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Anotace

Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením rozestavěné budovy a následným 

vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území Břidličná. 

V první části je popisována teorie na téma - co je geometrický plán, jeho náležitosti 

a nezbytné podklady pro jeho vyhotovení. Ve druhé části je obsaženo samotné výpočetní 

a grafické zpracování naměřených dat. 

Klíčová slova

geometrický plán, vyznačení budovy, záznam podrobného měření změn, katastrální území, 

parcela, katastrální mapa. 

Summary

This bachelor thesis deals with the measurement of building followed by elaboration of 

survey sketch of the building in cadastral district Břidličná. The first part of the thesis is 

focused the theory on topic - what is a survey sketch, its requisites and necessary 

documents for its implementation. The second part contains graphical and computational 

elaboration of measured data. 
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geometrical plan, designation of the building, record of detailed measurement of changes, 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚGK - Český úřad geodetický a kartografický

DKM - digitální katastrální mapa 

DXF - vektorový grafický formát 

GP - geometrický plán 

k. ú. - katastrální území 

KM - katastrální mapa 

KN - katastr nemovitostí 

PBP - polohové bodové pole 

PM - podklady pro měření 

S-JTSK - systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

SGI - soubor geodetických informací 

SPI - soubor popisných informací 

s. s. - souřadnicový systém 

VKF - výměnný formát katastru 

ZPMZ - záznam podrobného měření změn
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ÚVOD 

Tématem mojí bakalářské práce je zpracování geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v katastrálním území Břidličná. Úkolem bakalářské práce bylo zaměření 

skutečného stavu rozestavěné budovy a následné vyhotovení geometrického plánu. Tento 

geometrický plán pak slouží primárně k zápisu rozestavěného rodinného domu do katastru 

nemovitostí za účelem získání úvěru od bankovních institucí a následným zřízením 

zástavního práva v jejich prospěch. V případě, že nedojde po dokončení stavby ke změně 

obvodu budovy, může tento geometrický plán sloužit také jako technický podklad pro 

vyhotovení kolaudačního rozhodnutí. Na základě kolaudačního rozhodnutí, geometrického 

plánu a čestného prohlášení vlastníka, že obvod budovy byl nezměněn, je možné provést 

změnu rozestavené rodinného domu na rodinný dům s číslem popisným. 

V první části se bakalářská práce zaměřuje na teorii na téma geometrického plánu, 

např. co je geometrický plán, historie geometrického plánu, druhy geometrických plánů, 

podklady pro jejich vyhotovení, náležitosti geometrického plánu, atd. 

V dalších částech bakalářské práce se popisuje samotný postup měření a metody při 

vyhotovování geometrického plánu pro rozestavěnou budovu, výpočetní zpracování

naměřených hodnot a grafické zpracování. 

Informace o lokalitě a budově 

Zaměřovaná budova se nachází v městě Břidličná v okrese Bruntál. Město 

Břidličná (před rokem 1950 bylo nazýváno Frýdlant nad Moravicí – něm. Friedlant), 

se nalézá v údolí na soutoku řeky Moravice a potoka Poličky, na rozhraní Nízkého 

a Hrubého Jeseníku, v Bruntálské vrchovině v nadmořské výšce 535 m. Celková 

katastrální plocha obce je 2570 ha, z toho orná půda zabírá pouze dvanáct procent. Kolem 

jedné třetiny výměry obce je zalesněná a přibližně jedna polovina výměry obce je porostlá 

trávou a část se využívá jako pastviny. 

Nemovitost se nachází v katastrální území Břidličná, kde státní správu katastru 

nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Bruntál.

http://www.cuzk.cz/kp/bruntal
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Měřické práce v terénu byly provedeny v listopadu roku 2013. Výsledný 

geometrický plán byl zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK. Grafické znázornění 

geometrického plánu bylo vyhotoveno v geodetickém programu GEUS a naměřené 

hodnoty zpracovány v programu GEUS a GEOMETR.

Obr. 1 Vymezení místa měření v okrese Bruntál
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2 HISTORIE 

Historii vzniku geometrického plánu můžeme zařadit do 18. století, do doby vlády 

císaře Josefa II, který dne 20. dubna 1785 vydal patent, jenž se stal prvním základním 

podkladem pro katastrální mapování na našem území. Bylo nařízeno, že všechny úrodné 

pozemky se uvnitř obce zaměří, zobrazí a určí jejich výměry s hrubým výnosem podle 

úrodnosti. Vznikem Josefského katastru se katastrální historie rozdělila na dvě etapy: 

- 1. etapa bez měření, trvající od roku 1022 (první požadavky na odevzdávání daní, které 

zavedl kníže Oldřich II.), jež znamenalo sdělování katastrálních údajů pouze ústně 

s odhadovanými katastrálními výnosy, 

- 2. etapa s měřením, které katastrální problematiku buduje na přesných základech. Toto 

období trvá od roku 1789 až do dnes a pokud nedojde k nějakým nečekaným událostem, 

pak zůstane tento stav nezměněn. [4]

Dalším zlomovým bodem v historii geometrického plánu bylo vydání rozkazu 

o pozemkové dani rakouským císařem Františkem I. z 23. prosince 1817.  Po přípravných 

pracích, které trvaly několik let, začal postupně vznikat stabilní katastr, který je pro svou 

vysokou kvalitu považován za podstatné dílo v zeměměřické historii. Jedinou 

nedokonalostí tohoto systému byla ta skutečnost, že nedocházelo k pravidelné aktualizaci 

katastrálního operátu a tím se stal docela brzy zastaralý. Přesto v účelové modifikaci 

je dodnes používaná podstatná část mapového fondu stabilního katastru. [3],[4]

Důležitým historickým mezníkem v historii geometrického plánu se stal revoluční 

rok 1848, kdy proběhlo osvobození rolníků. Důsledkem těchto změn bylo zrušení patentu 

z 26. května 1791, který neumožňoval rozmělňování rustikálního majetku. Od této chvíle 

mohl tedy kterýkoliv sedlák rozdělit svůj majetek a nemusel povinně předávat celý svůj 

majetek prvorozenému synovi. Tyto změny se projevily náhlým nárůstem nároků 

na změny v obsahu stabilního katastru. Další skutečností, která zásadně ovlivnila tuto 

dobu, byl prudký rozvoj silniční i železniční sítě v důsledku rychlého rozvoje průmyslu, 

čímž došlo k dalšímu dělení pozemků. Všechny tyto změny vstřebával stabilní katastr 

nedokonale a to i přes reambulanci katastru, která proběhla v roce 1869. [4]

Zásadním legislativním krokem k nápravě bylo vydání zákona č. 83/1883 říšského 

zákoníku z 23. května 1883, o Evidenci katastru daně pozemkové. To znamenalo, 

že katastrální operát se musí udržovat v souladu se skutečným stavem. Všichni držitelé 
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pozemků obdrželi opisy svých pozemnostních archů, aby tak byli přesně informováni 

o tom, jak je jejich majetek zapsán v katastru, a mohli stav těchto zápisů konfrontovat 

se zápisy ve veřejných knihách. Vyznačování pozemkových a stavebních parcel 

ve veřejných knihách se shodně s katastrálním operátem stabilního katastru stal podle 

přijatého zákona povinností. V rámci nařízené ohlašovací povinnosti si musely vzájemně 

pozemková kniha a stabilní katastr sdělovat jakoukoliv provedenou změnu. [4],[12]   

Právě v tomto okamžiku byl dán základ pro vznik geometrického plánu, a to 

z důvodů jednoznačného geometrického, polohového a rozměrového určení změny údaje 

ve stabilním katastru. Geometrický plán se začal modifikovat dle dobových okolností. 

Vznikají právní a technické předpisy upravující evidování nemovitostí. V první 

řadě to byl zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru, dále zákon č. 22/1964 Sb., 

o evidenci nemovitostí a v novodobé historii zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 

České Republiky (katastrální zákon). Spolu s těmito předpisy vznikaly i takové, které 

upravovaly přesnost, obsahové a formální náležitosti geometrického plánu v souladu 

s moderními technickými možnostmi a technologickými postupy (vyhlášky). [4],[12] 

V průběhu dalších let existence geometrického plánu docházelo ke změnám 

a vývoji terminologie i podoby vlastního plánu. Geometrický plán měl tak postupem času 

různá označení. Můžeme se setkat s názvy, např. situační plán, geometrický plán, 

geometrický polohový plán, geometrický situační plán, geometrický (polohopisný) plán, 

geometrický (výškopisný) plán, geometrický (oddělovací) plán, aj. Jednoduchý pojem 

geometrický plán vznikl v roce 1964 se vznikem evidence nemovitostí. [4]

Během této doby se neměnil jen název, ale zásadními změnami procházela i celá 

vizuální a grafická podoba geometrického plánu. Dřívější geometrické plány se všechny 

v originálech vyhotovovaly ručně v dokonalém kaligrafickém provedení. Kreslícím 

materiálem byly ručně třené tuše. Původní stav a konstrukční čáry se v grafické části 

znázorňovaly tence černě, nový stav červeně, konstrukční a oměrné míry modře a měřické 

přímky tečkovaně černě. Postupem doby se barevná škála omezila na dvoubarevnou linii –

červenou a černou barvu. Jednobarevné provedení geometrických plánu stanovila až 

směrnice č. 400/1975 – 22 pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic 

pozemků, ze dne 31. října 1975. Tato zásada byla převzata i současnou právní úpravou. [4]
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3 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je technickým podkladem, který je nedílnou součástí 

dokumentace, podle níž bývá proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li potřeba předmět 

zápisu promítnout do katastrální mapy, případně i bývá přílohou listin, kterými se zřizuje 

věcné břemeno k části pozemku. [1]

Geometrický plán je výsledkem zeměměřické činnosti a obsahuje grafické 

zobrazení změn u nemovitosti, která je předmětem zápisu do katastrální mapy. [8]

Geometrický plán je vyhotovován ve veřejném zájmu, proto musí být dobře čitelný, 

zřetelný a stálý. Geometrický plán musí být vyhotoven tak, aby svými náležitostmi 

a přesností odpovídal platným právním předpisům České republiky, což ověřuje a následně 

potvrzuje místně příslušný katastrální úřad. [5]

Geometrický plán je výsledkem geodetické činnosti, kterou může provádět fyzická 

nebo právnická osoba způsobilá vykonávat zeměměřickou činnost. 

3.1 Základní pojmy související s geometrickým plánem a zeměměřictvím  

V souvislosti s pochopením problematiky geometrických plánů a s ním spojených 

zeměměřických činností je nejprve nutno definovat nejdůležitější základní pojmy (pro lepší 

orientaci je abecedně uspořádáno):

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) – základní mapovací, určovací 

a oceňovací jednotka zemědělských půd, jejíž konkrétní vlastnosti vyjadřuje pětimístný 

číselný kód, ve kterém v pořadí 1. číslice určuje příslušnost ke klimatickému regionu, 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce, 4. číslice stanovuje 

kombinaci svažitosti pozemku a jeho expozice ke světovým stranám, 5. číslice vyjadřuje 

kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu [5],[6]

Budova – nadzemní stavba pevným základem spojená se zemí, je prostorově soustředěná 

a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí [5],[6],[7]

Číslo evidenční - označuje budovy a objekty, které slouží k prozatímnímu nebo občasnému 

bydlení (zahradní domky, chaty) [6],[7]
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Číslo popisné - číslo, kterým se označuje každá samostatná budova v obci (popřípadě 

soubor budov) trvalého charakteru (obytná, provozní, obchodní), která je oddělena od jiné 

budovy; části obce mohou mít samostatné popisné číslování budov [6],[7]

Definiční bod - slouží k polohovému určení nemovitosti, uvnitř katastrálního území 

se souřadnicemi S-JTSK [5],[6]

Druhy pozemků – závazně stanovená charakteristika účelu užívání pozemku: orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, vodní plochy, 

zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy [5],[7]

Extravilán – nezastavěná část obce (pozemková trať) [6]

Geometrický plán – technický podklad a neoddělitelná součást všech listin, podle nichž má 

být proveden zápis do katastru nemovitostí, potřebuje-li se předmět zápisu zobrazit 

do katastrální mapy [5],[6],[7]

Geometrické a polohové určení pozemku - Číselné vyjádření hranic pozemků a obvodu 

budov souřadnicemi v souřadnicovém systému S-JTSK nebo vyjádření určením tvaru 

a rozměrů (výsledky geodetických měření) zaznamenanými v měřických dokumentacích 

nebo grafické zobrazení v katastrální mapě [5]

Hranice pozemku - čára oddělující pozemky různých správních celků, územně 

technických jednotek, vlastníků a uživatelů [5]

Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) – integrovaný informační systém 

pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí, systém pro sběr, udržování, 

zpracování a poskytování informací v katastru nemovitostí [5],[6]

Intravilán – zastavěné části obce nebo plochy určené k zástavbě v obci (místní trať) [6]

Katastr - zobrazení a soupis pozemkového majetku, určený původně pro vyměření 

pozemkové daně [7]

Katastr nemovitostí – soubor údajů o nemovitostech zahrnující jejich geometrické 

a polohové určení; součástí katastru nemovitostí je i evidence vlastnických a jiných práv 

k nemovitostem a evidence vlastníků a jiných oprávnění [6],[7]

Katastrální mapa – závazné státní mapové dílo velkého měřítka obsahující body bodového 

pole, polohopis a popis, které zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které 

tvoří předmět katastru nemovitostí; pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem 

svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhu 

pozemků, budovy se zobrazují průnikem a průmětem svého vnějšího obvodu [5],[6]
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Katastrální operát - tvoří soubor geodetických informací, soubor popisných informací, 

souhrnné přehledy o půdním fondu, dokumentace výsledků šetření a měření a dále sbírka 

listin [6],[7]

Katastrální území - technická územní jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený 

a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí; v katastru nemovitostí 

je označeno šestimístným číselným kódem jednotného statistického číselníku [5],[6]

Kvalita výměry – údaj označující způsob a přesnost výpočtu výměry parcely; vyjadřuje 

se číselným znakem v souboru popisných informací katastru nemovitostí, v popisném poli 

a výměrové části geometrického plánu: 

2 = výměra vypočtená ze souřadnic S – JTSK 

1 = výměra vypočtená z přímo měřených měr nebo z místních souřadnic 

0 = výměra vypočtená graficky, tzn. planimetricky, z měr odměřených z mapy [5],[7],[9]

Mapové podklady geometrického plánu – geometrický základ zobrazující prostor 

geometrického plánu; tvoří jej katastrální mapa a ve stanovených prostorech její číselné 

vyjádření; pokud právní vztahy k nemovitostem nejsou dosud vyznačeny v katastru 

nemovitostí, použije se jako další podklad mapa bývalého pozemkového katastru, případně 

operáty jiných pozemkových evidencí [5],[6]

Nemovitost - pozemek a stavba spojena se zemí pevným základem. Předmětem katastru 

nemovitostí jsou pouze pozemky, nadzemní budovy spojené se zemí pevným základem, 

byty a nebytové prostory [5],[6],[7]

Ověření geometrického plánu - zeměměřická činnost, kterou podle zákona o zeměměřictví 

úředně oprávněný zeměměřický inženýr ověřuje, zda výsledek zeměměřických činností 

využívaných ve veřejném zájmu pro účely katastru nemovitostí, pro účely vedení státního 

mapového díla a pro účely výstavby, odpovídá svými náležitostmi a přesností právním 

předpisům [5]

Parcela – pozemek, který je geometricky určen, vyznačen v katastrální mapě a označen 

parcelním číslem [7]

Parcelní číslo – číslo, kterým je parcela označena ve všech částech katastrálního operátu; 

ze zákona je závazným údajem katastru nemovitostí sloužící (spolu s názvem katastrálního 

území) k lokalizaci, identifikaci a individualizaci parcely [7]

Potvrzení geometrického plánu - potvrzení, které ve své působnosti vyznačuje katastrální 

úřad na geometrických plánech na znamení souhlasu s očíslováním nově geometricky 
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a polohově určených pozemků a po provedení kontroly, jejímž cílem je zjistit, že na plánu 

nejsou zjevné závady, které by odporovaly prováděcímu předpisu platného katastrálního 

zákona [1],[5]

Pozemek – přirozená část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní 

správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí držby, hranicí vlastnickou, 

hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků [7]

Půdní fond - souhrn zemědělské i nezemědělské půdy ve státě [6]

Soubor geodetických informací (SGI) – zahrnuje katastrální mapa, která je státním 

mapovým dílem a obsahuje body bodového pole, polohopis a popis; ve stanovených 

územích má podobu číselného vyjádření (obsahuje seznam souřadnic všech lomových 

bodů, kresby obsahu mapy a předpis kresby) [5],[6],[7]

Soubor popisných informací (SPI) – zahrnuje informace a údaje o katastrálních územích, 

o parcelách, o budovách, o vlastnících a jiných oprávněných a o právních vztazích 

a právech a dalších skutečnostech [5],[6],[7]

Souřadnicový systém – je přesně dán referenční a zobrazovací plochou, fyzickou 

trigonometrickou sítí, její konfigurací a jejím měřením a vyrovnáním [5]

Vlastník – subjekt, který nabyl zákonným způsobem vlastnické právo ke konkrétní 

nemovitosti a je na základě příslušné právní listiny veden jako vlastník v katastru 

nemovitostí [5],[6]

Výměnný formát dat – formát digitálních dat, prostřednictvím něj katastrální úřady 

předávají nebo přebírají data ISKN o objektech katastru nemovitostí [6]

Výměra parcely – vyjádření plošného obsahu průmětu hranic pozemku do zobrazovací 

roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického 

určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry; výměra je evidována s přesností 

danou metodami, kterými byla určena, jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy 

k pozemku [6],[7]

Zeměměřictví – souhrn geodetických a kartografických činností, včetně technických 

činností v katastru nemovitostí [5],[6]

Zeměměřické činnosti - jsou činnosti vyjmenované v zákoně č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví (např. vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků), 

které jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby 
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3.2 Právní předpisy související s geometrickým plánem a zeměměřictvím

Základní právní úprava na tomto úseku je představována několika na sebe 

navazujícími právními předpisy. V souvislosti s vypracováváním geometrického plánu 

a s tím spojených činnostech, je nutné dodržovat platné právní předpisy České republiky. 

Veškeré níže uvedené právní předpisy pomáhají při procesu vyhotovení 

geometrických plánů a svým obsahem zabezpečují jednotnost zpracování, zajišťují 

obsahové a formální náležitosti a také přesné využití geometrických plánů. Jedná se o tyto 

nejdůležitější právní předpisy:

 zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále „zeměměřický 

zákon“) 

 zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, který byl s účinností od 01. ledna 2014 nahrazen 

zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (dále „katastrální 

zákon“)

 zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění 

pozdějších předpisů 

 vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou 

se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením 

 vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 26/2007 Sb., kterou 

se 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, ve znění pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), 

která byla s účinností od 01. ledna 2014 nahrazena vyhláškou ČÚZK č. 357/2013 

Sb., o katastru nemovitostí (dále „katastrální vyhláška“)

 vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., 

o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, která byla s účinností 

od 01. ledna 2014 nahrazena vyhláškou ČÚZK č. 358/2013 Sb., o poskytování 

údajů z katastru nemovitostí.
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Výše uvedené zákony jsou pouze demonstrativním výčtem nejdůležitějších 

právních norem, které jsou zasazeny do právního řádu České republiky a regulují oblast 

katastrální a zeměměřickou. Kromě těchto právních předpisů, je nutné dodržovat i další 

právní normy obecnějšího charakterů, jejichž neznalost se však může stát důvodem, kvůli 

kterému není možné geometrický plán využít zamýšleným způsobem. Z těch 

nejvýznamnějších je třeba uvést občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o vlastnictví 

bytů, zákon o územním plánování a stavebním řád (stavební zákon), zákon 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), exekuční řád, občanský soudní řád, 

privatizační předpisy, restituční předpisy a mnoho dalších. [11]

3.3 Účel a použití geometrického plánu  

Podle § 73 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

se geometrický plán vyhotovuje zejména pro tyto účely: 

a) změna hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky – např. 

v případech, kdy její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely, která 

je již zobrazena v katastrální mapě

b) rozdělení pozemku - např. při daru nebo prodeji části pozemku jiné osobě, při záboru 

části pozemku pro investiční výstavbu, při vyvlastňování pozemků ve veřejném zájmu

c) změna hranice pozemku - např. při vyrovnání nesporné hranice pozemků mezi 

sousedy, popřípadě pro změnu rozhraní způsobu využití pozemku 

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru s výjimkou 

drobných staveb - vyznačení nové budovy, která je předmětem evidování v katastru 

nemovitostí a přiděluje se jí popisné nebo evidenční číslo nebo pro vyznačení změny 

jejího vnějšího půdorysného ohraničení (např. pro vydání kolaudačního rozhodnutí) 

nebo vyznačení nové budovy, která je předmětem evidování v katastru nemovitostí 

a popisné nebo evidenční číslo se jí nepřiděluje nebo změny jejího vnějšího 

půdorysného ohraničení, jde-li o budovu, která není příslušenstvím jiné budovy 

evidované v katastru nemovitostí na téže parcele vyznačení rozestavěné budovy 

v katastru nemovitostí (např. v případě žádosti o poskytnutí úvěru peněžním ústavem)

e) určení hranic nových pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich 

výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu - tj. v případech, kdy 
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výsledky pozemkové úpravy nejsou bezprostředně využity k obnově katastrálního 

operátu, např. pro jejich malý územní rozsah

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

např. jde-li o pozemek nezobrazený v katastrální mapě, který byl dříve sloučen 

do většího půdního celku

g) oprava geometrického a polohového určení nemovitosti

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku – jedná se o grafické vyjádření 

rozsahu práva, omezující vlastníka pozemku ve prospěch jiného - rozsah věcného 

břemene bude vyznačen v grafické části geometrického plánu, do katastrální mapy 

se však nezakresluje [1]

3.4 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Jednotně stanovený obsah geometrického plánu je povinný a je přesně nadefinován 

§ 78 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tímto by mělo být 

zabezpečeno, aby geometrický plán obsahoval nejen všechny údaje, které jsou nezbytné 

pro vyhotovení příslušné právní listiny o nemovitostech, ale aby byly zaznamenány 

i veškeré další skutečnosti potřebné pro vedení katastru nemovitostí (geometrické 

a polohové určení nemovitostí, údaje o parcele a o její výměře, o druhu pozemku, způsobu 

využití pozemku, o katastrálním území, o bonitované půdně ekologické jednotce daného 

zemědělského pozemku, návaznost na evidenci právních vztahů k nemovitostem apod.).

Cílem geometrického plánu je grafické a číselné vyjádření skutečného stavu před 

změnou tzv. dosavadní stav a po změně tzv. budoucí stav. Geometricky plán má základní 

formát A4. Náležitosti geometrického plánu jsou popsány v následujících kapitolách. [1]

3.4.1 Popisové pole 

Obsahuje základní informace o geometrickém plánu na předepsaném tiskopise. 

Umísťuje se vždy ve spodní části základního formátu geometrického plánu. 
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V popisovém poli se uvádí tyto údaje: 

- účel, pro který se geometrický plán vyhotovuje

- údaj o vyhotoviteli geometrického plánu (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště 

fyzické osoby, nebo adresa a jméno sídla podnikání - fyzické či právnické osoby)

- číslo geometrického plánu, které je složeno z čísla ZPMZ, čísla evidence zakázek 

vyhotovitele geometrického plánu a rok vyhotovení

- jakým předepsaným způsobem byly označeny nové hranice pozemků v terénu

- označení místa (název okresu, obce a katastrálního území)

- označení mapového listu katastrální mapy, popř. pokud se jedná o mapu v digitální 

či digitalizované podobě se uvádí místo mapového listu DKM nebo KMD, případně 

K-MD.

- informace o ověření geometrického plánu úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem (podpis a razítko)

- informace o potvrzení souhlasu katastrálního úřadu s očíslováním parcel 

na geometrickém plánu.

- poučení pro objednatele geometrického plánu o tom, že dělit nebo scelovat 

pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou 

stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením. [2]    

Obr. 2 Vzor popisového pole
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3.4.2 Grafické znázornění

Základem grafické znázornění geometrického plánu je katastrální mapa, do které 

se ve vhodném měřítku, zřetelně a čitelně zaznačí dosavadní a nový stav. Vyhotovuje 

se jednobarevně, v černobílém provedení. Současný stav katastrální mapy je zakreslen 

tenkou plnou černou čárou a přerušovanou čárou jsou zobrazeny právní vztahy 

k nemovitostem. Nový stav hranic se vyznačuje tlustou černou čárou. Nová parcelní čísla 

a označení dílů mají velikost 2 až 3 mm. Nová parcelní čísla se zvýrazní oválem a parcelní 

čísla z mapových podkladů jsou zaznačena v kulatých závorkách. Označení dílů parcel 

se provádí pomocí písmen malé abecedy. Pokud se slučuje do nové parcely celá dosavadní 

parcela, tak se označení pomocí písmen malé abecedy nepoužije a ve výkazu dosavadního 

a nového stavu se ve sloupečku „označení dílu“ uvede „celá“. 

Neplatný stav hranic pozemků se ruší dvěma krátkými plnými čarami, 

vyznačenými kolmo k rušené čáře. Parcelní čísla a mapové značky, které se ruší, 

se podélně škrtnou tenkou čárou. Zanikající slučka se zruší dvěma tenkými plnými čárami 

rovnoběžně s čárou, na níž slučka leží. Slučka, která leží na vnitřní kresbě, která se ruší, 

se neškrká. Pokud není grafické znázornění orientováno k severu, vyznačí se sever šipkou 

o délce 20 mm a před ní se uvede písmeno „S“. Délky mezi lomovými body nových hranic 

se vyznačí, a pokud není možno tuto délku zaměřit, pak se vypočtená délka ze souřadnic 

uvede v kulaté závorce. [2]

Obr. 3 Vzor grafického znázornění geometrického plánu [2]
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3.4.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí porovnává údaje 

o dosavadním a novém stavu parcel katastru nemovitosti. Dosavadní stav obsahuje výlučně 

údaje podle aktuálního (platného) stavu katastru nemovitostí, tedy parcelní čísla, výměry 

parcel, druh a způsob využití daných pozemků. Nový stav vyjadřuje stav po změně, kdy 

součet výměr nových parcel je shodný se součtem výměr dosavadního stavu. Rozdíl 

je možný pouze v případě zjištěné chyby v katastru nemovitostí nebo v případě změny 

výměry parcely výpočtem s vyšším kódem kvality výměry nebo v případě, že se jedná 

o rozdíl vzniklý zaokrouhlením výměr. Součástí zaznamenání nového stavu je také 

i porovnání se stavem evidence právních vztahů, přičemž ke všem nově oddělovaným 

parcelám se přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách 

a označení dílů parcel podle evidence právních vztahů, které budou dalším podkladem 

pro sepsání listin. [2]

Obr. 4 Vzor výkazu dosavadního a nového stavu

3.4.4 Seznam souřadnic

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních 

bodů. Nové body je možno uvádět jen vlastním číslem a body dané předchozím ZPMZ 

se mohou uvádět ve zkrácené podobě, kde na prvním místě je číslo příslušného ZPMZ 

a za pomlčkou se nachází vlastní číslo bodu. V seznamu se uvádějí dvojí souřadnice, 

a to souřadnice pro zápis do katastru nemovitostí a souřadnice určené měřením. Souřadnice 

bodů jsou uvedeny v pořadí Y a X, dále je uváděn kód kvality a poznámka o druhu 

stabilizace. 
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V lokalitách, kde je určení v S-JTSK stanoveno katastrálním úřadem jako povinné, 

se uvádějí souřadnice v S-JTSK. Nejsou-li souřadnice určeny v systému S-JTSK, uvádějí 

se v místním systému. Za nadpisem Seznam souřadnic se uvede druh použitého 

souřadnicového systému.

Seznam souřadnic se umístí na vhodné přehledné místo geometrického plánu poblíž 

grafického znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. Podle potřeby 

pak může být seznam souřadnic doplněn o stručnou poznámku (např. o způsobu označení 

jednotlivých bodů v terénu, pokud není u všech těchto bodů stejný). [2]

Obr. 5 Vzor seznamu souřadnic (S-JTSK)

3.4.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách k parcelám 

nového stavu 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu se vyhotovuje pouze v oblastech, 

kde jsou tyto údaje u příslušného katastru evidovány. V oblastech kde evidovány nejsou, 

lze údaje přiřadit dle podkladů uložených u katastrálního úřadu. BPEJ se vztahuje 

k zemědělským pozemkům, je vyjádřen číselným pětimístným kódem, ten vyjadřuje hlavní 

půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy 

a její ekonomické ohodnocování. [2]

Obr. 6 Vzor výkazu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách k parcelám nového stavu
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3.5 Vyhotovování geometrického plánu 

Podle ustanovení § 78 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, se geometrický plán se vyhotovuje způsobem, který zaručí jeho zřetelnost, 

dobrou čitelnost, stálost a schopnost reprodukce. Geometrický plán se zpracovává 

na předepsaných jednotných tiskopisech katastrálního úřadu nebo jako tiskový výstup 

z počítače, který je obsahově shodný a úpravou přiměřený tiskopisu katastrálního úřadu.

Geometrický plán má předepsaný základní formát A4 a vyhotovuje se jen po jedné 

straně podložky. Pokud je geometrický plán větších rozměrů, tak se do základního formátu 

skládá tak, aby složení žádným způsobem nebránilo prohlížení jednotlivých částí 

geometrického plánu po jeho spojení s listinou. Skládá-li se geometrický plán z více listů 

nebo archů, pak se tyto spolu pevně spojí a následný spoj se překryje přelepkou, na které 

se na zadní stranu otiskne razítko ověřovatele tak, aby razítko bylo zčásti na nálepce 

a zčásti na geometrickém plánu samém. [1]

Vyhotovitel geometrického plánu zajistí na místně příslušném katastrálním úřadě 

potřebné údaje a podklady pro přesné zpracování geometrického plánu dle zakázky. 

Katastrální úřad přidělí položku měření a číslo ZPMZ, také v případě potřeby přidělí parcelní 

čísla nových parcel a čísla bodů PPBP, pokud budou zřizovány. Dále katastrální úřad 

ve stanoveném rozsahu bezplatně poskytne požadované podklady ve výměnném formátu nebo 

ve formě rastrových dat nebo listinných kopií. 

Samotný výkon realizace zakázky (měření v terénu, zpracování geometrického plánu, 

atd.) se řídí podle platných právních předpisů a norem. V katastrální mapě není možné bez 

geometrického plánu zobrazit předmět katastru nemovitostí. Zasahuje-li předmět katastru 

nemovitostí do více katastrálních území, vyhotoví se samostatný geometrický plán pro každé 

území (pokud nerozhodne katastrální úřad jinak).

3.6 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Mezi, vyhláškou stanovené, závazné podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

patří údaje souboru popisných informací (SPI) a souboru geodetických informací (SGI). 
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3.6.1 Soubor geodetických informací

Soubor geodetických informací (SGI) představuje katastrální mapu, která je důležitým 

a právně závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, jejímž obsahem jsou body 

polohového bodového pole, polohopis a popis.

Obsah katastrální mapy:

a) body polohového bodového pole - zahrnují trvale stabilizované a signalizované body, 

včetně přidružených bodů u trigonometrických a zhušťovacích bodů

b) 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 (např. osa kolejí, most). U map 

vedených ve formě DKM a KMD je obsahem také vymezení rozsahu věcného 

břemene k části pozemku

c) popis katastrální mapy je tvořen: 

- uvnitř mapového rámu jsou umístěna parcelní čísla, čísla hraničních znaků na státní 

hranici, čísla bodů polohového bodového pole, místní a pomístní názvoslovím 

a mapové značky 

- vně mapového rámu jsou tyto údaje -  název katastrální mapy, označení mapového 

listu a údaje o jeho poloze ve správním členění státu, údaje o souřadnicovém 

systému, údaje o vzniku katastrální mapy, měřítko, atd. [1]

Formy katastrální mapy:

a) digitální katastrální mapa DKM – je definována jako katastrální mapa vyhotovena 

ve formátu S–JTSK při obnově katastrálního operátu novým mapováním, na pokladně 

výsledků pozemkových úprav, přepracováním souborů geodetických informací nebo 

převodem číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK

b) analogová katastrální mapa – mapa na plastové fólii.  Je vyhotovená s přesností 

a v zobrazovací soustavě stanovené v době jejího vzniku

c) katastrální mapa digitalizovaná – vyhotovená v S-JTSK (KMD), vzniká 

přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému Gustenberk nebo Sv.Štěpán 

do digitální formy 



Jaromír Němec: Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Břidličná

2014                                                                                                                                    26

d) katastrální mapa digitalizovaná - vyhotovená v S-SK (KM-D), je forma katastrální 

mapy vyhotovena podle dřívějších předpisů v souřadnicovém systému gusterberském 

nebo svatoštěpánském [1]

3.6.2 Soubor popisných informací

Soubor popisných informací (SPI) je obsažen v lokálních počítačových sítích přímo 

na místně příslušných katastrálních úřadech a také je veden v centrální databázi ČÚZK 

v Praze. Zahrnuje tyto základní údaje: 

a) výpis z katastru nemovitostí

b) informace o vlastnících (spoluvlastnících) a jiných oprávněných osobách, s údaji 

o právních vztazích k nemovitostem, 

c) informace o parcelách katastru, 

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

e) informace o vodních dílech, 

f) informace o územních jednotkách, 

g) informace o územních jednotkách, které zahrnují seznamy okresů, seznamy obcí, 

seznamy katastrálních území, seznam části obcí a úhrnné hodnoty druhů pozemků. [1]

3.6.3 Další podklady pro vyhotovení geometrického plánu

Mezi další podklady pro vyhotovení geometrického plánu, podle katastrální 

vyhlášky, patří: 

a) záznam podrobného měření změn (ZPMZ), 

b) mapa bývalého pozemkového katastru a další grafické vyjádření s nemovitostmi 

a s příslušnými údaji, které jsou obsažené ve veřejných knihách, dřívějších 

pozemkových evidencí a operátů, pokud už ovšem nejsou obsaženy v souboru 

popisných a souboru geodetických informací, anebo pokud mají vyšší grafickou 

přesnost než katastrální mapa, 

c) údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech 

podrobného polohového bodového pole, 

d) údaje o bonitované půdně ekologické jednotce (BPEJ) v elektronické podobě nebo 

jako kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů [1],[2]
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3.7 Záznam podrobného měření změn 

Záznam podrobného měření změn je dalším podkladem pro vyhotovení 

geometrického plánu. Zpracovává se pro zápis změn údajů evidovaných do SGI a SPI 

katastru nemovitostí a je přímo spojen s měřením v terénu. Vyhotovuje se při změně 

polohového i geometrického určení nemovitostí, při změně hranice parcel a budov, 

při opravě chyb v katastru, atd.  ZPMZ má tyto náležitosti: 

a) popisové pole

b) náčrt 

c) zápisník

d) protokol o výpočtech

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel

f) návrh zobrazení změny

g) údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 

hranic [1],[2]

3.7.1 Popisové pole 

Věcný a formální obsah popisového pole je přesně vymezen tiskopisem 

katastrálního úřadu. Náležitosti popisového pole jsou následující: zpracovatel, jméno 

osoby, která provedla měření, den, kdy bylo provedeno měření, číslo geometrického plánu, 

rok vzniku ZPMZ, číslo záznamu, označení měřícího přístroje, katastrální území, obec, 

dotčený katastrální úřad a katastrální pracoviště, číslo katastrálního území, parcely kterých 

se změna týká, způsob stabilizace nových hranic, souřadnicový systém, list katastrální 

mapy, důvod změny. 

Pod popisovým polem se uvádí tento text: „S průběhem a trvalým označením 

nových navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:“. Za textem je pak 

nutné uvést jméno a příjmení osoby, která byla seznámena s průběhem a označením hranic

pozemků, místo měření - název obce a datum seznámení s průběhem a označením hranic 

pozemků. Dál se uvádí seznam příloh a popřípadě i upozornění o návrhu opravy 

geometrického a polohového určení pozemku.
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Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné 

číselné řadě v rozsahu 0001 až 9999. [2]

Obr. 7 Vzor popisového pole záznamu podrobného měření změn

3.7.2 Náčrt

V náčrtu jsou obsaženy zákresy bodů geometrického základu (s označením 

identických bodů použitých pro zobrazení změny), měřická síť, rám s označením listů 

katastrální mapy, dosavadní a nový stav polohopisu, způsob označení hranic (s rozlišením 

druhu ohrazení a oplocení), parcelní čísla a mapové značky druhů pozemků, značky budov 

a oměrné a jiné kontrolní míry, popř. další související údaje obsahu katastru (způsob 

využití nebo ochrany nemovitosti apod.). V případě zaměřovaných budov, pakliže mají 

pro zaměření změny význam, je vhodné uvést jejich popisné nebo evidenční číslo, typ 

a způsob jeho využití (jsou-li tyto údaje známy).

Náčrt se vyhotovuje v takovém měřítku, aby byly dobře viditelné a čitelné všechny 

údaje, popřípadě se využije detailů ve větším měřítku. Ke prospěchu věci je, pokud jsou 

v náčrtu vyobrazeny skutečnosti nad rámec stanoveného obsahu a je-li zde důležitý obsah 

zvýrazněn (např. měřická síť zvýrazněna červeně, budovy šrafováním), musí však být vždy 

zachována čitelnost náčrtu.

Nelze-li náčrt orientovat shodně s katastrální mapou, vyznačí se orientace k severu.

Náčrt má základní formát A4 a jeho náležitosti jsou obdobné jako u náležitostí grafického 

znázornění geometrického plánu. [2]
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Obr. 8 Vzor náčrtu [2]

3.7.3 Zápisník 

V zápisníku jsou zaznačeny čísla bodů geometrického základu měření, identických

bodů, kontrolních a nových bodů, měřené hodnoty určující jejich polohu, dále změřené 

údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů, případně pak 

i další měřené kontrolní údaje. [2]

3.7.4 Protokol o výpočtech

Podle povahy změny, která se provádí, se v protokolu o výpočtech uvedou tyto 

následující údaje:

- seznam bodů polohopisu katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových 

podrobných bodů a výměr 

- seznam souřadnic bodů geometrického základu měření, 

- porovnání dosažených výsledků, mezivýsledků s mezními hodnotami

- údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, 
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- 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]

3.7.5 Výpočet výměr parcel

Ve výpočtu výměru parcel je obsaženo číslo parcely, její celková výměra, rozdělení 

parcely a pak výpočet výměr těchto nově rozdělených parcel. Uvádí se kód způsobu určení 

výměry a celkový součet nově rozdělených parcel, by se měl rovnat výměře dosavadní 

parcely nebo by neměla být překročena povolená odchylka. Rozdíl je možný pouze 

v případě zjištěné chyby v katastru nemovitostí nebo v případě změny výměry parcely 

výpočtem s vyšším kódem kvality výměry nebo v případě, že se jedná o rozdíl vzniklý 

zaokrouhlením výměr. Výpočet výměr dále obsahuje číslo zakázky, katastrální území, 

jméno vyhotovitele a datum zpracování. 

Výměra se určuje dvěma nezávislými výpočty, nejedná-li se o digitální nebo 

digitalizovanou mapu, u kterých se provede pouze jeden výpočet a zkontroluje 

se porovnáním s výměrou celé parcely. [2]

Obr. 9 Vzor výpočtu výměr parcel
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3.7.6 Návrh zobrazení změn

Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a je tvořen změnovými daty 

ve výměnném formátu. Ke změněným bodům se uvádí souřadnice polohy a souřadnice 

obrazu, které se od sebe z důvodu dané změny mohou lišit, a to u katastrální mapy          

v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou. U analogové mapy se návrh 

zobrazení změny vyhotoví na nesrážlivé a průsvitné podložce. Tento návrh obsahuje údaje 

o čísle geometrického plánu, katastrální území, mapový list a měřítko katastrální mapy 

a podle povahy změny a formy identické body nebo značky čtvercové souřadnicové sítě, 

zaměřené lomové body navrhovaných hranic a vytyčených dosavadních vlastnických 

hranic pozemku a hranic věcného břemene.

Návrh zobrazení změny přizpůsobením mapy se použije, pokud: 

- změna nenavazuje na dosavadní hranice parcel, 

- bod na dosavadní hranici pozemku, ze kterého nová hranice při dělení pozemku 

vychází (dále jen "bod napojení"), je v katastru evidován s kódem kvality 3, 

- bod napojení je vloženým bodem do dosavadní hranice mezi navazující kontrolní body 

v katastru evidované s kódem kvality 3, 

- dosavadní geometrické a polohové určení lze zpřesnit, a to zpřesněním souřadnic bodu 

napojení bez zpřesnění navazujících kontrolních bodů [2]

3.8 Ověření geometrického plánu 

Konečný výsledek zeměměřické činnosti, tj. vypracovaný geometrický plán musí 

být ověřen, že byl zpracován dle platných právních předpisů. Ověřovatel vyznačí své 

ověření na všech stejnopisech v popisovém poli geometrického plánu předepsaným 

způsobem, a to svým podpisem, datem ověření a číslem evidence ověřovaných výsledků. 

Dále je ještě připojen otisk razítka. [1]

Ověření může provést pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který 

odpovídá za odbornou úroveň geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti 

a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.
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3.9 Potvrzení geometrického plánu

Pro úplné ukončení celého procesu, musí být každý geometrický plán potvrzen.

Ověřovatel geometrického plánu musí písemnou formou na jednotném předepsaném 

tiskopise úřadu požádat příslušný katastrální úřad o jeho potvrzení, tzn., že geometrický 

plán bude opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu s očíslováním parcel podle 

údajů katastru nemovitostí. Potvrzení se provede doložkou umístěnou v popisovém poli 

geometrického plánu „Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel“.

Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu jsou nejméně tři stejnopisy 

geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. Jeden stejnopis geometrického 

plánu a záznam podrobného měření změn se ponechá na katastrálním úřadu pro další 

využití, ostatní stejnopisy geometrického plánu se vrátí ověřovateli. 

Katastrální úřad zkontroluje správnost a úplnost všech náležitostí geometrického 

plánu a jeho příloh.  Přezkoumá správnost dosavadního i nového stavu údajů katastru 

nemovitostí, dále zkontroluje, zda plán vychází z výsledků zeměměřických činností 

v terénu, zda ověřovatel geometrického plánu je skutečně nositelem úředního oprávnění 

a je zapsán v seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů a jestli je v době 

ověřování toto úřední oprávnění platné.

Pokud katastrální úřad neobjeví žádné nedostatky, potvrdí geometrický plán. 

Potvrzení provádí pověřený zaměstnanec katastrálního úřadu uvedením svého jména, 

otiskem kulatého razítka, datem, číslem řízení a svým podpisem. Pokud byly během 

kontroly zjištěny nedostatky, katastrální úřad geometrický plán nepotvrdí a vrátí 

jej ověřovateli s písemným odůvodněním. Po opravě geometrického plánu posílá 

ověřovatel novou žádost o potvrzení. [1]
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4 VLASTNÍ MĚŘENÍ – praktická část 

Praktická část této bakalářské práce se týká vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Břidličná. Zaměřovaná budova se nachází přímo 

ve městě Břidličná, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad 

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál. Mapa v k.ú. Břidličná je vedená 

v souboru geodetických informací (SGI) ve formátu DKM. 

Obr. 10 Vymezení lokality – vlastní měření 

4.1 Podklady pro vyhotovení 

Pro vyhotovení geometrického plánu bylo nutností, před zahájením zeměměřických 

prací, získat z Katastrálního pracoviště Bruntál potřebné podklady:

a) katastrální mapu pro dané území, kterou poskytlo katastrální pracoviště ve formátu 

*.vfk

b) číslo ZPMZ – 1175

c) Rezervovaná parcelní čísla – 619/1 a 619/2

http://www.cuzk.cz/kp/bruntal
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Seznam souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole, které se vyskytují 

v zaměřovaném území, byl získán z katastrální mapy, kterou poskytlo katastrální 

pracoviště Bruntál. Geometrickým základem pro zpracování geometrického plánu byly 

jednoznačně identifikovatelné body v terénu, jejichž souřadnice byly určeny v S-JTSK 

s přesností kódu kvality 3 (se základní střední souřadnicovou chybou mxy= 0,14 m).

V následující tabulce jsou uvedeny body geometrického základu, které sloužily 

pro zaměření a následný vypočet souřadnic podrobných bodů.

Tab. 1 Souřadnice bodů geometrického základu

Číslo bodu Y (m) X (m) Kód kvality

0140 0000 0680 535520.37 1087009.23 3
0140 0000 0713 535324.77 1086666.50 3
0140 0000 0714 535302.05 1086662.29 3
0140 0000 0715 535309.01 1086684.22 3

4.2 Rekognoskace terénu  

Před samotným měřením je nezbytné, v dané lokalitě, provést rekognoskaci terénu. 

Vhodným postupem při měřických pracích je možné zamezit vzniku nečekaných problémů 

a překážek při samotném měření v terénu, např. jako omezený přístup k měřené lokalitě, 

špatná či nedostatečná viditelnost orientačních bodů, atd. 

Základní a nejdůležitější fází přípravných prací je zjištění skutečného stavu 

na místě, kde mají být vykonány zeměměřické práce. Dále pak je nutné zvolit vhodnou 

měřickou metodu. 

V další fázi dochází ke zvolení vhodných míst pro pomocné měřické body 

následného měření a body pro připojení měření ke geometrickému základu. 

Prostřednictvím internetu byly na adrese Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

(www.cuzk.cz) získány informace o parcele a geodetické údaje o bodech podrobného 

polohového bodového pole. Tyto podklady byly vytisknuty a následně pak 

při rekognoskaci terénu byla ověřena neměnnost těchto bodů dle geodetických údajů.
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Obr. 11 Geodetické údaje o bodě č. 014000000714 podrobného polohového bodového pole

Vzhledem k tomu, že bod PPBP č. 014000000714 se nacházel v blízkosti měřené 

lokality a obvodové zdivo zaměřované rozestavěné budovy bylo ve výšce 1 nadzemního 

podlaží, nebylo nutné zřizovat žádné pomocné měřické body. Veškeré měření prováděné 

polární metodou bylo tedy provedeno z výše uvedeného bodu. 

4.3 Použité měřící přístroje 

Pro měření byla použita totální stanice LEICA FLEXLINE, typ TS02 power – 7“. 

Technické parametry totální stanice jsou tyto:

Zvětšení dalekohledu: 30 x 

Uhlová přesnost: 7 " 

Délková přesnost při měření na hranol: 1,5 mm + 2 ppm 

Délková přesnost při měření bez hranolu: 2 mm + 2 ppm 

Dosah na 1 hranol: 3 500 m 

Bezhranolový dálkoměr: 400 m 

Interní paměť: 1 GB

Klávesnice: částečně alfanumerická

Laserová olovnice: ano 
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Obr. 12   Totální stanice LEICA TS02 power-7“ 

Při měření v terénu byl dále použit odrazný hranol, výtyčka a ocelové pásmo pro měření

kontrolních oměrných.

                    

Obr. 13   Použité pomůcky – odrazný hranol, ocelové pásmo a výtyčka 

4.4 Měřičské práce   

K zaměření podrobných bodů byla použita polární metoda. Jako vhodné stanoviště 

k měření touto metodou byl zvolen bod PPBP č. 014000000714. Nad tímto základním 

stanovištěm byl postaven stativ s totální stanicí Leica TS02 power-7“, který byl zcentrován 

a zhorizontován nad tímto bodem.

Následně byly, ve dvou polohách dalekohledu totální stanice, zaměřeny orientační 

body PPBP č. 014000000680, 014000000713 a 014000000715. Ve druhé fázi měření výše 

uvedenou metodou byly zaměřeny podrobné body rozestavené budovy a také byl 

na hranici parcely kontrolně zaměřen původní bod č. 014000020071, který byl stabilizován 

železnou trubkou. Ve třetí fázi bylo provedeno měření kontrolních oměrných zaměřených 

podrobných bodů ocelovým pásmem. 
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5 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT – praktická část 

Po skončení měřických prací v terénu bylo následně potřeba naměřené hodnoty 

importovat z totální stanice do počítače. Naměřená data byla přenesena do počítače přes 

sériový port pomocí programu LEICA FlexOffice.

Obr. 14   Ukázka výstupu z programu LEICA FlexOffice - přenos dat

5.1 Použité programové vybavení  

Naměřená data v terénu byla zpracována v geodetickém programu GEUS 

a následně pak v programu GEOMETR. Grafická podoba výsledků měření byla

zpracována opět v programu GEUS.

5.1.1 Program GEUS – početní část

Program GEUS patří mezi geodetické výpočetní programy, které jsou používány 

ke zpracování geodetických dat. Pomocí tohoto programu byly zpracovány data ze 

zápisníku naměřených hodnot, konkrétně pak výpočet souřadnic podrobných bodů pomocí 

polární metody, kontrolní oměrné a výpočet výměr.
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Tento program umožňuje provádět všechny základní početní operace pro 

zpracování geometrických plánů (např. polární metoda včetně volného stanoviska, výpočty 

polygonových pořadů, aj.). Během výpočtů se průběžně vytvářejí protokoly jednotlivých 

početních úloh, které lze také editovat. Veškeré nové i dotčené body se ihned přenášení 

i do grafické části programu, do které se lze kdykoliv přepnout v průběhu výpočtů. 

5.1.2 Program GEOMETR 

Program Geometr se používá pro tvorbu záznamu výsledku výpočtu výměr parcel, 

pro vytváření výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN, popisového pole 

geometrického plánu, výkazu údajů o BPEJ k parcelám nového stavu a popisového pole 

záznamu podrobného měření změn. 

Prvním krokem je vyplnění vstupních dat, které jsou využity pro popisová pole GP 

a ZPMZ a částečně i pro výkaz výpočtu výměr parcel. Pomocí nahlížení do katastru 

nemovitostí na stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz) 

jsou do programu importovány aktuální informace o dotčené parcele do tabulky dosavadní 

stav. 

Obr. 15    Ukázka výstupu z programu GEOMERT - vstupní data 
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Druhým krokem je vypsání tabulky nového stavu a tabulky porovnání se stavem 

evidence právních vztahů dle výpočtu výměr převzatých z protokolu o výpočtech 

a doplnění nového druhu a způsobu využití pozemku a typu a způsobu využití stavby. 

Obr. 16    Ukázka výstupu z programu GEOMERT - vstupní data – parcely  

Posledním krokem je spuštění automatické funkce výpočtu výměr a tvorby tabulek. 

Před vytisknutím formuláře výpočtu výměr parcel je v konečném vzhledu potřeba provést 

doplnění data vyhotovení a jméno. Tabulku výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN 

a popisové pole GP exportujeme ve formátu *.dxf a následně ho použijeme v programu 

GEUS při kompletaci s grafickou částí a seznamem souřadnic. 

Obr. 17   Ukázka výstupu z programu GEOMERT - export do *.dxf  
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V programu GEOMETR je také možnost vytvořit popisové pole záznamu 

podrobného měření změn a žádost o potvrzení geometrického plánu. Po vyplnění všech 

potřebných údajů program umožňuje přímý tisk.  

Obr. 18   Ukázka výstupu z programu GEOMERT - záznam podrobného měření změn 

Obr. 19   Ukázka výstupu z programu GEOMERT - žádost o potvrzení GP  
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5.1.3 Program GEUS – grafická část

Program GEUS také slouží k tvorbě jednodušších zeměměřických CAD výkresů.  

Umožňuje také tvorbu účelových map. K jeho největším výhodám patří především 

bezproblémová změna měřítka mapy. V programu jsou dostupné všechny mapové značky 

podle platné katastrální vyhlášky. Kresbu lze řadit do mnoha vrstev, které se dají libovolně 

vypínat. Kresbu lze exportovat do formátů DXF, DGN a dalších.

V grafické části programu GEUS byl vykreslen měřický náčrt záznamu podrobného 

měření změn a byla zde také provedena kompletace geometrického plánu. V první řadě byl 

načten do nového výkresu měřický náčrt, ze kterého byly vymazány části kresby, které 

jsou obsaženy pouze v měřickém náčrtu, a proto nejsou obsahem geometrického plánu. 

Poté byla do výkresu importována ve formátu *.dxf tabulka výkazu dosavadního a nového 

stavu údajů KN a popisové pole GP z programu GEOMETR. Nakonec byl geometrický 

plán doplněn o seznam souřadnic.

5.2 Výpočetní práce 

5.2.1 Zápisník

Veškeré naměřené hodnoty v terénu byly přeneseny do počítače přes sériový port 

pomocí programu LEICA FlexOffice a jsou obsaženy v zápisníku. Uvedený program 

umožňuje několik formátů zápisníků. Pro naše účely vyhotovení geometrického plánu jsem 

použil formát se záznamem vodorovných délek a úhlů.  

Tab. 2 Zápisník – část výpočtů 

ZPMZ č. 1175 k.ú.: Břidličná
Číslo zakázky: 1175-39/2013

ZÁPISNÍK MĚŘENÍ
;20.11.2013
/
$014000000714
014000000713   23.101   125.4864    3.3366   0.000
014000000713   23.096   325.4880    3.3257   0.000
014000000715   22.982    56.7445   -2.3142   1.630
014000000715   22.979   256.7455   -2.3196   1.630
014000000680    0.00    272.8747    0.00     0.000
014000000680    0.00     72.8743    0.00     0.000

-1
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5.2.2 Seznam použitých bodů

Výměnný formát, který byl poskytnut katastrálním pracovištěm, byl načten 

v programu GEUS a z něj byly vybrány body potřebné pro výpočetní část geometrického 

plánu. Pro lepší přehlednost v seznamu souřadnic byl založen nový projekt, do kterého 

byly importovány vybrané body. 

Číslo podrobného bodu je složen ve tvaru PPP0ZZZZCCCC. První tři čísla 

u podrobných bodů značí katastrální území v rámci územního obvodu, ve kterém má 

působnost dané katastrální pracoviště. Poté vždy následuje číslo nula a pokračuje 

se čtyřčíslím, které označuje ZPMZ, ve kterém byl bod určen. Poslední čtyři čísla jsou 

pořadová čísla bodu v rozmezí od 1 do 3999 a 5000 až 9999. Čísla 4000 – 4999 jsou 

vyhrazena pomocným měřickým bodům. 

Obr. 20   Seznam souřadnic   



Jaromír Němec: Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Břidličná

2014                                                                                                                                    43

5.2.3 Polární metoda 

Polární metoda se používá pro zaměření nebo vytýčení podrobných bodů, jejichž 

poloha je určena z naměřených vodorovných úhlů a délek mezi stanoviskem a určovaným 

bodem. Princip polární metody spočívá v tom, že je určen orientační bod (pevný směr), 

od kterého se zaměřují směry a délky na určované podrobné body.

Obr. 21   Polární metoda   

5.2.4 Kontrolní oměrné míry

Kontrolní oměrné míry jsou nezávislou kontrolou měření. Mezi body, které byly 

zaměřeny polární metodou, se provede kontrolní měření pomocí ocelového pásma. 

Následně proběhlo porovnání mezi změřenými délkami a délkami vypočtenými 

ze souřadnic v programu GEUS, jak je znázorněno na obrázku č. 22.
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Obr. 22    Kontrolní oměrné   

5.2.5 Výpočet výměr

U nově vzniklých parcel číslo 619/1 a 619/2 byl proveden výpočet výměr 

v grafické části programu GEUS pomocí funkce „automatický výpočet ploch“.  Princip 

této funkce spočívá v určení vztažného bodu, který se nachází uvnitř parcely, u které 

provádíme výpočet výměry.

Automaticky byla vypočtena výměra parcely číslo 619/1 a odpočítán vnitřní objekt, 

kterým je parcela číslo 619/2. Zároveň program udal způsob určení výměry parcely a její 

kód kvality, který je určen podle podrobného bodu s nejvyšším kódem kvality. Pro lepší 

přehlednost při výpočtu je počítaná plocha zvýrazněna světlomodrou barvou, jak je vidět 

na obrázku č. 23. 
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Obr. 23   Výpočet výměr   
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6 ZÁVĚR

Předkládaná bakalářská práce se zabývala zaměřením rozestavěné budovy 

a následným vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení budovy do katastru 

nemovitostí v katastrálním území Břidličná. 

V první části se tato práce zaměřila na teoretické informace o geodetických 

a zeměměřických činnostech, snažila se shrnout podstatné okamžiky v historii a vývoji

geometrického plánu a v neposlední řadě pak, uceleným způsobem, předložila účel, využití

a všechny náležitosti geometrického plánu. 

V druhé části již proběhlo praktické měření v terénu a výsledkem této práce 

je zaměření, zpracování naměřených údajů a následné vyhotovení geometrického plánu, 

který spolu s dalšími dokumenty bude podkladem pro zápis do katastru nemovitostí. 

Během samotného měření a také při následném zpracovávání geometrického plánu 

byly dodrženy veškeré platné právní předpisy. Vzhledem k tomu, že geometrický plán byl 

vyhotoven v roce 2013, náležitostmi a přesností odpovídá vyhlášce č. 26/2007 Sb., 

katastrální vyhláška, ve znění pozdějších předpisů, která byla s účinností od 01. ledna 2014 

nahrazena vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 357/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (dále „katastrální vyhláška“).
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