 

Mimorámové údaje tvoří název, označení ML, údaje o jeho poloze ve správním dělení 

státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních ML, údaje o vzniku 

katastrální mapy, tiráţní údaje a okrajové náčrtky. 

 2.4.2 Soubor popisných informací 

SPI obsahuje údaje o k.ú., o parcele, o parcele zjednodušené evidence, o budově, vodním 

díle a jednotce, o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva, o právech a údaje s 

právy související a další údaje katastru. 

SPI je vedené v informačním systému katastru nemovitostí. 

Základní výstupy z SPI: 

 výpis z katastru nemovitostí, 

 informace o vlastnících a jiných oprávněných, 

 informace o parcelách katastru, 

 informace o budovách a seznam budov s čísly popisnými a evidenčními, 

 informace o vodních dílech, 

 informace o jednotkách, 

 informace o územních jednotkách. [1] 
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 2.5 Obsah a formální náležitosti geometrického plánu 

GP obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. 

Náleţitosti GP: 

 popisové pole, 

 grafické znázornění, 

 výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

 seznam souřadnic, 

 výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. 

 2.5.1 Popisové pole 

 Popisové pole se umísťuje vţdy ve spodní části základního formátu geometrického 

plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 

 

Obrázek 2 - Vzor popisového pole 

 2.5.2 Grafické znázornění 

 Znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu katastrální 

mapy, vyhotovuje se černou barvou ve vhodném  měřítku, aby byla zachována zřetelnost a 

čitelnost kresby a popisu. V grafickém znázornění se pouţívají tyto čáry a značky: 

 tenká plná čára pro dosavadní stav katastrální mapy, 
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 tenká střídavá čára pro spornou hranici a pro zobrazení rozsahu právních vztahů k 

nemovitostem, 

 tenká čárkovaná čára pro zobrazení rámů ML, při čáře se uvede označení ML, 

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

 velmi tlustá střídavá čára pro nový stav hranic, 

 značka lomového bodu, 

 značka slučky, 

 parcelní čísla o velikosti 2 mm aţ 3 mm, nová parcelní čísla se zapíší do oválu a 

parcelní čísla z mapových podkladů se zapíší do kulatých závorek, 

 značky druhů pozemků a způsobu jejich vyuţití se vyznačí podle údajů katastru pro 

dosavadní stav a umístí se nad parcelním číslem, 

 rozsah nového věcného břemene se vyznačí čárkovanou čarou. 

 Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými plnými 

čárami. Díly parcel se označují písmeny malé abecedy. Vyznačují se délky mezi lomovými 

body hranic nově vyznačených nemovitostí a čísla bodů obsaţených v seznamu souřadnic. 

Pokud nelze délku mezi body změřit, uvede se v kulaté závorce délka vypočtená ze 

souřadnic. Grafické znázornění se orientuje na sever. Pokud orientace směřuje jinam, 

vyznačí se orientace na sever šipkou s písmenem S. 

 2.5.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí 

 Výkaz dosavadního a nového stavu musí obsahovat pouze údaje stanovené 

tiskopisem. V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle KN. Nový stav ukazuje 

situaci po změně, tento součet výměr se musí rovnat součtu výměr dosavadního stavu. K 

parcelám zjednodušené evidence se uvede původ parcel. 
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Obrázek 3 - Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

 2.5.4 Seznam souřadnic 

 Seznam souřadnic se umístí na vhodné místo geometrického plánu u grafického 

znázornění nebo se vyhotoví jako samostatná část. Obsahuje souřadnice nových bodů 

hranice a kontrolní body. Uvádějí se čísla bodů, jejich souřadnice v pořadí Y a X a kód 

kvality. Souřadnice se uvedou v S-JTSK nebo místním systému. Druh systému se uvádí v 

nadpisu "Seznam souřadnic". U bodů v seznamu souřadnic se v poznámce uvede způsob 

jeho stabilizace. [1] 

 2.5.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

 BPEJ je pětimístný číselný kód, který souvisí se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje 

hlavní klimatické a půdní podmínky. Bonitace byla prováděna v letech 1974 aţ 1980. 

První číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu. Druhá a třetí číslice značí 

příslušnost k hlavní půdní jednotce. Čtvrtá číslice je kombinací svaţitosti a expozice 

pozemku ke světovým stranám. Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a 

skeletovosti. Údaje o BPEJ se vyuţívají při oceňování pozemků, při určování eroze a při 

návrhu nových pozemků. 

 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo podle KN 

nebo podle zjednodušené evidence. Výkaz údajů o BPEJ se vyhotoví v územích, pro která 

KN údaje eviduje. [1] 

 

Obrázek 4 - Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 
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3 Záznam podrobného měření změn 

 Nové ZPMZ je podkladem: 

 pro vyhotovení GP, 

 pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a v SPI, které jsou spojeny s přímým 

měřením v terénu, ale nemá vliv na změnu hranic pozemků, obvod budov a obvod 

budov vodních děl, 

 pro napravení chyby v katastru, kterou provede katastrální úřad. 

 3.1 Popisové pole 

  

Obrázek 5 - Popisové pole ZPMZ 

 

 Údaje se vyplní dle daného formuláře. Kaţdé ZPMZ má jedinečné číslo v rámci 

jednoho katastrálního území, číslování se provádí v jedné číselné řadě od 0001 do 9999. 

 3.2 Náčrt 

 V náčrtu se zobrazují body geometrického základu, identické body, měřická síť, 

rám s označením listů katastrální mapy, dosavadní a nový stav polohopisu, způsob 

označení lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů, mapové značky 

druhů pozemků, značky budov, ohrazení a oplocení, oměrné a jiné kontrolní míry. V 

náčrtu se zobrazí i dosavadní a nový stav parcel, které jsou vedeny v zjednodušené 

evidenci a jsou změnou dotčeny. Náčrt se vyhotoví podle náleţitostí grafického znázornění 

geometrického plánu. Všechny údaje obsaţené v náčrtu musí být zřetelné a čitelné, pokud 
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toto nejde dodrţet, vyhotoví se v okrajové části detail situace a označí se velkým 

písmenem abecedy. 

 3.3 Zápisník 

 V zápisníku se uvedou: 

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

a měřené hodnoty, které určují jejich polohu, 

 změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů, 

 další měřené kontrolní údaje, podle potřeby doplňující popis bodů. 

 V případě pouţití metody GNSS, lze zápisník nahradit výstupem výpočetního 

protokolu ze zpracovatelského programu. 

 3.4 Protokol o výpočtech 

 V protokolu o výpočtech se uvede: 

 seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy, které se pouţily pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů 

a výměr, 

 údaje o pouţitých metodách výpočtu souřadnic podrobných bodů, porovnání 

dosaţených výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

 vytyčovací prvky nebo souřadnice bodů, vypočítaných transformací z vytyčovacích 

prvků s jejich kódem kvality, 

 výpočty související s napojením a přiřazením změny, 

 výpočet číselně určovaných výměr, 

 seznam souřadnic s nově určenými body, 

 datum, jméno, příjmení, podpis osoby, která výpočty provedla. 

 Seznam souřadnic nově určených bodů tvoří: 

 úplné číslo bodu, 
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 souřadnice obrazu, 

 souřadnice polohy, 

 kód kvality u souřadnic platného geometrického a polohového určení, 

 poznámka. 

Souřadnice se uvedou v pořadí Y, X. 

U pomocných a dalších bodů zaměřených v terénu, které nebudou v novém stavu tvořit 

podrobné body polohopisu katastrální mapy, se neuvedou souřadnice obrazu a kód kvality. 

 3.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) tvoří: 

 číslo GP nebo ZPMZ a označení listu katastrální mapy, 

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

způsobu výpočtu, 

 dle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence, kde se uvede druh dřívější 

pozemkové evidence, 

 pokud vznikne, rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením 

jeho velikosti a příčiny vzniku rozdílu, 

 datum, jméno, příjmení, podpis osoby, která výměry vypočítala. 

 3.6 Návrh zobrazení změny 

 Návrh zobrazení změny je v elektronické formě. Tvoří jej změnová data, která jsou 

ve výměnném formátu. K bodům změny se uvedou souřadnice polohy a souřadnice obrazu. 

Mohou se od sebe lišit v případě přizpůsobení změny mapě u katastrální mapy v S-JTSK 

do hodnoty určené mezní souřadnicovou chybou. 

 Souřadnice polohy se určují geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami. 

Souřadnice obrazu slouţí k zobrazení bodu v katastrální mapě. Tam, kde je analogová 

mapa se souřadnice obrazu uvedou shodné se souřadnicemi polohy. 

 



Jitka Kylarová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

2011  20 

Návrh zobrazení změny přizpůsobením mapy změně se pouţije, jestliţe: 

 změna nenavazuje na dosavadní hranice parcel, 

 bod na hranici pozemku, ze kterého vychází nová hranice při dělení pozemku je v 

katastru nemovitostí evidován s kódem kvality 3, 

 bod napojení je vloţeným bodem do stávající hranice mezi navazující kontrolní 

body v katastru nemovitostí evidované s kódem kvality 3, 

 dosavadní geometrické a polohové určení lze zpřesnit, alespoň zpřesněním 

souřadnic bodu napojení bez zpřesnění navazujících kontrolních bodů. 

Mapa se přizpůsobí změně napojením dosavadního polohopisu na body změny. Souřadnice 

obrazu bodu jsou shodné se souřadnicemi polohy a s kódem kvality 3. 

 Návrh zobrazení změny přizpůsobením změny mapě se pouţije, jestliţe: 

 se nejedná o katastrální mapu v S-JTSK, 

 jde o katastrální mapu v S-JTSK, ale navazující kontrolní body jsou v katastru 

nemovitostí evidovány s kódem kvality jiným neţ 3 nebo nemají souřadnice 

určeny, 

 jedná se o katastrální mapu v S-JTSK, ale přizpůsobením mapy změně by došlo k 

hrubému narušení vztahů okolního polohopisu. 

 Přiřazení změny se provádí shodnostní nebo afinní transformací na identické body. 

U liniových staveb je moţno provést přiřazení změny po ucelených částech několika 

transformacemi pod podmínkou, ţe na styku bloků je nutné doloţit dodrţení mezních 

odchylek pro zobrazení změny do mapy. 

 Napojení se provede tak, ţe pokud nová hranice končí: 

 v dosavadním bodu, spojí se sousední nový bod na nové hranici se stávajícím 

bodem, nebo se spojí dva dosavadní body, není-li na nové hranici mezi nimi ţádný 

lomový bod, 

 v novém bodu, který bude na přímém úseku stávající hranice mezi jejími lomovými 

body, napojí se nová hranice: 
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 - v případě ţe je menší z úhlů sevřeným přilehlými úseky nové a dosavadní 

hranice větší neţ 50
gon

, stane se bodem napojení průsečík uvedených úseků, 

 - v případě ţe je sevřený úhel podle předchozího bodu menší neţ 50
gon

, 

stane se bodem napojení pata kolmice spuštěné z nového bodu na dosavadní 

hranici. 

4 Vyhotovení geometrického plánu 

 Předmětem geometrického plánu je vyznačení budovy do katastru. 

 GP se vyhotovuje tak, aby byla zaručena zřetelnost , dobrá čitelnost, stálost a 

schopnost reprodukce. 

 Pro vyhotovení GP jsou stanoveny tiskopisy Katastrálního úřadu. Základní formát 

GP je A4. Pokud má GP větší rozměr, sloţí se do formátu A4 podle ČSN 01 3111 

Skládání výkresů. 

 4.1 Vyhledání podkladů na katastrálním úřadě 

 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu poskytl Katastrální úřad pro 

Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk. Tyto podklady poskytuje katastrální 

pracoviště oprávněnému zeměměřiči, a to bezúplatně. 

 Jako první poskytne katastrální pracoviště číslo PM. Poté přidělí číslo záznamu 

podrobného měření změn a poddělení parcelního čísla. V prostorech kde je jiţ digitální 

katastrální mapa, jsou údaje poskytnuty formou výměnného formátu katastru. Výměnný 

formát katastru má příponu *.vfk a obsahuje údaje souboru geodetických informací a 

souboru popisných informací. 

 Údaje o bodech základního a podrobného bodového pole s místopisy bodů jsou 

přístupné na internetových stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz). 

 4.2 Rekognoskace terénu 

 V zaměřované lokalitě je nutné nejprve provést rekognoskaci terénu, aby bylo 

moţné měření připojit do S-JTSK a vhodně zvolit identické body. Při rekognoskaci je 

nutné provést kontrolu polohy bodů v terénu podle geodetických údajů, přístupnost bodů a 
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jejich stav. Pokud by byl bod poškozen, je nutné toto nahlásit na příslušné katastrální 

pracoviště. Při rekognoskaci terénu je vhodné si promyslet vhodnou volbu stanoviska, aby 

byla zaručena viditelnost na všechny stávající a zaměřované body a postup měření. 

 

Obrázek 6 - Ortofotomapa lokality 

 4.3 Měřická technika 

 Pro měření byla pouţita totální stanice TOPCON GTS-212. Dále pak stativ, 

odrazný hranol a pásmo. 

 Totální stanice TOPCON GTS-212 má interní paměť do které se ukládají všechny 

naměřené hodnoty. Přístroj se ovládá pomocí klávesnice a displeje z tekutých krystalů o 

čtyřech řádcích. [6] 
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Obrázek 7 - TOPCON GTS-212 

 

Tabulka 1 - Technické parametry 

Zvětšení dalekohledu 26x 

Obraz vzpřímený 

Přesnost měření délek 3mm + 5ppm 

Minimální čtení 1'' (0,2mgon) 

Přesnost 6'' (1,8mgon) 

Citlivost krabicové libely 10'/2mm 

Citlivost alhidádové libely 40''/2mm 
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Obrázek 8 - Schéma totální stanice TOPCON GTS-212 

 4.4 Vlastní měření 

 Pro vlastní zaměření podrobných bodů polohopisu byla pouţita polární metoda. 

Polární metoda spočívá v měření vodorovných úhlů na zaměřovaný bod od nulového 

směru a délek mezi stanoviskem a zaměřovaným bodem. 

 4.4.1 Připojení na geometrický základ 

 Nejdříve je nutné si vhodně zvolit stanovisko, v našem případě 4001, aby bylo 

dobře vidět na body geometrického základu a nově zaměřované body. Ze stanoviska 4001 

byly změřeny body geometrického základu číslo 1790 4621 4001, 0009 2514 0170, 1790 

4427 0028, 1790 4621 0004, 1790 4610 0002, 1790 4457 0002, 1790 4621 0003, 1790 

4610 0005, 1790 4621 0001 a 1790 4457 0001. 

 Geometrický základ podrobného měření tvoří: 

 body polohového bodového pole nebo pomocné měřické body, v případě pouţití 

GNSS také body referenční sítě permanentních stanic, 
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 v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body, jejichţ souřadnice byly 

určeny v S-JTSK s přesností mxy = 0,14m nebo výjimečně v místním 

souřadnicovém systému. [1] 

 4.4.2 Měření podrobných bodů 

 Ze stanoviska 4001 byly zaměřeny polární metodou všechny podrobné body 

novostavby. Stanovisko 4001 bylo určeno jako přechodné stanovisko z bodů 

geometrického základu. Naměřené hodnoty se automaticky ukládaly do vnitřní paměti 

totální stanice. Po zaměření všech podrobných bodů novostavby polární metodou se 

zaměřily kontrolní oměrné míry pásmem mezi všemi body. 

 4.5 Výpočetní práce 

 Poloha podrobných bodů se určí pomocí bodů geometrického základu a bodů 

určených v předchozích ZPMZ: 

 ve stanovených prostorech souřadnicemi v S-JTSK, 

 v ostatních prostorech souřadnicemi v S-JTSK, případně pravoúhlými souřadnicemi 

v místním systému.  
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 4.5.1 Výpočet zápisníku 

Všechny výpočty a grafické práce byly provedeny v programu Geus verze 15.5. 

Tabulka 2 - Měřický zápisník 

 

Poté byly v programu Geus pomocí polární metody vypočteny z daných bodů nové 

podrobné body. 

Tabulka 3 - Dané body 
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Tabulka 4 - Polární metoda 

 

 

 



Jitka Kylarová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

2011  28 

 4.5.2 Výpočet výměr parcel 

Následně byly vypočítány výměry dosavadních a nových parcel. 

Tabulka 5 - Výpočet výměr 

 

 4.5.3 Seznam souřadnic nových bodů 

 Souřadnice bodů se uvádějí v metrech na dvě desetinná místa. Vypočtené 

souřadnice bodů se zaokrouhlí tak, ţe pokud je hodnota na dalším neuváděném desetinném 

místě rovna 5 nebo větší, zaokrouhlí se výsledek výpočtu nahoru. 
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Tabulka 6 - Seznam souřadnic nových bodů 

 

 Tabulky 2 aţ 6 jsou obsaţeny v příloze č.1. 

 4.5.4 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí 

 V dosavadním stavu se uvede: 

 označení pozemku parcelním číslem, 

 výměra parcely, 

 druh pozemku, 

 způsob vyuţití. 

 V novém stavu se uvede: 

 označení pozemku parcelním číslem, 

 výměra parcely, 

 druh pozemku, 

 způsob vyuţití, 

 typ stavby, 

 způsob určení výměr, 

 díl přecházející z pozemku označeného v katastru nemovitostí nebo dřívější 

pozemkové evidence, 

 číslo listu vlastnictví, 

 výměra dílu, 
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 označení dílu. 

 

Obrázek 9 - Výkaz dosavadního a nového stavu 

 4.5.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Ve výkazu BPEJ se uvede: 

 parcelní číslo podle katastru nemovitostí nebo zjednodušené evidence, 

 kód BPEJ,  

 výměra, 

 BPEJ na dílu parcely. 

 

Obrázek 10 - Výkaz údajů o BPEJ 

4.5.6 Záznam podrobného měření změn 

 Popisové pole ZPMZ se vyplní podle tiskopisu Katastrálního úřadu. 

Obsahuje: 

 jméno, příjmení, adresu zpracovatele, 

 úplné číslo geometrického plánu, číslo ZPMZ, 

 datum, pouţitý přístroj, 

 název obce, katastrální území, číslo katastrálního území, list katastrální mapy, 
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 souřadnicový systém, způsob označení nových hranic, změnou dotčené parcely a 

další. 

 

Obrázek 11 - ZPMZ 

5 Ověření geometrického plánu 

 Ověření vyznačí ověřovatel v popisovém poli geometrického plánu na všech 

stejnopisech. Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje 

pod otisk razítka ověřovatele. 

 Razítko úředně oprávněného zeměměřického inţenýra má průměr 36mm. 

 

Obrázek 12 - Vzor razítka pro ověřování 
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6 Potvrzení geometrického plánu 

 O potvrzení GP poţádá na stanoveném tiskopisu (viz.příloha číslo 2) ověřovatel 

příslušné katastrální pracoviště. K ţádosti o potvrzení GP se přikládají ověřené GP v počtu 

o jeden větší, neţ kolik jich má být potvrzeno a vráceno. Přiloţí se také záznam 

podrobného měření změn. 

 Geometrický plán potvrdí katastrální úřad, pokud v něm nenalezne ţádnou vadu při 

přezkoumání a je-li vyhotoven podle údajů ZPMZ. Souhlas s číslováním parcel katastrální 

úřad potvrdí na všech předloţených stejnopisech GP. 

Katastrální úřad přezkoumá: 

 zda je plán vyhotoven pro jeden z účelů, pro které se GP vyhotovují, 

 zda nové a změněné parcely jsou označeny správnými parcelními čísly a výměry v 

dosavadním stavu jsou v souladu se stavem katastru, 

 zda jsou přiloţeny všechny přílohy. 

Údaje o potvrzení GP obsahují: 

 číslo řízení, 

 datum, 

 jméno, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného potvrzováním GP a otisk razítka 

katastrálního úřadu se státním znakem. 

 Jeden GP si ponechá katastrální úřad a zaloţí ho spolu se ZPMZ pro další vyuţití, 

ostatní GP se vrátí ověřovateli. 

 GP, u kterého zjistil katastrální úřad vady nelze potvrdit a GP se ZPMZ se vrátí 

ověřovateli s písemným uvedením vad. Ţádost o potvrzení opraveného GP se povaţuje za 

novou ţádost. 

 Pokud je v GP upozorněno na chybu v dosavadních údajích katastru, prošetří se s 

vyuţitím ZPMZ oprávněnost tohoto upozornění. 

 Katastrální úřad zaloţí stejnopis GP z ZPMZ do měřické dokumentace. 
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7 Závěr 

 Ve své bakalářské práci jsem řešila problematiku geometrického plánu pro 

vyznačení budovy do katastru v katastrálním území Zábřeh na Moravě. 

 Při měření a zpracování geometrického plánu jsem dodrţela všechny platné zákony 

a vyhlášky. Měla jsem za úkol zaměřit změnu v terénu a následně vyhodnotit a zpracovat 

naměřené údaje do geometrického plánu. Nově zaměřené podrobné body odpovídají 

přesnosti měření s kódem kvality 3. 

 Vyhotovený záznam podrobného měření změn a geometrický plán odpovídají 

všemi náleţitostmi a přesností právním předpisům. 

 Výsledkem mé bakalářské práce je geometrický plán pro vyznačení budovy v 

katastrálním území Zábřeh na Moravě a záznam podrobného měření změn. Na jejich 

základě a na základě listin se budova vyznačí do katastru nemovitostí. 
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