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Anotace 

 

V předložené práci je zpracován geometrický plán pro vyznačení budovy. Cílem této práce 

je celkové řešení geometrického plánu, které se skládá ze získání potřebných podkladů 

z katastrálního pracoviště v příslušném katastrálním území, zaměření změny v terénu, 

zpracování a vyhodnocení naměřených dat a vyhotovení geometrického plánu se všemi 

jeho náležitostmi dle platné vyhlášky 26 / 2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

vyhlášky 164 / 2009 Sb. V poslední části je uveden postup ověření a potvrzení 

geometrického plánu katastrálním úřadem. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, vyznačení budovy 

 

 

Summary 

 

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

The aim of this work is a comprehensive solution of the survey sketch which consists of 

obtaining the needful documentation from the Land Register Office in the appropriate 

cadastral district, measuring a change in a terrain, elaboration and interpretation measured 

data and elaboration of the survey sketch with its all requirements according to edict in 

force 26 / 2007 Coll. in a word of latter prescripts, in a word of an edict 164 / 2009 Coll. In 

the last chapter there is a procedure of legalization and confirmation of the survey sketch 

by the Land Register Office introduced.  

 

Key words: survey sketch, designation of the building 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČSN  česká technická norma 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DATAZ  Databáze bodových polí 

DKM  digitální katastrální mapa 

GNSS  Globální družicový polohový systém 

GP    geometrický plán 

ISKN   Informační systém katastru nemovitostí 

KK  kód kvality 

KM   katastrální mapa 

KMD, KM – D katastrální mapa digitalizovaná 

KN  katastr nemovitostí 

KO    katastrální operát 

k.ú.    katastrální území 

LV  list vlastnictví 

ML  mapový list 

PBP  polohové bodové pole 

PPBP   podrobné polohové bodové pole 

S – JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI  soubor geodetických informací 

SPI   soubor popisných informací 
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vfk   výměnný formát katastru 

ZMVM  základní mapy velkých měřítek 

ZPBP  základní polohové bodové pole 

ZPMZ   záznam podrobného měření změn 
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1 ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v katastru. Úkolem mé bakalářské práce bylo provedení zaměření a následné 

vyhotovení geometrického plánu rozestavěné budovy.  

Budova se nachází v katastrálním území Hrachovec. Obec Hrachovec leží 2.5 km 

jihovýchodně od města Valašské Meziříčí podél obou břehů Hrachoveckého potoka. 

Nemovitost se nachází v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR 

vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. 

 V souboru popisných informací katastrálního operátu pro katastrální území 

Hrachovec jsou pozemky evidovány jako pozemkové a stavební parcely a jsou vedeny 

v jedné číselné řadě. Tento geometrický plán se týká změny dotčené pozemkové parcely 

1073 / 17.  V souboru geodetických informací katastrálního operátu pro katastrální území 

Hrachovec je katastrální mapa vedena formou digitální katastrální mapy. 
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2   GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je technickým podkladem a neoddělitelnou součástí všech listin, 

podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je – li třeba předmět zápisu 

zobrazit do katastrální mapy. [4] 

Geometrický plán musí být zpracován způsobem stanoveným příslušnými právními 

předpisy. Je výsledkem zeměměřických činností, které svým obsahem a zpracováním 

souvisí s předmětem katastru nemovitostí. [3] 

Geometrický plán je výsledkem přímého měření v terénu a nemůže být vyhotoven 

žádným jiným způsobem. Musí být vyhotoven způsobem, který zaručí jeho zřetelnost, 

dobrou čitelnost, stálost a schopnost reprodukce. [4] 

Geometrický plán nelze nahradit jinými doklady používanými v praxi a tvoří 

nedílnou součást příslušné listiny. Se stejnopisem právní listiny je neoddělitelně spojen 

prvopis nebo řádně vyhotovená a ověřená kopie prvopisu geometrického plánu. 

Geometrický plán je technickým podkladem pro sepsání smluv a veřejných listin, 

které potvrzují nebo osvědčují vztahy k nemovitostem. Je také podkladem pro změny 

v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací katastru nemovitostí. 

[4] 

2.1 HISTORIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Půda se od dávných časů dělila na svobodnou, tj. panskou (dominikální) a 

nesvobodnou, tj. selskou (rustikální). Půda dominikální byla výhradně ve vlastnictví 

vrchnosti a půda rustikální patřila panstvím (tzv. dominiím) a byla obhospodařována 

poddanými. Historie geometrického plánu se započíná psát od doby, kdy byl vydán dne 20. 

dubna 1785 patent císaře Josefa II. o reformě pozemkové daně a vyměření půdy a následné 

vybudování Josefského katastru, který vytvořil podklad pro první katastrální mapování 

v českých zemích.  

Josefský katastr nařizoval zaměření, sepsání a zobrazení výměry a hrubého výnosu 

podle úrodnosti všech plodných pozemků v zemi, tj. pozemky dominikální i rustikální. 
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Tyto pozemky měly být dále označeny topografickým číslem a připisoval se i vlastník 

pozemku. K určení druhu pozemku docházelo prostřednictvím rozlišení podle druhu 

vzdělávání. Kvalita půdy byla stanovena pomocí tzv. vtříďovacích tabulek. Pomocí patentu 

byly provedeny dvě nové skutečnosti, a sice zavedení pojmu „pozemek“, který měl 

nahrazovat dosavadní soustavu usedlostí menším a četnějším daňovým prvkem a následně 

zaměření každého pozemku, s tímto související možnost zjištění výměr jednotlivých 

pozemků. Výsledným elaborátem celé této činnosti je Josefský katastr, který je zároveň 

prvním katastrem, který je založen na přímém měření skutečného stavu v terénu.  

Zlomovým bodem v historii geometrického plánu bylo vydání patentu o pozemkové 

dani císaře Františka I. z roku 1817, které zapříčinilo vznik Stabilního katastru. Tento 

katastrální operát obsahoval všechny pozemky hospodářsky obdělávané i neobdělávané, 

bez ohledu na rustikální či dominikální půdu. Pozemky byly zaměřeny, sepsány a 

zobrazeny. Byl určen druh užívání pozemků a také půdní bonity. Daně byly 

vyhodnocovány z čistého výnosu pozemků.  

V letech 1817 - 1843 bylo provedeno mapování, bylo takto zmapováno celé 

Rakousko – Uhersko. V roce 1848 byl zrušen zákon o znemožnění rozmělnění rustikálního 

majetku, takže poddaní mohli od této doby majetky dělit nebo prodávat.  

Roku 1883 vyšel evidenční zákon, který předznamenal stanovení některých dnešních 

zákonů. Byla v něm vymezena přesná pravidla, a sice že katastr musí odpovídat realitě, 

musí být v souladu s obsahem veřejných knih, také byly nařízeny pravidelné revize 

katastru. Vznikaly situační plány, které zaměřovali geodeti, daly by se označit jako dnešní 

geometrické plány.  

Po I. světové válce bylo vyhlášeno Československo (Čechy, Morava, Slezsko, 

Slovensko a Zakarpatská Rus), a protože v každé části platilo něco jiného, tak došlo 

k vytvoření jednotného systému, a sice Pozemkového katastru. Ten převzal vše ze 

stabilního katastru, ale vymezil si pouze jednu zobrazovací soustavu, a sice Systém 

jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK. Platil až do roku 1956, ale už v roce 

1948 docházelo k významným změnám a pozemky začaly být vedeny ve zjednodušené 

evidenci, v důsledku toho v roce 1956 došlo ke vzniku Jednotné evidence půdy. Přestalo 

se psát do pozemkových knih, takže že v nich neobjevovalo všechno. Co se zanedbalo 
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během působnosti tohoto evidenčního nástroje, se snažili geodeti doplnit v Evidenci 

nemovitostí (1964 – 1993), kdy vznikl například list vlastnictví apod. Mapy nenavazovaly 

na mapy vytvořené v době Jednotné evidence půdy, ale vrátily se k mapám pozemkového 

katastru, kde se doplnilo vše, co za uběhlou dobu nebylo zaznamenáno. Potřeba 

jednoznačného polohového a geometrického určení změny údajů ve stabilním katastru si 

vyžádala vznik technicko – právního institutu, tzv. geometrického plánu. Přímé označení 

„Geometrický plán“ se ustálilo spolu se vznikem Evidence nemovitostí v roce 1964.  

Samotný geometrický plán se postupem času vyvíjel a měnil technologii, zpracování i 

konečnou podobu. Původně se všechny stejnopisy geometrického plánu zhotovovaly jako 

originály ručně. Původní stav se v grafické části zobrazoval černou barvou, nový stav, 

oměrné míry a hranic parcel barevně. Konstrukční čáry byly znázorňovány tence černě, 

nový stav červeně, konstrukční a oměrné míry modře. Parcely, které se měly oddělit, se 

zvýraznily podbarvením anebo barevným lemováním. S postupem času se barevné značení 

omezilo na použití dvou barev, černé a červené. Provedením směrnice č. 4000/1975 – 22 

se stanovilo omezení použití barev, tedy zásada jednobarevnosti geometrického plánu. 

Tuto zásadu využívá platná právní úprava dodnes. 

Ze zde uvedené historie geometrického plánu plyne, že byl jedním ze základních 

dokumentů všech pozemkových evidencí a stejně důležitým dokumentem je i dnes, 

v současném evidenčním nástroji Katastr nemovitostí. 

2.2 ÚČEL GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností a vyhotovuje se zejména 

pro: 

- změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,  

- rozdělení pozemku, 

- změnu hranice pozemku, 

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

- určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou 

využity pro obnovu katastrálního operátu,  
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- 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 vytyčení nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků,  

- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. [1] 

2.3 PODKLADY PRO VYHOTOVENÍ 
GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací.  

Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

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

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

nejsou dosud vyznačeny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací 

katastru nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa.  

Dalšími podklady jsou:  

- záznamy podrobného měření změn, 

- údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech,   

bodech podrobného polohového bodového pole,  

- údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu 

se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaženy. [1] 

2.3.1 SOUBOR GEODETICKÝCH INFORMACÍ 

SGI zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné 

vyjádření. 
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Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo velkého měřítka, nejčastěji 

vyhotovována v měřítku 1 : 2000.  

Obsah katastrální mapy tvoří body polohového bodového pole, polohopis a popis. 

Body polohového bodového pole jsou trvale stabilizované a signalizované body PBP, 

trigonometrické body a zhušťovací body, pokud je katastrální mapa vyhotovena s S-JTSK. 

Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic 

územních správních jednotek, státní hranice, hranice chráněných území a ochranných 

pásem, hranic nemovitostí a další prvky polohopisu, mezi které patří:  

 osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové zóny, 

 hrana koruny a střední dělící pás silnice nebo dálnice, 

 most, 

 osa koryta vodního toku s šířkou menší než 2 m, 

 propustek a tunel v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází vodní 

tok nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela, 

 nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů, 

 zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka, 

 budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže 

parcele nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru, 

s výjimkou drobných staveb. [1] 

Předměty obsahu katastrální mapy se zobrazují standardizovanými mapovými 

značkami. 

Hranice a další prvky polohopisu se v katastrální mapě zobrazují přímými spojnicemi 

jejich lomových bodů.  

Popis katastrální mapy dělíme na popis uvnitř a vně mapového rámu. 

Uvnitř mapového rámu uvádíme čísla bodů PBP, čísla hraničních znaků na státní 

hranici, místní a pomístní názvosloví, označení parcel parcelními čísly a mapovými 

značkami druhu pozemku. 
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Vně mapového rámu uvádíme u analogové mapy název Katastrální mapa, označení 

mapového listu, údaje o jeho poloze ve správním dělení státu, údaje o souřadnicovém 

systému, měřítko, označení sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, 

tirážní údaje a okrajové náčrtky. U mapy digitální katastrální mapy (DKM) a katastrální 

mapy digitalizované (KMD, KM-D) jsou tyto údaje obsaženy v jejich metadatech. 

 

FORMY KATASTRÁLNÍ MAPY 

Digitální mapa je KM vyhotovená při obnově KO novým mapováním, na podkladě 

výsledků pozemkových úprav, přepracováním SGI s výjimkou mapy podle c) nebo 

převedením jejího číselného vyjádření do digitální formy 

Analogová mapa je katastrální mapa na plastové folii s přesností a v zobrazovací 

soustavě stanovenými v době jejího vzniku 

Digitalizovaná KM v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy 

v souřadnicovém systému gusterberském nebo svatoštěpánském do digitální formy (KMD) 

nebo digitální forma KM vyhotovená podle dřívějších předpisů, zejména v souřadnicovém 

systému gusterberském nebo svatoštěpánském (KM-D). [1] 

2.3.2 SOUBOR POPISNÝCH INFORMACÍ 

SPI obsahuje všechny údaje obsahu katastru nemovitostí.  

 Ze souboru popisných informací se vytvářejí základní výstupy, zejména 

 výpis z katastru nemovitostí, 

 informace o vlastnících a jiných oprávněných, 

 informace o parcelách katastru, 

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

 informace o vodních dílech, 

 informace o jednotkách, 
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 informace o územních jednotkách, které zahrnují seznamy okresů, seznamy 

obcí, seznamy katastrálních území, seznam částí obcí a úhrnné hodnoty druhů 

pozemků. [1] 

SPI je veden v počítačových sítích na jednotlivých územně příslušných katastrálních 

úřadech. Zálohován je v centrální bázi dat na ČÚZK v Praze.  

Základními výstupy jsou seznamy nebo rejstříky vlastníků a jiných oprávněných, 

soupisy a výčty parcel podle vlastníků a jiných oprávněných s údaji o právních vztazích 

k nemovitostem, dále také seznamy budov s popisnými či evidenčními čísly.  

Převedeny do SPI byly i pozemky zemědělské a lesní evidované zjednodušeným 

způsobem, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků. 

U takovýchto pozemků se eviduje parcelní číslo podle dřívější pozemkové evidence, 

výměra parcely a údaje o dřívějším vlastníkovi.  

Údaje o parcele 

- příslušnost do k.ú., parcelní číslo, výměra parcely, druh a způsob využití 

pozemku, číslo LV, právní vztahy, souřadnice definičního bodu parcely v S-

JTSK 

Údaje o parcele zjednodušené evidence 

- příslušnost do k.ú., rozlišování a druh číslování parcel a jejich původ, údaj  

o původním k.ú. u pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem, číslo LV, 

souřadnice definičního bodu parcely v S-JTSK 

Údaje o budově a vodním díle 

- příslušnost do k.ú., údaje o parcele, číslo popisné nebo evidenční u budovy,           

typ a způsob využití stavby, číslo LV, souřadnice definičního bodu budovy               

nebo vodního díla v S-JTSK 
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Údaje o jednotce 

- číslo jednotky, údaje o budově, ve které je jednotka vymezena, typ jednotky        

a způsob využití jednotky, číslo LV, spoluvlastnický podíl na společných částech 

domu, právní vztahy a další práva 

Údaje o vlastníkovi a oprávněném z jiného věcného práva 

- jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu fyzické osoby a rodné číslo, titul, 

vědecká hodnost, u právnické osoby název a adresa sídla a identifikační číslo 

práv. osoby 

Údaje o právech a s právy související 

- právní vztahy a další práva k nemovitostem, omezení převodu nemovitostí a další 

omezení a práva vzniklá podle dřívějších předpisů, poznámky, údaje související 

s právy k nemovitostem evidované podle zvláštního předpisu (např. zahájení 

pozemkových úprav) 

Vyhotovitel GP si může od správy katastru vyžádat následující údaje: 

 čísla ZPMZ, 

 parcelní čísla nově vytvořené parcely, 

 čísla bodů PPBP, pokud je bude určovat s cílem zaměření změny. 

2.4  OBSAH A NÁLEŽITOSTI GEOMETRICKÉHO 
PLÁNU 

Formální náležitosti geometrického plánu jsou stanoveny ve [1], podrobnou úpravu 

těchto náležitostí najdeme v příloze v této vyhlášky. Tímto je zajištěna jednotnost jeho 

vyhotovování.  

Jednotný a povinný obsah zabezpečuje, aby na geometrickém plánu byly uvedeny 

všechny údaje, které jsou nezbytné pro vyhotovení příslušné právní listiny o 

nemovitostech. 
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Slouží také k zjištění dalších skutečností, které jsou potřebné pro vedení katastru 

nemovitostí, např. údaje o k.ú., geometrické a polohové určení nemovitosti, údaje o parcele, 

údaje o výměře parcely, údaje o druhu pozemku, údaje o způsobu využití pozemku, údaje o 

BPEJ zemědělského pozemku, údaje o návaznosti na evidenci právních vztahů k nemovitostem 

atd. 

2.4.1 Popisové pole 

Popisové pole se umisťuje vždy ve spodní části základního formátu geometrického 

plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 

V popisovém poli se uvede:  

a) účel geometrického plánu, 

b) číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření změn, 

čísla podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného 

letopočtu, 

c) vyhotovitele geometrického plánu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu 

fyzické osoby, nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele – 

fyzické nebo právnické osoby, 

d) název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy, 

e) způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u jednotlivých 

bodů v poznámce seznamu souřadnic, 

f) údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu. 

V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se místo 

čísla mapového listu uvádí DKM. [1] 

Levá část geometrického plánu obsahuje název Geometrický plán a účel jeho 

vyhotovení, adresu zhotovitele geometrického plánu, číslo plánu, okres, obec, k.ú., ML, 

kód způsobu určení výměr a dodatek, že vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost 

seznámit se s navrhovanou změnou v terénu. 

Střední část geometrického plánu obsahuje údaje pro úřední ověření, tj. datum a číslo 

ověřovací doložky a dodatek, že Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za 
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odbornou úroveň geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a 

úplnost náležitostí podle právních předpisů. 

Pravá část geometrického plánu obsahuje souhlas katastrálního úřadu. Pod datem 

ověření a číslem ověřovací doložky je uveden text Jeden prvopis geometrického plánu a 

předepsané přílohy jsou uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště. 

2.4.2 Grafické znázornění  

Grafické znázornění vychází ze stavu katastrální mapy.  Jde o grafické znázornění 

dosavadního stavu (tj. před změnou) a nového stavu (tj. po změně) nemovitostí. 

Vyhotovuje se černě, ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost 

popisu. Pro popis se používají mapové značky, které jsou uvedeny v [1]. Grafické 

znázornění je obyčejně orientováno k severu, pokud tomu tak není, musí být sever 

vyznačen šipkou o délce 20 mm, před ní musí být napsáno písmeno S. 

V grafickém znázornění se podle vyhlášky používají určité druhy čar a mapových 

značek: 

- tenká čára pro zobrazení dosavadního stavu KM, 

- tenká čára střídavá pro zobrazení právních vztahů k nemovitostem, 

- velmi tlustá čára plná pro nový stav hranic a sluček a pro vytyčené hranice 

pozemku, 

- velmi tlustá čára střídavá pro nový stav hranic, 

- čárkovaná čára pro vyznačení rámu mapových listů, při čáře se uvede označení 

mapových listů, 

- parcelní čísla o velikosti 2 mm až 3 mm, nová parcelní čísla se zapíší v kroužku a 

parcelní čísla z mapových podkladů v závorce, 

- značky druhů pozemků a způsobu jejich využití se vyznačí podle údajů katastru 

pouze pro dosavadní stav a umístí se nad parcelním číslem, 

- rozsah věcného břemene se vyznačí tlustou čárkovanou čarou a slučkou, 

šrafováním nebo jiným vhodným plošným zvýrazněním. 

Neplatný stav hranic pozemků se ruší pomocí dvou krátkých čar, vyznačenými 

kolmo k rušené čáře. Rušená parcelní čísla a mapové značky se škrtnou podélně tenkou 
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čarou. Díly parcel se pak označují písmeny malé abecedy. Vyznačují se i délky mezi 

lomovými body nových hranic vytvářených nemovitostí a čísla bodů, která jsou obsažena 

v seznamu souřadnic. 

2.4.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem Úřadu. V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle 

katastru.  

V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným 

parcelám přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech LV, výměrách a označení dílů parcel 

podle evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin.  

U parcel zjednodušené evidence se uvede společně nebo, je – li to potřeba, jednotlivě 

u parcelního čísla původ těchto parcel, popř. název původního katastrálního území. [1]  

2.4.4 Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic se běžně umísťuje na volné místo poblíž grafického znázornění 

GP. Může ale tvořit i samostatnou část geometrického plánu.   

V seznamu souřadnic v prvním sloupci je uvedeno vždy číslo bodu. Do druhého 

sloupce se vepisuje seznam souřadnic pro zápis do katastru nemovitostí, který obsahuje 

souřadnice Y, X a KK určení bodu.  Třetí sloupec obsahuje Souřadnice určené měřením a 

je vyhrazeno i místo pro poznámku, například pro uvedení, jakým způsobem je bod 

v terénu stabilizován. V nadpisu Seznamu souřadnic se uvádí druh souřadného systému, ve 

kterém jsou souřadnice určeny, a to hlavně v případě, pokud nejsou souřadnice uvedeny 

v systému S-JTSK.   

2.4.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód, kterým se 

označují zemědělské pozemky. Tento kód vyjadřuje půdní a klimatické podmínky, které 

mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a tím i její ekonomické ohodnocení. 
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Tento výkaz vyjadřuje parcelní číslo podle katastru nemovitostí nebo zjednodušené 

evidence, u kterých je vyjádřen vlastnický vztah, při respektování skutečnosti, že k 

parcelám nového stavu může být přiřazeno i více BPEJ. Dále se do výkazu zaznamenává 

výměra parcely a BPEJ na dílu parcely.  

Výkaz údajů o BPEJ se nevyhotovuje, pokud je geometrický plán vyhotovován na 

pozemcích, které nejsou v katastru nemovitostí evidovány jako zemědělské a také se 

nevyhotovují v územích, kde nejsou k parcelám dosud přiřazeny kódy BPEJ nebo podle 

podkladů uložených na katastrálním úřadě nelze tyto kódy k parcelám nového stavu 

přiřadit. 

2.5 Záznam podrobného měření změn a jeho 
náležitosti 

ZPMZ je podkladem pro: 

 vyhotovení GP, 

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

v terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo vodního díla, 

 opravu chyb zjištěných v katastru. 

Mezi náležitosti ZPMZ patří: 

a) Popisové pole 

Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Úřadu.[1]  

ZPMZ se číslují v rámci k.ú. v jedné řadě v rozsahu 0001 – 9999. 

b) Náčrt 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu a identických bodů, zobrazení 

měřické sítě, rám s označením listů katastrální mapy, zobrazení nového a 

dosavadního stavu, způsob označení lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní 

čísla, mapové značky druhů pozemku, značky budov, ohrazení a oplocení, oměrné a 

další související údaje obsahu katastru (způsob využití nebo ochrany nemovitosti 

atd.).   
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Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění GP. Vyhotovuje se v takovém 

měřítku, aby byly všechny údaje zřetelné. V případě, že nelze v daném měřítku 

zobrazit některou část změny, je možné vykreslit na okraji náčrtu detail ve větším 

měřítku s vyznačením vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. 

Kresba stávajícího stavu polohopisu se vyhotovuje tenkou černou čarou, kresba 

nového stavu se pak vyznačuje červenou čarou. Měřická síť se vyobrazuje 

čárkovaně. Vykreslují se body PPBP označeny čísly, čísla podrobných bodů, které 

slouží k připojení či kontrolnímu měření se vyobrazují v barvě černé. Orientace na 

body se vyznačují čárkovaně. Čísla parcel a označení pozemků dosavadního stavu se 

označují černě, nová čísla parcel se pak vyznačují červeně.  

Orientace náčrtu bývá většinou stejná jako orientace katastrální mapy, pokud tomu 

tak není, označí se orientace k severu. 

Náčrt se nejčastěji vyhotovuje ve formátu A4. Pokud je formát větší, náčrt se 

poskládá tak, aby na vrchní straně bylo označení ZPMZ.  

c) Zápisník 

Zápisník obsahuje: 

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

bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

- změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických 

bodů 

- další měřené kontrolní údaje. 

Zápisník, obsahující měřené údaje může být nahrazen v případě požití technologie 

GNNS výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu. [1] 
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d) Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje: 

- seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a 

výměr, 

- údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených 

výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

- vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků a jejich kódy kvality, 

- výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

- výpočet číselně určených výměr, 

- seznam souřadnic nově určených bodů, 

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 

 

Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje: 

- úplné číslo bodu, 

- souřadnice obrazu v pořadí Y, X, 

- souřadnice polohy v pořadí Y, X, 

- kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového 

určení. [1] 

 

e) Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje: 

- číslo GP nebo ZPMZ, 

- 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, 

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala. [1] 
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f) Návrh zobrazení změny 

Návrh zobrazení změny má elektronickou formu a tvoří jej data ve výměnném 

formátu. K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice obrazu. V prostorách 

s analogovou mapou se souřadnice mapy uvedou shodné se souřadnicemi obrazu.  

 Návrh zobrazení změny přizpůsobením mapy změně se použije, pokud: 

- změna nenavazuje na dosavadní hranici parcel, 

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

pozemku vychází, 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 alespoň 

zpřesněním souřadnic bodů napojení bez zpřesnění navazujících kontrolních 

bodů. 

Mapa se přizpůsobí změně napojením dosavadního polohopisu na body změny. 

Souřadnice obrazu bodu jsou shodné se souřadnicemi polohy s kódem kvality 3. [1] 

Návrh zobrazení změny přizpůsobením změny mapě se použije, když: 

- se nejedná o katastrální mapu v S-JTSK, 

- se jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale bod napojení, resp. navazující 

kontrolní body jsou v katastru evidovány s kódem kvality jiným než 3, 

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

došlo k hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu. [1] 

Přiřazení a napojení změny se provádí transformací bodů, které jsou uvnitř i vně 

mapy. Používá se především shodnostní transformace. 

Napojení se provádí tak, že pokud má nová hranice končit: 

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

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

žádný lomový bod,  [1] 
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 v novém bodu,  

-    pokud úhel sevřený přilehlými úseky dosavadní a nové hranice je větší než 

50
gon

 je bodem napojení průsečík těchto úseků,  

-   pokud úhel sevřený přilehlými úseky dosavadní a nové hranice je menší 

než 50
gon

 je bodem napojení kolmice spuštěná z nového bodu na dosavadní 

hranici. 

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

hranic 

Kontrola podrobného měření změn je vykonávána současně s měřením v terénu, a 

sice kontrolními oměrnými mezi dvěma sousedními body. Oměrné do 50 m měříme 

pásmem, nad 50 m dálkoměrem. Tyto naměřené údaje zakreslujeme do náčrtu.  

Každý podrobný bod, který určuje změnu v katastru nemovitostí, je potřeba 

překontrolovat alespoň jednou oměrnou, případně i jiným nezávislým způsobem. 

2.6 OVĚŘENÍ A POTVRZENÍ GEOMETRICKÉHO 
PLÁNU 

Autorizační ověření GP může provést jen úředně oprávněný zeměměřický inženýr, 

který odpovídá za kvalitu geometrického plánu a přesnost měřických, zobrazovacích a 

výpočetních prací, za dosažení předepsané přesnosti a za to, že i další náležitosti GP 

odpovídají platným předpisům. Takovýto inženýr nese plnou odpovědnost za správnost 

údajů a náležitostí GP. Toto úřední oprávnění uděluje ČÚZK. 

Úřední ověření GP probíhá na příslušné správě katastru, v jehož působnosti se 

nachází daný předmět vyhotovení GP. Katastrální pracoviště kontroluje úplnost příloh GP, 

zda plán vychází z výsledků zeměměřických činností v terénu, zda byly dodrženy zásady 

pro tvorbu a číslování parcel, zda existuje soulad číslování parcel s údaji v katastru, zda GP 

vychází z údajů katastru, zda nepřekračuje stanovené mezní odchylky, zda bylo měření 

připojeno na body geometrického základu a zda existuje soulad výměr. Lze také 

přezkoumat GP pro změnu v digitální formě v případě, že podklady pro vyhotovení GP 

byly poskytnuty v digitální podobě. V digitální formě je soubor výměnného formátu 
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katastrální mapy. Kontrola zahrnuje přezkoumání dodaného souboru výměnného formátu 

nebo seznamu souřadnic změny v textovém formátu, pak také kontrolu navázání prvků 

polohopisu na podrobné body a stávající prvky mapy.  Kontrola souladu SPI a SGI 

obsahuje shodu parcelních čísel, soulad výměr, kódů druhů pozemků a způsobů využití 

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

informací s jejich grafickým vyobrazením v mapě. 

 

Zhotovitel GP předkládá na správu katastru spolu s GP: 

 ZMPZ, 

 výsledný operát zřizování nově určených bodů PPBP, 

 seznam souřadnic nově určených podrobných bodů, 

 výsledný výpočet výměr parcel (a dílů), 

 oznámení o nedostatcích zjištěných na geodetických bodech, které byly 

potřeba k zaměření změny, a to tak, že byly buď poškozeny, nebo zničeny. 

K potvrzení geometrického plánu dochází tehdy, jestliže je GP vyhotoven v souladu 

s příslušnými platnými předpisy a neshledá – li katastrální pracoviště žádné nedostatky. 

GP potvrzuje pověřený zaměstnanec katastrálního úřadu, kde do žádosti o potvrzení 

geometrického plánu uvede své jméno a příjmení, otiskne kulatým razítkem katastrálního 

úřadu se státním znakem, datum, položku knihy geometrických plánů a svůj podpis. 

2.7 DOKUMENTACE, VYHOTOVENÍ A OVĚŘENÍ 
KOPIE STEJNOPISU GP 

 Do měřické dokumentace katastrální úřad založí stejnopis geometrického plánu a 

záznam podrobného měření změn. [1]  

Katastrální úřad vyhotoví na požádání ověřenou kopii stejnopisu geometrického 

plánu vyhotoviteli geometrického plánu. Kopie geometrického plánu musí být zřetelně 

jako kopie označená. 
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Kopie stejnopisu je tedy označena slovem „Kopie“ a opatřena doložkou „Kopie 

souhlasí se stejnopisem geometrického plánu založeným u katastrálního úřadu“.  

Kopie je opatřena razítkem katastrálního úřadu, datem vyhotovení, jménem, 

příjmením a podpisem zaměstnance pověřeného ověřováním kopií GP. Katastrální úřad 

ostatním žadatelům vyhotoví kopii stejnopisu geometrického plánu jen v případě, že 

geometrický plán je již součástí listiny, podle níž byl proveden zápis do katastru. [1] 

V případě, kdy je třeba ověřit kopii geometrického plánu, se na kopii vyznačí text: 

„Ověřuje se, že tato kopie souhlasí s geometrickým plánem“. K tomuto textu se pak připojí 

podpis fyzické osoby, která má úřední oprávnění, datum ověření kopie, číslo z evidence 

ověřených kopií a otisk razítka se státním znakem. [2] 

3 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO VYHOTOVENÍ 
GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Tato část práce se zabývá poskytováním potřebných údajů z katastru a rekognoskací 

terénu před samotným zaměřením změny. 

3.1 POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU 

Zhotovitel GP získává potřebné podklady pro svou činnost na katastrálním 

pracovišti. 

Pokud jsou potřebné údaje vyznačeny v SPI a SGI, vždy se tyto údaje použijí jako 

podklad. Pokud potřebné údaje nejsou vyznačeny v SPI nebo SGI, použije se jiný podklad, 

tj. jiné grafické znázornění. K tomuto účelu také slouží výstupy z DATAZ, které se 

nacházejí na webových stránkách ČÚZK. Jako výstup z DATAZ nám poslouží geodetické 

údaje o bodech základního polohového bodového pole, taktéž údaje o bodech podrobného 

polohového bodového pole a o zhušťovacích bodech, kterých bude při měření potřeba. 

 Orgán zeměměřictví a katastru poskytne nezbytné podklady k vyhotovení 

geometrického plánu na žádost oprávněné osoby. Takovou oprávněnou osobou je geodet, 

který má odbornou způsobilost tuto činnost vykonávat.  
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Podklady pro vyhotovení GP, které jsou ve formě digitální katastrální mapy, jsou 

poskytnuty formou výměnného formátu katastru (vfk), který obsahuje údaje SPI a SGI. 

Podle zadání oprávněné osoby lze do souboru výměnného formátu katastru 

poskytovat kombinace z rozličných bloků, např. údaje o vlastnictví, údaje o BPEJ atd. 

Katastrální pracoviště ve Valašském Meziříčí v požadovaném rozsahu poskytlo 

podklady pro vyhotovení GP ve formátu vfk. 

Dalšími poskytnutými podklady byly: 

- údaje z SPI o parcele v KN č. 1073/17  

- číslo podkladu měření 795/2010   

- číslo nového ZPMZ 767 

- nové poddělení kmenové parcely 1073/29 

Katastrální pracoviště přidělí číslo ZMPZ, nová parcelní čísla nebo poddělení a také 

příslušný počet čísel bodů PPBP, jestliže budou tyto body zřizovány.   

Co se týká upozornění vlastníků nemovitostí, na které bude oprávněná osoba 

vstupovat v průběhu měření, je nutné, aby vyhotovitel dodržel zeměměřický zákon [2] . 

Osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou oprávněny při výkonu 

zeměměřických činností v nezbytném rozsahu vstupovat a vjíždět na pozemky po 

předchozím oznámení vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli pozemků. [2] 

3.2 REKOGNOSKACE TERÉNU 

V lokalitě zaměřované změny bylo nejprve potřeba provést rekognoskaci terénu. 

Spolu s podklady poskytnutými z katastru byla přímo na místě zaměřované změny 

provedena rekognoskace terénu, při níž došlo ke kontrole poloh bodů geometrického 

základu v terénu, přístupnost k nim, jejich stav a způsob jejich stabilizace a signalizace. Při 

rekognoskaci terénu byly ověřeny body geometrického základu pomocí oměrných měr.  

 Následovně byl určen postup, jakým se bude měření odvíjet, určila se metoda, 

kterou bude změna zaměřena a také prostorově vhodné rozložení stanovisek.  
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Zaměřená změna se zaznamená pouze polohopisně do katastrální mapy, tudíž měření 

provádíme polohově a toto měření musí být připojeno v dotčené oblasti do S – JTSK. 

 

Obrázek 1 - vyznačení dotčené parcely v ortofotomapě [5] 

4 ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI V TERÉNU 

Zeměměřické činnosti musejí být prováděny tak, aby při používání geodetických 

metod byly určeny souřadnice lomových bodů změny s přesností, která je dána základní 

střední chybou mxy v určení polohy souřadnic odpovídající kódu kvality 3, jejíž hodnota  je 

mxy = 0,14 m.  

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední chyba 

md, což je střední chyba délky, kterou zjistíme podle vztahu  𝑚𝑑 = 𝑘.  
𝑑+12

𝑑+20
  ,  (1) 

kde d je větší z porovnávaných délek, k se vypočte jako k =  2 . mxy,   (2) 

kde mxy je stanovena podle kódu kvality bodu určeného s nižší přesností. 

Vlastní měření v terénu musí být zrealizováno tak, aby jeho výsledek byl přesně 

zobrazen a spojen s nezměněným a správně zobrazeným polohopisem katastrální mapy.  
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Polohy lomových bodů změny se určují jednoznačně měřením a ověří kontrolními 

oměrnými. Nastane – li situace, že oměrné míry nelze z nějakého důvodu změřit přímo, 

ověření musí proběhnout nepřímým způsobem měření, a sice z jiného pomocného bodu 

nebo se poloha lomového bodu ověří druhým nezávislým měřením. 

Nejpoužívanější měřickou metodou je metoda polární ve spojení s elektronickým 

tachymetrem vzhledem k tomu, že je rychlá, spolehlivá a jednoduchá.  

K zaměření GP pro vyznačení budovy v k.ú. Hrachovec byla použita metoda 

polárního zaměření. Obvod budovy byl kontrolně změřen oměrnými mírami s pomocí 

pásma. 

4.1 GEOMETRICKÝ ZÁKLAD MĚŘENÍ 

Geometrickým základem pro podrobné měření jsou: 

 body PBP, případně pomocné měřické body, a v případě užití technologie 

GNSS také body referenční sítě permanentních stanic 

 v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body charakterizované KK 

3 a určené v S – JTSK 

Tabulka 1 – body geometrického základu  

číslo bodu Y X poznámka 

16004920001 494579.12 1141631.07 znak z plastu 

16005620001 494568.40 1141627.59 znak z plastu 

16005620002 494554.53 1141626.01 znak z plastu 

16005620003 494554.11 1141661.40 zab. žel.trubka 

16006050001 494603.55 1141653.71 roh budovy 

16006050009 494595.30 1141651.31 roh budovy 

 

Při budování měřické sítě je nutné, aby z každého bodu měřické sítě bylo možno 

zaměřit alespoň dva okolní body měřické sítě. Takové zaměření slouží pro ověření 

samotného bodu. 



Nikola POLÁCHOVÁ: Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru 

2011  23 

 

4.2 MĚŘICKÉ PRÁCE 

4.2.1 Použité přístrojové vybavení 

K měření byl použit elektronický tachymetr firmy Topcon, model GTS 226. Jeho 

technické parametry jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka 2 – parametry přístroje Topcon GTS 226 [6] 

minimální čtení 1"/5" (0.2 mgon/1mgon) 

přesnost úhlového měření 5" (1.5 mgon) 

dosah dálkoměru na jeden 

hranol 1.300 m 

přesnost délkového měření +/- (2mm + 2ppm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Topcon GTS 226 [7] 

4.2.2 Určení pomocných měřických bodů  

Pomocné měřické body se číslují v rámci k.ú. od 4001 a stabilizují se dočasně 

dřevěným kolíkem, kovovou trubkou, hřebem, trvanlivou barvou nakresleným křížkem 

apod. 



Nikola POLÁCHOVÁ: Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastru 

2011  24 

 

Pomocný měřický bod 4001 byl určen v souřadnicovém systému S – JTSK polární 

metodou jako přechodné stanovisko z bodů geometrického základu č. 016004920001, 

016005620001, 016005620002, 016005620003, 016006050009 a 016006050001 

s orientací na body 016004920001, 016005620001, 016005620002, 016005620003, 

016006050009 a 016006050001. 

Pro měření byl použit elektronický tachymetr Topcon GTS 226, jehož parametry 

jsou uvedeny v Tabulka 2. 

4.2.3 Zaměření podrobných bodů 

Podrobné body polohopisu, tj. 016007670001, 016007670002 a 016007670003 byly 

zaměřeny z pomocného měřického bodu 4001 metodou polární. Bod 016007670004 byl 

zaměřen pomocí metody ortogonální. Po zaměření podrobných bodů polohopisu byly 

změřeny všechny kontrolní oměrné míry mezi všemi body. 

Naměřená data se ukládala do interní paměti přístroje, z níž pak byla stažena do 

počítače a zpracována v programu Geus verze 15.5. 

Princip polární metody: 

Polohopisné určování polohy bodů je založeno na polohopisném měření polárních 

prvků, tj. úhly a délky. Po centraci a horizontaci přístroje na stanovisku měříme vodorovné 

směry od nulového směru, kterým zpravidla bývá bod PPBP. Současně s měřením směrů 

se měří i délky od stanoviska přístroje po měřený bod. Vzdálenosti mezi dvěma polárně 

zaměřenými body změříme pomocí kontrolních oměrných, a to zpravidla oměrné míry u 

budov. Geometrickým základem pro tvorbu polohopisu jsou polohové měřické body. 

K nim patří: body ZPBP, pevné body PPBP, dočasně stabilizované body PPBP a trvale 

nebo dočasně stabilizované pomocné měřické body.  

4.2.4 Kontrolní oměrné 

Záznam naměřených kontrolních délek se provádí do zápisníku dvěma formami. 

První formou je zápis nezávislých oměrných, druhou formou je pak zápisem řetězce 

oměrných, které vzájemně přiléhají svými koncovými body. Při kontrolním zaměření délek 
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vyznačované budovy jsme využili formu řetězce oměrných. Tyto kontrolní míry byly 

změřeny přímou metodou měření délek, a sice pásmem.  

Pásma se vyhotovují v různých délkách, tj. 20 m, 30 m, 50 m nebo 100 m a 

v různých formách vyhotovení, jakožto pásmo uloženo ve vidlici nebo v kompaktním 

obalu. Pro přesná kontrolní měření je vhodné používat pásma ocelová s milimetrovým 

dělením. 

Mezní odchylky se pak spočtou pro: 

I. tř. přesnosti: = ± (0,1 + 0,1L) mm,        (3) 

II. tř. přesnosti: = ± (0,3 + 0,2L) mm,       (4) 

 kde L je délka určená v metrech 

Při měření pásmem musíme dbát na to, aby nevznikaly chyby. Nejčastějšími 

chybami je chyba z nevodorovné polohy a průvěsu pásma. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – ocelové pásmo [8] 
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5 VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Naměřené hodnoty byly exportovány z přístroje Topcon GTS 226 do počítače 

v příslušném formátu. Zpracovány byly v geodetickém softwaru Geus verze 15.5, 

výsledkem zpracování hodnot je provedení výpočetních prácí. 

Cílem zpracování naměřených dat je zjištění souřadnic podrobných bodů z bodů 

geometrického základu. Při zaměřování či vytyčování hranic pozemků je důležitý výpočet 

souřadnic lomových bodů hranic nových parcel, ze kterých se dále vypočítávají plochy 

parcel. Tyto výpočty vycházejí ze zápisníku, tudíž ze záznamu měřených úhlů a 

vzdáleností. Výpočty se provádějí v různých počítačových programech, např. Kokeš, 

Groma, Geus, VKM apod. 

Následujícím úkolem je výpočet výměr nových a změněných parcel a jejich dílů. Pro 

účely GP se určují výměry s kódem kvality 0, 1 nebo 2. Přednostně se určují výpočty 

s  KK 2, následovně s KK 1 a nakonec výpočet s KK 0, který je nejméně přesný. 

KK 0 je přiřazen výměrám, které byly vypočteny pomocí aspoň jednoho bodu, který 

není vloženým bodem na přímé hranici a kód kvality jeho určení je v rozmezí 5 až 8. KK 0 

je dále přiřazen parcelám, jejichž výměry byly získány grafickou formou určení výměr. 

Problémem je, že tyto výměry nemají žádný podklad z přímého měření v terénu a je nutné 

přihlížet i k plošné deformaci mapového listu.  

KK 1 je přiřazen výměrám, které byly určeny jiným číselným způsobem. Zde již 

číselné hodnoty pocházejí z přímého měření v terénu. Tento výpočet výměry vzniká ze 

souřadnic v místním souřadném systému nebo z přímo měřených měr, jakými jsou 

kontrolní a konstrukční oměrné míry. 

KK 2 je přiřazen výměrám, které byly vypočteny z vyrovnaných souřadnic S – JTSK 

lomových bodů s KK 3 nebo KK 4 a souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými body 

na přímých hranicích. Výpočet se vypracovává na podkladě přímého měření v terénu na 

bodech bodového pole nebo aspoň ze tří podrobných bodů určených již dříve v S – JTSK, 

které splňují danou přesnost.   
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Výměry se zaokrouhlují stejným způsobem jako souřadnice bodů. Jestliže je však 

výměra oddělené části pozemku menší než 50m
2
, pak ji nelze označit parcelním číslem. 

Tato část pozemku se nazývá díl. V geometrickém plánu se vzniklý díl označuje písmenem 

malé abecedy a jeho výměra se uvádí v m
2
 zaokrouhlena na dvě desetinná místa. 

Nově vypočtená výměra nemůže mít horší KK, než s jakým byla původně určena.  

Pokud určíme výměru parcely, musíme ji prověřit nezávislým kontrolním výpočtem. 

Pokud byl výpočet proveden ze souřadnic S – JTSK v prostorech s digitální mapou, pak 

výpočet výměry prověřujeme opakovaným výpočtem ze souřadnic. 

Pokud nemáme prostor s digitální mapou, kontrola se provede jiným číselným 

výpočtem, popř. graficky. V případě, že výměru určíme jiným číselným způsobem, 

kontrola se provede způsobem grafickým. Pokud je ale prvotně určená výměra grafickým 

výpočtem, nelze ji kontrolně ověřit jinak než opětovným grafickým výpočtem. 

Správnost výpočtů se ověřuje porovnáním dvojího nezávislého způsobu určení 

výměr. Po vypočtení výměr se porovnají výměry dosavadního a nového stavu. Rozdíl ve 

výměrách by měl být nulový, popř. shodný s vykazovanou opravou výměry.  

Pokud se výměry liší pouze z důvodu zaokrouhlení, musí být tato skutečnost zaznamenána 

do záznamu výsledků výpočtu parcel a dílů. Rozdíl mezi dosavadní a nově vypočtenou 

hodnotou výměr nesmí být větší než mezní odchylka, která je stanovena v [1] 

6 VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU A 
ZÁZNAMU PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

Tato část práce se zabývá zpracováním naměřených hodnot a jejich výstupem do 

podoby GP a ZPMZ.  

6.1 Zpracování GP 

V počítačovém programu Geus verze 15.5 byly naměřené hodnoty zpracovány do 

grafické podoby. 
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Změna, tj. vyznačení budovy byla zakreslena do digitální mapy. Všechny body 

dotčené výpočtem se okamžitě zaznamenávají  do grafické části programu. Celé grafické 

zpracování geometrického plánu je vyhotoveno jednobarevně jako zvětšenina katastrální 

mapy v takovém měřítku, které zaručí dobrou čitelnost popisu a zřetelnost kresby.  

Geometrický plán je vyhotoven jako Příloha 1.  

6.2 Zpracování ZPMZ 

V náčrtu ZPMZ se zobrazuje dosavadní a nový stav polohopisu, zobrazení měřické 

sítě, způsob označení lomových bodů hranic, orientace na body, čísla bodů, parcelní čísla, 

značky budov, mapové značky druhů pozemků, oplocení, ohrazení, oměrné a další 

související údaje týkající se obsahu katastru. U budov je vhodné uvést jejich popisné nebo 

evidenční číslo, které se umisťuje podél strany budovy, kde je vchod. Náčrt je nutno 

vyhotovit v takovém měřítku, aby všechny údaje, které obsahuje, byly zřetelné. Pro lepší 

orientaci v náčrtu je vhodné zvýraznění některých prvků, např. měřické sítě barvou 

červenou, budovy šrafováním aj. Pokud nastane situace, že v některém místě je náčrt 

nečitelný nebo nezřetelný, označíme tuto oblast písmenem velké abecedy a takovouto 

oblast vykreslíme zvlášť na okraji náčrtu ve větším měřítku. Pokud není náčrt orientován 

k severu, je nutné do náčrtu umístit severku. Náčrt má nejčastěji formát A4. Pokud je 

formát náčrtu větší, musí se náčrt poskládat tak, aby na vrchní straně bylo zobrazeno číslo 

ZPMZ.  

Naměřené hodnoty po exportování do počítače se zobrazí ve formě zápisníku: 
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 Tabulka 3 – zápisník měřených hodnot 

Katastrální území: Hrachovec 

ZPMZ: 767 

Zápisník měřených směrů a délek 

22.7.2010 

  

;1 016007674001  0.000 

016004920001  25.134 0.000 216.5010 107.3568 *PLA 

016005620001  18.138 0.000 243.3914 104.7772 *PLA 

016005620002  15.033 0.000 297.8054 97.5448 *PLA 

016005620003  20.596 0.000 84.0690 98.2838 *TRU 

016006050009  40.886 0.000 173.9972 109.4692 *ROH 

016006050001  49.577 0.000 173.7024 109.4512 *ROH 

-1 

016007670001  11.303 0.000 170.5082 102.5034 *ROH 

016007670002 5.505 0.000 158.1262 113.6680 *ROH 

016007670003  17.813 0.000 99.8262 102.6288 *ROH 

/ 

-2 

  
 

Výstupem všech naměřených hodnot a jejich zpracování je protokol o výpočtech.  

Protokol o výpočtech obsahuje: 

 seznam souřadnic bodů geometrického základu měření 

Tabulka 4 – seznam souřadnic bodů geometrického základu 

Katastrální území: Hrachovec 

ZPMZ: 767 

Protokol o výpočtech 

99 

                          Seznam souřadnic (S-JTSK) 

 Číslo bodu      Souřadnice obrazu              Souřadnice polohy      Poznámka 

                    Y          X    Kód kv.        Y        X    Kód kv. 

  

 016004920001  494579.12  1141631.07         494579.12  1141631.07  3  

 016004920002  494567.55  1141669.59         494567.55  1141669.59  3     

 016005620001  494568.40  1141627.59         494568.40  1141627.59  3    

 016005620002  494554.53  1141626.01         494554.53  1141626.01  3    

 016005620003  494554.11  1141661.40         494554.11  1141661.40  3    

 016006050001  494603.55  1141653.71         494603.55  1141653.71  3    

 016006050009  494595.30  1141651.31         494595.30  1141651.31  3    

 

 polární metodu, která byla použita pro výpočet podrobných bodů změny, tj. 

0160 0767 0001, 0160 0767 0002 a 0160 0767 0003 
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Tabulka 5 – polární metoda  

== 1   Polární metoda  ==================================================== 

       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

  1: 0160 0492 0001     25.13  2   0.00  216.5010 107.3568 

  2: 0160 0562 0001     18.14  2   0.00  243.3914 104.7772 

  3: 0160 0562 0002     15.03  2   0.00  297.8054  97.5448 

  4: 0160 0562 0003     20.60  2   0.00   84.0690  98.2838 

  5: 0160 0605 0009     40.89  2   0.00  173.9972 109.4692 

  6: 0160 0605 0001     49.58  2   0.00  173.7024 109.4512 

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

  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 

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

   1:   0160 0492 0001      0.01     -0.04      0.03  do    Mxy    ANO 

   2:   0160 0562 0001      0.02     -0.00      0.01  do    Mxy    ANO 

   3:   0160 0562 0002     -0.02      0.01      0.02  do    Mxy    ANO 

   4:   0160 0562 0003      0.03      0.01      0.02  do    Mxy    ANO 

   5:   0160 0605 0009     -0.01      0.00      0.01  do    Mxy    ANO 

   6:   0160 0605 0001     -0.02      0.03      0.02  do    Mxy    ANO 

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

  Třída přesn.(kód kvality):3     Mezní odch. = 0.14 

 ST:  0160 0767 4001    494556.22    1141640.93 

 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní: 

  1:  0160 0492 0001    309.3937       -0.03      0.11    ANO 

  2:  0160 0562 0001    309.5122       -0.02      0.10    ANO 

  3:  0160 0562 0002    309.3742       -0.00      0.10    ANO 

  4:  0160 0562 0003    309.3895       -0.01      0.10    ANO 

  5:  0160 0605 0009    309.4821       -0.00      0.13    ANO 

  6:  0160 0605 0001    309.5137       -0.01      0.13    ANO 

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

 Výsledná orientace :  309.4605 

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

  Ověření dle 13.7      Dy     Dx     Sxy  mezní Uxy:    0.14 

  1:  0160 0492 0001  -0.02   0.04   0.03    do    Mxy 

  2:  0160 0562 0001  -0.02   0.00   0.02    do    Mxy 

  3:  0160 0562 0002   0.02  -0.00   0.01    do    Mxy 

  4:  0160 0562 0003  -0.02  -0.02   0.02    do    Mxy 

  5:  0160 0605 0009   0.00  -0.01   0.01    do    Mxy 

  6:  0160 0605 0001   0.00  -0.04   0.03    do    Mxy 

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

 Celkem bodů:6   z toho do 1Uxy:6   do Uxy:0   přes  Mxy:0   % do  Mxy:100 

 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

     0160 0767 0001     11.30  2   0.00  170.5082 102.5034 

                    494566.96   1141644.43 

     0160 0767 0002      5.50  2   0.00  158.1262 113.6680 

                    494560.92   1141643.56 

     0160 0767 0003     17.81  2   0.00   99.8262 102.6288 

                    494558.81   1141658.54 
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 ortogonální metodu, která byla použita pro výpočet souřadnic bodu 0160 

0767 0004 

Tabulka 6 – ortogonální metoda 

== 0   Ortogonální metoda ================================================== 

        ČÍSLO BODU      STANIČENÍ       KOLMICE 

   1:  0160 0767 0003         0.00          0.00 

   2:  0160 0767 0002        15.13          0.00 

   3:  0160 0767 0001        15.13         -6.10 

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

  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 

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

   1:   0160 0767 0003     -0.00      0.00      0.00  do    Mxy     

   2:   0160 0767 0002      0.00      0.01      0.01  do    Mxy     

   3:   0160 0767 0001     -0.00     -0.01      0.01  do    Mxy     

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

  Třída přesn.(kód kvality):3     Mezní odch. = 0.14 

  Odchylky dle KatV ve znění č.164/2009, body přílohy 13.7 až 13.9 

 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

     0160 0767 0004         0.00         -5.99 

                    494564.73    1141659.38              3    

 

 kontrolní oměrné, které slouží k ověření přesnosti souřadnic podrobných 

bodů, kdy se pomocí pásma změřily vzdálenosti mezi nově určenými 

sousedními body změny 

Tabulka 7– kontrolní oměrné  

== 9 Kontrolní oměrné ====================================================== 

                                     VYPOČTENÁ    MĚŘENÁ     ODCH      MEZNÍ 

   0160 0562 0003  -  0160 0492 0002     15.74     15.72      0.02     0.31 

   0160 0562 0002  -  0160 0562 0003     35.39     35.43     -0.04     0.34 

   0160 0562 0001  -  0160 0562 0002     13.96     14.00     -0.04     0.30 

   0160 0492 0001  -  0160 0562 0001     11.27     11.29     -0.02     0.29 

   0160 0492 0001  -  0160 0605 0009     25.91     25.87      0.04     0.33 

   0160 0605 0001  -  0160 0605 0009      8.59      8.60     -0.01     0.29 

   0160 0767 0002  -  0160 0767 0003     15.13     15.13      0.00     0.31 

   0160 0767 0001  -  0160 0767 0002      6.11      6.10      0.01     0.27 

   0160 0767 0004  -  0160 0767 0001     15.12     15.03      0.09     0.31 

   0160 0767 0003  -  0160 0767 0004      5.98      5.99     -0.01     0.27 

............................................................................ 

  Test dle KatV ve znění č.164/2009 Sb. přílohy 13: 

  do Md:10 přes Md do Ud:0  více než  >>> % délek do Md: 100 
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 výpočet výměr, kde změnou dotčený pozemek s parcelním číslem 1073/17 je 

evidován v katastru s kódem způsobu určení výměry 2. Všechny podrobné 

body změny byly určeny v S – JTSK, přičemž výměra parcely s parcelním 

číslem 1073/29 byla určena s kódem způsobu určení výměry 2. 

Tabulka 8 –  výměry 

== 95 Výměry ================================================ 

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

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

   0160 0562 0001                494568.40    1141627.59    3 

   0160 0562 0002       13.96    494554.53    1141626.01    3 

   0160 0562 0003       35.39    494554.11    1141661.40    3 

   0160 0492 0002       15.74    494567.55    1141669.59    3 

   0160 0492 0001       40.22    494579.12    1141631.07    3 

   0160 0562 0001       11.27    494568.40    1141627.59    3 

   

 odečítaný vnitřní objekt č.1 

   0160 0767 0001                494566.96    1141644.43    3 

   0160 0767 0002        6.11    494560.92    1141643.56    3 

   0160 0767 0003       15.13    494558.81    1141658.54    3 

   0160 0767 0004        5.98    494564.73    1141659.38    3 

   0160 0767 0001       15.12    494566.96    1141644.43    3 

 plocha vnitřního objektu:      91.35 m2 

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

  Označení parcely (dílu) : 1073/17   plocha:     666.74 m2   (kk:3) 

   

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

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

   0160 0767 0001                494566.96    1141644.43    3 

   0160 0767 0002        6.11    494560.92    1141643.56    3 

   0160 0767 0003       15.13    494558.81    1141658.54    3 

   0160 0767 0004        5.98    494564.73    1141659.38    3 

   0160 0767 0001       15.12    494566.96    1141644.43    3 

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

  Označení parcely (dílu) : st. 1073/29   plocha:      91.35 m2   (kk:3) 

 

 seznam souřadnic nově určených bodů, který obsahuje celé číslo bodů, 

souřadnice obrazu v pořadí Y – X, souřadnice polohy v pořadí Y – X, kód 

kvality a poznámku 
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Tabulka 9 – seznam souřadnic 

Katastrální území: Hrachovec             

ZPMZ: 767 

       
  

Nové body 

       
  

  

       
  

Seznam souřadnic (S-JTSK) 

  

       
  

Číslo bodu      Souřadnice obrazu   

Kód 

kv.    Souřadnice polohy  

Kód 

kv. Poznámka 

                    Y          X     

 
      Y        X     

 
  

  

   
        

  
  

16007670001  494566.96  1141644.43         494566.96  1141644.43 3 roh budovy 

16007670002  494560.92  1141643.56         494560.92  1141643.56 3 roh budovy 

16007670003  494558.81  1141658.54         494558.81  1141658.54 3 roh budovy 

16007670004  494564.73  1141659.38         494564.73  1141659.38 3 roh budovy 

16007674001                        

 
494556.22  1141640.93 3   

  
       

  

  

       
  

Vyhotovil:  Nikola Poláchová Dne: 22.7.2010 

  

         
71/2010 

                22.7.2010 

 

 záznam výsledků výpočtů výměr parcel a dílů s uvedením čísla GP, názvu 

k.ú., údaj o listu KM, sestavení výměr parcel a výpočetních skupin s jejich 

vyrovnáním a kódem způsobu výpočtu, nakonec obsahuje jméno a příjmení 

vyhotovitele a datum vyhotovení. 

 

 návrh zobrazení změny, který má vždy elektronickou formu, tvoří jej data ve 

výměnném formátu. K bodům změny se uvádějí souřadnice polohy i obrazu, 

které se od sebe mohou v  případě přizpůsobení změny mapě, lišit do hodnoty 

dané mezní souřadnicovou chybou a to u KM v S – JTSK. Souřadnice polohy 

jsou souřadnice, které mohou být určeny geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami. Souřadnice obrazu podrobného bodu v KM 

jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v KM.  

Návrh zobrazení změny a poskytnutý vfk z IKSN je na přiloženém CD jako 

Příloha 4. 
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7 OVĚŘENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Každý výsledek zeměměřických činností, který je využívaný pro správu a vedení 

katastru nemovitostí, musí být ověřen. Ověřovatelem může být bezúhonná fyzická osoba 

s ukončeným vysokoškolským vzděláním zeměměřického zaměření, a to alespoň 

magisterského studijního programu a následně minimálně pětiletou odbornou praxí 

v zeměměřických činnostech. Po úspěšném složení zkoušky odborné způsobilosti tato 

fyzická osoba získá úřední oprávnění k ověřovatelské činnosti. Ověřením úředně 

oprávněný zeměměřický inženýr potvrzuje, že výsledky zeměměřických činností svými 

náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům. Ověřovatel vyznačení ověření na 

všech stejnopisech předepsaným způsobem v popisovém poli geometrického plánu. 

Ověřovatel se podepíše pod otisk razítka ověřovatele, kde uvede datum ověření a 

číslo evidence ověřovaných výsledků.  

O potvrzení geometrického plánu žádá oprávněný zeměměřický inženýr katastrální 

pracoviště písemnou formou. Činnost při potvrzování geometrického plánu se eviduje 

v ISKN. Přílohou Žádosti o potvrzení geometrického plánu jsou nejméně tři stejnopisy GP 

a ZPMZ. Spolu se stejnopisy se přikládají i ověřené přílohy. Jeden stejnopis GP zůstává 

vždy v dokumentaci katastrálního úřadu.  

8 POTVRZENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

O potvrzení GP ověřovatel písemně požádá katastrální úřad na daném tiskopisu 

Úřadu. 

Katastrální úřad přezkoumá, jestli: 

 je GP vyhotoven pro některý z účelů, pro který se GP vyhotovuje, 

 jsou připojeny veškeré potřebné přílohy,  

 jsou nové a změněné parcely označeny správnými parcelními čísly a výměry 

v dosavadním stavu jsou v souladu se stavem v katastru. 

Neshledá – li katastrální úřad při přezkoumání v GP nebo v jeho přílohách vady, pak 

vyjádří souhlas s očíslováním parcel tak, že potvrdí všechny jeho ověřené kopie. Uvede se 
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položka knihy geometrických plánů, otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem, 

datum, jméno a podpis zaměstnance katastrálního úřadu.  

Jeden prvopis GP s přílohami si pro další využití a dokumentaci katastrální úřad 

ponechá. Ostatní potvrzené prvopisy GP katastrální úřad vrátí jeho ověřovateli. 

Pokud byla v GP nalezena vada, katastrální úřad jej vrátí nepotvrzený k přepracování 

ověřovateli se všemi přílohami a také s písemným odůvodněním. 

Žádost o potvrzení GP je vyhotovena v Příloha 2 této bakalářské práce. 

9 POUŽITÉ SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ 

V této kapitole je pojednáno o použití programového vybavení pro zpracování GP a 

textu této bakalářské práce. 

9.1 Program Geus 

Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů 

(ortogonální a polární metoda včetně volného stanoviska, protínání ze směrů, délek a zpět, 

kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, spuštění kolmice z bodu k přímce...) a 

výpočty základních typů polygonových pořadů. Veškeré výpočty jsou dokumentovány 

výpočetním protokolem s možností kontroly mezními odchylkami dle [1]. Veškeré body 

dotčené výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické části programu, do které se lze 

přepnout v libovolném místě programu. Kresbu lze exportovat do formátů DXF (např. 

AutoCAD, MicroStation, AutoSketch...). [9] 

9.2 Program Microsoft Word 

Microsoft Word je globálně používaný textový procesor, který poskytuje svým 

uživatelům možnost vytváření dokumentů pomocí komplexní sady nástrojů pro psaní, 

včetně formátování textu, což umožňuje efektivní uspořádání a psaní dokumentů. 
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10 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v katastru. Podklady nezbytné pro vyhotovení geometrického plánu byly získány 

z Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí. Podrobné body změny byly zaměřeny v S – 

JTSK s kódem kvality určení bodu 3.  

Vyhodnocení naměřených hodnot a zpracování dat bylo vyhotoveno bez překročení 

mezních odchylek a stejně tak zhotovení geometrického plánu bylo provedeno 

v geodetickém software Geus verze 15.5. 

Geometrický plán a všechny jeho přílohy byly vyhotoveny podle platné legislativy, 

náležitostmi a přesností odpovídají platným právním předpisům.  

 

Výsledkem mé bakalářské práce je geometrický plán pro vyznačení budovy 

v katastru, na jehož podkladě byla budova vyznačena v katastru nemovitostí. 
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