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Summary 

The survey sketch for the designation of the building is compiled in the presented 

work (diploma work). The explanation of survey sketch´s purpose is in the introduction. 

Next parts of the thesis containes process which has to to be passed to complete the survey 

sketch. The process comprise obtaining of necessary documents from land registery, 

fieldwork, dataprocessing and elaboration of survey sketch´s requirements. The 

vefitication and confirmation of survey sketch with record to ISKN is placed in the last 

chapter. The indispensable part of survey sketch is ZPMZ. 
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Anotace 

V předložené práci je zpracován geometrický plán pro vyznačení budovy. V úvodu 

je stručně vysvětleno pro co slouží geometrický plán. V dalších částech následuje proces, 

který musí proběhnout, aby byl geometrický plán vyhotoven. Proces zahrnuje získání 

potřebných podkladů na katastrálním pracovišti, práce v terénu, zpracování dat a 

vyhotovení náležitostí geometrického plánu. V poslední části je uvedeno ověření a 

potvrzení geometrického plánu s následným zápisem do ISKN, kdy nepostradatelnou 

součástí geometrického plánu je ZPMZ. 

 
Klí čová slova: ISKN, geometrický plán, podklady, ZPMZ, katastrální pracoviště 
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ÚVOD 
Geometrický plán je nejčetnější úkon zeměměřičů. Geometrický plán musí být 

součástí listin, podle kterých lze provést zápis do katastru nemovitostí se zákresem 

do katastrální mapy. Změny, které se zakreslují do katastrální mapy pomocí geometrického 

plánu, stanovuje katastrální vyhláška [1]: 

Geometrický plán se vyhotovuje pro změnu hranice katastrálního území a hranice 

územní správní jednotky, jde-li o případ podle § 22 odst. 3, rozdělení pozemku, změnu 

hranice pozemku, vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru 

s výjimkou případu podle § 16 odst. 6 písm. h), určení hranic pozemků při pozemkových 

úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu 

 (§ 64 odst. 3), doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

geometrického a polohového určení nemovitosti, upřesnění údajů o parcele podle 

přídělového řízení, průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, vymezení 

rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

Geometrický plán pro vyznačení budovy je nutný pro zápis budovy do katastru 

nemovitostí. Vlastník rodinného domu získal před započetím stavby stavební povolení, 

v průběhu stavby vedl stavební deník a na závěr mu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. 

Kolaudační rozhodnutí však není poslední věcí, aby vlastník mohl spokojeně bydlet. 

Vlastník je povinen, podle katastrálního zákona [2], ohlásit změny katastrálnímu úřadu, 

které se týkají jejich nemovitostí.  

Vlastník spolu s geometrickým plánem pro vyznačení budovy, který si nechal 

zhotovit zeměměřičem, musí předložit katastrálnímu pracovišti listiny, které dokládají tuto 

změnu a vyplnit formulář pro zápis nové budovy (Tabulka 4). 

Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy, bylo uskutečněno 

na základě objednávky pana Ing. Pavla Březiny. Jednalo se o novostavbu v katastrálním 

území Javorník-ves. Tento geometrický plán jsem zaměřila, zpracovala a s povolením 

pana Ing. Pavla Březiny využila pro vyhotovení bakalářské práce (Tabulka 1). 
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1 PODKLADY PRO VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO 
PLÁNU 

Vlastník budovy vyplní objednávku pro vyhotovení geometrického plánu. 

Zeměměřič objednávku přijme a očísluje v pořadí svých zakázek.  

1.1 Příprava podkladu 

Zhotovitel získává podklady na katastrálním pracovišti. Jestliže jsou údaje 

vyznačeny v SGI a SPI, vždy se jako podklad použijí tyto údaje. Pokud však údaje dosud 

nejsou vyznačeny v SGI a SPI, volí se jiný podklad. Jiným podkladem je myšleno jiné 

grafické znázornění, s příslušnými písemnými údaji, které vyjádří právní vztahy. 

Zeměměřič má k dispozici výstupy z DATAZ přes internetové stránky Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního. V DATAZ zeměměřič nalezne geodetické údaje o bodech 

základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a o bodech podrobného 

polohového bodového pole, které při zaměřování změny budou potřeba.  

1.2 Činnost katastrálního ú řadu 

Orgán zeměměřictví a katastru poskytne oprávněné osobě nezbytné podklady 

pro vyhotovení geometrického plánu. Oprávněnou osobou je zeměměřič, který je odborně 

způsobilý tuto činnost vykonávat. Katastrální pracoviště může zeměměřiče vyzvat 

k předložení živnostenského listu, který dokládá, že je odborně způsobilý vyhotovovat 

geometrické plány. 

Katastrální pracoviště nejprve přidělí číslo ZPMZ, nové parcelní čísla či poddělení 

a v případě pořizování nových podrobných bodů polohového bodového pole, poskytne 

i požadovaný počet čísel PPBP. Údaje o případných rezervacích jsou zavedeny 

do informačního systému katastru nemovitostí, přesněji řečeno, v řízení PM. 

Podklady pro vyhotovení geometrického plánu, jsou v prostorech s digitální 

katastrální mapou, poskytnuty formou výměnného formátu digitální katastrální mapy, 

který obsahuje jak údaje SGI, tak údaje SPI. Výměnný formát dostane bezúplatně 

oprávněný zeměměřič na katastrálním pracovišti. Soubor výměnného formátu je 

poskytován z ISKN a má příponu vfk a jeho struktura je přesně daná [5]. Podle zadání 

zákazníka lze do souboru vfk vybírat různé kombinace z různých bloků, jako jsou 
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nemovitosti, vlastnictví, bonitní díly parcel, BPEJ, jiné právní vztahy, jednotky a další. 

Podklady, které katastrální úřad poskytuje, jsou vyjmenovány na stránkách státní správy 

zeměměřictví a katastru v pokynech [6].  

Katastrální úřad také poskytne potřebné kopie měřických neboli polních náčrtů 

původního mapování, dřívějších geometrických plánů a dřívějších ZPMZ v okolí změny, 

pro kterou se daný geometrický plán vyhotovuje. Poskytnutí údajů z katastru nemovitostí 

stanovuje vyhláška [3].  

1.3 Upozorn ění vlastník ů 

Vyhotovitel by měl písemně upozornit vlastníky nemovitostí, na něž bude 

v průběhu měření vstupovat, z důvodu dodržení zeměměřického zákona [4]: 

Osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou oprávněni při výkonu 

zeměměřických činností v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky 

po předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků. 

V terénu však vznikají různé situace, kdy příprava v kanceláři neodhalila všechny 

vlastníky nemovitostí, na které vyhotovitel musí při zeměměřických činností vstoupit,  

a to by znamenalo činnost ukončit či přerušit, vrátit se zpět do kanceláře, zjistit adresy 

vlastníků nemovitostí a oznámení opět rozeslat. To znamená prodloužení termínu i vzrůst 

nákladů. Je tedy na vyhotoviteli, jakou míru rizika je ochoten podstoupit a vstoupit 

na nemovitost bez oznámení.  
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2 ZAMĚŘENÍ ZMĚNY V TERÉNU 

Před zaměřením změny v terénu a po získání potřebných podkladů na katastrálním 

pracovišti si zeměměřič, který vyhotovuje geometrický plán, vše důkladně připraví,  

aby v terénu nezjistil případné nedostatky. Ujasní si volbu geometrického základu, obstará 

geodetické údaje o bodech, které by mohl v měření použít, připraví si potřebné měřické 

pomůcky a podklady pro měření. Zeměměřič k zaměření změny v terénu potřebuje 

minimálně jednoho figuranta, který mu je nápomocen a většinou obsluhuje totální stanici. 

2.1 Geometrický základ 

Jde o výběr bodového pole. Body jsou trvale stabilizované, případně trvale 

signalizované. 

2.1.1 Druhy geometrického základu 

Pro podrobné měření lze využít jako geometrický základ jednu ze tří možností. 

Jednou z možností je využít body podrobného polohového bodového pole, popřípadě 

pomocné měřické body, jejichž souřadnice jsou v S-JTSK, pokud se použije technologie 

globálního navigačního družicového systému také body referenční sítě permanentních 

stanic. Pokud však tyto body nelze využít, nebo je účelnější a vhodnější využít jiný 

geometrický základ, využijí se body polohopisu katastrální mapy totožné s jednoznačně 

identifikovatelnými body v terénu, které jsou určeny v S-JTSK s přesností určení 

souřadnic, která je dána vyhláškou [1], nebo lze výjimečně využít body v místním 

souřadnicovém systému. V místním souřadnicovém systému lze ovšem body využít pouze 

mimo stanovené prostory, kde je povinnost měřit a výsledky činností vykonávat v S-JTSK. 

Tyto stanovené prostory jsou zveřejněny způsobem, který umožňuje dálkový přístup. 

Geometrický základ se odvíjí nejen od situace, kdy se jedná o stanovené nebo 

ostatní prostory, ale také od zkušeností měřiče, charakteristiky terénu a od úrovně 

podkladů. 

Ve stanovených prostorech se měření připojí na body podrobného bodového pole a 

ve výjimečných případech nejméně na tři identické body určené v S-JTSK, pokud bylo 

bodové pole například zničeno. 

V ostatních prostorech se měření připojí na identické body nebo na body 
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podrobného bodového pole se současným připojením na identické body. Zcela výjimečně 

se v ostatních prostorech měření připojí na body podrobného bodového pole bez připojení 

na identické body, pokud v okolí změny nejsou identické prvky k dispozici. 

2.1.2 Geometrický základ pro zam ěření změny 

V katastrálním území Javorník-ves pro zaměření změny na parcele číslo 860 

se vycházelo z bodu podrobného polohového bodového pole 223000000630 s orientacemi 

na body základního polohového bodového pole 917030040, 917042130, 917040040 a 

918250050.  

2.2 Údaje o bodech 

Geodetické údaje potřebujeme pro získání informací o bodech, které potřebujeme 

pro účely měření. 

2.2.1 Informace 

Geodetické údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích 

bodech a o bodech podrobného polohového bodového pole, získáme na webových 

stránkách ČÚZK. Geodetické údaje jsou na předepsaném tiskopise a obsahují číslo bodu, 

informace o příslušném katastrálním území, obci a označení listu mapy, souřadnice 

v S-JTSK zaokrouhlené na dvě desetinná místa, třídu přesnosti u bodů, které byly zřízeny 

před 28. dubnem roku 1993 a pokud byla určena výška bodu v systému Balt po vyrovnání. 

Dále geodetické údaje obsahují místopisný náčrt a vyhledávacími mírami, nárys nebo 

detail polohy, popis, způsob stabilizace a určení bodu a také jsou uvedeny případné 

poznámky o bodech. 

Čísla bodů jsou dvanáctimístné, kdy prvních osm čísel je takzvané skupinové číslo, 

a poslední čtyři čísla tvoří vlastní číslo bodu. 

2.2.2 Zaměření změny 

Na stránkách státní správy zeměměřictví a katastru v databázi bodových polí jsme 

si na TL 1703, TL 1704 (Obrázek 1) a TL 1825 našli požadované trigonometrické body 

917030040, 917042130, 917040040 a 918250050, což byly kostely a zámek v blízkých 

obcích, a také geodetické údaje o stanovisku, kterým byl bod podrobného polohového 
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bodového pole 223000000630. Geodetické údaje jsou zobrazeny na tiskopisech Úřadu 

(Obrázek 5 až 9). Grafické vyhledávání bodů, pro danou oblast, lze nejen přes přehled 

triangulačních listů, ale také přes WMS portál ZÚ.  

 
Obrázek 1 - Databáze bodových polí,TL 1704 

2.3 Identické prvky 

Identické prvky jsou identické body a výjimečně identické linie hranic pozemku. 

Identické body jsou podrobné body, které jsou v terénu jednoznačně identifikovatelné a 

zobrazené v katastrální mapě.  

Identické prvky, jsme pro potřebu zaměření budovy, nevyužili. Vhodnějším 

geometrickým základem, byly body polohového bodového pole.  

V průběhu měření se však využilo několik kontrolních bodů, které byly v terénu 

jednoznačně identifikovatelné a zobrazené v digitální katastrální mapě. Tyto body sloužily 

pro ověření správnosti měření. Zaměření kontrolních bodů je nad rámec povinností, které 

stanovuje vyhláška [1], ale ujistí zeměměřiče ve správnosti měření. 

2.4 Měřické pom ůcky 

Před výjezdem do terénu se zeměměřič musí vždy ujistit, zda má všechny doklady, 

dokumenty a pomůcky. 

U měřických pomůcek kontrolujeme, jestli máme všechny, které pro dané měření 

budeme potřebovat a zda jsou funkční. Zejména u velkých vzdáleností výjezdu je velice 
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neekonomické se pro některé pomůcky vracet zpět do skladu. Pro zaměření budovy 

v katastrálním území Javorník-ves na parcele číslo 860 jsme využili totální stanici 

Leica TCR407, stativ, odrazný hranol, hřeby, trubky, kalibrované pásmo a kladivo. 

Leica TCR407 (Obrázek 2) má paměťovou kartu, dvě dobíjecí baterie, osvětlený 

displej, umožňuje měřit laserem, to znamená bez použití odrazného hranolu do vzdálenosti 

200 metrů a má mnoho programů, jako volné stanovisko, měření, vytyčování v 3D, plochy, 

oměrné a jiné.  

 
Obrázek 2 - Leica TCR407 

2.5 Měřické práce 

Zeměměřič může započít měřické práce, pokud má postup měření promyšlen. 

Provedl rekognoskaci okolí a dohledal potřebné body pro měření. 

Měřické práce se provádí tak, aby souřadnice bodů byly, geodetickými metodami, 

určeny s požadovanou přesností, která je dána vyhláškou [1] a výsledek se mohl přesně 

zobrazit do katastrální mapy. U geometrického plánu se měří pouze polohopis.  

Před zahájením měření se nové lomové body, které určujeme, označí trvalým způsobem, 

pokud však již nejsou trvale označeny například rohy zdí. U zaměření budovy cílíme na 

její rohy, které jsou současně průnikem obvodu budovy s terénem. Poloha, nových 

lomových bodů změny, se musí ověřit oměrnými mírami nebo jinými kontrolními mírami. 

Nejčastěji se měří obvod budovy přímo kalibrovaným pásmem. Pokud však není možné 
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kontrolní či oměrné míry změřit přímo, musí se změřit nepřímo. To znamená, že se oměrná 

či kontrolní míra změří z jiného pomocného bodu, který se zřídí pro tento účel, nebo 

se poloha lomových bodů, nezávisle na předchozím měření, opětovně zaměří. Výsledky 

měření se zaznamenávají do tiskopisu.  

Nejpoužívanější metodou je metoda polární, jelikož je její využití s pomocí totální 

stanice rychlé, spolehlivé a jednoduché. Doplňující metody se používají, v případě, kdy 

jsou vyhodnoceny jako technicky a ekonomicky vhodnější. Jako doplňující metody 

používáme metodu pravoúhlých souřadnic, polárních kolmic, konstrukčních oměrných. 

U metody pravoúhlých souřadnic se dbá, aby délka kolmice nepřesáhla tři čtvrtiny 

délky měřické přímky a zároveň nebyla delší než 30 m. U metody polárních kolmic,  

je nutné, aby délka kolmice taktéž nepřesáhla hodnotu 30 m a zároveň nebyla delší než 

polovina vzdálenost od stanoviska k patě kolmice. 

Podrobné měření musí splňovat kritéria pro kód kvality 3. To znamená, že základní 

střední souřadnicová chyba nesmí přesáhnout hodnotu 0,14 m a základní souřadnicová 

chyba délky, hodnotu vypočtenou ze vztahu, který je uveden ve vyhlášce [1]: 

Základní střední chyba délky je dána vztahem: 

 m� � k � ����
���	 

d… je větší z porovnávaných délek v metrech 

k… je odmocnina dvojnásobku základní střední souřadnicové chyby stanovené 

podle kódu kvality podrobného bodu s nižší přesností. 

Zaměření geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území 

Javorník-ves, bylo provedeno polární metodou a obvod budovy byl kontrolně zaměřen 

pomocí pásma oměrnými mírami. 

2.5.1 Kontrolní om ěrné míry 

Typ úlohy 9 jsou kontrolní oměrné míry, které jsou skupinovou úlohou,  

což znamená, že pod jedním číslem úlohy, lze zapsat neomezené množství kontrolních 

délek. Záznam kontrolních délek provádíme do zápisníku ve dvou formách. Buď zápisem 

nezávislých oměrných, nebo zápisem řetězce oměrných, které vzájemně souvisejí svými 

koncovými body. V geometrickém plánu jsme využili řetězec oměrných měr, kdy jsme 

využili přímého měření délek (Tabulka 2). 
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Tabulka 2 - Zápisník kontrolních oměrných měr 

Ty
p

 ú
lo

h
y 

Číslo k.ú. 
Číslo 

náčrtu 
Číslo 
bodu 

Ty
p

 v
zd

. Staničení 

V
ýš

ka
 c

íle
 

Kolmice 

Sv
is

lý
 ú

h
el

   

D
o

m
ěr

ek
 

P
o

l. 
ko

lm
ic

e 

P
o

zn
ám

ka
 

  

Vzdálenost Vod. úhel 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9 2 2 4 0 0 4 2 0 0 0 0 1                   

  2 2 4 0 0 4 2 0 0 0 0 2   9,10               

  2 2 4 0 0 4 2 0 0 0 0 3   10,46               

  2 2 4 0 0 4 2 0 0 0 0 4   1,85               

  2 2 4 0 0 4 2 0 0 0 0 5   7,80               

  2 2 4 0 0 4 2 0 0 0 0 1   11,78               

                                            

                                            

  

K přímému měření délek se využívají pásma, které se vyrábí v různých délkách a 

provedeních, jako jsou pásma na kruhu, vidlici či v koženém pouzdře. Při přímém měření 

délek musíme dbát na to, aby nevznikaly chyby při měření vzdáleností. Nejčastěji jde 

o chybu z nevodorovné polohy a o chybu z průhybu pásma. 

2.5.2 Polární metoda 

Polární metoda je označena číslem 1. Údaje polární metody, jako je číslo 

stanoviska, orientací a měřeného bodu, úhel a vzdálenost jsou dnes zaznamenávány 

elektronickou formou pomocí totální stanice a zeměměřič při výkonu své práce nemůže 

udělat chybu v zápisu do zápisníku, do kterého se měření zapisovalo dříve. 

Polární metodu můžeme měřit z přechodného stanoviska, nebo z pevného 

stanoviska. Při polární metodě určujeme polohu bodu pomocí polárních souřadnic, 

což znamená vodorovný úhel mezi orientačním směrem a určovaným bodem a délky 

od stanoviska k určovanému bodu. 

Podle dřívějšího zápisu se do zápisníku (Tabulka 3) zapisovalo číslo bodu, typ 

vzdálenosti, vzdálenost, vodorovný úhel a u šikmých vzdáleností i úhel svislý. 
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Tabulka 3 - Zápisník polární metody 

                      

Ty
p

 ú
lo

h
y 

Číslo k.ú. 

Číslo 
náčrtu Číslo 

bodu 

Ty
p

 v
zd

. Staničení 

V
ýš

ka
 c

íle
 

Kolmice 

Sv
is

lý
 ú

h
el

   

D
o

m
ěr

ek
 

P
o

l. 
ko

lm
ic

e 

P
o

zn
ám

ka
 

  

evid. 
jednotky 

Vzdálenost Vod. úhel 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 6 3 0     /             

  0 0 0 9 1 7 0 3 0 0 4 0   / / 025.7529 100.5762         

  0 0 0 9 1 7 0 4 2 1 3 0   / / 182.7913 099.6362         

  0 0 0 9 1 7 0 4 0 0 4 0   / / 203.2928 096.9222         

  0 0 0 9 1 8 2 5 0 0 5 0   / / 183.7393 098.9769         

                  4 0 0 1 2 0359.39 / 161.2700 107.7258         

                  4 0 0 2 2 0422.62 / 165.0488 106.4528         

                                            

                                            

1 2 2 4 0 0 4 2 0 4 0 0 1     /             

  0 0 0 9 1 7 0 4 2 1 3 0   / / 259.6078 092.1242         

  0 0 0 9 1 7 0 4 0 0 4 0   / / 292.7169 089.2680         

  2 2 3 0 0 0 0 0 0 6 3 0 2 0359.38 / 017.9756 092.3184         

                        1 2 0013.59 / 183.4136 101.4590         

                        2 2 0004.81 / 203.9367 103.6030         

                        3 2 0013.45 / 252.3552 100.0391         

  2 2 4 0 0 1 7 7 0 0 0 2 2 0075.60 / 268.8943 097.1973         

                                            

                                            

1 2 2 4 0 0 4 2 0 4 0 0 2     /             

  0 0 0 9 1 7 0 4 2 1 3 0   / / 311.4401 090.6996         

  2 2 3 0 0 0 0 0 0 6 3 0 2 0422.60 / 069.8656 093.5964         

                        3 2 0054.55 / 087.5890 100.3966         

                        4 2 0052.69 / 088.1502 100.4773         

                        5 2 0049.31 / 096.9400 101.2685         

                        1 2 0060.46 / 101.5286 101.1710         

  2 2 4 0 0 2 9 4 0 0 1 7 2 0016.05 / 216.7299 096.5155         

  2 2 4 0 0 2 9 4 0 0 0 1 2 0018.86 / 238.4164 094.1492         

                                            

    
 

  
 

                        
 

  
 

    

K zaměření změny bylo využito polární metody, která byla měřena z pevného 

stanoviska na bodě PPBP 223000000630 v katastrálním území Javorník-ves. 

Orientace byly provedeny na body ZPBP 917030040, 917042130, 917040040, 

918250050.  
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K zaměření změny se využily, dvě dočasně stabilizované stanoviska (Obrázek 3) 

s orientacemi na body ZPBP 917042130, 917040040 a bod PPBP 223000000630. 

 
Obrázek 3 - Dočasně stabilizované stanovisko 
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3 ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT 

Cílem je vypočíst souřadnice podrobných bodů z bodů geometrického základu a 

z bodů, které byly určeny v předchozích záznamech podrobného měření změn. 

Zaokrouhlování souřadnic bodů na dvě desetinná místa se provádí tak, že pokud je hodnota 

na třetím desetinném místě rovna pěti až devíti, zaokrouhlujeme souřadnice nahoru. 

Významný je zejména výpočet lomových bodů hranic nových parcel, z nichž se dále 

vypočítají plochy parcel. Výpočty vycházejí ze záznamu měřených úhlů a vzdáleností. 

Záznamy těchto hodnot se registrují přímo v totální stanici, popřípadě v zápisníku záznamu 

podrobného měření změn. Dnes se výpočty provádí pomocí počítačových programů, jako 

je Kokeš, Groma nebo Geus. Dříve se však prováděly výpočty ručně v zápisnících.  

Dále následuje výpočet výměr nových a změněných parcel a jejich dílů. Pro účely 

geometrických plánů lze výměru určit s kódem kvality 0, 1 a 2. Přednost má určení výměry 

s kódem kvality 2, následně 1 a nakonec výpočet výměry s kódem kvality 0, která je 

nejméně přesná. 

Výpočet výměry parcely s kódem kvality 2 znamená, že výpočet byl proveden 

z vyrovnaných souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a souřadnic 

lomových bodů, které jsou vloženými body na přímých hranicích. Výpočet se dělá 

ze souřadnic v S-JTSK na podkladě přímého měření v terénu vycházejícího z bodů 

bodového pole či alespoň ze tří podrobných bodů určených dříve v S-JTSK, které splňují 

danou přesnost.  

Kód kvality 1 dostane výměra, která byla určena jiným číselným způsobem. 

Číselné hodnoty pocházejí z přímého měření v terénu. Tato výměra vznikne výpočtem 

ze souřadnic v místním souřadnicovém systému nebo z přímo měřených měr, jako jsou 

oměrné míry a konstrukční míry. 

Kód kvality 0 dostanou ty výměry, které byly vypočteny pomocí alespoň jednoho 

bodu, který není vloženým bodem na přímé hranici a jeho kód kvality je 5 až 8. Dále kód 

kvality 0 dostanou parcely, jejichž výměry byly získány graficky. Tyto výměry nemají 

podklad v hodnotách zaměřených v terénu. U grafických výměr musíme však přihlížet 

k plošné deformaci mapového listu. 

Výpočet můžeme provést buď planimetricky pomocí nitkového, polárního 

či digitálního planimetru, nebo výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely 

nebo dílu parcely, které byly získány odměřením z mapy. Tomuto způsobu se říká odsunutí 
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z mapy a vzorec, který použijeme, se nazývá L´Huilierův vzorec:  

2� ���
�

���
� ����� � ����� 

2� ����
�

���
� ���� � ���� 

Výměru s kódem kvality 0 lze získat také z měr odměřených přímo z mapy.  

U tohoto výpočtu lze použít Heronův vzorec: 

� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� 

� � � � � � �
2  

Výměry se zaokrouhlují stejně jako souřadnice bodů. Pokud výměra oddělené části 

pozemku je menší než 0,50 m2, nelze ji označit parcelním číslem. V geometrickém plánu 

se vzniklý díl označí písmenem malé abecedy a jeho výměra se uvede v m2 

na dvě desetinná místa. 

Nově stanovená výměra nesmí mít horší kód kvality, než v jakém byla vypočtena 

původně. Pokud vypočteme výměru parcely, musíme ji vždy prověřit kontrolním 

nezávislým výpočtem. 

Výpočet ze souřadnic S-JTSK v prostorech s digitální mapou, prověřujeme 

opakovaným výpočtem ze souřadnic. Pokud jsme v prostorech s jinou než digitální mapou, 

kontrolu provádíme jiným číselným výpočtem popřípadě graficky. Jestliže výměru určíme 

jiným číselným způsobem, kontrolu provedeme grafickým výpočtem. A prvotně určená 

výměra grafickým výpočtem nelze kontrolovat jinak, než opětovným grafickým výpočtem. 

Správnost výpočtu ověří porovnání dvou nezávisle provedených výpočtů.  

Po ukončení výpočtu výměr se porovnají výměry dosavadního a nového stavu. Rozdíl 

musí být nulový, popřípadě shodný s vykazovanou opravou výměry. Jestliže se výměry 

dosavadního a nového stavu liší pouze vlivem zaokrouhlení, musí se tato skutečnost 

poznamenat do záznamu výsledků výpočtu výměr parcel. Rozdíl mezi dosavadní a nově 

vypočtenou výměrou nesmí být větší než mezní odchylka, která je stanovena v katastrální 

vyhlášce [1]. Odchylka se rozdělí úměrně velikostem vypočtených výměr. 

3.1 Zpracování m ěřených dat ZPMZ 420 

Zpracování měřených dat bylo provedeno z výstupu totální stanice Leica TCR407 
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v programu Groma v. 8.0 [8]. Takto zpracovaná data byla importována do MicroStationu. 

Pro všechny výpočty jsou v programu Groma v. 8.0 nastaveny odchylky 

dle vyhlášky [1]. Pokud je odchylka překročena, program tuto skutečnost hlásí výstražnou 

tabulkou a zároveň ji uvede v protokolu o výpočtech. V práci mezní odchylky nebyly 

překročeny. 

3.2 Výstup z Leica TCR407 

Výstupem je zápisník, který obsahuje na prvním řádku číslo typu použité metody, 

dále úplné číslo bodu stanoviska a výšku stanoviska. Textový soubor zápisníku je dobře 

čitelný (Tabulka 5). Z totální stanice Leica TCR407 vystupuje na druhém a dalších řádcích 

orientace. Tyto řádky jsou ukončeny -1 a za nimi následují hodnoty měřené na kontrolní 

či určované body. První stanovisko je ukončeno symbolem / a další řádky náleží 

následným stanoviskům, orientacím a hodnotám pro určované či kontrolní body.  

Po úplném číslu bodu, v měřených údajích, následuje typ vzdálenosti, vzdálenost, výška 

cíle, vodorovný úhel a svislý úhel. Leica TCR407 měří typ vzdálenosti 2, což jsou šikmé 

délky, které musíme přepočíst na vodorovné pomocí svislých úhlů. 

3.3 Vzdálenosti 

Program Groma v. 8.0 přepočítává šikmé vzdálenosti na vodorovné automaticky. 

Po nastavení šikmých délek v nastavení a po nastavení koeficientu pro opravu 

kartografického zkreslení pro opravu z nadmořské výšky, automaticky přepočte zápisník, 

ve kterém jsou šikmé délky, na vodorovné. Tento přepočet je velice pohodlný a rychlý. 

Koeficient pro opravu kartografického zkreslení se vypočte podle souřadnic a 

výšky vztažného bodu v okolí zaměřované změny. 

3.4 Mapa 2 

Formát Mapa 2 umožňuje výpočet zápisníku měřených dat uvedených v textovém 

souboru (Tabulka 6). Mapa 2 podporuje dva typy úloh, což je ortogonální metoda a polární 

metoda, které mají typ úlohy 0 a 1. Textový soubor, který je uložen ve formátu Mapa 2 

v programu Groma v. 8.0 musí mít danou strukturu a při výpočtu musí být otevřen. 

Vstupní soubor může obsahovat libovolné množství jednotlivých úloh. Úlohy jsou 
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zpracovávány postupně v takovém pořadí, jak jsou zadány v souboru.  

Program dávkově zpracuje otevřený soubor, uloží vypočtené souřadnice a vytvoří 

protokol o výpočtu. Aby mohl program vypočítat polární metodu, musí být současně 

v programu Groma v. 8.0 otevřen i seznam souřadnic daných bodů, který obsahuje 

souřadnice stanoviska a orientací. 

Program Groma v. 8.0 podporuje import a export různých datových formátů. 

Některé typy souborů lze číst a zapisovat přímo, některé lze exportovat a importovat 

pomocí volně definovaného textového formátu. Seznamy souřadnic lze importovat přímo 

do již otevřených souborů. Body z importovaného souboru budou do původního souboru 

přidány. Groma v. 8.0 však podporuje čtení a zapisování seznamu souřadnic v textovém 

tvaru. Při čtení seznamu souřadnic z textového souboru musí mít zápis určitá pravidla,  

aby program rozeznal, o jaké údaje se jedná. 

3.5 Polární metoda 

Polární metoda lze vypočíst nejen pomocí formátu Mapa 2, ale také pomocí ručního 

výpočtu souřadnic bodů zaměřených polární metodou. Nejprve musíme zadat souřadnice 

stanoviska a zorientovat osnovu směrů. Poté se můžeme přepnout do záložky pro určované 

body, kde začneme počítat zaměřené body pomocí měřených úhlů a vzdáleností. 

3.6 Výpočet vým ěr 

V programu Groma v. 8.0 lze také vypočíst výměry parcel. Výměry se vypočtou 

ze souřadnic bodů. Souřadnice bodů můžeme importovat, jak z otevřeného seznamu 

souřadnic, tak z grafiky systému MicroStation. Při výpočtu výměr můžeme pomocí tlačítek 

plus a mínus sčítat nebo odečítat výměry. 

3.7 Kontrolní om ěrné 

Groma v. 8.0 umožňuje otevřít dialogové okno, které slouží k výpočtu kontrolních 

oměrných ze souřadnic a k porovnání s měřenými hodnotami. Program zobrazí a uloží do 

protokolu seznam bodů, měřené vzdálenosti a vzdálenosti vypočtené ze souřadnic a jejich 

rozdíly. Současně kontroluje překročené mezní odchylky.  
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4 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán (Tabulka 7) obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a 

po změně. Geometrický plán má pět základních částí a to popisové pole, grafické 

znázornění dotčených nemovitostí před změnou a po ní, výkaz dosavadního a nového stavu 

údajů katastru nemovitostí, seznam souřadnic a výkaz údajů o bonitovaných půdně 

ekologických jednotkách k parcelám nového stavu. Další a poslední částí geometrického 

plánu je jeho ověření a potvrzení. Tiskopisy základních částí geometrického plánu 

se vyhotovují, například pomocí programu Groma v. 8.0, kdy po vyplnění základních 

údajů jsou tiskopisy vytvořeny (Tabulka 8 až 15). 

Grafické znázornění geometrického plánu 420-160/2009 je výstupem z programu 

MicroStation. V geometrickém plánu se také poznamenává případný návrh na opravu 

geometrického a polohového určení pozemku nebo změna výměry parcely. Pro jaké účely 

se geometrický plán vyhotovuje, přesně stanovuje vyhláška [1]. Vyhotovení 

geometrického plánu by mělo být zřetelné, čitelné, stálé a schopné reprodukce. Vyhotovení 

se uskutečňuje na tiskopisech Úřadu, popřípadě jako tiskový výstup z počítače. 

Geometrický plán má základní formát velikosti A4 a pokud má formát větších rozměrů, 

musí se do základního formátu A4 poskládat (Obrázek 4). 

 

 
Obrázek 4 - Skládání formátu A3 na formát A4 

4.1 Popisové pole 

Popisové pole obsahuje základní identifikační údaje o zhotoviteli, jako je jméno, 

příjmení a adresa trvalého pobytu nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání 

podnikatele, údaje o lokalizaci změny uvedením okresu, obce a katastrálního území i listu 

katastrální mapy, účel a číslo geometrického plánu složené z přiděleného čísla záznamu 
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podrobného měření změn, čísla zakázky vyhotovitele geometrického plánu a také nesmí 

chybět letopočet. Číslo záznamu podrobného měření změn a číslo zakázky vyhotovitele je 

odděleno pomlčkou a letopočet je za lomítkem. V popisovém poli se také uvádí stabilizace 

navrhovaných nových hranic, ale pokud není jednotný, uvádí se v poznámce v seznamu 

souřadnic. Do popisového pole se také doplňuje údaj o potvrzení a ověření geometrického 

plánu. Popisové pole je umístěno ve spodní části formátu A4 a pokud je formát větší umístí 

se do pravého dolního rohu.  

4.2 Grafické znázorn ění 

V grafickém znázornění nelze zobrazovat prvky, které nejsou předmětem obsahu 

katastru nemovitostí a ani změny z dřívějších geometrických plánů, které nebyly zapsány 

do katastru nemovitostí. V zobrazení dosavadního stavu musí být pouze stav katastrální 

mapy před změnou. Grafické znázornění se vyhotovuje pouze černě a to ve vhodném 

měřítku. Zřetelné a čitelné grafické znázornění, ve kterém jsou použity mapové značky 

z přílohy 10 katastrální vyhlášky [1], je orientováno k severu, pokud však se použije jiná 

orientace než k severu, musí být sever vyznačen šipkou o délce 20 mm a před ní 

písmeno S. Neplatný stav hranic se škrtne dvěma kolmými krátkými plnými čarami, taktéž 

se ruší i vnitřní kresba.  Zrušení čísla parcely a mapové značky se taktéž škrtne pomocí 

tenké plné čáry, avšak ne kolmo nýbrž podélně. Případné díly parcel se označují malými 

písmeny. V grafickém znázornění geometrického plánu musí být uvedeny délky mezi 

lomovými body nově vyznačované hranice nemovitostí. Pokud tato délka nelze změřit, 

vyznačí se délka v kulaté závorce vypočtená ze souřadnic. Čísla bodů, která jsou uvedena 

v seznamu souřadnic, se taktéž vyznačí v grafickém znázornění. Nová parcelní čísla se 

zvýrazní oválem. 

4.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údaj ů katastru 
nemovitostí 

Výkaz dosavadního a nové stavu údajů katastru nemovitostí je opět stanoven 

tiskopisem Úřadu. Sloupec pro dosavadní stav obsahuje informace podle katastru, jako 

jsou čísla parcel, výměry parcel, druh a způsob využití pozemku. V sloupci pro nový stav 

se uvedou údaje podle skutečnosti v terénu, tudíž nový stav vyjadřuje situaci po změně,  

a to čísla parcel, výměry parcel, druh a způsob využití a taktéž způsob určení výměr parcel. 
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Druhá polovina sloupce pro nový stav obsahuje údaje o porovnání se stavem evidence 

právních vztahů. Ke všem nově odděleným parcelám přiřadí parcelní číslo, čísla listů 

vlastnictví, výměry a označení dílů parcel. Ve sloupci pro označení dílu se uvádí malá 

písmena dílů, a pokud do jedné parcely přechází více dílů z jedné parcely, uvede se jejich 

součet. Jestliže parcela přechází celá do jiné parcely, ve sloupci pro označení dílu se napíše 

slovo celá, a následně se poznamená, že parcela zaniká. U parcelních čísel se poznamenává 

i jejich původ, zda jde o parcely evidence nemovitostí, pozemkového katastru nebo 

přídělového plánu či jiného operátu. 

4.4 Seznam sou řadnic 

Seznam souřadnic se dává na volné místo poblíž grafického znázornění, popřípadě 

tvoří samostatnou část geometrického plánu. V nadpisu seznamu souřadnic se uvádí druh 

systému, ve kterém jsou souřadnice uvedeny, hlavně pokud nejsou souřadnice uvedeny 

v S-JTSK. Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nových a bodů kontrolních.  

V prvním sloupci je uvedeno vždy číslo bodu. U nových bodů lze psát pouze 

vlastní číslo, ale u bodů určených v předcházejících záznamech podrobného měření změn, 

se uvádějí čísla úplná nebo zkrácená tak, že nejprve se uvede číslo záznamu podrobného 

měření změn, dále následuje pomlčka, za kterou je vlastní číslo bodu. Ve druhém sloupci 

nalezneme seznam souřadnic pro zápis do katastru nemovitostí, který obsahuje souřadnice 

Y a X a kód kvality bodu. Třetí sloupec je vyhrazen pro poznámku, například pro uvedení, 

jak je bod v terénu stabilizován.  

Nové body dostanou kód kvality 3 nebo 8 podle shody vlastníků. Jestliže jde o 

nový lomový bod, dostane kód kvality 3. Pokud však bod leží na stávající hranici, kód 

kvality bodu bude podle kódu kvality okolních bodů stávající hranice. Pokud však 

vyhotovitel doloží souhlasné prohlášení, které bude obsahovat souhlas vlastníků s 

průběhem hranice, dojde ke zpřesnění této hranice a body následně dostanou kód kvality 3. 

Vyhotovitel však musí poznamenat do geometrického plánu, že došlo ke zpřesnění hranice. 

Pokud zpřesňujeme na dosavadní hranici shodného vlastníka, doloží se ohlášení. U bodů, 

které mají kód kvality vyšší než 3 a mají odlišné souřadnice polohy 

od souřadnic obrazu, se do sloupce souřadnic určených měřením uvedou souřadnice 

polohy. Souřadnice polohy se v seznamu souřadnic vkládají před poznámku. 
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4.5 Výkaz údaj ů o bonitovaných p ůdně ekologických 
jednotkách k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu znamená částečný návrat funkcí 

katastru k jeho původnímu účelu. Původní účel byl pro stanovení výše daně a ocenění 

pozemku. Tento výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu se vyhotovuje v územích, 

kde katastr tyto údaje eviduje a v případě, kdy katastr v dosavadním stavu tyto údaje 

neeviduje, ale je možné z podkladů, které jsou uloženy u katastrálního úřadu, tyto údaje 

parcelám nového stavu přiřadit. Ve výkazu o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje 

vždy číslo parcely zemědělského pozemku, pětimístný kód BPEJ a výměru parcely či dílu, 

který přísluší k tomuto kódu. 

4.6 Přílohy 

Přílohou geometrického plánu je ZPMZ, zobrazení změny včetně bodů 

geometrického základu v měřítku mapy se zohledněním na deformace mapy a to buď na 

kopii mapového podkladu, který poskytl katastrální úřad zhotoviteli, nebo také na 

nesrážlivé bezbarvé a průsvitné podložce. Pokud byl mapový podklad poskytnut 

vyhotoviteli v digitální podobě, zobrazení změny je také v digitální formě. Další přílohou 

geometrického plánu může být dokumentace o zřizovaných bodech podrobného bodového 

pole, případné změny či závady v geodetických údajích. 

4.6.1 Záznam podrobného m ěření změn 

Podkladem, pro vyhotovení geometrického plánu, je ZPMZ (Tabulka 16 až 20). 

ZPMZ je také potřeba při zápisu změn v SGI a SPI, pokud je zapisovaná změna spojena 

s měřením v terénu. ZPMZ se také vyhotovuje pro opravu chyby v katastru katastrálním 

úřadem. ZPMZ lze také využít, pro zaměření několika změn vzájemně souvisejících a 

následně pro jednotlivé změny vyhotovit více geometrických plánů. ZPMZ je nutno ověřit 

ověřovatelem předepsaným způsobem.  

ZPMZ je tvořen titulní stranou, která obsahuje popisové pole. Za popisovým polem 

se nachází náčrt, dále zápisník, protokol o výpočtech, záznam výsledků výpočtu výměr 

parcel (dílů), návrh zobrazení změny a údaje o seznámení vlastníků s označením a 

s průběhem nových nebo změněných hranic. Seznámení vlastníků bývá nejčastěji umístěno 

pod popisovým polem. 



Jitka Kleineidamová: GP pro vyznačení budovy 

2010  20 

 

Přílohou pro ZPMZ je kopie geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby. Tato příloha je nezbytná pro vyznačení dalšího prvku polohopisu nebo jeho změny. 

ZPMZ může mít ovšem také i jiné přílohy, jako je například kopie dokumentace o vytyčení 

stavby a dokumentace o zřízení bodu PPBP a oznámení o změnách či zjištěných závadách 

v geodetických údajích o bodu PPBP. 

Popisové pole (Tabulka 16) ZPMZ je stanoveno tiskopisem Úřadu. ZPMZ se 

čísluje v rámci každého katastrálního území zvlášť v jedné číselné řadě od 0001 do 9999. 

V náčrtu (Tabulka 17) se zobrazují body geometrického základu, identické body, 

které jsou označené příslušnou značkou 1.10 přílohy 10.2 podle katastrální vyhlášky [1]. 

Náčrt obsahuje také měřické sítě, a pokud je náčrt dělen listem katastrální mapy, uvede se 

v náčrtu rám listu katastrální mapy a také označení listů katastrální mapy. V náčrtu se 

zobrazuje i dosavadní a nový stav polohopisu, označení lomových bodů hranic, čísla bodů, 

parcelní čísla, označení dílů, mapové značky druhů pozemků, značky budov, oplocení, 

oměrné a jiné kontrolní míry. Pokud však není možné oměrnou míru změřit a to ani 

nepřímo, poznamená se místo měřené hodnoty písemná zkratka m.n.. U budov je vhodné 

uvést jejich typ a způsob využití i popisné či evidenční číslo, které se umístí podél té strany 

budovy, kde je vchod. Náčrt obsahuje prvky, které jsou oproti geometrickému plánu navíc. 

V náčrtu se zobrazí paprsky směrů, vyšrafování budov a náčrt může být také barevný. 

Nejčastěji se využívá barvy červené, kterou se vykreslí měřická síť. V náčrtu nesmí chybět 

i čísla bodů. Pokud však byl bod určen a očíslován v rámci jiného ZPMZ, takové číslo 

bodu obsahuje na prvním místě číslo ZPMZ, ve kterém byl zaměřen a očíslován, a dále 

následuje pomlčka, za kterou se napíše vlastní číslo bodu. U vlastního čísla bodu a u čísla 

ZPMZ se vynechávají nuly. Náčrt má nejčastěji formát A4, ale pokud je formát větší, musí 

se náčrt do formátu A4 poskládat tak, aby na vrchní straně bylo označení příslušného 

ZPMZ. Náčrt nemusí být situován k severu, ale v tom případě musíme vyznačit sever 

severkou. Měřítko náčrtu se volí takové, aby byly všechny údaje zřetelné a čitelné. Pokud 

však je v náčrtu oblast, která je nezřetelná a nečitelná, označíme ji písmenem velké 

abecedy a tuto oblast vykreslíme na okraji náčrtu ve větším měřítku. 

Zápisník obsahuje všechny použité čísla bodů, jako jsou čísla bodů geometrického 

základu, kontrolních bodů, identických bodů a nových bodů. Zápisník obsahuje hodnoty 

určující polohu těchto bodů a hodnoty, které byly změřeny pro ověření a kontrolu polohy 

bodů.  
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Protokol o výpočtech (Tabulka 18) je složen z výstupních výpočetních protokolů 

z programu Groma v. 8.0. Protokol o výpočtech musí obsahovat seznam souřadnic bodů, 

které byly použity pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr. Dále obsahuje 

použité výpočetní metody a porovnání dosažených výsledků s mezními hodnotami, 

vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic, kódy kvality bodů, veškeré výpočty, výpočty 

výměr, seznam souřadnic nově určených bodů a na závěr by mělo být uvedeno datum, 

jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 

Seznam souřadnic (Tabulka 20) nově určených bodů je tvořen nadpisem 

s uvedením systému, ve kterém jsou souřadnice bodů uvedeny. Dále má seznam souřadnic 

osm sloupců. V prvním je úplné číslo bodu, druhý, třetí a čtvrtý sloupec patří souřadnici 

Y a X a kódu kvality bodu pro souřadnice obrazu. Pátý, šestý a sedmý sloupec je taktéž pro 

souřadnice Y a X a kód kvality bodu, avšak pro souřadnice polohy. Osmý sloupec tvoří 

poznámka, do které se zaznamenávají případné informace o bodech. U pomocných bodů, 

které nebudou v novém stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se neuvádí 

souřadnice obrazu a kód kvality. K bodům změny se uvádí souřadnice polohy i souřadnice 

obrazu. Tyto souřadnice se mohou u katastrální mapy v S-JTSK lišit. V prostorech 

s analogovou mapou jsou souřadnice polohy i obrazu shodné, pokud však chceme změnu 

zobrazit v orientační mapě, mohou se tyto souřadnice lišit. Souřadnice polohy jsou 

souřadnice, které byly určeny geodetickými či fotogrammetrickými metodami s přesností 

pro kód kvality 3. Souřadnice obrazu jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu 

v katastrální mapě. Kód kvality se přiřadí souřadnicím v tom sloupci, ve kterém jsou 

souřadnice, kterými má být nemovitost v katastru geometricky a polohově určena. 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) (Tabulka 19) je tvořen číslem 

geometrického plánu, pokud se geometrický plán nevyhotovuje, obsahuje číslo ZPMZ. 

Dále obsahuje označení listu katastrální mapy, sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních 

skupin s jejich vyrovnáním a kódem způsobu výpočtu, podle potřeby výpočet dílů parcel 

zjednodušené evidence s uvedením druhu dřívější pozemkové evidence, uvádí se také 

případné rozdíly při výpočtu s uvedením jeho velikosti a příčiny. Na závěr se uvede datum, 

jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala. 

Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou podobu a tvoří ho data 

ve výměnném formátu. Pokud však jde o prostory s analogovou mapou, vyhotoví se také 

v analogové podobě, a to na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce. 
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4.7 Geometrický plán po vyhotovení 

Po vyhotovení geometrického plánu následuje jeho ověření, kontrola a případné 

potvrzení. 

4.7.1 Ověření geometrického plánu a p ředkládáni plánu k potvrzení 

Ověření se vyznačuje na všech stejnopisech v popisovém poli. Pod otisk razítka 

ověřovatele se ověřovatel podepíše, uvede datum ověření a číslo evidence ověřovaných 

výsledků. 

O potvrzení plánu žádá písemně (Tabulka 22) katastrální pracoviště úředně 

oprávněný zeměměřický inženýr, který plán ověřil. Činnost při potvrzování plánu se 

eviduje v ISKN. Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu jsou nejméně tři 

stejnopisy geometrického plánu a ZPMZ, z nichž vždy jeden plán zůstává v dokumentaci 

katastrálního úřadu. Současně se stejnopisy se přikládají ověřené přílohy.  

4.7.2 Kontrola geometrického plánu p řed potvrzením 

Katastrální pracoviště přezkoumává, zda úřední oprávnění osoby, jenž plán ověřila, 

mělo v době ověření platnost. Dále zkoumá správnost a úplnost náležitostí plánu, jako je 

účel zhotovení, jméno nebo název zhotovitele včetně adresy, název katastrálního území, 

číslo ZPMZ, grafické znázornění, seznam souřadnic, výkaz dosavadního a nového stavu 

údajů katastru, výkaz údajů o bonitované půdně ekologické jednotce, způsob označení 

hranic, ověření plánu, rozsah a platnost oprávnění a jiné. Katastrální pracoviště také 

kontroluje úplnost příloh plánu, správnost ověření plánu a příloh, zda plán vychází 

z výsledků zeměměřických činností v terénu, dodržení zásad pro tvorbu a číslování parcel, 

soulad očíslování parcel s údaji katastru, soulad výměr, doložení případného návrhu na 

opravu chyby a zkoumá také, zda jsou dodržena ustanovení katastrální vyhlášky [1]. 

Přezkoumání plánu pro změnu v digitální formě je tehdy, pokud byly podklady 

pro vyhotovení plánu poskytnuty v digitální podobě. V digitální formě je soubor 

výměnného formátu katastrální mapy (Tabulka 21) obsahující nové a rušené prvky mapy a 

seznam souřadnic rušených a nových bodů. Kontrola zahrnuje kontrolu importovaného 

souboru výměnného formátu nebo seznamu souřadnic změny v textovém tvaru, dále 

kontrolu navázání prvků polohopisu na podrobné body a stávající prvky mapy, kontrolu 

topologie parcel a budov. Kontrola souladu souboru popisných a geodetických informací 
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zahrnuje shody parcelních čísel, soulad výměr, kódů druhů pozemků a způsobů využití 

pozemků, dále kontrolu značek a navázání budov evidovaných v souboru popisných 

informací s jejich grafickou reprezentací v mapě. 

4.7.3 Nepotvrzení geometrického plánu 

Je-li v úplnosti či v náležitostech plánu nebo v jeho přílohách shledána vada, která 

brání jeho použití pro účely katastru, katastrální pracoviště nepotvrdí a vrátí jej 

nepotvrzený ověřovateli. Současně mu předá výpis z protokolu s odůvodněním nepotvrzení 

plánu. Po odstranění závad se opět geometrický plán předá k potvrzení. Toto opětovné 

předložení se považuje za novou žádost a tudíž, je založeno nové řízení. Katastrální 

pracoviště však nemusí opět potvrdit geometrický plán, například při neodstranění vady 

nebo její částečné odstranění. Mohou však vzniknout i vady nové. Mělo by však jít o vady, 

které se při prvním posuzování v geometrickém plánu nevyskytovaly. Pokud je 

geometrický plán předkládán opakovaně několikrát se závažnými vadami oznámí 

katastrální pracoviště takové zjištění příslušnému inspektorátu. 

Za závadu se nepovažuje nesoulad ve výměře, popřípadě v parcelním čísle 

v dosavadním stavu, byla-li část této parcely oddělena jiným plánem, který byl součástí 

listiny zapsané do katastru v době mezi vydáním podkladů pro zhotovení plánu 

předkládaného k potvrzení, popřípadě došlo-li v této době ke změnám výměry nebo 

parcelního čísla vlivem dalších činností v katastru, jako je například digitalizace, 

přečíslování či obnova katastrálního operátu. Za závadu se také nepovažuje, pokud je 

v plánu chybný údaj, který katastrální úřad zhotoviteli poskytl a tuto vadu nemohl 

zhotovitel plánu rozpoznat, ani když dodržel zásady zhotovení plánu. 

4.7.4 Potvrzení geometrického plánu 

Neshledá-li katastrální pracoviště zjevnou vadu, potvrdí plán. Plány potvrzuje 

zaměstnanec katastrálního pracoviště pověřený ředitelem katastrálního pracoviště. 

4.7.5 Evidence potvrzovaných plán ů 

Katastrální pracoviště zaznamenává v ISKN průběh potvrzování plánů.  

U nepotvrzených plánů zapíše do protokolu důvod nepotvrzení plánu s konkrétním 

uvedením shledaných závad a také uvede odkaz na porušení příslušného ustanovení 
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právního předpisu. Dále uvede datum předložení geometrického plánu k potvrzení a datum 

jeho vrácení ověřovateli. 

4.7.6 Použitelnost geometrického plánu 

Pokud byl již geometrický plán potvrzen, bez ohledu na datum potvrzení je 

použitelný, dokud jeho obsah zůstává v souladu s údaji katastru nebo pokud není 

z nějakého důvodu nezpůsobilý k vyznačení do katastru, například překročením mezních 

odchylek. Za nesoulad s údaji katastru nelze považovat případnou odlišnost, která 

v katastru nastala například změnou výměr parcel dosavadního stavu po potvrzení plánu. 

4.7.7 Vyhotovení a ov ěření kopie geometrického plánu 

Po potvrzení založí katastrální pracoviště jedno vyhotovení geometrického plánu 

s přílohami do dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru 

geodetických informací. Tomuto jednomu vyhotovení se říká prvopis. Pokud zjistí 

dodatečně vyhotovitel nebo objednavatel geometrického plánu, že původní počet plánů je 

nedostačující, vyhotoví katastrální úřad kopii geometrického plánu na požádání výlučně 

vyhotoviteli geometrického plánu. 

Kopie musí mít své náležitosti, které stanovuje vyhláška [1]: 

Označí ji slovem „Kopie“ a opatří doložkou „Kopie souhlasí se stejnopisem 

geometrického plánu založeným u katastrálního úřadu.“, otiskem razítka katastrálního 

úřadu se státním znakem, datem a podpisem pověřeného zaměstnance katastrálního úřadu 

ověřováním kopií geometrických plánů. 

Teprve poté, kdy podle listiny, již je geometrický plán součástí, byl proveden zápis 

do katastru nemovitostí, může kopii geometrického plánu vyhotovit katastrální úřad 

i jiným žadatelům. V tomto případě jde o běžné vyhotovení kopie ze sbírky listin. 
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5 ZÁVĚR  

Cílem bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy. Podklady byly získány na katastrálním pracovišti. Zaměření změny proběhlo bez 

komplikací. Zpracování dat bylo provedeno bez překročených mezních odchylek 

v programu Groma v. 8.0 a MicroStation. V bakalářské práci byly zmíněny i kroky, které 

nastanou po vyhotovení geometrického plánu.  
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Příloha č. 3 – Geodetické údaje

Obrázek 5 – Javorník, zámek
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Obrázek 6 – Javorník, jižní kostel
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Obrázek 7 – Bílý Potok, kostel
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Obrázek 8 – Boží vrch, kostel
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Obrázek 9 – PPBP 
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Příloha č. 4 – Výstup z totální stanice 

Tabulka 5 – Leica TCR407 

1 223000000630 0.000 

000917030040 2 0000.000 0.000 025.7529 100.5762 

000917042130 2 0000.000 0.000 182.7913 099.6362 

000917040040 2 0000.000 0.000 203.2928 096.9222 

000917040100 2 0000.000 0.000 138.6020 100.3610 

000918250050 2 0000.000 0.000 183.7393 098.9769 

-1 

224004204001 2 0359.385 0.000 161.2700 107.7258 

224004204002 2 0422.615 0.000 165.0488 106.4528 

224004200001 2 0371.026 0.000 160.0567 107.5011 

224004200002 2 0364.054 0.000 161.0804 107.6558 

/ 

1 224004204001 0.000 

000917042130 2 0000.000 0.000 259.6078 092.1242 

000917040040 2 0000.000 0.000 292.7169 089.2680 

223000000630 2 0359.375 0.000 017.9756 092.3184 

-1 

224004200001 2 0013.590 0.000 183.4136 101.4590 

224004200002 2 0004.811 0.000 203.9367 103.6030 

224004200003 2 0013.446 0.000 252.3552 100.0391 

224004200006 2 0007.132 0.000 166.7906 097.0652 

224004200007 2 0010.600 0.000 168.3856 098.1050 

224004200008 2 0011.559 0.000 164.8053 096.3672 

224004200009 2 0006.438 0.000 158.9625 093.6178 

224004200010 2 0033.356 0.000 300.3986 092.8491 

224004200011 2 0030.150 0.000 312.2181 094.5700 

224004200012 2 0075.602 0.000 268.8943 097.1973 

/ 

1 224004204002 0.000 

000917042130 2 0000.000 0.000 311.4401 090.6996 

223000000630 2 0422.595 0.000 069.8656 093.5964 

-1 

224004200003 2 0054.547 0.000 087.5890 100.3966 

224004200004 2 0052.689 0.000 088.1502 100.4773 
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224004200005 2 0049.306 0.000 096.9400 101.2685 

224004200001 2 0060.462 0.000 101.5286 101.1710 

224004200013 2 0044.331 0.000 090.2381 101.1257 

224004200014 2 0023.809 0.000 194.4868 099.0617 

224004200015 2 0023.824 0.000 205.6857 096.5233 

224004200016 2 0015.643 0.000 208.6744 096.5203 

224004200017 2 0016.045 0.000 216.7299 096.5155 

224004200018 2 0014.924 0.000 223.3708 093.1953 

224004200019 2 0015.509 0.000 229.3781 093.0220 

224004200020 2 0018.856 0.000 238.4164 094.1492 

224004200021 2 0026.067 0.000 318.3329 090.0001 

224004200022 2 0013.582 0.000 351.9734 084.7745 

/ 
-2  
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Příloha č. 5 – Zápisník 

Tabulka 6 – MAPA2 

1 223000000630   

000917030040 0.00 25.7529 

000917042130 0.00 182.7913 

000917040040 0.00 203.2928 

000918250050 0.00 183.7393 

-1 

224004204001 356.76 161.2700 

224004204002 420.47 165.0488 

/  KONEC ULOHY CISLO 1 

1 224004204001   

000917042130 0.00 259.6078 

000917040040 0.00 292.7169 

223000000630 356.78 17.9756 

-1 

224004200001 13.59 183.4136 

224004200002 4.80 203.9367 

224004200003 13.45 252.3552 

224001770002 75.53 268.8943 

/  KONEC ULOHY CISLO 2 

1 224004204002   

000917042130 0.00 311.4401 

223000000630 420.48 69.8656 

-1 

224004200003 54.55 87.5890 

224004200004 52.69 88.1502 

224004200005 49.30 96.9400 

224004200001 60.45 101.5286 

224002940017 16.02 216.7299 

224002940001 18.78 238.4164 

/  KONEC ULOHY CISLO 3 
-2  
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Příloha č. 6 – Náležitosti geometrického plánu 

Tabulka 7 – 420-160/2009 
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Tabulka 8 – Groma v. 8.0 – Dosavadní stav KN 

 
Tabulka 9 – Groma v. 8.0 – Nový stav KN 
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Tabulka 10 – Groma v. 8.0 – Díly KN 

 
Tabulka 11 – Groma v. 8.0 – Výměry 
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Tabulka 12 – Groma v. 8.0 – Výkaz 

 
Tabulka 13 – Groma v. 8.0 – BPEJ 
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Tabulka 14 – Groma v. 8.0 – ZPMZ 

 
Tabulka 15 – Groma v. 8.0 – Žádost 
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Příloha č. 7 – Náležitosti ZPMZ 

Tabulka 16 – Popisové pole 

 
  



2010 

 

Tabulka 17 – Náčrt 
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Tabulka 18 – Protokol o výpočtech 
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Tabulka 19 – Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

 
Tabulka 20 – Seznam souřadnic 
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Příloha č. 8 – VFK pro katastrální pracovišt ě 

Tabulka 21 – Textový soubor VFK 

&HVYTVORENO;"16.07.2008 15:48:48" 

&HPUVOD;"GEUS 14" 

&HCODEPAGE;"WE8ISO8859P2" 

&HJMENO;"geodet" 

&BPAR;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIK U 

D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PKN_ID 

N30;PAR_TYPE T10;KATUZE_KOD N6;KATUZE_KOD_PUV N6;DRUH_CISLOVANI_PAR 

N1;KMENOVE_CISLO_PAR N5;ZDPAZE_KOD N1;PODDELENI_CISLA_PAR 

N3;DIL_PARCELY N1;MAPLIS_KOD N30;ZPURVY_KOD N1;DRUPOZ_KOD 

N2;ZPVYPA_KOD N4;TYP_PARCELY N1;VYMERA_PARCELY N9;CENA_NEMOVITOSTI 

N14.2;DEFINICNI_BOD_PAR T100;TEL_ID N30;PAR_ID N30;BUD_ID N30;IDENT_BUD T1 

&DPAR;719418811;0;"15.2.2008 

13:36:22";"";1;1131788811;;;"PKN";657956;;2;860;;;;6780;2;5;;;1062;;"";228244811;;;"n" 

&DPAR;997;1;"";"";3;;;;"PKN";657956;;2;860;;1;;6780;2;5;;;955;;"";;;;"n" 

&DPAR;1997;1;"";"";3;;;;"PKN";657956;;2;860;;2;;6780;2;13;;;107;;"";;;;"n" 

&BBUD;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIK U 

D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU 

N30;TYPBUD_KOD N1;CAOBCE_KOD N6;CISLO_DOMOVNI N4;CENA_NEMOVITOSTI 

N14.2;ZPVYBU_KOD N4;TEL_ID N30 

&BBDP;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRI ZNAK_KONTEXTU 

N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;PAR_ID N30;BPEJ_KOD T5;VYMERA 

N9 

&DBDP;0;"15.2.2008 13:36:22";"";1;1131788811;;719418811;"55111";1062 

&DBDP;1;"";"";3;;;997;"55111";955 

&DBDP;1;"";"";3;;;1997;"55111";0 

&BRZO;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIK U 

D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU 

N30;ZPOCHR_KOD N4;PAR_ID N30;BUD_ID N30;JED_ID N30 

&BSOBR;ID N30;STAV_DAT N2;KATUZE_KOD N6;CISLO_ZPMZ N5;CISLO_TL 

N4;CISLO_BODU N12;UPLNE_CISLO N12;SOURADNICE_Y N10.2;SOURADNICE_X 

N10.2;KODCHB_KOD N2 

&DSOBR;1998;2;657956;420;;1;224004200001;556029.24;1031110.21;3 

&DSOBR;2998;2;657956;420;;2;224004200002;556038.34;1031111.16;3 

&DSOBR;3998;2;657956;420;;3;224004200003;556037.25;1031121.61;3 



Jitka Kleineidamová: GP pro vyznačení budovy 

2010  57 

 

&DSOBR;4998;2;657956;420;;4;224004200004;556035.78;1031122.79;3 

&DSOBR;5998;2;657956;420;;5;224004200005;556028.02;1031122;3 

&DSOBR;6998;2;657956;420;;4001;224004204001;556042.8;1031109.36;3 

&DSOBR;7998;2;657956;420;;4002;224004204002;556005.23;1031165.72;3 

&BSBP;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU 

D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;BP_ID 

N30;PORADOVE_CISLO_BODU N38;OB_ID N30;HP_ID N30;DPM_ID 

N30;PARAMETRY_SPOJENI T100;ZVB_ID N30 

&DSBP;9998;1;"";"";3;;;1998;1;;8998;;"3"; 

&DSBP;10998;1;"";"";3;;;2998;2;;8998;;"3"; 

&DSBP;12998;1;"";"";3;;;2998;1;;11998;;"3"; 

&DSBP;13998;1;"";"";3;;;3998;2;;11998;;"3"; 

&DSBP;15998;1;"";"";3;;;3998;1;;14998;;"3"; 

&DSBP;16998;1;"";"";3;;;4998;2;;14998;;"3"; 

&DSBP;18998;1;"";"";3;;;4998;1;;17998;;"3"; 

&DSBP;19998;1;"";"";3;;;5998;2;;17998;;"3"; 

&DSBP;21998;1;"";"";3;;;5998;1;;20998;;"3"; 

&DSBP;22998;1;"";"";3;;;1998;2;;20998;;"3"; 

&BSBM;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PORADOVE_CISLO_BODU 

N38;SOURADNICE_Y N10.2;SOURADNICE_X N10.2;OP_ID N30;DPM_ID N30;HBPEJ_ID 

N30;PARAMETRY_SPOJENI T100;PRIZNAK_KONTEXTU N1 

&BHP;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU  

D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU 

N30;TYPPPD_KOD N10;PAR_ID_1 N30;PAR_ID_2 N30 

&DHP;8998;1;"";"";3;;;21900;0; 

&DHP;11998;1;"";"";3;;;21900;0; 

&DHP;14998;1;"";"";3;;;21900;0; 

&DHP;17998;1;"";"";3;;;21900;0; 

&DHP;20998;1;"";"";3;;;21900;0; 

&BOP;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU  

D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU 

N30;TYPPPD_KOD N10;SOURADNICE_Y N10.2;SOURADNICE_X N10.2;TEXT 

T255;VELIKOST N10.2;UHEL N10.4;PAR_ID N30;OPAR_TYPE T10;VZTAZNY_BOD N2 

&DOP;23998;1;"";"";3;;;18;556016.77;1031145.78;"860/1";1.7;0;997;"PC";2 

&DOP;24998;1;"";"";3;;;18;556033.75;1031116.17;"860/2";1.7;0;1997;"PC";2 

&DOP;264212811;0;"27.9.2006 

17:19:08";"";1;1099161811;;18;556019.22;1031143.14;"860";1.7;0;719418811;"PC";1 
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&BOB;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU  

D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU 

N30;TYPPPD_KOD N10;SOURADNICE_Y N10.2;SOURADNICE_X N10.2;VELIKOST 

N10.2;UHEL N10.4;BUD_ID N30;OBRBUD_TYPE T10 

&BDPM;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIK U 

D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU 

N30;TYPPPD_KOD N10;SOURADNICE_Y N10.2;SOURADNICE_X N10.2;TEXT 

T255;VELIKOST N10.2;UHEL N10.4;BP_ID N30;DPM_TYPE T10;VZTAZNY_BOD N2 

&BOBBP;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU 

D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU 

N30;TYPPPD_KOD N10;SOURADNICE_Y N10.2;SOURADNICE_X N10.2;TEXT 

T255;VELIKOST N10.2;UHEL N10.4;BP_ID N30;OBBP_TYPE T10;VZTAZNY_BOD N2 

&BZPMZ;KATUZE_KOD N6;CISLO_ZPMZ N5;PPZ_ID N30;STAV_ZPMZ 

N1;MERICKY_NACRT T1;ZAPISNIK_PODROB_MERENI 

T1;VYPOCET_PROTOKOL_VYMER T1;TYPSOS_KOD N1 

&DZPMZ;657956;420;;2;"";"";"";1 

&BZVB;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIK U 

D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU 

N30;TYPPPD_KOD N10;KATUZE_KOD N6;HJPV_ID N30 

&K 
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Příloha č. 9 – Potvrzení geometrického plánu 

Tabulka 22 – Žádost 
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