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Anotace 

 

Předložená práce se zabývá zaměřením a vyhotovením geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Velká Polom. V první části práce je zpracována 

teorie geometrického plánu a technologie GNSS, další část se věnuje geodetickému 

zaměření budovy s využitím technologie GNSS metodou RTK a polární metodou 

s následným zpracováním naměřených dat a samotným vyhotovením geometrického plánu. 

 

Klíčová slova:  

Geometrický plán, GNSS, GPS, metoda RTK 

 

 

Summary 

 

The present work deals with the surveying and creating of survey sketch for the 

designation of the buildings in the cadastral territory of Velká Polom. In the first part of the 

thesis is the theory of survey sketch and GNSS technology, the next part is devoted to 

surveying of the building with the use of GNSS technology RTK method and the polar 

method with subsequent processing of the measured data and the creating of the survey 

sketch. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

DKM  digitální katastrální mapa 

ETRS  Evropský terestrický referenční systém 

GNSS  globální navigační satelitní systém 

GP  geometrický plán 

GPS  globální polohový systém 

KM  katastrální mapa 

KN  katastr nemovitostí 

k.ú.  katastrální území 

p.č.  parcelní číslo 

ppm  jedna miliontina 

PPBP  podrobné polohové bodové pole 

RTK  real time processing 

SGI  soubor geodetických informací 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI  soubor popisných informací 

VFK  výměnný formát katastru  

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

 

Úkolem této bakalářské práce bylo zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v k.ú. Velká Polom, který bude sloužit jako technický podklad pro 

návrh na změnu v katastru nemovitostí.  

Zaměřovaný objekt je nově postavená budova, nacházející se v obci Velká Polom 

ležící na hlavním dopravním tahu mezi Opavou a Ostravou a ta je součástí okresu Ostrava-

město. Obec se rozléhá na 1 165 ha v mírně kopcovitém terénu o přibližné nadmořské 

výšce od 270 do 370 m.n.m. Katastrální území Velká Polom spadá pod katastrální 

pracoviště Ostrava, jež patří pod správu katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje. Celé 

k.ú. Velká Polom je vedeno v KN v podobě digitální katastrální mapy. Veškerá 

zeměměřická činnost v terénu byla provedena již v říjnu roku 2013.  
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2. Geometrický plán 

Geometrický plán je dle [1] návrh na nějakou změnu, která se má zobrazit 

v katastrální mapě, je to technický podklad pro právní listinu, jejíž bude nedílnou součástí 

a provede se podle ní zápis do katastru nemovitostí.  

Geometrický plán je výsledek činností, který svým zpracováním a obsahem souvisí 

s předmětem katastru nemovitostí a který je zpracován způsobem stanoveným příslušným 

právním předpisem. Je zároveň dle katastrálního zákona [3] podkladem listin, podle nichž 

se do katastru nemovitostí zapisují nové stavby, reálně oddělované části nemovitostí, jakož 

i věcná břemena k části pozemku. Práva odpovídající věcným břemenům, u kterých se 

předmět listiny a geometrického plánu vyznačuje jak v souboru popisných informací, tak i 

v digitální katastrální mapě. 

Geometrický plán tvoří nedílnou součást příslušné listiny, to znamená, že s každým 

stejnopisem právní listiny je neoddělitelně spojen prvopis či řádným způsobem vyhotovená 

a ověřená kopie prvopisu geometrického plánu. 

Geometrický plán je technickým instrumentem a univerzálně srozumitelným 

právním i správním odborníkům a poučené laické veřejnosti. Jeho pomocí se určitá 

skutečnost v přírodě nebo konkrétně definovaný předpoklad či projekt takovéto skutečnosti 

(kupř. fyzického rozdělení pozemku) převodem do stanoveného měřítka a použitím 

předepsané technologie zobrazí do katastrální mapy a s použitím verbálního označení a 

definovaných symbolů vyznačí v souboru popisných informací katastru nemovitostí. 

Geometrický plán je vždy výsledkem přímého měření v přírodě. Geometrický plán bez 

měření je pojmovým nesmyslem, a tudíž neexistuje. 

 

2.1. Účely vyhotovení GP 

Dle [2] cituji: 

„ Geometrický plán se vyhotovuje pro tyto účely: 

změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, jde-li o 

případ, kdy její nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v 

katastrální mapě, a vyhotoví se geometrický plán 

rozdělení pozemku 



Jakub Ludvík: Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Velká Polom 

 

 

3 

2014 

změnu hranice pozemku 

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

drobných staveb 

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

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu  

doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

opravu geometrického a polohového určení nemovitosti 

upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení 

průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 

vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku “ 

 

2.2. Podklady pro vyhotovení GP 

Dle [2] cituji: 

„ Závaznými podklady pro vyhotovení geometrického plánu jsou soubor 

geodetických informací a soubor 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. Dále se může jednat o záznam podrobného 

měření změn a údaje o bodech podrobných bodových polí.  

Dalšími podklady jsou zejména záznamy podrobného měření změn, údaje o bodech 

základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech podrobného 

polohového bodového pole a 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. “ 
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Údaje získané z katastrálního úřadu. 

Z katastrálního úřadu se dají bezplatně získat údaje v potřebném rozsahu buďto ve 

formě vektorových, nebo rastrových dat.  Úkolem katastrálního úřadu je také přidělit: 

- číslo ZPMZ 

- parcelní číslo nové parcely 

- čísla bodů podrobného polohového bodového pole 

 

2.2.1. Soubor geodetických informací 

SGI je tvořen samotnou katastrální mapou, která je závazným státním mapovým 

dílem velkého měřítka. Její obsah tvoří body polohového bodového pole, polohopis a 

popis. Katastrální mapa se tvoří a aktualizuje buďto jako vektorová katastrální mama 

v elektronické podobě, nebo na mapových listech v papírové podobě. 

Další složky SGI mohou být podle [2]: 

- Měřické náčrty 

- Pracovní mapa, mapa určeného operátu 

- Soubor lomových bodů hranic území 

- Operát z vytyčení hranic pozemků 

- Dokumentace potřebná pro provádění změn v SGI 

- Vektorové geodetické podklady 

- Údaje o podrobných geodetických bodech 

 

2.2.2. Soubor popisných informací 

Ze souboru popisných informací se vytvářejí základní výstupy podle patřičného 

předpisu [2] 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. 

 

2.3. Obsah a náležitosti geometrického plánu 

 

Geometrický plán obsahuje podle předpisu [2] vyjádření stavu parcel před změnou a 

po změně. Geometrický plán má tyto náležitosti: 

a) popisové pole 

b) grafické znázornění 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

d) seznam souřadnic 

e) výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 

nového stavu 

 

2.3.1. Popisové pole 

Popisové pole se zpravidla umisťuje v pravém dolním rohu geometrického plánu 

většího formátu a u základního formátu se umisťuje ve spodní části. 

 

Dle vyhlášky 26/2007 Sb. se v popisovém poli uvádějí tyto data: 

- účel geometrického plánu 

- číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření změn, čísla 

podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu 

- u vyhotovitele geometrického plánu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu 

fyzické osoby (popřípadě adresa bydliště, nemá-li trvalý pobyt na území České republiky), 

nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - fyzické nebo právnické osoby, 

- název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy 

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

bodů v poznámce seznamu souřadnic, 

- údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu.  
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V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se místo 

čísla mapového listu uvádí DKM.“ 

 

2.3.2. Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí musí vycházet výlučně 

ze stavu katastrální mapy a nelze v něm zobrazovat prvky, jež nejsou předmětem obsahu 

katastru nemovitostí a používají se pouze platné mapové značky v černé barvě. Rozsah 

grafického znázornění musí být natolik velký, aby byla zřejmá souvislost změny s jejím 

okolím. Měřítko je voleno tak, aby zaručovalo zřetelnost kresby a zároveň čitelnost popisu. 

Grafické znázornění se zpravidla orientuje k severu, jestliže se zvolí jiná orientace, vyznačí 

se sever v geometrickém plánu šipkou směřující k severu. 

 

 

2.3.3. Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Dle [2] v dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle KN. Údaje o druhu a 

způsobu využití pozemku, typu stavby a způsobu využití stavby se uvedou v novém stavu 

podle skutečnosti v terénu, přičemž se užijí jejich zkrácené názvy podle bodu. V porovnání 

se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným parcelám (nebo k jejich 

souboru oddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech 

listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle evidence právních vztahů, které 

budou podkladem pro sepsání listin. Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, 

uvede se ve sloupci Označení dílu slovo "celá". Odděluje-li se z jedné parcely více dílů, 

které se v novém stavu slučují do jedné parcely, uvede se ve výkazu dosavadního a nového 

stavu jen součet jejich výměr. U parcel zjednodušené evidence se uvede společně (pro celý 

sloupec) nebo, je-li to potřeba, jednotlivě u parcelního čísla původ těchto parcel podle 

bodu, popřípadě název původního katastrálního území.  
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2.3.4. Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních 

bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y a X. U 

nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených v předcházejících 

záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo čísla zkrácená, obsahující 

na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného měření změn oddělené pomlčkou 

od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají počáteční nuly). Nejsou-li souřadnice 

určeny v S-JTSK, uvádějí se v místním systému. Druh systému se uvede u nadpisu 

"Seznam souřadnic". 

Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického 

znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. Podle potřeby se doplní 

dalším sloupcem se stručnou poznámkou (například způsob označení bodu v terénu, pokud 

není u všech bodů stejný, nebo pokud není ze zobrazení zřejmý). [2] 

 

2.3.5. Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

(BPEJ) k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 

nového stavu obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle 

katastru, popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely 

příslušejícího k tomuto kódu. Je-li díl parcely katastru nebo parcely zjednodušené evidence 

v novém stavu porovnání se stavem evidence právních vztahů v geometrickém plánu dělen 

hranicí BPEJ, uvádí se také výměra, která v takovém dílu odpovídá příslušnému kódu 

BPEJ. 

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) se vyhotovuje v 

územích, kde katastr tyto údaje eviduje a v případech, kdy sice nejsou údaje o BPEJ 

v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z podkladů uložených u katastrálního úřadu 

lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit. 

Vzor výkazu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu (s ukázkou zobrazení průběhu hranic BPEJ, které není náležitostí 

geometrického plánu). [2] 
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3. GNSS 

Globální navigační satelitní systém je služba, která umožňuje za pomocí signálu 

z umělých družic umístěných na oběžných drahách okolo Země určování polohy a času 

s velkou přesností.  Měření navigačních parametrů (vzdálenost družice-přijímač, radiální 

rychlost družice vzhledem k přijímači) – družice vysílá signály pro uživatele v podobě 

složitého signálu. Výpočet polohy družic pomocí informace o jejich pohybu v družicovém 

souřadnicovém systému – každá družice vysílá zprávy o své poloze a o přibližných 

polohách ostatních družic systému. Určení polohy (rychlosti) přijímače pomocí měřených 

parametrů řešením soustavy rovnic obsahujících jako neznámé souřadnice přijímače a 

jejich časové změny k určení aktuální polohy přijímač počítá tzv. pseudovzdálenosti, což 

jsou vzdálenosti mezi přijímačem a viditelnými družicemi (nad obzorem); termín 

pseudovzdálenost se zavádí proto, že je nutné provádět další doplňující výpočty, které 

určení výsledné polohy dále zpřesňují. Výpočet pseudovzdálenosti vychází ze znalosti 

rychlosti šíření radiového signálu a rozdílu času mezi vysláním a příjmem signálu. 

Transformace takto určených souřadnic do souřadnicového systému přijímače – pro určení 

dvojrozměrné polohy (nejčastěji zeměpisná délka a šířka) postačí příjem signálu 

z minimálně tří družic (výpočet tří pseudovzdálenosti), pro určení trojrozměrné polohy 

(navíc výška) minimálně ze čtyř družic; příjem menšího počtu družic znemožňuje výpočet 

polohy, vyšší počet družic naopak určení polohy dále zpřesňuje. [4] 

Systém GNSS se skládá ze 3 segmentů: 

- Kosmický segment 

- Řídící segment 

- Uživatelský segment 

 

3.1. GPS 

Globální polohovací systém (global positioning systém) pomocí kterého je možné 

určit polohu a přesný čas na Zemi nebo nad Zemí. Tento zpočátku vojenský projekt 

provozovaný Ministerstvem obrany Spojených států amerických se začal vyvíjet od roku 

1973 pod původním názvem NAVSTAR GPS. 
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Dle [5] cituji: 

„ Systém je založen na stanovení vzdálenosti mezi vysílačem na satelitu a 

přijímačem na základě měření časového intervalu mezi vysláním a přijetím signálu. Do 

vysílaného signálu jsou vloženy informace, ze kterého satelitu a kdy byl signál vyslán. 

Uvedené přijímané informace jsou zpracovávány v mikropočítači přijímače. V jeho paměti 

jsou uložena data o dráze a pohybu všech družic daného systému (tzv. almanac), která jsou 

minimálně každých dvanáct hodin zpřesňována pomocí korekcí (efemerid) stanovených na 

základě měření na pozemních monitorovacích stanicích. “  

Princip určení polohy bodů je patrný z obrázku 1. 

 

Obrázek 1: princip technologie GNSS [5] 

 

Přesnost záleží na druhu použitých metod a technického vybavení. Využití GPS je 

především pro vojenské účely, dále pak v dopravě, mapování a zkoumání zemského 

povrchu, počasí, přenos přesného času a jiné.  

 

3.1.1. Kosmický segment 

Kosmický segment je tvořen soustavou družic umístěných na systematicky 

rozmístěných kruhových oběžných drahách ve výšce 20 200 km nad Zemí. Oběžné dráhy 

jsou pravidelně rozmístěné v 6 rovinách a na každé z nich se nachází 4 družice, jejich úhel 

sklonu vzhledem k rovníku je 55° a mají stále stejnou polohu vzhledem k Zemi, jak je 

znázorněno na obrázku 2. Oběžná doba jedné družice trvá 11 hodin a 58 minut. Standardní 

konstelace tvoří 24 družic, z toho je 21 funkčních a 3 záložní. Zhruba jednou ročně se 
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provádí oprava oběžných drah družic a dvakrát ročně je potřebná krátká odstávka pro 

údržbu atomových hodin, jinak pracují družice nepřetržitě. [5] 

 

 

Obrázek 2: kosmický segment [5] 

 

3.1.2. Řídící segment 

Řídící segment je tvořen soustavou pozemních stanic, které monitorují družice, 

vysílají signály, a spravují celý systém GPS. Jedná se především o sledování signálů družic 

vyhodnocování chování družic a určování parametrů jejich oběžných drah, sledování a 

korekce hodin na družicích, aktualizace parametrů vysílaných družicemi, manévry družic, 

údržba družic, koordinace a řízení celého systému.  

Monitorovací stanice jsou bezobslužné velmi přesné GPS přijímače doplněné o 

atomové hodiny. Jsou řízeny dálkově z hlavní řídící stanice. Hlavní řídící stanice 

nacházející se v Coloradu na letecké základně Schirver (Schirver Air Force Base) 

zpracovává všechny údaje přijaté z monitorovacích stanic, ty zpracovává a přenáší 

potřebné údaje do stanic pro komunikaci s družicemi. Stanice pro komunikaci s družicemi 

vysílají na družice potřebné údaje, nastavují atomové hodiny v družicích, aktualizovat 

navigační zprávy a také ovládají družice. Polohové rozvržení řídícího segmentu je 

znázorněno na obrázku 3. [5] 
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Stanice: 

- Havai - monitorovací 

- Kwajalein – monitorovací, stanice pro komunikaci s družicemi 

- Diego Gracia – monitorovací, stanice pro komunikaci s družicemi 

- Ascension – monitorovací, stanice pro komunikaci s družicemi 

- Colorado Springs - monitorovací, hlavní řídící stanice 

 

Obrázek 3: stanice řídícího segmentu [5] 

 

3.1.3. Uživatelský segment 

Uživatelský segment představuje veškeré technické vybavení, které umožňuje 

zpracování signálů z družic, technologické postupy měření a vyhodnocování prováděné 

uživateli. GPS přijímače provádějí na podkladě přijatých signálů z družic výpočty polohy, 

rychlosti a času. Navigace se uplatní především v navádění dopravních prostředků, 

námořní dopravě, letectví, geodezii, a mnoha dalších oborech. 

 

3.2. Transformační klíč 

Používání technologií GNSS v geodetických aplikacích vyžaduje nutnost 

transformace mezi souřadnicovým systémem WGS84 / ETRS89, systémem prostorových 
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souřadnic na Besselově elipsoidu, a systémem rovinných souřadnic S-JTSK doplněných o 

výšku v systému Bpv. Tato transformace je zabezpečena pro danou lokalitu výpočtem 

transformačního klíče. Transformační klíč se vypočte pomocí bodů, pro které jsou známy 

souřadnice v ETRS-89 i S-JTSK, tzv. identických bodů. [6] 

 

4. Přípravné práce před měřením 

Předtím než se zahájí samotné měření, je zapotřebí zajistit potřebné informace a data, 

se kterými se dále pracuje při měření, ve výpočtech a při vyhotovování geometrického 

plánu. Nezbytnou součástí je také rekognoskace terénu. 

 

4.1. Zajištění podkladů 

O veškeré potřebné podklady pro vyhotovení geometrického plánu se zažádá na 

příslušném katastrálním pracovišti. Katastrální území Velká Polom spadá pod správu 

Katastrálního úřadu pro moravskoslezský kraj – Katastrální pracoviště Ostrava. Celé 

katastrální území Velká Polom je zmapováno v podobě DKM,  

 

Katastrální pracoviště poskytlo: 

- Nové parcelní čísla: 1112/1 a 1112/2 

- Číslo ZPMZ 0856 

- Výměnný formát DKM (vfk) 

 

5. Zeměměřická činnost v terénu 

Po rekognoskaci terénu se zvolila technologie GNSS pro určení bodů, ze kterých se 

následně zaměřila budova pomocí polární metody. 
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5.1. Rekognoskace terénu 

Před zahájením geodetických prací je třeba vždy provést rekognoskaci terénu, podle 

které se zvolí vhodná metoda a postup měření. Budova pro zaměření je novostavba, která 

po kompletním dokončení bude využívána jako penzion. Budova je bez čísla popisného a 

nachází se v obci Velká Polom na ulici 9. května. Nadmořská výška lokality měření se 

pohybuje 290 m.n.m. v mírně členitém terénu. 

V okolí se sice nachází body PPBP, ale právě kvůli nerovnému terénu a okolním 

stavbám není přímá viditelnost na zaměřovanou budovu a její těsné okolí. Proto se tedy 

rozhodlo určit polohu nově vybudovaných bodů metodou RTK s využitím technologie 

GNSS, ze kterých se následně zaměřily lomové body budovy polární metodou. 

 

5.2. Použité přístrojové vybavení a pomůcky 

- Topcon GR3 

- Totální stanice Spectra Precision FOCUS 6 

- Stativ 

- Ocelové pásmo 

- Měřické hřeby 

 

5.2.1. Topcon GR-3   

GPS přijímač TopCon GR-3 s vestavěnou anténou využívá technologii G3 

umožňující sledování a zpracování všech současných i plánovaných signálů stávajících 

satelitních systémů GPS NAVSTAR, GLONASS, GALILEO. Použitá aparatura je 

uvedena na obrázku 4. Je vhodný pro RTK měření v sítích TopNET, CZEPOS, SKPOS. 

[7] 

- 915 MHz Spread Spectrum radio 

- Interní GPS/GPRS modem 

- Integrovaná Bluetooth technologie 

- Odolná konstrukce proti magnetickým vlivům 
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Obrázek 4: přijímač TOPCON GR-3 [7] 

 

 

5.2.2. Totální stanice Spectra Precision FOCUS 6 

Technické parametry del [8]: 

Tabulka 1: technické parametry totální stanice FOCUS 6 

Zvětšení 30x 

Světelnost objektivu 50 mm 

Dosah dálkoměru (bezhranolově) 250 – 400 m 

Dosah dálkoměru (s jedním hranolem) 1,5 – 5 km 

Přesnost dálkoměru (hranolově) ±2+2 ppm 

Přesnost dálkoměru (bezhranolově) ±3+2 ppm  

Doba měření 0.8 – 2.1 sec.  

Operační teplota -20°C +50°C 

Úhlová přesnost  1,5mgon 

Minimální čtení úhlů  0.2, 1, 2 mgon  

Minimální zaostření 1,5m 

Vodotěsnost  IP66 

Senzor náklonu  dvojitý kompenz. 

Centrace optická, 3x zvětš. 

Displej LCD 128x64 dot. 
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Paměť 128MB RAM, 10 000 bodů 

Rozměry  149x145x306mm 

Váha 3.9 kg 

Operační doba 19 h vytyčování, 57 h měření, 62 h úhly 

 

 

Obrázek 5: Totální stanice Spectra Precision FOCUS 6 [8] 

 

5.3. Metoda RTK 

Nejprve se vhodně rozmístily čtyři body 4001, 4002, 4003 a 4004 tak, aby byla dobrá 

jejich vzájemná viditelnost. Body 4002 a 4003 se použily jako stanoviska a zbývající dva 

jako orientace. Stabilizace bodů se provedla pomocí měřických hřebů, viz obrázek 6. 

Pomocí přijímače se zaměřila poloha těchto 4 bodů metodou RTK dvěma 

nezávislými měřeními se zhruba dvou a půl hodinovým odstupem. Principem metody RTK 

je získávání aktuálních přesných korekcí měřených souřadnic v reálném čase. Zdrojem 

korekcí je síť permanentních GNSS stanic TopNET. V roveru dochází k výpočtu korekcí a 

souřadnic, takže během několika sekund jsou získány souřadnice přímo v terénu 

souřadnicovém systému S-JTSK. 



Jakub Ludvík: Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Velká Polom 

 

 

16 

2014 

 

Obrázek 6: stabilizace měřického bodu 

 

Získané souřadnice: 

 

Tabulka 2: souřadnice bodu získané metodou RTK 

Číslo bodu Y X Z 

1580 0856 4001 483761.24 1098046.77 295.45 

1580 0856 4002 483826.83 1098068.35 290.52 

1580 0856 4003 483814.71 1098096.61 288.81 

1580 0856 4004 483878.32 1098104.78 288.00 

 

5.4. Polární metoda 

Pomocí totální stanice Focus 6 se nejprve provedlo kontrolní určení některých 

okolních bodů s kódem kvality 3, nebo 4 z obou stanovisek 4002 a 4003, aby se 

zkontrolovala přesnost polohy bodů určenou technologií GNSS. Poté se zaměřily všechny 

lomové body budovy pro vyznačení do KN z obou stanovisek. Pohledy ze stanovisek na 

zaměřovaný objekt jsou vyfocené na obrázcích 7 a 8. 

 

K orientaci byly použity tyto body: 

a) Stanovisko na bodě4002 

- 4001 

- 4003 

- 4004 

b) Stanovisko na bodě 4003 

- 4002 

- 1580 0856 0004 
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Obrázek 7: pohled ze stanoviska 4002 

 

 

Obrázek 8: pohled ze stanoviska 4003 
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5.5. Kontrolní oměrné 

Posledním krokem zeměměřické práce v terénu bylo změření všech stran budovy 

pásmem v odhadované vodorovné poloze. Výsledky měření pásmem slouží pro posouzení 

dosažené přesnosti určení souřadnic nových bodů. 

 

Tabulka 3: kontrolní oměrné délky 

Spojnice lomových bodů Délka 

   1580 0856 0002  -  1580 0856 0001 5.87       

   1580 0856 0003  -  1580 0856 0002 4.22     

   1580 0856 0005  -  1580 0856 0003 1.65       

   1580 0856 0004  -  1580 0856 0005 12.43      

   1580 0856 0006  -  1580 0856 0004 4.21     

   1580 0856 0001  -  1580 0856 0006 16.60      

 

6. Programové vybavení 

Na zpracování naměřených dat a vizualizaci do geometrického plánu a ZPMZ se 

použily programy Groma, Geus 15.0 a Microsoft Excel. 

Groma je geodetický program, který je určen ke komplexnímu zpracování 

geodetických dat od surových údajů přenesených z totální stanice, až po výsledné seznamy 

souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu. V programu Groma byly provedeny 

veškeré výpočty polární metody. Grafické rozhraní programu Groma je zobrazeno na 

obrázku 9. 
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Obrázek 9: Groma 9 

´   

Geus 15.0 je programový systém pro geodetické výpočty s možností tvorby map 

velkých měřítek se specializací na práce v katastru nemovitostí, jehož grafické rozhraní je 

znázorněno na obrázku 10. V programu Geus 15.0 byly provedeny výpočty výměr, 

kontrolních oměrných a vyhotovily se v něm také digitální mapy do geometrického plánu a 

ZPMZ. Pro popisové pole a výkazy byl použit program Microsoft Excel. 

 

 

Obrázek 10: Geus 15.0 
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7. Vyhotovení záznamu podrobného měření změn 

Záznam podrobného měření změn je podkladem pro vyhotovení geometrického 

plánu a proto se zpracovává dříve než geometrický plán. Vyhotovuje se v souladu 

s platnými předpisy [2]. Tabulky a popisové pole byly vyhotoveny v programu Microsoft 

Excel, pro výpočet výměr parcel a měřický náčrt byl použit program Geus 15.0. 

 

7.1. Popisové pole 

Popisové pole obsahuje veškeré údaje o vyhotoviteli, o katastrálním území, datum 

měření, použité přístroje, úřední a autorizační ověření a jiné potřebné informace. Příklad 

vyhotoveného popisového pole je na obrázku 11. 

 

Obrázek 11: ukázka popisového pole ZPMZ 

 

7.2. Měřický náčrt 

Na měřickém náčrtu (příklad na obrázku 12) je znázorněná půdorysná situace změny 

a nových bodů. Body stanovisek a orientace jsou propojeny čerchovanou čárou, nový stav 

je vyznačen tlustou plnou čarou. Parcelní číslo, které zaniká, je přeškrtnuté a nově 

vznikající parcelní čísla jsou v oválném rámečku. 
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Obrázek 12: měřický náčrt 

 

7. 3. Výpočet výměr parcel a dílů 

Nově postavená budova ležela na částech dvou parcel, proto bylo nutné kvůli 

přehlednosti a výpočtu výměr rozdělit budovu do dvou částí. Část „a“ ležela na parcele 

s p.č. 1112 a část „b“ ležela na parcele s p.č. 1113/1. Parcelní číslo 1112 zaniklo a bylo 

nahrazeno p.č. 1112/1 a nové budově bylo přiděleno p.č. 1112/2 složené z dílů „a“ a „b“. 

Výpočty výměr proběhly v kódu způsobu určení výměry 2 a byly provedeny v programu 

Geus 15.0. 
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8. Vyhotovení geometrického plánu 

Zpracování a vyhotovení geometrického plánu bylo provedeno podle příslušných 

předpisů [2] (viz kapitola 2). Návrh zobrazení změny je v elektronické podobě ve formátu 

„gkr“ a byl vytvořen v programu Geus 15.0. 

 

9. Ověření a potvrzení geometrického plánu 

9.1. Ověření geometrického plánu 

Geometrický plán ověřuje úředně oprávněný zeměměřický inženýr svým podpisem a 

otiskem razítka, čímž potvrzuje, že geometrický plán přesností a náležitostmi odpovídá 

současným platným právním předpisům [2]. 

Tento geometrický plán ověřil Ing. Petr Urbiš. 

 

9.2. Potvrzení geometrického plánu 

O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na 

tiskopisu úřadu. Přílohou žádosti o potvrzení GP jsou nejméně 3 stejnopisy GP a záznamu 

podrobného měření změn. Před potvrzením GP, katastrální úřad zkontroluje, jestli 

obsahuje veškeré potřebné náležitosti, je vyhotovený pro některý z uvedených účelů 

uvedených v § 73 odst. 1. Pokud v něm není zjištěna vada při jeho přezkoumání a je 

v souladu s údaji v ZPMZ, tak geometrický plán katastrální úřad potvrdí. [2] 
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9. Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo zpracování a vyhotovení geometrického plánu 

pro vyznačení budovy s nově přiděleným parcelním číslem 1112/2 v katastrálním území 

Velká Polom. Při zaměřování budovy pro vyznačení do katastru nemovitostí byla použita 

metoda RTK s využitím technologie GNSS, polární metoda, a metoda kontrolních 

oměrných. 

V rámci této práce je objasněn způsob a průběh zpracování geometrického plánu od 

získávání dat a informací z katastru nemovitostí, až po výsledný elaborát odpovídající 

všem náležitostem a přesnostem s návrhem na změnu pro odevzdání na příslušný 

katastrální úřad. 

Tento geometrický plán obsahuje všechny potřebné náležitosti a měl by být 

podkladem pro vyznačení změny v KN. Vyhotovení odpovídá platné vyhlášce číslo 

26/2007 Sb. kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisu vlastnických a jiných 

věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

(katastrální vyhláška). 
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