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Anotace  

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním geometrického plánu v digitální 

katastrální mapě v programu Geus. Na začátku práce se pojednává o tom, co je geometrický 

plán, jaké jsou jeho druhy, náležitosti a jaké jsou potřeba podklady pro vyhotovení. V další 

části je popsán postup zpracování geometrického plánu. Veškeré náležitosti zpracovaného 

geometrického plánu včetně geometrického plánu jsou přílohou bakalářské práce. 
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Geometrický plán, záznam podrobného měření změn, katastr nemovitostí, 

katastrální území, S-JTSK, totální stanice.  

 

Summary 

This thesis describes the processing of the geomettric plan in digital cadastral map 

in the program Geus. At the beginning of the document is defined what the geometric plan 

is, what are its kinds and what requirements are needed for the completion of documentation. 

The next section describes how to create the geometric plan .All the particulars of the 

geometric  plan, including the geometric plan are attached to the thesis.  
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1. ÚVOD 

Obsahem mé bakalářské práce je zpracování geometrického plánu v programu Geus 

a Geometr. Geometrický plán je právně – technický podklad, podle něhož je prováděn zápis 

do katastrální mapy. Předložená bakalářská práce se věnuje jak teoretickým základům a 

právním předpisům souvisejícím s problematikou geometrických plánu, tak konkrétnímu 

zadán v geodetické praxi. 

V mé bakalářské práci se zabývám geometrickým plánem, jeho náležitostmi a 

podklady, samotným měřením, zpracováním v programu Geus a zpracováním záznamu 

podrobného měření změn v programu Geometr. 

Součástí bakalářské práce je vyhotovený geometrický plán včetně dokumentace 

záznamu podrobného měření změn. 
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2. GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je technický podklad a neoddělitelná součást všech listin, podle 

kterých má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba zapsat předmět změny do 

katastrální mapy.  

Vyhotovení geometrického plánu musí být vždy spojeno s měřením v terénu. 

Geometrický plán graficky znázorňuje stav nemovitosti před změnou a po změně, 

znázorňuje se jím i věcné břemeno k části pozemku. 

2.1 Historie geometrického plánu 

Historie geometrického plánu je spojena s historií katastrálního mapování. Patent, 

který vydal císař Josef II. dne 20. dubna 1785, byl podkladem pro první katastrální 

mapování, tzv. Jozefský katastr, který rozdělil naší katastrální historii na dvě období: 

 Období bez měření- docházelo k předávání katastrálních údajů pouze ústně a s odhadovanými 

katastrálními výnosy. Toto období trvalo od roku 1022 až do vyhlášení Jozefského katastru v 

roce 1789. 

 Období s měřením- období od roku 1789 až do dnes 

František I. dne 23. prosince 1817 vydal rozkaz o pozemkové dani a tak začal 

vznikat Stabilní katastr, jehož mapy jsou využívány ještě dnes, protože není zcela dokončena 

digitalizace katastrálních map na našem území. Obsah katastru se rozdělil na technické, 

hospodářské, právní a politické skupiny. 

26. května 1848 se zrušil patent o rustikálním majetku, tj. svobodné rozdělování 

pozemku a tím začaly vznikat problémy, např. nepravidelné tvary pozemku. 

V roce 1883 byl vydán zákon o Evidenci katastru daně pozemkové, ten udává 

vedení operátu skutečného stavu. Tím se stala povinnost vyznačovat v operátu a veřejných 

knihách vyznačování parcel a všechny provedené změny se musely ohlašovat. 

Polohové a geometrické určování změn vedlo ke vzniku geometrického plánu, který 

měl různé označení, např. situační plán nebo geometrický polohový plán. Název 

Geometrický plán vznikl až v roce 1964. [1] 
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2.2 Účely vyhotovení geometrického plánu 

Geometrický plán se vyhotovuje pro: 

a) změnu hranice katastrálního území rozdělení pozemku 

b) rozdělení pozemku 

c) změnu hranice pozemku 

d) vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a 

vodního díla 

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem 

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti  

h) upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení  

i) průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků  

j) průběh hranice určené soudem  

k) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku [2] 

2.3 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací (SGI) a souboru popisných informací (SPI).  

2.3.1 SGI  

 SGI je soubor geodetických informací, tzn. mapy v analogové nebo v digitální 

formě (KM-D, DKM a KMD).  

Katastrální úřad, který geodetická data v digitální podobě vede, je poskytuje ve formátech: 

 VKM, VYK, DGN - pro KM-D  

 DGN, VFK - pro DKM a KMD [3] 
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Katastrální mapa je státní mapové dílo velkého měřítka, která obsahuje polohopis 

a popis. Zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou evidovány v katastru 

nemovitostí. Pozemky se katastru nemovitostí označují parcelními čísly a příslušnými 

značkami podle druhu pozemku. 

Katastrální mapa může být ve formě analogové, digitální nebo digitalizované. 

Dělení digitálních katastrálních map: 

KMD (katastrální mapa digitalizovaná) vznikla digitalizací analogové mapy. Je 

charakterizována nižší přesností než digitální katastrální mapa (DKM). 

V případě, že je zájmové katastrální území vedeno jako KMD, poskytuje katastrální 

úřad digitální mapu ve formátech VFK, případně DGN. [4] 

DKM (digitální katastrální mapa) vznikla obnovou operátu novým mapováním, 

případně přepracováním dosavadních map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000 v souřadnicovém 

systému S-JTSK. Vzniká digitalizací map v měřítku 1:1000 a 1:2000. 

V případě, že je zájmové katastrální území vedeno jako DKM, poskytuje katastrální úřad 

digitální mapu ve formátech: 

 DGN - formát digitální mapy vedené na katastrálním úřadě, 

 VFK - nový výměnný formát. [4] 

KM-D (katastrální mapa digitalizovaná) zpravidla vzniká přepracováním z map 

v měřítku 1:2880 v souřadnicovém systému stabilního katastru (tedy není v klasickém 

souřadnicovém systému).  

Katastrálním úřadem je vydávána ve výměnném formátu VKM, případně DGN 

nebo VYK. [4] 
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2.3.2 SPI  

SPI, je soubor popisných informací o katastrálním území, informací o parcele, 

budově a bytu a nebytovém prostoru, informací o vlastnících a o právních předpisech a 

oprávnění v katastru nemovitostí.  

Data poskytuje úřad ve formátu VFK. [3] 

2.3.3 Další podklady pro vyhotovení geometrického plánu: 

Závazným podkladem je záznam podrobného měření změn, dřívější geometrické 

plány, měřičské náčrty, dále údaje o bodech základního polohového bodového pole a údaje 

o bodech podrobného polohového pole (geodetické údaje, seznam souřadnic a přehled jejich 

sítí). 

2.4 Součinnost při vyhotovování geometrického plánu 

K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad: 

 Přidělí číslo záznam podrobného měření změn (ZPMZ), podle potřeby parcelní čísla nových 

parcel a čísla bodů podrobného polohového bodového pole, pokud budou takové body 

zřizovány. 

 Poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu nebo ve formě 

rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií. 

Tyto podklady poskytne katastrální úřad na základě žádosti, která musí obsahovat 

katastrální území, číslo zakázky, parcelní číslo, účel geometrického plánu a informace o 

vyhotoviteli. 

V případě pochybnosti, že osoba, která žádá o poskytnutí podkladů pro vyhotovení 

geometrického plánu, je odborně způsobilá, může katastrální úřad požadovat předložení 

dokladu prokazujícího odbornou způsobilost podle zákona o zeměměřictví. [1] 

2.5 Náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán musí obsahovat tyto náležitosti: 

 Popisové pole 
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 Grafické znázornění 

 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí  

 Seznam souřadnic 

 Výkaz o BPEJ k parcelám nového stavu    

2.5.1 Popisové pole 

V popisovém poli musí být uvedeny tyto základní informace: 

 Účel, pro který se geometrický plán vyhotovuje 

 Informace o vyhotoviteli 

 Název okresu, obce a katastrálního území 

 Číslo geometrického plánu (číslo GP je tvořeno: číslo ZPMZ – číslo zakázky / rok zpracování 

GP 

 Označení listu katastrální mapy 

 Údaje o ověření geometrického plánu ÚOZI 

 Souhlas katastrálního úřadu s očíslováním parcel na geometrickém plánu 

Popisové pole se vždy umisťuje do spodní části geometrického plánu v základním 

formátu geometrického plánu. Pokud je geometrický plán většího rozsahu, musí se popisové 

pole umístit do pravého spodního rohu. Popisové pole je znázorněné na obrázku 1. 

Obrázek 1 Popisové pole 
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2.5.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu vychází z katastrální mapy a zhotovuje se 

jako její zvětšenina v takovém měřítku, aby byla zajištěna dostatečná čitelnost a přehlednost 

popisu a kresby. 

Rozsah grafického znázornění se volí tak, aby byla dostatečně zřejmá souvislost 

změny s okolím.  

Neplatný stav hranic pozemků se ruší dvěma krátkými tenkými plnými čarami, 

které jsou kolmé na rušenou čáru. Rušené mapové značky a parcelní čísla se podélně škrtnou 

tenkou plnou čarou. Části parcel se značí malými písmeny abecedy. Vyznačují se délky mezi 

lomovými body hranic a čísla bodů, které jsou v seznamu souřadnic. Nový stav se vždy 

označí tenkou červenou čarou. Ukázka grafického znázornění je zřejmá z obrázku 2. 

Geometrický plán v papírové podobě tvoří přílohu bakalářské práce č. 1. 

Podle technické normy se používají tyto druhy čar: 

 Tenká, plná černá čára- zobrazení dosavadního stavu 

 Tenká, plná červená čára- zobrazení nového stavu 

 Tenká, černá, čárkovaná čára- zobrazení práv k nemovitostem 

Obrázek 2 Grafické znázornění 
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 Tenká, černá, čerchovaná čára- zobrazení hranic v terénu nezřetelných a pro zobrazení 

vlastnických hranic vedených přes technické objekty 

 Věcné břemeno se značí červenou čarou, která se orientuje do části pozemku zatížené 

věcným břemenem. [2] 

2.5.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Údaje ve výkazu dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí jsou stanoveny 

tiskopisem úřadu.  

V dosavadním stavu se uvádí parcelní číslo pozemku, výměry parcel, údaje o 

způsobu a druhu využití pozemku, typu stavby a způsobu jejího využití. Ke všem nově 

odděleným parcelám se přiřazují parcelní čísla, čísla listů vlastnictví, výměry a označení dílů 

parcel podle evidence právních vztahů, které jsou podkladem pro sepsání listin. Výkaz 

dosavadního a nového stavu je znázorněn na obrázku 3. 

2.5.4 Seznam souřadnic 

Obsahuje souřadnice kontrolních bodů a souřadnice bodů nové hranice. Čísla bodů 

v seznamu souřadnic se uvádějí v pořadí Y, X a kód kvality a poznámka, tak jak je uvedeno 

na obrázku 4. 

U nových bodů se uvádějí pouze vlastní čísla bodů. Body, které byly určeny 

v předcházejících seznamech podrobného měření změn, se značí čísly úplnými, nebo čísly 

zkrácenými, která se skládají z čísla příslušného záznamu podrobného měření změn 

oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu.  

Seznam souřadnic se na geometrický plán umisťuje na libovolné volné místo poblíž 

grafického znázornění, nebo může tvořit samostatnou oddělenou část geometrického plánu. 

Je možné umístit seznam souřadnic pod výkaz dosavadního a nového stavu. 

Obrázek 3 Výkaz dosavadního a nového stavu 
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Do poznámky se způsob stabilizace uvádí jen tehdy, jsou-li body nového stavu 

stabilizovány rozdílným způsobem. Pokud je způsob stabilizace stejný, způsob se uvede do 

levého spodního rohu popisového pole. 

2.5.5 Výkaz o BPEJ k parcelám nového stavu  

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, kód BPEJ a výměru dílu parcely, 

který náleží k danému kódu.  

Pokud se jedná o geometrický plán, který se týká pozemků, které v katastru 

nemovitostí nejsou vedeny jako zemědělské, výkaz se nevyhotovuje. Rovněž se výkaz 

nevyhotovuje, pokud je geometrický plán vyhotovován pro vyznačení věcného břemene 

k části pozemku.  

Kód BPEJ- pětimístný číselný kód, který udává kvalitu půdy na pozemku. Nalezneme ho 

na listu vlastnictví k danému pozemku. 

Kód BPEJ: 73241 

7- označení klimatického regionu. Česká republika má deset klimatických regionů s kódy   

0-9.  

32- označení určité hlavní půdní jednotce. Hodnotí se např. zrnitost a substrát půdy. 

(Označení 0-78) 

Obrázek 4 Seznam souřadnic 
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4- označuje svažitost pozemku ke světovým stranám 

1- určuje hloubku půdního profilu 

2.6 Žádost o potvrzení geometrického plánu  

Žádost o potvrzení geometrického plánu, která je znázorněna na obrázku 5, se vyhotovuje v 

elektronické podobě a zasílá se na elektronickou adresu podatelny příslušného katastrálního 

pracoviště zveřejněnou na jeho webových stránkách nebo prostřednictvím informačního 

systému datových schránek (ISDS). Žádost lze podat i osobně nebo prostřednictvím 

poštovního doručovatele na technickém nosiči dat a po zprovoznění i webovými službami. 

Žádost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem žadatele, kromě případu, 

kdy je zaslána jeho datové schránky. Žadatelem může být pouze úředně oprávněný 

zeměměřický inženýr, který geometrický plán ověřil (ověřovatel). [7] 

Žádost o potvrzení geometrického plánu je přílohou č. 3 této bakalářské práce. 



Jana Gabrhelová: Geometrický plán pro změnu obvodu budovy 

2017  20 

 

 

2.7 Ověřování geometrického plánu 

Geometrický plán musí ověřovat úředně oprávněny zeměměřický inženýr (ÚOZI) 

ÚOZI musí splňovat tyto podmínky: 

 Vysokoškolské magisterské studium v oboru zeměměřictví 

 Minimálně pětiletá odborná praxe na území, pro které žádá oprávnění 

 Způsobilost k právním úkonům 

Obrázek 5 Žádost o potvrzení GP 
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 Čistý rejstřík trestů 

 Úspěšná zkouška o odborné způsobilost na ČÚZK 

ÚOZI musí prozkoumat kvalitu a přesnost měřických a výpočetních prací a další 

náležitosti geometrického plánu, zda jsou vyhotoveny podle předpisů. Tímto ověřením 

přebírá ÚOZI zodpovědnost za správnost celého geometrického plánu. 

2.8 Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

O potvrzení geometrického plánu žádá ověřovatel v elektronické podobě a to na 

formuláři stanovené úřadem. 

Potvrzení geometrického plánu provádí pověřený zaměstnanec tak, že geometrický 

plán podepíše elektronickým podpisem. 

Geometrický plán katastrální úřad potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada pro 

přezkoumání za účelem převzetí pro účely katastru a je-li v souladu s údaji příslušného 

záznamu podrobného měření změn. [2]   

Řízení spojené s potvrzením geometrického plánu zpravidla trvá 5 až 14 dní.  

Vyhotovitel geometrického plánu může sledovat stav řízení na internetové stránce 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberRizeni.aspx, kam vyhotovitel vyplní číslo PGP, které 

obdrží po zaplacení všech potřebných dokladů k vyhotovení geometrického plánu. Po 

vložení čísla PGP se doplní rok zpracování GP a číslo katastrálního území a poté vyhotovitel 

může sledovat stav řízení. Ukázka je zřejmá z obrázku 6. 

Obrázek 6 Stav řízení 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberRizeni.aspx
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2.9 Platnost geometrického plánu  

Potvrzený a ověřený geometrický plán nemá žádnou reklamační lhůtu a ani dobu 

platnosti. Jeho obsahové údaje platí až do doby, do které trvá soulad jeho grafického 

znázornění s obsahem katastrální mapy a soulad jeho výkazu souladu dosavadního a nového 

stavu údajů katastru nemovitostí s aktuálními údaji katastru nemovitostí. Pokud zmíněný 

soulad trvá, lze geometrický plán využívat neomezeně. Žádný právní předpis neurčuje délku 

platnosti geometrického plánu, tzn., že doba platnosti může tedy trvat jen několik dní, nebo 

i několik let. [1] 
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3. ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

ZPMZ je graficko-číselná dokumentace změny, která slouží k vyhotovení 

geometrického plánu, ke změnám v katastrálním operátu nebo k opravám chybných údajů 

v operátu. 

Dokumentace ZPMZ se dělí na: 

 Grafickou část 

 Výpočetní část 

3.1 Náležitosti ZPMZ 

 Popisové pole 

 Náčrt 

 Zápisník 

 Protokol o výpočtech 

 Záznam výsledků výpočtů výměr parcel (dílů) 

 Návrh změny 

 Údaje o seznámení vlastníků s průběhem nových nebo změněných hranic 

3.1.1 Popisové pole 

 V popisovém poli, které je znázorněno na obrázku 7, jsou uvedeny základní 

informace o ZPMZ. ZPMZ se čísluje v rozsahu 1 - 89999. 

Obsah popisového pole: 

 Jméno a adresa vyhotovitele 

 Číslo geometrického plánu (číslo ZPMZ - číslo zakázky/rok vydání GP) 

 Údaje o katastrálním úřadu a pracovišti 

 Katastrální území 

 Číslo ZPMZ 
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 List katastrální mapy 

 Seznámení účastníků s průběhem a označením nových hranic 

3.1.2 Náčrt 

Měřítko u náčrtu ZPMZ není žádným právním předpisem stanoveno, zhotovuje se 

tak, aby bylo vše zřetelné a čitelné.  

Při zobrazení malých výstupků je možno použít detail, který se označuje velkými 

písmeny abecedy (detail A, detail B, …). Maximální formát pro náčrt je A1, v případě, že je 

více formátů A1 se vyhotovuje přehled kladů náčrtů.  

Nový stav se vyznačuje do náčrtu červeně. 

Obsah náčrtu: 

 Zobrazení bodů geometrického základu 

 Měřická síť 

 Zobrazení dosavadního a nového stavu katastrální mapy 

 Způsob stabilizace lomových bodů 

 Parcelní čísla, čísla bodů, mapové značky, druh pozemku a oplocení, značky budov 

Obrázek 7 ZPMZ popisové pole 
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 Oměrné a jiné kontrolní míry  

 Šrafování budov 

 Pro zaměřené budovy se uvádí číslo popisné a druh užívání budovy (garáž, …) 

Čísla bodů v náčrtu: 

 Stávající body polohopisu katastrální mapy se uvádějí bez počátečních nul, např.: 1456-3 

 Pokud se původní bod opravuje nebo ruší, uvádí se ve formátu: nové číslo bodu = rušené číslo 

bodu 

 Nově zaměřené lomové body (hranice pozemků, pomocné body měřické sítě, …) se uvádějí 

zjednodušeně, bez čísla ZPMZ, např.: 1; 2; 3; 4005;…  

3.1.3 Zápisník  

Uvádějí se celá čísla bodů a hodnoty měřených veličin.  Formát textového souboru 

závisí především na typu přístroje a typu výpočetního programu. 

Obrázek 8 ZPMZ náčrt 



Jana Gabrhelová: Geometrický plán pro změnu obvodu budovy 

2017  26 

Textové soubory mohou být ve formátech: 

 MAPA 

 Topcon Mapa, Tomcon GTS 200, Topcon GTS 700 

 SOKKIA Raw 

V mém případě se jedná o formát MAPA, protože byl pro zpracování dat použit 

program Geus. Tento formát se získá při importu měřených dat do programu a následné 

konverzi. (Tento formát je znázorněn na obrázku 9.) 

Formát Mapa obsahuje: 

 Číslo bodu – označení bodu 15místným číslem (6místné číslo katastrálního 

území, 5místné číslo ZPMZ, 4místné číslo bodu) 

 Typ délky – kód typu délky (0-8), typ délky se používá zejména pro polární 

metodu a polygonové pořady, u ostatních metod se předpokládá vstup vodorovné 

vzdálenosti 

 Délka – vzdálenost od stanoviska k určovanému bodu 

 Výška cíle – výška, ve které se nachází hranol, na který cílíme 

 Horizontální úhel - úhel mezi pravoúhlými průměty dvou záměr do vodorovné 

roviny 

 Zenitová vzdálenost – svislý úhel mezi směrem k zenitu a k zaměřovanému 

bodu 

 Doměrek – měří se v případě, kdy je vnitřní roh budovy nepřístupný a my 

potřebujeme zaměřit délku 

 Kolmice – se měří, pokud na určovaný podrobný bod není ze stanoviska vidět. 
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3.1.4 Protokol o výpočtech 

Obsah protokolu o výpočtech: 

 Seznam souřadnic geometrického základu 

 Údaje o použitých metodách výpočtu 

 Porovnání skutečných výsledků s mezními hodnotami 

 Vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů 

 Výpočet výměr 

 Seznam souřadnic nově určených bodů 

3.1.5 Záznam výsledků výpočtů výměr parcel (dílů) 

Obsah výpočtu výměr parcel: 

 Číslo geometrické plánu 

 Číslo ZPMZ (pokud se nevyhotovuje geometrický plán) 

 Název katastrálního území 

 Označení listu katastrální mapy (DKM, KMD, KM-D) 

Obrázek 9 ZPMZ zápisník 
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 Sestavení výměr parcel 

Součinnost s vlastníky při vytyčení hranice pozemků: 

Vytyčovatel přizve písemnou pozvánkou (nejlépe doporučeně) všechny vlastníky 

pozemků, kterých se týká změna alespoň jedním vytyčeným lomovým bodem alespoň 

s předstihem 7 dnů. 

Písemná pozvánka musí obsahovat datum čas a místo seznámení s výsledky 

vytyčení. Dále jsou v pozvánce uvedeny údaje o zplnomocnění jiné osoby při seznámení s 

novými hranicemi, postup při nezúčastnění seznámení nebo nesouhlasu s nově vytyčenými 

hranicemi. 

Podle aktualizace vyhlášky č. 357 / 2013 Sb. ze dne 20. března 2017 musí každý 

zúčastněný vlastník před vytyčovatelem podepsat prohlášení.  

Dokumentace ZPMZ je uvedena v příloze č. 2.  

Obrázek 10 Výpočet výměr parcel (dílů) 
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4. VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Mariánské Hory patří do ostravského městského obvodu a spadají do katastrálního 

území Mariánské Hory. Pro toto katastrální území je vedena katastrální mapa DKM. 

Katastrální území je vyznačeno na obrázku 11. 

4.1 Rekognoskace terénu 

Zaměření změny bylo provedeno v katastrálním území Mariánské Hory. Před 

měřením terénu bylo nutné vyhledat a ověřit body geometrického základu, pomocí kterého 

byla lokalita připojena do souřadnicového systému S-JTSK. Jednotlivá stanoviska byla 

volena tak, aby z nich bylo možné zaměřit body geometrického základu a podrobné body 

změny. 

Pro stabilizaci byly použity nastřelovací hřeby. 

Obrázek 11 Ostrava- Mariásnké Hory [5] 

         Obrázek 12 Pohled ze stanoviska 4002 
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Obrázek 14 Konfigurace bodů měřické sítě 

Obrázek 13 Pohled ze stanoviska 4001 



Jana Gabrhelová: Geometrický plán pro změnu obvodu budovy 

2017  31 

4.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Pro vyhotovení geometrického plánu musí o podklady zažádat na příslušném 

katastrálním pracovišti odborně způsobilá osoba, v mém případě GEOSTA Ostrava s r.o.  

Katastrální úřad poskytl tyto podklady: 

 Číslo řízení PM 

 Číslo ZPMZ (2161) 

 Výměnný formát DKM (vfk) 

4.3 Vlastní měření  

Pro připojení lokality do závazného referenčního systému S-JTSK byla použita 

metoda přechodných stanovisek (volné stanovisko = 4002) s orientacemi na body 

geometrického základu TB (3611-90 a 3611-94). 

Další body (4001 a 4003) byly řešeny rajónem. Bod 4001 s orientací na body 

geometrického základu PPBP 541 a 542 a TB (3611-90 a 3611-94). Bod 4003 s orientací na 

bod 4001. Body geometrického základu jsou znázorněny na obrázku 15. 

Obrázek 15 Body geometrického základu 
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Po připojení lokality do souřadnicového systému S-JTSK byly měřeny podrobné 

body, které se měří pouze v jedné poloze dalekohledu. 

4.3.1 Polární metoda 

Při použití polární metody se určuje poloha bodu pomocí vodorovného úhlu 

(polárních souřadnic) a délky od stanoviska k určovanému bodu. 

Při měření polární metodou mohou nastat dva případy: 

 Pevné stanovisko- stojíme na známém stanovisku 

 Volné stanovisko- stojíme na neznámém stanovisku 

Jak jsem již zmiňovala v předchozí kapitole, v mém případě se jedná o oba dva 

případy. Volné stanovisko 4002 (poloha stanoviska není známa, ale je určena z naměřených 

hodnot na orientační body) a dvě pevná stanoviska 4001 a 4003 (poloha stanoviska je 

známa).  

4.3.2 Ortogonální metoda 

Při použití ortogonální metody se podrobné body zaměřují pravoúhlými 

souřadnicemi, tzn. staničením a kolmicí k měřické přímce.  

 Staničení- délka měřená od začátku po měřické přímce  

Obrázek 16 Výpočet polární metody 
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 Kolmice- délka kolmá k měřické přímce měřená mezi měřickou přímkou a určovaným bodem 

4.3.3 Transformace shodnostní 

Shodnostní transformace je lineární transformace souřadnic, která zachovává 

měřítko (měřítkový koeficient q = 1). Transformace má 3 parametry transformační 

parametry (2 posuny a úhel pootočení).  Pro určení transformačního klíče jsou potřeba 

alespoň dva identické body. 

Rovnice shodnostní transformace:  

𝑿 = 𝑿𝟎 + 𝒙 × 𝐜𝐨𝐬 𝜺 − 𝒚 × 𝐬𝐢𝐧 𝜺 (1) 

𝒀 =  𝒀𝟎 + 𝒙 × 𝐬𝐢𝐧 𝜺 − 𝒚 × 𝐜𝐨𝐬 𝜺 (2) 

Transformaci jsem musela použít z toho důvodu, že v katastrálním území, ve 

kterém jsem měřila geometrický plán, patří mezi poddolovaná území. 

Volba identických bodů je zřejmá z obrázku 18. Identické body jsou označeny 

černým čtverečkem o délce strany 2mm a vyznačují se pouze v náčrtu. 

Obrázek 17 Ortogonální metoda 
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4.3.4 Kontrolní oměrné 

Oměrná míra je měřená vodorovná vzdálenost dvou sousedních polohově určených 

bodů téhož předmětu měření. Tato míra se měří pásmem nebo totální stanicí a využívá se 

pouze jako kontrolní. [8] 

 Měřená hodnota: délka naměřená pásmem 

 Vypočtená hodnota: délka vypočtená ze souřadnic S-JTSK 

Mezi těmito dvěma hodnotami se vypočítá rozdíl a ten se porovnává s mezní 

odchylkou. Tento výpočet je znázorněn na obrázku 19.  

Obrázek 18 Identické body 
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4.3.5 Výpočet výměr 

Ze souřadnic bodů S-JTSK jsem vypočítala výpočet výměr pomocí programu Geus 

(viz obr. 22) 

Výpočet výměr ze souřadnic:  

 Z polárních- pravoúhlé souřadnice dostaneme měřením v terénu ortogonální metodou. 

Lomové body n-úhelníku se očíslují, tím dostaneme jednotlivé trojúhelníky. Ukázka je zřejmá 

z obrázku 20. 

Obrázek 19 Výpočet kontrolní oměrné 

Obrázek 20 Výpočet výměr z polárních souřadnic 
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Celková plocha se vypočte ze vzorce: 

𝟐𝑷 = 𝒔𝟏 × 𝒔𝟐 × 𝐬𝐢𝐧 ∝𝟏 + 𝒔𝟐 × 𝒔𝟑 × 𝐬𝐢𝐧 ∝𝟐    (3) 

 Z pravoúhlých souřadnic- výměru spočítáme tak, že rozdělíme mnohoúhelník na 

lichoběžníky tak jako na obrázku č. 21. 

Pro výpočet se použije vzorec:  

𝟐𝑷 = ∑ 𝒙𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 × (𝒚𝒊+𝟏 − 𝒚𝒊−𝟏)   (4) 

2𝑷 = ∑ 𝒚𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 × (𝒙𝒊−𝟏 − 𝒙𝒊+𝟏)   (5) 

 

 

 

Obrázek 21 Výpočet výměr pravoúhlými souřadnicemi 
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4.3.6 Seznam souřadnic rušených bodů 

Do seznamu souřadnic rušených se píší všechny rušené body geometrickým 

plánem.  Jsou to body rušené z důvodu změny vnějšího obvodu budovy. (viz obr. 23) 

4.3.7 Seznam souřadnic nových bodů  

Do seznamu nových bodů se píší souřadnice geometrického základu (identické 

body, připojovací body) a body polohopisu katastrální mapy. Uvádí se souřadnice obrazu i 

polohy. Ukázka seznamu souřadnic nových bodů je uvedena na obrázku 24. 

Obrázek 23 Seznam souřadnic rušených bodů 

Obrázek 22 Výpočet výměr v programu Geus 
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4.4 Použitý přístroj  

Pro měření v terénu jsem použila totální stanici SOKKIA SET3030R3, která je 

zobrazena na obrázku 25. Parametry přístroje jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

SOKKIA SET3030R3 je bezhranolová totální stanice s vestavěným kontrolním 

panelem na obou stranách. Tyto panely mají LCD obrazovku a alfanumerickou klávesnici. 

Je odolná proti vodě a prachu. 

          Obrázek 24 Seznam souřadnic nových bodů 

Obrázek 25 SOKKIA SET3030R3 
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Pro efektivní práce v terénu je totální stanice vybavena softwarem SDR Expert, 

který poskytuje integrované řešení pro široké použití při sběru dat a jejich následným 

zpracováním. [10] 

4.4.1 Práce s přístrojem 

Po  horizontaci přístroje a zajištění centrace nad měřickou značkou přístroj zapneme 

a urovnáme podle digitální libely.  

Když je přístroj správně urovnaný, zmáčkneme klávesu Rec a přístroj nás vyzve, ať 

zmáčkneme jakoukoliv klávesnici. Po tomto kroku zmáčkneme klávesnici Funkce a 

přepneme se do režimu, kde můžeme vybírat z funkcí přístroje. V tomto režimu založíme 

novou zakázku, pojmenujeme ji a zmáčkneme klávesu Enter.  

Po založení zakázky zmáčkneme klávesu Surf a v menu vybereme Topografie.  

Nyní zadáme číslo stanoviska, výšku přístroje zadávat nemusíme, protože 

v katastru nemovitostí se výšky neuvádějí. 

Nyní jsme v režimu měření. Po zmáčknutí klávesy Konfigurace můžeme nastavit, 

na jaký cíl budeme cílit (hranol, štítek, bez-hranolové měření), automatické číslování bodů, 

měření ve dvou polohách dalekohledu,… 

Po nastavení přístroje zacílíme na cíl a zmáčkneme klávesu Čti, po zaměření přístroj 

pípne a hodnotu uložíme stiskem klávesy Enter. 

Délka dalekohledu 171 mm

Přesnost: bez hranolové 0.3- 200m: ±(3+2ppmxD) mm, 200-350: ±(5+10ppmxD) mm

                    s  odrazným štítkem (3+2ppmxD) mm

                    s hranolem (2+2ppmxD) mm

Paměť až 10 000 bodů

Citlivost libel: trubicová 30´´/2 mm

                             krabicová 10´/2 mm

                             grafická LCD 3´/mimo kruh

Výška stroje 193 mm

Váha stroje 5,6 kg

Tabulka 1 Partametry přístroje SOKKIA SET3030R3 



Jana Gabrhelová: Geometrický plán pro změnu obvodu budovy 

2017  40 

4.5 Editace vstupních dat 

Po načtení naměřených dat ze záznamníku do počítače musíme převést data do 

jednotného tvaru PDT používaného v programu Geus. 

Editace se provádí z důvodu, aby se nastavila struktura čísla bodu. Číslo bodu je 

15místné číslo. Délka čísla bodu je zvolena jednotně pro celý seznam souřadnic. Pokud je 

číslo bodu kratší, je vpředu doplněno do 15- ti cifer (000000000000001). Při tisku jsou tyto 

nuly automaticky nahrazeny mezerami, takže se číslo bodu zobrazí pouze jako ,,1‘‘.  

Číslo bodu se skládá z:  

 příznak místní soustavy (1 místo)  

 číslo katastrálního území (5 míst) 

 číslo ZPMZ (5 míst)  

 samotné číslo bodu (4místa) 

Číslo bodu může být i 12- ti a 10- ti místné. 

4.6 Zpracování naměřených hodnot 

Po práci v terénu následovalo samotné zpracování naměřených hodnot. 

Geometrický plán a ZPMZ byly zpracovány v geodetické kanceláři v Geosta 

Ostrava s r.o. K vypracování jsem použila již zmíněný program Geus 18.0 a Geometr 17.0.12 

4.6.1 Založení zakázky 

Prvním krokem pro zpracování geometrického plánu je založení zakázky. Po 

otevření programu Geus se v záložce Seznam pomocí funkce Nový seznam vytvoří nový 

seznam souřadnic. 

V dialogu jsem nastavila požadovaný typ čísla bodu (12), název zakázky a vytvořila 

tím nový seznam souřadnic a zároveň datový soubor formátu DAT. 
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4.6.2 Import dat 

Po obdržení podkladů z katastrálního úřadu jsem importovala do programu soubor 

formátu VFK, protože katastrální území Mariánské Hory je vedeno v DKM. 

Pokud by se jednalo o mapu KM-D musela by se importovat data ve starém 

výměnném formátu VKM. 

Import se provádí v roletě Soubor – Import – formát souboru ( DFN, VKM, 

VFK,…) 

4.6.3 Výpočet 

Po získání dat z přístroje a importu VFK jsem pokračovala úpravou zápisníku, tedy 

textovým dokumentem, který byl stažen z totální stanice SOKKIA SET3030R3. Tento 

textový soubor je ve formátu MAPA a je nutné ho upravit. Je důležité, aby v zápisníku bylo 

nejdříve umístěné stanovisko a po něm orientace. 

Pro výpočet jsem použila funkci Polární metoda dávkou. Tlačítkem Přidat přidáme 

upravený zápisník, který se objeví v okně Soubory ke zpracování. Pro výpočet slouží tlačítko 

Výpočet. Po výpočtu se objeví okno s výsledky. Veškeré výsledky se tisknou do protokolu. 

      Obrázek 26 Geus- Import 
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Obrázek 28 Výpočet polární metody dávkou 

Obrázek 27 Formulář výpočtu Polární metoda dávkou 
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Díky tomu, že ze stanovisek byly zaměřeny pouze body 1 – 3, bod 4 byl vypočítán 

ortogonální metodou. V Geusu jsem pro tuto metodu použila funkci Ortogonální metoda. 

Tento bod byl po výpočtu přenesen do grafické části. 

Po výpočtu všech bodů jsem musela provést transformaci z toho důvodu, že 

katastrální území, ve kterém jsem zaměřovala geometrický plán, patří mezi poddolovaná 

území. Transformace se provádí pomocí funkce Transformace. Po spuštění této funkce se 

zobrazí dialog, ve kterém vybereme, o jakou transformaci se jedná. Po zadání identických 

bodů spustíme výpočet tlačítkem Provést výpočet a program spočítá transformační klíč. 

Výsledky transformací se zobrazí ve formuláři Výsledky - prohlížení a úpravy. Tento 

formulář zobrazuje protokol o odchylkách na jednotlivých bodech. 

Obrázek 29 Výpočet ortogonální metodou 

 Obrázek 30 Výpočet transformací 
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V roletě Výpočty jsem použila funkci Kontrolní oměrné. Po kliknutí na tuto funkci 

se otevře dialog Kontrolní oměrné a zadáváme body, mezi kterými chceme zjistit délku. 

Program vypočítá délku mezi body, porovná délku vypočtenou a naměřenou v terénu a 

spočítá odchylky. 

Posledním výpočtem v programu Geus je výpočet výměr. Použila jsem funkci 

Výměra,  v dialogu jsem nastavila výměry, ve výkresu jsem klikla na danou parcelu a 

program spočítal výměru. 

Všechny výpočetní operace provedené v programu Geus jsem zaprotokolovala a 

vytiskla ve formátu PDF pod názvem 713830_ZPMZ_02161_prot.pdf. 

Protokol je součástí dokumentace ZPMZ, která je přílohou č. 2 této bakalářské 

práce. 

Dále jsem v programu Geus vyhotovila náčrt tak, že jsem v grafické části dokreslila 

všechny náležitosti náčrtu (měřická síť, body geometrického základu, šrafy, …) 

 

 

Obrázek 31 Výpočet kontrolní oměrné 
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4.6.4 Náležitosti ZPMZ 

Náležitosti záznamu podrobného měření změn (popisové pole, výkaz dosavadního 

a nového stavu údajů KN, údaje o BPEJ, výpočet výměr parcel) jsem vyhotovila v programu 

Geometr 17.0.12.  

Na pracovní ploše programu se nachází dvě okna: 

 Okno pro zadávání vstupních dat 

 Okno pro úpravy a prohlížení výsledků 

Tato okna nejdou zavřít, jdou pouze minimalizovat. S ostatními okny lze libovolně 

pohybovat a zavírat je. Okna pro zadávání vstupních dat jsou zřejmá na obrázku 32. 

4.6.5 Tvorba geometrického plánu 

Samotný geometrický plán se generuje z měřického náčrtu, stačí pouze vypnout 

vrstvy, které do geometrického plánu nepatří (šrafy, měřická síť,…). Po té vložíme popisové 

pole GP, seznam souřadnic a Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN.  

Po vyhotovení geometrického plánu kliknu na Tisk a vytisknu soubor ve formátu 

PDF.  

 

Obrázek 32 Program geometr 
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4.6.6 Export do VFK 

V záložce GP-ISKN se použije funkce Export VFK, která spustí formulář, ve kterém 

se zobrazí informace o příslušném katastrálním území a ZPMZ. Dále se vyplní kdo VFK 

vyhotovil a stiskne se tlačítko Export. 

4.7 Použité programové vybavení 

Pro zpracování geometrického plánu a dokumentace ZPMZ jsem použila programy 

Geus a jeho nadstavbu Geometr. Veškeré kancelářské práce jsem prováděla v Geosta 

Ostrava s r.o. 

4.7.1 Geus 18.0 

Program Geus je systém určený pro základní geodetické výpočty a jednoduché 

kreslení map velkých měřítek. Obsahuje speciální funkce pro výměnu dat s katastrálními 

pracovišti včetně předávání dat geometrických plánů.  

         Obrázek 33 Formulář Export do VFK 
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Program Geus se skládá ze dvou samostatných částí a to z části výpočetní a z části 

grafické. [6]   

Výpočetní část obsahuje:  

 Základní souřadnicové výpočty  

 Výpočty základních typů polygonových pořadů 

 Práce se seznamy souřadnic 

 Exporty a importy souřadnic bodů 

 Přenosy dat z totálních stanic 

 Tvorbu podrobných výpočetních protokolů [6]   

Grafická část je určena k vytváření map velkých měřítek se zřetelem na spolupráci 

s katastrem nemovitostí, tedy vytváření geometrických plánu. [6]   

4.7.2 Program Geometr  

Program Geometr slouží pro poloautomatické vytváření, tisk a export tabulek 

geometrických plánů. Program tak snižuje nároky na kvalifikaci pracovníků při těchto 

pracích. [6]   

. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyhotovit geometrický plán pro změnu obvodu 

budovy v katastrálním území Mariánské Hory a příslušnou měřickou dokumentaci v podobě 

ZPMZ na základě objednávky pana Vítězslava Raška MVDr. z důvodu přístavby objektu. 

V teoretické části se zabývám historickým vývojem geometrického plánu, účely 

geometrického plánu a jeho náležitostmi. 

V praktické části jsem především chtěla popsat, jak pracovat v programu Geus, což 

je jeden z programů na vyhotovení geometrického plánu. 

Po vyhotovení byl geometrický plán autorizačně a úředně ověřený oprávněnými 

osobami a následně byl uložen na katastrálním pracovišti v Ostravě. 

Přílohou této bakalářské práce je vyhotovený geometrický plán a dokumentace 

ZPMZ, které jsem vyhotovila podle platných předpisů a splňuje vyhlášku č. 357/2013 Sb. 

Postup vyhotovení je popsán v předešlých kapitolách. 

Díky této práci jsem získala mnoho informací o katastru nemovitostí a zpracování 

geometrického plánu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka  

DKM   digitální katastrální mapa 

GP   geometrický plán 

GP   geometrický plán 

KN   katastr nemovitostí 

PBPP   podrobné polohové bodové pole 

Ppm   jedna miliontina 

SGI   soubor geodetických informací 

S-JTSK  systém jednotné sítě katastrální 

SPI   soubor popisných informací 

ÚOZI  úředně ověřený zeměměřický inženýr  

VFK   výměnný formát katastru 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 
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