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Anotace 
 
Tématem této bakalářské práce je zpracování geometrického plánu pro vyznačení budovy 
v katastrálním území Uhlířov. Cílem této práce je zaměření budovy a následné vyhotovení 
geometrického plánu. 
 
 
Klíčová slova: geometrický plán, katastrální území, vyznačení budovy, stavební parcela, 
záznam podrobného měření změn 
 
 
 

Summary 
 
The theme of this bachelor thesis is the processing of survey sketch for the building in the 
cadastre unit Uhlířov. The aim of this work is the focus the building  and the subsequent 
preparation of geometric plan. 
 
 
Keys words:   survey sketch, cadastre unit, designation of the building, building parcel, 
documentation of detailed survey of changes 
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Seznam zkratek: 
 

BPEJ  - bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM - digitální katastrální mapa 

GP - geometrický plán 

ISKN - informační systém katastru nemovitostí  

KK-  kód kvality 

KM - katastrální mapa 

KN-  katastr nemovitostí 

KP - katastrální pracoviště 

k. ú. - katastrální území 

PM – podklady pro měření 

PPBP -  podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK - systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI - soubor geodetických informací 

SPI - soubor popisných informací 

VFK- výměnný formát katastru nemovitostí 

ZPBP - základní polohové bodové pole 

ZPMZ - záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 
 

         Tématem bakalářské práce je zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro 
vyznačení nové budovy v katastrálním území Uhlířov. Vyhotovený geometrický plán slouží 
jako součást listiny – kolaudační rozhodnutí pro zápis nové budovy do katastru 
nemovitostí.  
 
         Katastrální území Uhlířov spadá do územní působnosti Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava. V roce 1989 bylo v Uhlířově 
provedeno místní šetření v rámci mapování Základní mapy ČSSR velkého měřítka. 
V souboru popisných informací (SPI) katastrálního operátu pro katastrální území Uhlířov 
jsou evidovány stavební a pozemkové parcely v jedné číselné řadě. Platí zde povinnost 
provádět měřické práce v systému JTSK – jednotná trigonometrická síť katastrální. 
V souboru geodetických informací (SGI) katastrálního operátu je katastrální mapa vedena 
formou digitální mapy (DKM).  
            
             Obec Uhlířov se rozkládá asi 7 km jihozápadně od Opavy v  oblasti mírně zvlněné 
Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce asi 300 m s počtem obyvatel kolem 350. [1] 
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2 Geometrický plán         
 
         Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných 
listin ke změnám a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro 
provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací. [2] 
 

2.1 Geometrický plán a jeho historie 

 
          Velký zlom ve tvorbě katastrální mapy nastal dne 20. dubna roku 1785, kdy císař 
Josef II, vydal patent, který se stal podkladem pro první katastrální mapování v našich 
zemích – vzniká tzv. Josefský katastr.  Josefský katastr rozdělil katastrální historii na dvě 
éry: období bez měření, které trvalo od roku 1022, tedy od dob prvních požadavků na 
odevzdání daní knížeti Oldřichu II., do vyhlášení Josefovského katastru v roce 1789. 
Období s měřením trvá do dnešní doby.  
 
         Druhým zlomovým bodem pro historii katastrálního  mapování  bylo vydání patentu 
císaře Františka I. ze dne 23. prosince roku 1817 o pozemkové dani, kdy po mnohaletých 
přípravných pracích začal vznikat stabilní katastr. Podstatná část mapového fondu 
stabilního katastru se užívá dodnes.  V rámci stabilního katastru se však zapomnělo na 
potřebu pravidelné aktualizace katastrálního operátu. 
    
         Politické dění v roce 1848 – osvobození rolníků, mělo za důsledek zrušení patentu ze 
dne 26. května roku 1791, který znemožnil rozmělnění rustikálního (poddanského, 
selského) majetku. Po zrušení nevolnictví si mohl i prostý sedlák rozdělit pozemkovou 
držbu na své potomky a nikoliv ji předat prvorozenému synovi, což vedlo k uvolnění 
organizace půdního fondu a tím k fyzickým změnám v terénu a náhlému nárůstu na změny 
v obsahu stabilního katastru. Další vliv na strukturu a organizaci půdního fondu měl 
prudký rozvoj průmyslu. Tyto okolnosti znamenaly další dělení pozemků komunikacemi, 
železnicemi, zvětšováním továren. I přes reambulanci katastru roku 1869 nebyly změny ve 
stabilním katastru dostatečně aktualizovány. 
 
           Dne 23. května roku 1883 byl vydán zákon č. 83/1883 Říšského zákoníku o 
Evidenci katastru daně pozemkové, který stanovil, že katastrální operát se musí udržovat 
v souladu se skutečným stavem, tzn. včetně souladu map s veřejnými knihami. Z této doby 
pochází princip geometrického plánu, který vznikl z potřeby jednoznačného 
geometrického, polohového a rozměrového určení změny údaje ve stabilním operátu. 
 
           Za více než sto let existence geometrického plánu došlo ke změně jeho podoby. 
Právní a technické předpisy, upravující evidování nemovitostí (zákony č. 177/1927 Sb. o 
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pozemkovém katastru, č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a dnes platný zákon č. 
344/1992 Sb., včetně vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.), měnily 
geometrický plán dle charakteru doby. Kromě vzhledu byly určeny i zásady přesnosti, 
obsah a náležitosti GP tak, aby vyhovovaly technickým možnostem a technologickým 
postupům doby. 

          V dnešní době je geometrický plán patrně asi nejvýznamnějším dokumentem,  na 
jehož základě lze upravovat a zpřesňovat katastrální operát.  Geometrický plán se neustále 
vyvíjel a měnila se i jeho terminologie, tak aby vyhovoval technickým možnostem  a 
technologickým postupům toho kterého období.  
 
          V současnosti je geometrický plán  patrně asi nejvýznamnějším dokumentem, na 
jehož základě lze upravovat a měnit a zpřesňovat katastrální operát. [3] 

 

2.2 Účely vyhotovení geometrického plánu 

          

         Geometrický plán se dle [2] 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, že jejich 

výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

� doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu, 

� opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

� upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

� průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku, 

� vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 
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2.3 Podklady pro vyhotovení  geometrického plánu 

 
          Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 
geodetických informací (SGI) a popisných informací (SPI) katastru nemovitostí.  
  
          Dalšími podklady jsou zejména   

� záznamy podrobného měření změn,  

� údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech  

a bodech podrobného polohového 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. [2] 

 
         Na základě součinnosti pro vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad: 
 

a) přidělí číslo záznamu podrobného měření změn (ZPMZ), podle potřeby nová 
parcelní čísla resp. další poddělení dotčených parcel,  

b) poskytne v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu (vfk) nebo ve 
formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií.       

 
         V případě pochybností může katastrální úřad při poskytování podkladů požadovat 
předložení dokladu prokazujícího způsobilost osoby, která vyhotovuje geometrický plán, 
podle zákona o zeměměřictví. [2] 
 

2.4 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

 
         Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně.  
 
         Geometrický plán má tyto náležitosti: 
 

� popisové pole,  

� grafické znázornění,  

� výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí,  

� seznam souřadnic,  

� výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 
nového stavu.  
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          Do geometrického plánu se poznamená p
polohového určení pozemku nebo na zm
 
          Geometrický plán
čitelnost, stálost a schopnost reprodukce. Vyhotovuje se na tiskopisech Ú
tiskový výstup z počítač
katastrálního úřadu o zá
V případě geometrického plánu v
postupem podle bodů 3b  a 3c 
prohlížení jednotlivých č
 

2.4.1 Popisové pole 

 
          Popisové pole se umís
plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu v
GP, číslo GP složené z
úplného letopočtu. U vyhotovitele GP se uvede jeho jméno, p
pobytu fyzické osoby, nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele 
nebo právnické osoby. Uvede se název okresu, obce a katastrálního území a ozna
mapy (pokud je mapa digitální nebo digitalizovaná v
mapového listu DKM resp. KMD
jinak se uvede u jednotlivých bod
ověření a potvrzení geometrického plánu. [2]
 

Obr. č. 
 
 

Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastrálním území Uhlí
 

 

Do geometrického plánu se poznamená případný návrh na opravu geometrického a 
čení pozemku nebo na změnu výměry. [2] 

Geometrický plán se vyhotovuje způsobem, který zaručí jeho z
itelnost, stálost a schopnost reprodukce. Vyhotovuje se na tiskopisech Ú

čítače, který je obsahově shodný a úpravou p
řadu o základním formátu A4 a vyhotovuje se jen po jedné stran

 geometrického plánu větších rozměrů se do základního formátu skládá 
ů 3b  a 3c ČSN 013111 Skládání výkresu, aby složení nebránilo 

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

Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu geometrického 
pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. Uvede se v

ložené z čísla ZPMZ, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele GP a 
čtu. U vyhotovitele GP se uvede jeho jméno, příjmení a adresa trvalého 

pobytu fyzické osoby, nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele 
osoby. Uvede se název okresu, obce a katastrálního území a ozna

(pokud je mapa digitální nebo digitalizovaná v S-JTSK, uvede se místo 
resp. KMD), způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, 

dnotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic. Uvede se údaj o 
ení a potvrzení geometrického plánu. [2] 

č. 1 – Vzor popisového pole geometrického plánu

katastrálním území Uhlířov 

  5 

ípadný návrh na opravu geometrického a 

čí jeho zřetelnost, dobrou 
itelnost, stálost a schopnost reprodukce. Vyhotovuje se na tiskopisech Úřadu nebo jako 

 shodný a úpravou přiměřený tiskopisu 
kladním formátu A4 a vyhotovuje se jen po jedné straně podložky.  

 se do základního formátu skládá 
SN 013111 Skládání výkresu, aby složení nebránilo 

listinou. [2] 

ásti základního formátu geometrického 
tšího formátu. Uvede se v něm účel 

ísla podle evidence zakázek vyhotovitele GP a 
říjmení a adresa trvalého 

pobytu fyzické osoby, nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele – fyzické 
osoby. Uvede se název okresu, obce a katastrálního území a označení listu 

JTSK, uvede se místo čísla 
ení nových hranic, pokud je jednotný, 

řadnic. Uvede se údaj o 

 
Vzor popisového pole geometrického plánu 
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2.4.2 Grafické znázornění 

 

         Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 
katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost 
kresby a čitelnost popisu, přičemž se použijí platné mapové značky. Rozsah grafického 
znázornění se volí tak, aby byla dostatečně zřejmá souvislost změny s jejím okolím. [2] 

          Dosavadní stav katastrální mapy se graficky zobrazí tenkou plnou čárou, nový stav 
hranic  a nové slučky se zobrazí velmi tlustou plnou čárou.  

 

          Tenkou čarou se zobrazí dosavadní stav katastrální mapy, velmi tlustou čarou se 
zobrazí nový stav hranic a vyznačení nových sluček. 

  

          Parcelní čísla a označení dílů se vyznačují písmem  velikosti 2 až 3 mm, nová 
parcelní čísla se zvýrazní oválem. Díly parcel se označují písmem malé abecedy, v případě 
nutnosti s použitím číselných indexů. 

 

         Značky druhů pozemků a způsobu jejich využití se vyznačí podle údajů katastru pro 
dosavadní stav a podle navrhované změny a skutečného stavu v terénu pro nový stav a 
umístí se nad parcelním číslem. 

 

        Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými tenkými 
plnými čarami vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a mapové značky 
se podélně škrtnou tenkou plnou čárou. Zanikající slučka se zruší dvěma krátkými tenkými 
plnými čarami, zobrazenými rovnoběžně s čárou, na níž slučka leží. Slučka na zanikající 
vnitřní kresbě se neškrtá. 

 

        V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově 
vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. Číslo bodu se 
uvede ve formátu použitém v seznamu souřadnic. 

 

         Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se 
sever v GP šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S. [2] 

2.4.3 Výkaz dosavadního a nového  stavu  údajů katastru nemovitostí 

           Výkaz obsahuje údaje stanovené tiskopisem úřadu. V dosavadním stavu se uvedou 
příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a způsobu využití pozemku, typu stavby a 
způsobu využití stavby se uvedou v novém stavu podle skutečnosti v terénu, přičemž se 
užijí jejich zkrácené názvy. [2] 
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2.4.4 Seznam souřadnic         

         Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních 
bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y, X a kk. U 
nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených v předcházejících ZPMZ 
se uvádějí čísla úplná nebo čísla zkrácená, obsahují na prvním místě číslo příslušného 
ZPMZ oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají počáteční 
nuly). Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí se v místním systému (dnes se uvádí 
jen v S-JTSK). Druh systému se uvede u nadpisu “Seznam souřadnic”. [2] 

 

2.4.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

 

          Výkaz obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, 
popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušejícího k 
tomuto kódu. [2] 

 

        Výkaz údajů o BPEJ se vyhotovuje v územích, kde katastr tyto údaje eviduje a v 
případě,  kdy sice nejsou údaje o BPEJ v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z 
podkladů uložených u katastrálního úřadu lze tyto údaje o BPEJ parcelám nového stavu 
přiřadit. [2] 

 

2.5 Ověření a potvrzení geometrického plánu 

 
       Geometrický plán musí být ověřen ověřovatelem dle předepsaného způsobu, ověření 
se vyznačuje v popisovém poli, na všech stejnopisech. Pod otisk razítka ověřovatele se 
připojí podpis, datum a číslo z evidence ověřovaných výsledků.  
 

        Ověřovatelem se může stát osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání 
zeměměřického směru alespoň magisterského studia s pětiletou odbornou praxí v 
zeměměřických činnostech vykonanou v České republice a úspěšně složené zkoušky 
odborné způsobilosti. 
 

          O potvrzení GP požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na tiskopisu úřadu nebo 
na tiskovém výstupu z počítače, který je obsahově shodný a úpravou přiměřený tiskopisu 
Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou osobu k projednání 
případných vad v GP s katastrálním úřadem a k převzetí potvrzeného GP zpět. Přílohou 
žádosti o potvrzení  GP jsou nejméně tři stejnopisy GP a  ZPMZ. 
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         GP katastrální úřad potvrdí,  pokud  v něm nebyla zjištěna vada při přezkoumání zda 
je GP vyhotoven pro některý z daných účelů, zejména zda je ověřen ověřovatelem 
v rozsahu jeho oprávnění, má předepsané náležitosti a je-li v souladu s údaji ZPMZ 
Souhlas s očíslováním parcel  katastrální úřad potvrdí na všech předložených stejnopisech  
GP. Údaje o potvrzení GP obsahují číslo řízení, datum, jméno, příjmení a podpis 
zaměstnance pověřeného potvrzováním geometrických plánů a otisk razítka katastrálního 
úřadu se státním znakem. Jeden stejnopis GP a ZPMZ je uložen v dokumentaci 
katastrálního úřadu, ostatní stejnopisy se vrátí ověřovateli. [2] 

 

3 Záznam podrobného měření změn 
 
          Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je podkladem:  
 

� pro vyhotovení geometrického plánu,  

� pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a v 
souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale 
nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla,  

� pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem.[2]  
 
         Záznam podrobného měření změn má tyto náležitosti:  
 

� popisové pole,  

� náčrt,  

� zápisník,  

� protokol o výpočtech,  

� záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů),  

� návrh zobrazení změny,  

� údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 
změněných hranic; zpravidla pod popisovým polem. [2]  

 

3.1 Popisové pole 

 
         Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Úřadu.  Pod 
popisovým polem se uvádí text: „S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných 
nebo změněných hranic byl v terénu seznámen“. Za textem se uvede jméno a příjmení 
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3.2 Náčrt 

 

         Náčrt obsahuje zobrazení bod
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map), dosavadního a nového stavu polohopisu, zp
čísla bodů, parcelní čísla, ozna
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          Základní formát náč
tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho p
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3.3 Zápisník 

 

         Zápisník obsahuje :  

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

bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 
�  změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických 

bodů,  
� další měřené kontrolní údaje, popř. doplňující popis bodů. [2] 

         V případě použití technologií GNSS je zápisník nahrazen výstupem výpočetního 
protokolu ze zpracovatelského programu s náležitostmi dle přílohy č. 9 vyhl. č. 31/1995 
Sb.  

3.4 Protokol o výpočtech 

 

           Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje  
� seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

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

� údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených 
výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

� vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací z 
vytyčovacích prvků a jejich kódy kvality, 

� výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 
� výpočet číselně určených výměr, 
� seznam souřadnic nově určených bodů, 
� datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. [2] 

 

3. 5    Záznam o výsledcích výpočtu výměr parcel (dílů) 

 

           Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje  
� číslo GP nebo ZPMZ, pokud se nezhotovuje GP, a označení listu KM, 
� sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a 

kódem způsobu určení výpočtu, 
� podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu 

dřívější pozemkové evidence, 
� případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením jeho 

velikosti a příčiny, 
� datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala. [2] 
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4 Zeměměřická činnost 
 

        Přípravné práce, získání podkladů pro měření a zpracování naměřených dat jsou 
součástí zeměměřické činnosti. 

4.1 Přípravné práce a získání podkladů 

 
         Mezi přípravné práce pro vyhotovení geometrického plánu patří  získání podkladů na 
příslušném katastrálním úřadě. Katastrální území Uhlířov spadá pod správu katastru 
nemovitostí České republiky, kterou vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, 
Katastrální pracoviště Opava. 
  
       Katastrální pracoviště v Opavě poskytlo tyto podklady :  

� výměnný formát VFK  daného území, který  obsahoval katastrální mapu ve 
formě DKM,  seznam souřadnic bodů vyskytujících se  na zaměřovaném území, 

� přidělil číslo záznamu podrobného měření změn číslo 435 a nové poddělení 
parcely číslo 239/5, tyto údaje jsou evidovány v zakázce číslo PM 556/2011, 

� v dokumentaci  byly vyhledány podklady předchozí zeměměřické činnosti pro 
dané parcely tzn. záznam podrobného měření změn  ZPMZ  163 a náčrt 
místního šetření č. 63. 

 
 

Obr. č. 3 – Část náčrtu místního šetření č. 63 
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4.2 Rekognoskace terénu 

 
          V dané lokalitě katastrálního území  Uhlířov byla provedena rekognoskace terénu, 
byly vyhledány a zaměřeny identické body. Za identický bod byl zvolen bod geodetického 
základu 1400 0163 0002 (plast. m.), bod 1400 0063 0006 (roh domu), bod   1400 0063 
0016 (roh domu), bod    1400 0063 0174 (roh domu). Byl vyhledán zhušťovací bod   0009 
2605 2240 kostel (příloha č. 1). Na tyto body se provedlo připojení do S- JTSK. 

 
 

Obr. č. 4 – Informace o ZhB  
 

          Pomocný měřický bod 4001 (stanovisko) byl vhodně zvolen tak,  aby bylo vidět, jak 
na identické body, tak na  bod zhušťovací a na tři rohy zaměřované budovy, která se stala 
předmětem vyznačení do katastru nemovitostí.  Bod 4001 byl stabilizován kovovým 
hřebem. 
 

4.3 Identické body  
 
         Pro připojení měření na identické body platí, že zaměřované podrobné body musí být 
uvnitř kružnice se středem v polovině spojnice navzájem nejvzdálenějších identických 
bodů, jejíž poloměr je roven 3/4 délky takové spojnice.[2] 
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         Za identické body se volí body v okolí změny, zejména : 
 

� trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích katastrálních 
území nebo na hranicích pozemků, přednostně jsou-li na styku tří nebo více 
takových hranic,  

� lomové body na obvodu budov, popřípadě body na jiných trvalých předmětech 
obsahu katastrální mapy, lze-li předpokládat, že se jejich původní poloha 
nezměnila. 

� Je-li více použitelných identických bodů  volí se přednostně body co nejbližší 
zaměřované změně. [2]  
 

Tabulka č. 1 – Seznam souřadnic daných bodů 
 

Označení bodu Y[m] X[m] poznámka 
0009 2605 2240 503387.43 1093690.91 makovice kost. 
1400 0063 0006    501955.05 1092117.78 roh domu 
1400 0063 0016    501929.99  1092100. 06 roh domu 
1400 0063 0174    501875.60 1092141.68 roh domu 
1400 0163 0002    501899.07 1092178.08 plast. mezník 

 

4.4 Měřické pomůcky a software 

 
� TCR805 power v.č.:  847369 elektronický tachymetr, 5" dálkoměr, který 

umožňuje měřit do vzdálenosti 170 m bez optického hranolu s přesností  3 mm 
+ 2 ppm 

 
 

Obr. č. 5 – TCR 805 
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� stativ 
� odrazný hranol s výtyčkou Leica, 
� invarové pásmo s kovovou rukojetí délky 30m,  
� Program KOKEŠ grafický systém pro Microsoft verze 8.73.0.0, 
� Microsoft Word 2007 pro vytvoření dokumentu a zpracování textu. 

 

 
 

Obr. č. 6 – Odrazný hranol Leica 
 
 

4.5 Vlastní měření 

           
         Po centraci a horizontaci stroje nad pomocným bodem číslo 4001,  zadání zakázky a 
čísla stanoviska do hlavičky zápisníku stroje,  bylo provedeno samotné zaměření 
vybraných  bodů geodetického základu polární metodou - volné stanovisko. Invarovým  
pásmem byly změřeny obvodové stěny nové budovy (tzv. kontrolní oměrné). 

4.5.1 Polární metoda  

 
        Při použití polární metody, se určuje poloha zaměřovaných podrobných bodů 
polárními souřadnicemi. Polární souřadnice jsou vodorovný úhel (úhel mezi orientačním 
směrem a určovaným bodem) a délka (délka od stanoviska k určovanému bodu).  
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4.6 Kancelářské práce  

 
          Naměřené hodnoty z terénu byly z totální stanice TCR 805 importem převedeny do 
počítače ve formě zápisníku s příponou ASC.  Zápisník byl zkontrolován a v programu 
KOKEŠ následovaly výpočty z naměřených hodnot. Výpočty byly použity pro vyhotovení 
záznamu podrobného měření změn. 

4.6.1 Program KOKEŠ  verze 8.73.0.0/32 

         Program Kokeš je produkt české firmy Gepro. Systém je uživatelsky orientovaný na 
obor geodézie a na geoinformační systémy. Umožňuje současně zobrazovat rastrová a 
vektorová data v různých kartografických soustavách. Prvky dat mohou být doplněny 
různými informacemi a vazbou na externí databáze. Body mohou nést údaj o výšce, 
zobrazení je však vždy pouze dvou dimenzionální. Kokeš umožňuje práci především v 
těchto oblastech:  

• Tvorba a editace map velkých měřítek.  
• Digitalizace mapových podkladů, vytvářeni a grafickou editaci čarové kresby, 

vedení negrafických údajů k objektům digitalní mapy. Systém má efektivní 
prostředky pro vektorizaci rastrového obrazu.  

• Práci se seznamem souřadnic, řešení geodetických výpočtů a konstrukčních 
úloh, dávkové zpracování přímých měření v terénu včetně kódování.  

• Program poskytuje grafické výstupy všech formátů na běžných plotrech a 
tiskárnách. Systém je propojen s datovými bázemi vybudovanými v resortu 
geodézie a kartografie a poskytuje nástroje pro propojeni grafických a 
negrafických dat ve formě databázových souborů (DBF).  

• Řešení vlastních úloh či nadstaveb pomocí integrovaného makrojazyka nebo 
programovacího jazyka Kokeš BASIC.  

         Pro systém Kokeš je také vyvinuto množství nadstavbových modulů pro řešení 
konkrétních úloh. Např. modul Geplan, který zjednodušuje tvorbu geometrických plánů a 
generuje všechny tabulky, které plán obsahuje.  Pomocí modulů lze také provádět konverzi 
do jiných grafických formátů jako dgn, dxf nebo formátu pro program ArcInfo či  ArcView. 
[4] 
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5 Zpracování záznamu podrobného měření změn 
 

         Pro vyhotovení geometrického plánu bylo nutno vypracovat záznam podrobného 
měření změn. Ve zpracovaném ZPMZ byly zaznamenány veškeré výsledky měření a 
výpočtů spolu s náčrtem. 
 

5.1 Popisové pole 

 
        Popisové pole (příloha č.2) bylo vyplněno dle zásad a kritérií vyhlášky č. 26/2007 Sb. 
v platném znění. 

 
 

 
Obr. č. 7 -  Popisové pole ZPMZ 435 
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5.2 Zápisník naměřených hodnot  

 
        Zápisník (příloha č. 2)  

 

k.ú.Uhlířov 

ZPMZ č.435 

************************************************************** 

;ZAKÁZKA:zaměření budovy Uhlířov 
;MĚŘIL:Pavla.Dobrušová   
;PŘÍSTROJ:TCR805power  
;VÝR. Č.:  847369 
;DATUM:06.12.2011 
9999 
123456789 
14000435 
1 
3 
0 
2 
/ 
1       14004354001        0.000 
000926052240     0.000 0.000  399.9964    98.1578 
140000630006   19.067 0.000    54.1027    99.0235 
140000630016   19.134 0.000  173.0229  100.2331 
140000630174   64.748 0.000  276.0822    99.1841 
140001630002   70.324 0.000  317.2896    99.9608 
-1 
1              64.182 0.000  327.8570   98.7520 
2              51.820 0.000  329.1178   99.5873 
3              53.623 0.000  340.2670   99.1736 
/ 

-2 
*********************************************************************** 

Obr. č. 8 – Ukázka zápisníku 
 

5.3 Výpočetní práce 

 
         Pro zpracování dat ze zápisníku a výpočet polohy podrobných bodů zaměřených na 
přechodném stanovisku byla v programu KOKEŠ použita funkce  Výpočty – polární 

metoda-volné stanovisko. 

       Po spuštění funkce volné stanovisko se objevil vstupní dialog  tabulky, který  byl 
viditelný během celé doby výpočtu.  Do tabulky byly zadávány čísla orientací grafickým 
snímáním a vstupní hodnoty  přímo měřených hodnot  ze zápisníku -  směr a délka. 



Pavla Dobrušová: Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastrálním území Uhlířov 
 

2012    18 
 

 

Obr. č. 9 – Dialog tabulky volného stanoviska 

         V tabulce pod tlačítkem Nastavení byl nastaven samotný výpočet, tj. korekce 
měřených dat (kód kvality), nastavení střední chyby.  Po  stisknutí tlačítka Ok byla funkce 
ukončena a spočteno stanovisko číslo 1400 0435 4001. Výsledkem úlohy byl výpočet 
souřadnic stanoviska a orientační posun, do protokolu o výpočtu byly vypsány dosažené 
střední chyby, odchylky  a mezní odchylky pro kontrolu. Dále byly zadávány hodnoty 
naměřených směrů a délek pro podrobné body změny č. 1, 2 a 3. Výsledek se ukládá do 
protokolu o výpočtu.  Protokol o výpočtu (příloha č. 2) 
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Tabulka č. 2 – Ukázka výpočtu polární metodou 
volné stanovisko 
 Korekce měřených směrů 
  indexová chyba: není nastavena 
  kolimační chyba: není nastavena 
 Korekce měřených délek 
   vliv refrakce na délky: neuvažuje se 
  vliv nadmořské výšky na délky: neuvažuje se 
  vliv zobrazení na délky: neuvažuje se 
  vliv zobrazení na délky: neuvažuje se 

   orientační body 
   číslo bodu                  Y                      X           směr       v.délka    v_s       v_fi 
 0009 2605 2240   503387.43   1093690.91 399.9964g      0.00    0.00      399.9945g 
 1400 0063 0006   501955.05   1092117.78  54.1027g     19.07   -0.06          0.0172g 
 1400 0063 0016   501929.99   1092100.06 173.0229g    19.13    0.04      399.9841g 
 1400 0063 0174   501875.60   1092141.68 276.0822g    64.75    0.08          0.0005g 
 1400 0163 0002   501899.07   1092178.08 317.2896g    70.32    0.01          0.0105g 

   osnova vyrovnána aritmetickým průměrem 
   výpočet proveden MNČ 
   střední polohová chyba = 0.02; mezní 0.14 
   střední chyba or. posunu = 0.0077g 
   stanovisko: 501936.05 1092118.25 
   or. posun: 47.4573g 
  

polární metoda - zadání přímky (volné stanovisko) 
             číslo bodu                        směrník                Y                     X                Z      KK 
            1400 0435 4001              47.4573g       501936.05   1092118.25                 
  
   typ délek: 0 - vodorovná 

 
   podrobné body identické 
   číslo bodu            délka        směr              Y                      X           Z      KK 
 140004350001     64.18   327.8570g  501911.78   1092177.67                3 
 140004350002     51.82   329.1178g  501917.41   1092166.60                3 
 140004350003     53.62   340.2670g  501925.77   1092170.88                3 

   podrobné body 
    číslo bodu           délka        směr                 Y                  X           Z        KK 
 140000630006     19.07     54.1027g  501955.11   1092117.78                3     
 140000630016     19.13   173.0229g  501930.00   1092100.10                3 
 140000630174     64.75   276.0822g  501875.68   1092141.65                3 
 140000163000     70.32   317.2896g  501899.07   1092178.07                3 
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5.4 Kontrolní určení původních bodů a nových bodů 

         Funkce  Porovnání bodů v programu KOKEŠ vzájemně porovnává vybrané body 
seznamu souřadnic. Do dialogové  tabulky byly vyplněny body původní (identické body ze 
seznamu souřadnic ) a body k porovnání (tytéž body vypočtené pomocí polární metody 
z naměřených hodnot).  Automaticky byly propočítány souřadnicové odchylky, polohová 
odchylka, střední polohová odchylka a kód kvality. Zjišťování přesnosti bylo provedeno 
podle vyhlášky č. 26/2007 Sb. v platném znění (příloha č. 2) 

 

Obr. č. 10 – Dialog pro porovnání bodů  

 

Tabulka č. 3 – Ukázka porovnání bodů 
========Kontrolní určení původních bodů a nových bodů=========================== 
                   přesnost určení souřadnic podrobných bodů 
    číslo bodu                     Y                    X                  ∆y        ∆x        ∆ p        up     u_xy    2u_xy 
  1400 0063 0006    501955.05  1092117.78 
                                                                                  -0.06     -0.00     0.06      0.04    0.14      0.28 
  1400 0063 0006    501955.11  1092117.78     
  1400 0163 0002    501899.07  1092178.08 
                                                                                    0.00      0.01     0.02      0.01    0.14      0.28 
  1400 0163 0002    501899.07  1092178.07      
  1400 0063 0174    501875.60  1092141.68 
                                                                                    0.08      0.03     0.08      0.06    0.14      0.28 
  1400 0063 0174    501875.68  1092141.65     
  1400 0063 0016    501929.99  1092100.06 
                                                                                   -0.01     -0.04    0.04      0.03    0.14      0.28 
  1400 0063 0016    501930.00  1092100.10     
    střední chyby souřadnic: sx=0.02, sy=0.03 
    výběrová střední souřadnicová chyba sxy=0.03, mezní=0.15 
    střední odchylky v poloze up, které překročily hodnotu uxy 0.14 m: 0 (0%, povoleno max. 40%) 
    střední odchylky v poloze up, které překročily mezní hodnotu 2uxy 0.28 m: 0 (0%) 
    výběrová střední souřadnicová chyba 0.03 vyhovuje kriteriu 0.15 m 

 
!! DANÉ MĚŘENÍ LZE ZAŘADIT DO 3. TŘÍDY PŘESNOSTI MAPOVÁNÍ !! 
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5.5 Ortogonální metoda 

         Podrobný  bod změny číslo 4 byl spočten ortogonální metodou volné přímky v 
programu KOKEŠ.   Metoda je založena na výpočtu počátku orientované přímky a jejího 
směrníku na základě měřených staničení a kolmic na dané body. Danými body byly 
podrobné body změny číslo 1, 2, 3. Minimálně je možné zadat alespoň 2 různé body.  

         Výpočet byl proveden v dialogové tabulce, kde byly nastaveny kritéria přesnosti dle 
vyhlášky č. 26/2007 Sb. v platném znění  (příloha č. 2) 

 

Tabulka č. 4 – Ukázka výpočtu ortogonální metody 
 

volná přímka 
   číslo bodu         Y            X   staničení  kolmice 
---------------------------------------------------------------------------- 
 140004350001   501911.78   1092177.67      0.00     0.00 
 140004350002   501917.41   1092166.60     12.40     0.00 
 140004350003   501925.77   1092170.88     12.40    -9.40 
---------------------------------------------------------------------------- 
   odchylky transf.    vy          vx         up 
---------------------------------------------------------------------------- 
 140004350001        -0.00       -0.01       0.01 
 140004350002        -0.00        0.01       0.01 
 140004350003         0.01       -0.00       0.01 
   stř. poloh. chyba = 0.01; mezní 0.14 
   počátek v.p.: 501911.78 1092177.66 
   směrník v.p.: 170.0207g 
  
ortogonální metoda - zadání přímky (volná přímka) 
   číslo bodu               směrník        Y            X          Z      KK 
            *             170.0207g  501911.78   1092177.66                 
  
---------------------------------------------------------------------------- 
   podrobné body 
   číslo bodu   staničení   kolmice        Y            X          Z      KK 
---------------------------------------------------------------------------- 
 140004350004        0.00     -9.40  501920.15   1092181.93                3 

 
 

5.6 Kontrolní oměrné míry 

 

         Funkcí Kontrolní oměrné v programu KOKEŠ byly porovnány  délky vypočtené  ze 
souřadnic a měřené délky, postupným zadáváním bodů a oměrné míry. Při překročení 
mezního rozdílu by bylo vypsáno varovné hlášení. Měření kontrolní oměrné míry bylo 
provedeno pásmem v terénu a výpočtem ze souřadnic  bodů. (příloha č. 2) 
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Tabulka č. 5 – Výpočet kontrolní oměrné 

kontrolní oměrné 
   číslo bodu     ident. Y     ident. X        Z         KK 
              vypočtená[dm]   měřená[dk]     rozdíl    mezní rozdíl (2Ud) 
---------------------------------------------------------------------------- 
 140004350003    501925.77   1092170.88       3 
                       9.39                  9.40             -0.01           0.29 
140004350002    501917.41   1092166.60       3 
                     12.42               12.40                0.02          0.30 
 140004350001    501911.78   1092177.67       3 
                        9.39                9.40               -0.01          0.29 
 140004350004    501920.15   1092181.93       3 
                     12.40               12.40              -0.00          0.30 
 140004350003    501925.77   1092170.88        3 
    počet délek vyhovujících kritériu |dm-dk|<=2Ud : 4, tj. 100% 
   počet délek vyhovujících kritériu |dm-dk|<=Ud : 4, tj. 100% 
   celkový počet délek : 4 

 

5.7 Výpočet výměr parcel 

 
          Výměry parcel byly určeny  ze souřadnic souřadnicového systému S-JTSK 
lomových bodů přes funkci Výměry – body s nastavením, které odpovídá pravidlům pro 
výpočet výměr v rezortu ČÚZK. Zaokrouhlení souřadnic  a plochy na dvě desetinná místa, 
do záznamu o výpočtu byly zapisovány čísla bodů a jejich souřadnice a název plochy 
(parcelní číslo). Při výpočtu byl nastaven kód kvality výměry 3 (příloha č. 2). 
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Tabulka č. 6 – Ukázka výpočtu výměr parcely 

 

výpočet výměry 239/2 

   číslo bodu          Y           X    KK   oměrná 

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

   140000630002  501942.95  1092200.85  3 

   140000630001  501939.97  1092175.96  3     25.07 

   140004350003  501925.77  1092170.88  3     15.08 

   140004350004  501920.15  1092181.93  3     12.40 

   140004350001  501911.78  1092177.67  3      9.39 

   140004350002  501917.41  1092166.60  3     12.42 

   140004350003  501925.77  1092170.88  3      9.39 

   140000630001  501939.97  1092175.96  3     15.08 

   140001630005  501913.50  1092162.12  3     29.87 

   140001630001  501909.59  1092160.08  3      4.41 

   140001630002  501899.07  1092178.08  3     20.85 

   140000630272  501911.88  1092184.73  3     14.43 

   140000630002  501942.95  1092200.85  3     35.00 

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

   výměra = 752.69 m2 
 

5.8 Protokol o výpočtech 

 

       Kompletní protokol o výpočtech (příloha č. 2)  byl vyhotoven dle vyhlášky č. 26/2007 
Sb. v platném znění, obsahuje veškeré početní úlohy a metody, seznamy souřadnic, 
výpočty výměr, kontrolní výpočty, jméno vyhotovitele a datum zpracování. 
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6   Vlastní vypracování geometrického plánu 
 

 Geometrický plán obsahuje stav parcel před změnou a pozměně a má tyto náležitosti: 

6.1 Popisové pole GP  

 

 
Obr. č. 11 – Popisové pole GP pro ZPMZ 435 

6.2 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

         Do tiskopisu pro výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, který 
byl vypracován a upraven v programu Microsoft Word 2007 byly vyplněny čísla parcel, 
jejich výměry, druhy pozemku, způsob využití pozemku a způsob určení výměry (příloha 
č. 3). 

 

 

Obr. č. 12 – Ukázka výkazu GP č. 435-102/2011 
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6.3 Grafické znázornění návrhu změny  

         V programu Kokeš bylo vypracováno grafické znázornění dosavadního a nového 
stavu nemovitostí systémem pro tvorbu grafických podkladů  Expert- tables- GEPLAN. 
Systém Expert – tables – GEPLAN přesně definuje tvorbu grafických podkladů 
geometrického plánu, umožňuje urychlení kresby grafických dat podle daného nastavení 
parametrů, tak aby byly dodrženy zásady a kritéria stanovené vyhláškou č. 26/2007 Sb. 
v platném znění.  Nově vzniklá parcela číslo 239/5 byla znázorněna tlustou čárou, parcelní 
číslo bylo umístěno do oválu, rovněž byly vyznačeny změřené oměrné míry (příloha č. 3). 

 

 

 

Obr. č. 13 – dialog systému Expert 
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6.4 Seznam souřadnic nových bod

         Seznam souřadnic nových bod
grafickému znázornění návrhu zm
X , kód kvality a sdělení v

Tabulka 

Seznam souřadnic (S-JTSK) 

Souřadnice pro zápis do KN 

číslo bodu        Y                 X                 KK

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

        1      501911.78   1092177.67        3
        2      501917.41   1092166.60        3
        3      501925.77   1092170.88        3
        4      501920.15   1092181.93        3

6.5 BPEJ 

        Součástí GP bylo vypracování tabulky výkazu údaj
u změnou dotčené parcely č
 
       Kompletní geometrický plán 

Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastrálním území Uhlí
 

 

Obr. č.  14 – Návrh změny 

řadnic nových bodů  

řadnic nových bodů byl upraven do tabulky a vhodn
ění návrhu změny. Seznam tvoří čísla bodů  a souř
ělení v jakém je souřadnicovém systému (příloha č

Tabulka č. 7 – Seznam souřadnic nových bodů

 

 

íslo bodu        Y                 X                 KK 

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

1      501911.78   1092177.67        3            roh budovy 
2      501917.41   1092166.60        3                    „ 
3      501925.77   1092170.88        3                    „ 
4      501920.15   1092181.93        3                    „ 

 

 
ástí GP bylo vypracování tabulky výkazu údajů o BPEJ (viz. p

ené parcely číslo 239/1  byla uvedena bonita s kódem 56401. 

Kompletní geometrický plán (příloha č. 3). 

katastrálním území Uhlířov 

  26 

 byl upraven do tabulky a vhodně umístěn ke 
ů  a souřadnice v pořadí Y  a 
říloha č. 3).  

adnic nových bodů 

 o BPEJ (viz. příloha č. 3), neboť 
kódem 56401.  
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7 ZÁVĚR  
 
        Bakalářská práce se zabývala vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení 
budovy v katastrálním území Uhlířov. Byly provedeny tyto činnosti: vyhledání podkladů 
na příslušném katastrálním úřadu, zeměměřická činnost,  vyhodnocení naměřených údajů a 
následné zpracování geometrického plánu. 
 

        Geometrický plán a záznam podrobného měření změn obsahuje veškeré náležitosti a 
přílohy, které odpovídají vyhlášce č. 26/2007 Sb., kterou provádí zákon č. 265/1992 Sb., o 
zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 
164/2009 Sb. 

 

       Výsledkem bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 
budovy, na základě kterého se budova zaznamená do katastru nemovitostí. Geometrický 
plán byl součástí listiny.  
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