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Anotace  

 
Bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v katastrálním území Třinec. V úvodní části jsou popsány základní funkce katastru 

nemovitostí, dále náležitosti geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn. 

V poslední části je obsažen postup tvorby geometrického plánu, následné ověření 

technické správnosti úředně ověřeným zeměměřickým inženýrem a katastrálním úřadem.  
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Summary 
 

This Bachelor Thesis focuses on making a survey sketch for marking a building in 

cadastral area Třinec. In the introduction main functions of cadastry of estates are 

described, this part also includes basic features of a survey sketch and a record of exact 

measurement of changes. 

The last part deals with procedure of making a survey sketch and following 

verification of technical accuracy that is proved by a certified geodesist and cadastry.  
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce popisuje postup při tvorbě geometrického plánu pro vyznačení 

budovy se všemi náležitostmi. Zájmová stavba je nová víceúčelová sportovní hala tzv. 

mini Werk aréna na parcele 1493/1 v katastrálním území Třinec, obec Třinec, okres 

Frýdek-Místek, vlastněné společností HC OCELÁŘI TŘINEC z.s., Frýdecká 850, Staré 

Město, 73961 Třinec. 

V úvodní části bakalářské práce se zabývám funkcí katastru nemovitostí a jeho 

historickým vývojem. Další části obsahují postup při tvorbě geometrického plánu pro 

vyznačení budovy a záznamu podrobného měření změn. Poslední část obsahuje pracovní 

postup při měření a následné výpočty. 

Měřické práce v terénu proběhly 12. 11. 2015. Geometrický plán byl vyhotoven 

v souřadnicovém systému S-JTSK. Pro výpočty a grafické znázornění byl použit software 

společnosti Gepro spol. s.r.o., Kokeš verze 12.51.83091. 

 

Obrázek 1: Ortofotomapa lokality s podkladovou vrstvou KM 
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2. KATASTR NEMOVITOSTÍ 

Dle [1] cituji: 

„ Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České 

republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho 

součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, 

práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o 

pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících. KN je zdrojem informací, které 

slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního 

prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních 

památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a 

statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. “ 

2.1. Historický vývoj katastru nemovitostí 

Za první formu pozemkové evidence lze považovat zemské desky a urbáře z 

počátku 14. století. Byly zavedeny, aby měla šlechta přehled o svém majetku a majetku 

svých poddaných a mohla tedy vybírat daně.  

Nástupcem zemských desek se stal roku 1650 Rustikální katastr na sněmu 

království Českého, z důvodu spravedlivějšího a věcnějšího vyměřování daně. První 

rustikální katastr byl vyhotoven v letech 1653 až 1656 a je nazýván prvním rustikálním 

katastrem. Doplněním a revidováním v druhé polovině 17. století vznikl druhý rustikální 

katastr. Na Moravě lze v té době považovat za formu katastru tzv. lanové rejstříky.  

Roku 1749 vstoupil na území Čech i Moravy v platnost tzv. terezínský katastr 

rustikální. Po nové generální vizitaci rustikální půdy začal v roce 1757 platit druhý 

tereziánský katastr rustikální, kdy nastalo také vyrovnání pozemkové daně a to dle počtu a 

plochy půdy jednotlivých vrchností.  

Josef II. roku 1785 zavedl patent o reformě daně pozemkové a vyměření půdy, 

tímto aktem dal vzniknout josefinskému katastru. Díky tomuto patentu vznikly dvě 

významné novinky. Dosavadní soustavy osedlostí byly nahrazeny menším daňovým 

prvkem, zaměřoval se každý pozemek, tím se zjistila jeho správná výměra a tedy i 

následně výtěžek z půdy.  
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Josefinský katastr ukázal řadu nedostatků ve výměrách tereziánského katastru, a 

proto po zrušení josefinského platil tereziánský jen krátkou dobu. Nový katastr byl založen 

roku 1792 a nazýval se tereziánsko-josefský a byl podkladem pro vznik zemských desek a 

daňové předpisy.  

Roku 1860 vstoupil v platnost operát stabilního katastru císařským patentem z 1. 

6. 1811 č. 946 Sb.. Zásady určené tímto patentem měly vliv na další funkci katastru. 

Zavedl, že stavba je součástí pozemku a že k převodu vlastnictví nemovitostí je třeba zápis 

do pozemkových knih, tedy vklad. Občanský zákoník platil až do roku 1950, kdy byl 

zrušen zákonem č. 141/1950 Sb. a jeho principy byly opuštěny.  

Zákonem č.177/1927 Sb. z. a. n. z roku 1927 o pozemkovém katastru a jeho 

vedení byl zaveden pozemkový katastr s novým souřadnicovým a zobrazovacím systémem 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), charakterizovaným Basselovým 

elipsoidem a Křovákovým konformním zobrazením v obecné poloze, pro zvýšení přesnosti 

zhotovovaných mapových děl. Mapy se tvořily převážně v měřítku 1:1000 nebo 1:2000. 

Původní daňové poslání se začalo přetvářet na účel všeobecně hospodářský a právní,  kde 

se stal nepostradatelnou součástí všech jednání týkajících se pozemkově právních vztahů.  

Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku č.40/1964 Sb., zákonem o 

evidenci nemovitostí č. 22/1964 Sb. a notářským zákonem č. 95/1963 Sb., byl definitivně 

zrušen obecní knihovní zákon z roku 1871, k účinnosti smluv o převodu vlastnictví k 

nemovitostem byla třeba jejich registrace státním notářstvím. Evidence nemovitostí 

sloužila převážně k evidování nemovitostí pro řízení a plánování hospodářství. Údaje 

vedené v evidenci nemovitostí byly závazné jen pro plánování a řízení zemědělské výroby, 

přehledy nemovitostí vedené socialistickými organizacemi, statistiku o zemědělském 

půdním fondu a výkaznictví. Evidování právních vztahů k nemovitostem mělo být součástí 

evidence nemovitostí, ale žádná taková úplná a systematická evidence se nevedla a bylo 

nutné její založení. Skoro čtvrt století (1964 – 1988) trvalo komplexní zakládání evidence 

nemovitostí, kdy se zjišťovaly a zapisovaly právní vztahy k nemovitostem. Evidence 

nemovitostí obsahovala operát měřický (mapu pozemkovou, pracovní a evidenční), operát 

písemný (výkaz změn, soupis parcel, evidenční listy, listy vlastnictví, seznam a rejstřík 

uživatelů a vlastníků a seznam domů), sbírku listin a sumarizační výkazy.  
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3. KATASTRÁLNÍ MAPA 

Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo velkého měřítka. KM obsahuje 

popis a polohopis. Pro informovanost veřejnosti je tato mapa volně dostupná na 

internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního 

(nahlizenidokn.cuzk.cz). K zeměměřičským účelům je mapa dostupná na vyžádání od 

příslušného katastrálního pracoviště ve formátu vfk. Jestliže není katastrální mapa 

v zájmovém katastrálním území vedena v digitální podobě, lze mapu vyžádat ve formátu 

cit, kde je zohledněna srážlivost papíru s mapou a KM je transformována do 

souřadnicového systému S-JTSK. 

3.1. Forma katastrální mapy 

Katastrální mapa je vedena v digitální podobě v závazném souřadnicovém 

systému S-JTSK a měřítku 1:1000. Může být také vedena do obnovy katastrálního operátu 

analogově, na plastové fólii, dle dřívějších předpisů. KM může být v jiném souřadnicovém 

systému než S-JTSK a jiného měřítka, například v systému Sv. Štěpán v sáhových mírách 

a tedy měřítku 1:2880. Nicméně se tato mapa skenuje do digitální formy a výsledný 

elaborát se transformuje do závazné sítě.  

3.2. Polohopis katastrální mapy 

Dle [2] cituji: 

„ Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, 

hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a 

vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu, hranice chráněných území a 

ochranných pásem a body polohového bodového pole. Polohopis katastrální mapy v 

digitální formě obsahuje zobrazení hranic rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

Dalšími prvky polohopisu jsou: 

a) most 

b) propustek a tunel v násypovém tělese pozemní komunikace, pokud jimi 

prochází vodní tok nebo pozemní komunikace, přičemž pozemek pod tímto vodním 

tokem nebo pozemní komunikací je evidován jako parcela 
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c) obvod budovy, která je hlavní stavbou a je součástí pozemku nebo součástí 

práva stavby 

d) obvod budovy, která je vedlejší stavbou a je součástí pozemku nebo součástí 

práva stavby. “ 

3.3. Popis katastrální mapy 

Popis katastrální mapy je tvořen údaji, které ulehčují práci s mapou samotnou, 

nebo slouží k dohledání dalších informací o zájmovém objektu. Mezi popis KM se řadí:  

- čísla bodů polohového bodového pole  

- čísla hraničních znaků na státní hranici 

- místní a pomístní názvosloví 

- mapové značky budov a vodních děl 

- označení parcel mapovými značkami a parcelními čísly. 

U analogové mapy, vedené na plastové fólii, se mezi popis řadí také mimo rámové 

údaje, které obsahují: 

- název Katastrální mapa  

- označení mapového listu a údaje o jeho poloze v územním členění státu 

- označení sousedních mapových listů 

- souřadnicový systém 

- měřítko 

- údaje o vzniku KM 

- tirážní údaje 

- okrajové náčrtky 
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4. GNSS 

GNSS je globální navigační satelitní systém. Tato technologie se využívá pro 

téměř okamžité zjištění polohy měřeného bodu s využitím speciálních geodetických 

aparatur. Výstupní informací měření jsou souřadnice bodu v souřadnicovém systému 

WGS84.  

4.1. Transformace souřadnic 

Jak již bylo zmíněno GNSS přístroje měří souřadnice bodů v souřadnicovém 

systému WGS84, který je pro účely katastru nemovitostí potřeba transformovat do 

závazného systému S-JTSK. Transformaci je možné provést několika způsoby. 

Nejčastějším způsobem je pomocí globálního transformačního klíče trvale ověřovaného a 

opravovaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním [3].  

4.2. RTK metoda 

RTK neboli real time kinematik je metoda měření GNSS přístroji. Dle přílohy [3] 

se řadí mezi kinematické metody měření. Jedná se o způsob kdy GNSS anténa je upevněna 

na měřičské výtyčce o známé výšce a kolmá poloha antény nad bodem je dosažena 

ustavením libely pomocí naklánění výtyčky ručně.  

Pro potřeby katastru nemovitostí provádíme vždy dvě nezávislá měření oddělená 

minimálně hodinovým rozestupem. Naměřené hodnoty se následně zprůměrují, a jestliže 

nebyla překročena mezní povolená odchylka pro souřadnice daných bodů, lze tyto 

výsledky použít. 

Tato metoda je hojně používána, díky časové úspoře. Nicméně není tuto metodu 

možné využít všude, metoda selhává, jestliže není zajištěn volný výhled vzhůru, tedy ji 

nelze často využít v zalesněných oblastech nebo v blízkosti budov. 

  



Václav Kolář: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

14 

2017 

 

5. GEOMETRICKÝ PLÁN 

Společně s ZPMZ se jedná se o technický podklad k právním úkonům, které se 

vztahují ke katastru nemovitostí, tedy změně obsahu souboru popisných informací nebo 

souboru geodetických informací. Geometrický plán se vyhotovuje dle vyhlášky o katastru 

nemovitostí (katastrální vyhlášky) 357/2013 Sb. ze dne 1. Listopadu 2013. Tento 

dokument rozlišuje GP podle změny, kterou obsahuje na [2]:  

a) změnu hranice katastrálního území 

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 

5.1. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení GP jsou katastrálním úřadem poskytnuty 

údaje souboru popisných informací a souboru geodetických informací. Dalšími podklady 

jsou výsledky šetření a měření uložené v měřické dokumentaci a grafické operáty 

dřívějších pozemkových evidencí. 

5.2. Náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán se vyhotovuje v elektronické podobě. V případě potřeby se 

vyhotoví stejnopis v listinné podobě. Základním formátem GP je A4, ale může se skládat 

z více stran v rámci jednoho souboru. Pokud je potřeba použití větších formátů, zvolí se 



Václav Kolář: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

15 

2017 

 

takový formát, který umožní jeho listinnou podobu složit základního formátu a nesmí 

překročit rozměry A1. Tento stejnopis v listinné podobě se skládá tak, aby jeho složení 

nebránilo prohlížení jednotlivých částí.  

5.2.1. Popisové pole 

Popisové pole obsahuje identifikační údaje geometrického plánu. Umístí se tak, 

aby bylo v dolní části na přední straně GP. Je- li GP na větším formátu než A4, pak se 

umístí popisové pole do pravého dolního rohu.  

Popisové pole obsahuje: 

- účel vyhotovení geometrického plánu 

- údaje o vyhotoviteli, tedy jméno, příjmení a adresa bydliště, popřípadě 

obchodní jméno a adresa sídla podnikání u podnikatele nebo právnických osob  

- číslo geometrického plánu, které je složené z čísla ZPMZ, evidenčního čísla 

zakázky vyhotovitele a roku vytvoření 

- název okresu, obce a katastrálního území, k němuž se geometrický plán 

vztahuje 

- typ označení nového průběhu hranice, je- li jednotný, pokud ne se uvedou se 

jednotlivé typy označení u bodů v seznamu souřadnic geometrického plánu 

- údaje o ověření geometrického plánu katastrálním úřadem 

- údaje o potvrzení geometrického plánu úředně ověřeným zeměměřickým 

inženýrem, včetně jména ověřovatele, čísla ověření a data kdy byl 

geometrický plán ověřen 

Pro ověření GP jsou v popisovém poli dva samostatné identické bloky, je to 

z toho důvodu, že první blok (více vlevo) je pro ověření elektronické podoby a druhý 

(vpravo) je pro ověření tištěného stejnopisu, který se vyplňuje zásadně ručně. Jestliže by 

byl vyplněn v elektronické podobě, zkrátilo by to životnost GP na délku života zmíněného 

ověřovatele.  
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Obrázek 2: Popisové pole GP  

5.2.2. Grafické znázornění  

Grafické znázornění se vytváří v platné katastrální mapě, která je doplněna 

červenou barvou o novou změnu. Velikost grafického znázornění se volí dostatečně velká, 

aby byl vidět celistvý průběh změny. Měřítko musí být zvoleno adekvátní k velikosti 

zobrazovaného území, tedy grafické znázornění musí být přehledné a čitelné. Jestliže není 

možné zobrazit všechny náležitosti pomocí jednoho měřítka, je povoleno použití místních 

detailů většího měřítka. Orientace se volí k severu, pokud tomu tak není, vyznačí se směr 

k severu šipkou a před ní písmenem S.  

Rozměry mapových značek jsou uvedené v bodu 10. přílohy [2] a v dobu 17.8 

přílohy [2]. Dále uvádím jen použité mapové značky v tomto geometrickém plánu podle 

bodu 17.8 přílohy [2]: 

- tenká čára černá plná (kód čáry 0.012) pro dosavadní stav katastrální mapy 

- tenká čára červená plná (kód čáry 0.012) pro nový stav hranic a vyznačení 

nových sluček 

- parcelní čísla a označení dílů písmem velikosti 2 mm až 3 mm, nová parcelní 

čísla a označení dílů se zobrazí červeně  

- značky druhů pozemků a způsobů jejich využití se umístí nad parcelním 

číslem, dosavadní černě, nový stav červeně  
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Dále je nutné uvést v grafickém znázornění čísla lomových bodů nově vzniklé 

parcely, které musí souhlasit s jejími čísly v seznamu souřadnic. Mezi těmito body se uvádí 

odměřené míry z terénu. 

 

Obrázek 3: Grafické znázornění GP  

5.2.3. Seznam souřadnic 

V seznamu souřadnic se uvádí čísla bodů, Y a X souřadnice pro zápis do KN, kód 

kvality, souřadnice Y a X určené měřením a poznámka.  

Čísla nových bodů lze uvádět pouze vlastní čísla bez předchozích nul a čísla 

ZPMZ. Čísla bodů určených v předcházejících ZPMZ, lze uvádět celá čísla nebo zkrácená, 

obsahující na prvním místě číslo příslušného záznamu podrobného měření změn 

odděleného pomlčkou od vlastního čísla, ale u obou čísel se vynechají počáteční nuly.  

Souřadnice jednotlivých bodů se zapisují v pořadí YX a v souřadnicovém systému 

S-JTSK. Pokud jsou souřadnice bodů z nějakého důvodu rozdílné v KM a terénu, zapisují 

se obě tyto dvojce souřadnic. Kód kvality se píše do tabulky za jednotlivé souřadnice pro 
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zápis do KN. V poznámce se uvádí způsob stabilizace jednotlivých bodů, jestliže není u 

všech bodů jednotný, tedy napsán v popisovém poli, nebo pokud není z grafického 

znázornění zřejmý.  

Seznam souřadnic se umístí pokud možno v blízkosti grafického znázornění nebo 

na samostatnou stranu. 

 

Obrázek 4:Seznam souřadnic GP  

5.2.4. Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí  

V části dosavadního stavu se uvedou příslušné údaje vedené v katastru 

nemovitostí, jako druh pozemku, způsob využití pozemku, výměra parcely a parcelní číslo. 

Typ stavby a způsob využití stavby se uvedou v novém stavu podle povahy navrhované 

změny a požijí se jejich zkrácené názvy.  

Dále cituji dle bodu 17.18  a 17.21 přílohy [2]: „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) 
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nebo, je-li to potřeba, jednotlivě u parcelního čísla původ těchto parcel podle bodu 8.3, 

popřípadě název původního katastrálního území.“ 

Ke každé určené výměře doplníme kód způsobu určení výměry podle § 10 [2] 

odstavce 4: 

- jestliže lomové body, ze kterých je výměra určena jsou v S-JTSK s kódem 

kvality 3 nebo 4, pak se způsob určení výměry označí kódem 2  

- jestliže se výměra určuje z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním 

systému, označí se způsob určení výměry kódem 1  

- jestliže aspoň jeden z lomových bodů, ze kterých se výměra počítá, je určen 

s KK 5 až 8, pak se způsob určení výměry označí kódem 0  

- pro planimetrické určení výměry, výpočtu z odměřených měr na mapě, nebo 

ze souřadnic odečtených z mapy, se způsob určení výměry označí kódem 0  

Věcné a formální náležitosti výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí jsou vymezeny v bodu 17.15 přílohy [2] 

 

Obrázek 5: Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 
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5.2.5. Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách  

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách se vyhotovuje, 

jestli-že na zájmovém katastrálním území katastrální úřad tyto údaje eviduje, nebo když lze 

z údajů uložených na katastrálním úřadu tyto údaje o BPEJ přiřadit parcelám nového stavu. 

Všechny údaje obsažené v tomto výkazu se vztahují pouze k novému stavu. 

Výkaz BPEJ je definován vzorem v bodu 17.27 přílohy [2] 

 

Obrázek 6: Výkaz údajů o bornitových půdně ekologických jednotkách 
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6. ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

Jedná se o číselnou a grafickou dokumentaci zaměřené změny. Číslo ZPMZ 

přiřazuje KÚ, který spravuje zájmovou lokalitu a číslo může nabývat hodnot od 1 po 

89999. Obsah ZPMZ se liší podle účelu pro který je vyhotovován.  

Pro účel vyznačení vnějšího obvodu budovy ZPMZ obsahuje: 

- náčrt 

- popisové pole 

- protokol o výpočtech 

- zápisník 

- záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

- návrh změny 

6.1.  Náčrt 

ZPMZ náčrt se vyhotovuje v měřítku, které zajistí zřetelnost všech údajů i 

v tištěné formě. Jestliže není možné některou z částí ve zvoleném měřítku zobrazit, je 

povoleno použití místního detailu ve větším měřítku, který se umístí na okraj náčrtu a 

vzájemná souvislost se vyznačí písmeny velké abecedy.  

Náčrt obsahuje náležitosti grafického zobrazení geometrického plánu. Dalším 

obsahem je zobrazení bodů geometrického základu, záměry na vytyčované lomové body,  

identických bodů, měřičské sítě, označení průběhu rámů listů katastrální mapy, dosavadní 

a nový stav polohopisu KM, způsob označení lomových bodů nových hranic parcel 

v terénu, čísla bodů, ohrazení a oplocení a oměrné míry. Všechny budovy obsažené 

v náčrtu se zvýrazní šrafováním, které nesmí překrývat popis budovy. Nový stav se 

vykreslí červeně, včetně šrafování nové budovy. Náčrt obsahuje také zobrazení 

dosavadního a nového stavu evidence parcel, které jsou dotčeny změnou [2].  
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Obrázek 7: ZPMZ náčrt 

6.2.  Popisové pole 

Náležitosti popisového pole jsou dány vzorem v bodu 16.7 přílohy [2].  

 

Obrázek 8: Vzor popisového pole ZPMZ 
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6.3. Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech má obsah daný podle typu změny. Posloupnost jednotlivých 

částí je daná a musí být zachována.  

Obsahem ZPMZ protokolu o výpočtech pro vyznačení obvodu budovy jsou 

náležitosti v tomto pořadí: 

- seznam souřadnic bodů geometrického základu, měřených bodů a bodů 

polohopisu KM, které byly použity pro výpočet nových podrobných bodů 

- údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání výsledků 

s mezními hodnotami 

- vytyčovací prvky (kontrolní oměrné míry) a jejich kódy kvality 

- výpočet výměr 

- seznam souřadnic nových bodů 

6.4. Zápisník 

Dle bodu 16.17 přílohy [2] 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, popřípadě 

doplňující popis bodů. 

Z důvodu použití kombinované metody, tedy GNSS a polární metody, při měření, 

obsahuje zápisník v příloze této práce také výstupní výpočetní protokol ze 

zpracovávatelského programu TRANSFORM MAX verze 1. V tomto protokolu jsou 

uvedeny informace o zakázce, vyhotoviteli, použité GNSS aparatuře, typu měření a jeho 

vlastnostech, výpočtu geocentrických souřadnic a jejich transformaci do systému S-JTSK, 

včetně typu transformačního klíče.  
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6.5. Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

V záznamu výsledků výpočtu parcel (dílů) musí být obsaženo číslo ZPMZ nebo 

geometrického plánu, název katastrálního území, označení listu katastrální mapy, sestavení 

výměr parcel a dílů s jejich kódem způsobu určení výměry, rozdíl při porovnání 

jednotlivých skupin s odůvodněním jeho příčiny a velikosti.

 

Obrázek 9: Vzor pro záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 
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6.6. Návrh změny 

Návrh změny se tvoří ve výměnném formátu katastru jako změnová data, která 

obsahují body změny a identické body pro přiřazení změny podle identických prvků. U 

bodů se uvádí souřadnice obrazu a souřadnice polohy. Tyto souřadnice se od sebe mohou 

lišit, v případě přizpůsobení změny katastrální mapě do hodnoty, dané mezní 

souřadnicovou chybou. Souřadnice polohy jsou definiční souřadnice polohy bodu v terénu. 

Oproti tomu souřadnice polohy určují polohu bodu v katastrální mapě. U digitální 

katastrální mapy jsou většinou souřadnice polohy i obrazu totožné, nicméně v některých 

katastrálních územích dochází k tzv. posunu, to znamená, že je KM posunuta oproti 

skutečnosti. Na Ostravsku k tomuto jevu dochází nejčastěji vlivem poddolování.  

 

Obrázek 10: Grafické znázornění návrhu změny 
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7. PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

Přístrojové vybavení a pomůcky byly zapůjčeny z geodetické firmy GEPAS – 

Geodetické práce a služby s. r. o.. Softwarové vybavení mi bylo zapůjčeno firmou  

GEPRO spol. s.r.o. v podobě studentské licence.  

7.1.  Totální stanice Trimble M3 

Jedná se o typ totální stanice amerického výrobce Trimble. Přístroj je vybaven 

laserovou olovnicí, nekonečnými ustanovkami, dvěmi displeji z toho jeden je barevný 

dotykový a druhý černobílý. Díky sofwaru Trimble Digital Fieldbook lze naměřená data 

rychle a lehce importovat do počítače.  

Technické parametry[4]: 

Přesnost délek (hranol, bezhranol)  ± (2+2pmm x D) mm, ± (3+2ppm x D) mm 

Přesnost úhlů (vodorovná, zenitová)  2” / 0,5 mgon 

Baterie 3,8V DC 

Výdrž baterie Podle měření (12 – 30)h 

Displej QVGA, 16 bit, TFT LCD (320x240 pixelů)  

Paměť 128mb interní, 128mb Flash 

Komunikační porty 1 x sériový (RS-232 C), 2 x USB, Bluetooth 

Rozměry (Š x H x V) mm 149 x 145 x 306 

Hmotnost s baterii 4kg 

Tabulka 1:Technické parametry totální stanice Trimble M3  
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Obrázek 11: Trimble M3 

7.2. GNSS SOUTH S82  

Jedná se o GNSS měřičskou aparaturu od společnosti SOUTH Surveying, která je 

schopna sledovat GPS, GLONASS, SBAS, GALILEO, BEIDOU satelity. Anténa s nabitou 

baterií Li-Ion vydrží až 10 hodin měření. S kontrolorem upevněným na vytyčce 

komunikuje anténa pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. 

 

Obrázek 12: SOUTH S82 
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7.3. Software Kokeš 

Software Kokeš je geodetický systém pro zpracování a vyhodnocení měřených dat 

české společnosti Gepro spol. s.r.o. Využívá se pro editaci rastrových podkladů, výkresů a 

bodů, ať už hromadně nebo jednotlivě. Při pořízení nadstavbových modulů lze Kokeš také 

využít pro výpočty klotoidických přechodnic, vyrovnání lokálních geodetických sítí, 

směrové řazení osy liniových staveb, nebo pro sdílenou editaci rozsáhlých výkresů. Další 

možností rozšíření softwaru umožňuje importování a exportování formátů jako DGN, který 

je využíván v práci se softwarem MicroStation, nebo DXF, jenž je využíván převážně 

softwary společnosti Autodesk a jejich produktu AutoCAD [5]. 

Nadstavbový modul, určen pro vytvoření geometrického plánu dle platné 

vyhlášky a zákonů, je označován jako GEPLAN. Tento modul umožňuje vypočtení 

geometrického plánu, včetně všech náležitostí a sestavení výsledků do požadovaných 

formulářů. Zadané údaje parcel se automaticky převezmou při exportování změnových vět 

do výměnného formátu katastru.  

7.4. Software TRANSFORM MAX 

TRANSFORM MAX je software určený pro transformaci souřadnic měřených 

pomocí GNSS technologie v souřadnicovém systému WGS84. Jedná se o plně windows 

aplikaci, využívající kvalitní transformační algoritmy prof. Jana Kosteleckého včetně 

Jungovy dotransformace a všech předností spojených s databázovým výběrem identických 

bodů s 1cm přesností a globálním klíčem s přesností do 15 cm. Navíc obsahuje makra pro 

Word či jiné textové editory, která převádějí anglické protokoly do češtiny.  
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8. MĚŘICKÉ PRÁCE V TERÉNU 

Pro vyhotovení geometrického plánu je nutné zaměřit zájmovou lokalitu. Pracovní 

postup zaměření pro vyhotovení GP je dán vyhláškou č.357/2013 Sb. 

8.1. Rekognoskace terénu 

Po získání zakázky je nutné provést prvotní průzkum lokality. Zjistíme jaký typ 

katastrální mapy je v zájmové lokalitě, jestli jsou v blízkosti body geodetické sítě, KK 

lomových bodů okolních parcel a jejich typ stabilizace v terénu. Pomocí těchto informací 

zvolíme pracovní postup při vlastním měření.  

Pomocí internetové služby ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí bylo zjištěno, 

že se jedná o katastrální území Třinec, okres Frýdek-Místek, spadající pod katastrální 

pracoviště Třinec. Stavba se nachází na parcele číslo 1493/1. Katastrální mapa je ve formě 

DKM v souřadnicovém systému S-JTSK. Lomové body hranic okolních parcel jsou určeny 

s KK 3, a tedy by měly být v terénu trvale stabilizovány. Dále byly zjištěny možné  

orientace na body podrobného polohového bodového pole číslo 3723-214 a 3723-4. 

Po příjezdu na místo se se provedl průzkum lokality a zvolilo se zaměření budovy 

ze čtyř pevných stanovisek.  Stanoviska 4001, 4002 jsou orientována na body podrobného 

polohového bodového pole. Stanoviska byla stabilizována dřevěnými kolíky.  

 

8.2. Terénní práce 

Polohy jednotlivých stanovisek byly určeny dvojím měřením GNSS přístrojem 

RTK metodou s délkou jednotlivých měření 15 vteřin a větším než hodinovým 

rozestupem. 

Stroj byl postupně ustaven nad všemi stanovisky. Centrace a horizontace se 

provedla pomocí laserového centrovače, noh stativu, ustavovacích šroubů, krabicové libely 

a elektronické libely zabudované ve stroji. Nejprve se pevně uchycený stroj na stativu 

postaví nad bod přibližně do vodorovné polohy. Svislá osa stroje reprezentována 

laserovým paprskem leží ve středu stabilizace bodu. Pomocí nastavování výšky noh stativu 

a sledování analogové krabicové libely, uvedeme stroj do vodorovné polohy. Ověříme, zda 
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laserový paprsek stále směřuje do středu stabilizace bodu. Jestliže tomu tak není, 

provedeme centraci pomocí stavěcích šroubů nebo posunutím stroje po podložce stativu. 

Znovu uvedeme stroj do vodorovné polohy nastavováním výšky noh stativu. Pakliže 

laserový paprsek směřuje stále do středu stabilizace, provedeme přesnou horizontaci  

stavěcími šrouby a elektronickou libelou.  

Založíme v softwaru stroje zakázku měření. Název zakázky se z pravidla skládá 

z data a názvu místa měření v tomto pořadí. Datum se uvádí ve formě MMDD, která 

usnadňuje následné vyhledávání dat v kanceláři. 

Provedeme určení stanoviska. Čísla stanovisek jsou určena katastrální vyhláškou 

č.357/2013 Sb. od 4001 po 4999.  Z každého byla změřena orientace na dvě viditelná 

stanoviska ve dvou polohách dalekohledu pomocí odrazného hranolu připevněného na 

vytyčce. Orientace na body podrobného polohového bodového pole jsou změřeny pouze 

úhlově, z důvodu dosahu bezhranovového měření délek strojem. Podrobné body jsou 

zaměřeny polární metodou, tedy změřením směru a délky pomocí odrazného hranolu. Pro 

přesné změření polohy rohových bodů se použil postup odsazení horizontálního úhlu. Při 

tomto postupu se štítek s hranolem dotýká rohu budovy, štítek musí být v kolmé poloze 

vůči stroji. Zacílíme na střed odrazného hranolu, změříme vzdálenost a vertikální úhel. 

Otáčením horizontální ustanovky zacílíme na roh domu a změříme horizontální úhel.  

Po dokončení celého měření se musí měřené hodnoty exportovat do uživatelského 

formátu s příponou asc. 
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9. VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Náležitosti a obsah geometrického plánu je rozepsán v bodech 5 a 6 této práce.  

9.1. Podklady pro vyhotovení 

Soubor geodetických informací a soubor popisných informací se získá zasláním 

elektronické žádosti formou emailové zprávy příslušnému katastrálnímu pracovišti, pod 

které spadá zájmová lokalita. Zaměstnanec katastrálního pracoviště zašle číslo ZPMZ a 

katastrální mapu ve formátu VFK, nové čísla parcel, případně další podklady nutné 

k vytvoření geometrického plánu.  

Z katastrálního pracoviště Třinec jsem obdržel katastrální mapu a soubor s údaji 

vedenými na katastrálním úřadu o zakázce. Dále jsem obdržel číslo řízení: PM-1269/2015-

832, číslo ZPMZ 1939, nové podlomení parcelního čísla 1493/29.  

 

9.2. Výpočty 

Obsah výpočetních prací závisí na použitých metodách při měření. Nejprve se 

určuje poloha stanovisek, posléze poloha podrobných bodů a dále výpočty jako např. 

výpočet výměr. 

V tomto případě byly souřadnice stanovisek určeny přímo GNSS přístrojem.  

Ověřím  jestli rozdíl získaných dvou dvojic polohových souřadnic jednotlivých stanovisek 

je v mezích povolené odchylky. Posléze je zprůměruji. Získané souřadnice opravuji o 

momentální hodnoty korekce v softwaru TRANSFORM.  

 

9.2.1. Polární metoda 

Výpočet souřadnic bodů měřených polární metodou se provedl v softwaru Kokeš. 

Nejprve importuji vfk soubor s katastrální mapou a seznamem souřadnic. Měřené hodnoty 

obsažené ve staženém souboru asc ze stroje vyhodnotíme pomocí funkce „Zpracování 

naměřených dat“. Do tabulky importujeme soubor s hodnotami pomocí tlačítka „Import“. 

Čísla měřených orientací na body vedené v SGI musíme změnit na jejich skutečné hodnoty 

a označit v tabulce jako orientace. Tlačítkem „Dávka“ a navazujícím tlačítkem 
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„s náhledem výpočtu stanovisek“ zjistíme, jestli jsme nepřekročili maximální povolenou 

hodnotu orientačního posunu, která je 0,08g. Vypočtené souřadnice podrobných bodů se 

ukládají do zvoleného souboru.  

 

Obrázek 13: Zpracování naměřených dat 

 

Obrázek 14: Orientace osnovy směrů 
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Výpočty hodnot se ukládají do záznamu výpočtů včetně jejich odchylek. Záznam 

výpočtů a jiné manipulace se nachází v příkazovém řádku, ale  s obsahem nelze 

manipulovat nebo ho kopírovat. Pro manipulaci pouze se záznamem výpočtů musíme 

napsat povel „zaz“ do příkazového řádku.  

Záznamu výpočtů podrobných bodů měřených ze stanoviska 4001: 

================================================================= 

stanovisko 4001, výška stroje=0.00 Y=444846.10 X=1121866.25 

orientace td m.délka měř.směr vert.úhel Y X Z 
------------------------------- [gra] --- [gra] -------------------------------- 

4002 2 61.20 246.7519 98.8501 444869.10 1121922.96 

4002 2 61.20 46.7598 301.1525 444869.10 1121922.96 

4004 2 96.86 147.4993 97.8718 444756.84 1121903.69 

4004 2 96.86 347.4976 302.1334 444756.84 1121903.69 

937232140 2 0.00 54.9351 96.8581 444513.25 1121276.73 

937230040 2 0.00 59.4179 97.1164 444065.06 1120685.48 

937232140 2 0.00 254.9291 303.1513 444513.25 1121276.73 

937230040 2 0.00 259.4217 302.8909 444065.06 1120685.48 

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

výpočet pevného stanoviska: 
--------------------------- 

bod směrník délka XY Z vyp. or.pos. ds dz 
-------------------- [gra] ----------------------- [gra] ---------------------- 

4002 24.5290 61.20 177.7771 0.01 

4002 24.5290 61.20 177.7692 0.01 

4004 325.2839 96.79 177.7846 -0.01 

4004 325.2839 96.79 177.7863 -0.01 

937232140 232.7218 677.00 177.7867 0.00 

937230040 237.2037 1415.71 177.7858 0.00 

937232140 232.7218 677.00 177.7927 0.00 

937230040 237.2037 1415.71 177.7820 0.00 

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

výsledný orientační posun = 177.7830g; střední chyba or. pos. = 0.0025g 
max. rozdíl or. pos. = 0.0235g; mez. rozdíl min. a max. or. pos. = 0.0800g 

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

výpočet podrobných bodů  
----------------------- 

bod délka vod. směr ver. úhel převýšení v.cíle dom. kol. 
------------------------------- [gra] ---- [gra] ----------------------------- 

1 57.36 156.2883 99.2755 -.-- 1.67 

770892-019390001 vypočtený bod 444796.76 1121895.50 3 
2 52.60 156.6636 99.2107 -.-- 1.67 

770892-019390002 vypočtený bod 444801.02 1121893.34 3 
3 62.45 155.9883 97.2363 -.-- 0.00 

770892-019390003 vypočtený bod 444792.28 1121897.82 3 
4 52.65 157.6201 99.4758 -.-- 1.67 

770892-019390004 vypočtený bod 444801.38 1121894.04 3 
5 20.80 165.8936 99.5390 -.-- 1.67 

770892-019390005 vypočtený bod 444830.00 1121879.43 3 
6 19.65 167.3222 91.6266 -.-- 0.00 

770892-019390006 vypočtený bod 444831.31 1121878.92 3 
7 18.37 169.6059 91.4561 -.-- 0.00 

770892-019390007 vypočtený bod 444832.71 1121878.58 3 
8 17.20 173.1680 91.3781 -.-- 0.00 

770892-019390008 vypočtený bod 444834.23 1121878.48 3 
9 16.41 177.3185 90.7711 -.-- 0.00 

770892-019390009 vypočtený bod 444835.57 1121878.61 3 
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10 15.84 182.5888 90.6046 -.-- 0.00 

770892-019390010 vypočtený bod 444836.96 1121878.98 3 

2 
11 15.59 189.4948 90.4323 -.-- 0.00 

770892-019390011 vypočtený bod 444838.52 1121879.67 3 
12 15.87 195.9393 90.7461 -.-- 0.00 

770892-019390012 vypočtený bod 444839.80 1121880.63 3 
13 16.74 203.2297 90.9743 -.-- 0.00 

770892-019390013 vypočtený bod 444841.23 1121882.09 3 
14 17.49 206.6671 90.3545 -.-- 0.00 

770892-019390014 vypočtený bod 444841.92 1121883.02 3 
15 44.79 235.9075 94.1270 -.-- 0.00 

770892-019390015 vypočtený bod 444855.62 1121909.82 3 
16 53.83 237.5559 99.3697 -.-- 1.67 

770892-019390016 vypočtený bod 444858.94 1121918.52 3 
 

9.2.2. Kontrolní oměrné míry 

Kontrolní oměrné míry se měří přímo v terénu pásmem. Jsou to vzdálenosti mezi 

jednotlivými lomovými body.  

Ve funkci „Expert“ se zvolí skupina „oměrné“, dále podskupiny „měřené“ a 

„nová hranice“. Postupně se vyberou lomové body stavby a napíše se měřená hodnota 

z terénu. Software porovná měřenou vzdálenost bodů se vzdáleností určenou ze souřadnic 

a zapíše jejich rozdíl.  

Záznam výpočtů oměrných měr: 

=============================================================== 

číslo bodu ident. Y ident. X Z KK 

délka měř. délka vyp. rozdíl mezní rozdíl (2Ud) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

770892-019390001 444796.77 1121895.52 3 

4.80 4.78 -0.02 0.27 

770892-019390002 444801.02 1121893.34 3 

0.81 0.79 -0.02 0.25 

770892-019390004 444801.38 1121894.04 3 

32.13 32.14 0.01 0.34 

770892-019390005 444830.00 1121879.43 3 

1.40 1.40 0.00 0.25 

770892-019390006 444831.31 1121878.92 3 

1.43 1.44 0.01 0.25 

770892-019390007 444832.71 1121878.58 3 

1.51 1.52 0.01 0.25 

770892-019390008 444834.23 1121878.48 3 

1.36 1.35 -0.01 0.25 

770892-019390009 444835.57 1121878.61 3 

1.45 1.44 -0.01 0.25 

770892-019390010 444836.96 1121878.98 3 

1.70 1.70 0.00 0.25 

770892-019390011 444838.52 1121879.67 3 

1.60 1.60 0.00 0.25 

770892-019390012 444839.80 1121880.63 3 

2.02 2.04 0.02 0.25 

770892-019390013 444841.23 1121882.09 3 

1.17 1.16 -0.01 0.25 
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770892-019390014 444841.92 1121883.02 3 

30.15 30.12 -0.03 0.34 

770892-019390015 444855.62 1121909.84 3 

6 
0.98 0.97 -0.01 0.25 

770892-019390017 444854.77 1121910.31 3 

9.23 9.22 -0.01 0.29 

770892-019390016 444858.95 1121918.53 3 

66.86 66.82 -0.04 0.36 

770892-019390018 444799.47 1121948.96 3 

1.61 1.63 0.02 0.25 

770892-019390019 444797.96 1121949.59 3 

1.63 1.64 0.01 0.25 

770892-019390020 444796.35 1121949.89 3 

1.67 1.66 -0.01 0.25 

770892-019390021 444794.69 1121949.85 3 

1.66 1.65 -0.01 0.25 

770892-019390022 444793.09 1121949.47 3 

1.60 1.58 -0.02 0.25 

770892-019390023 444791.64 1121948.82 3 

1.50 1.51 0.01 0.25 

770892-019390024 444790.41 1121947.95 3 

1.66 1.66 0.00 0.25 

770892-019390025 444789.28 1121946.73 3 

1.59 1.58 -0.01 0.25 

770892-019390026 444788.46 1121945.38 3 

39.82 39.80 -0.02 0.35 

770892-019390027 444770.34 1121909.94 3 

16.86 16.84 -0.02 0.31 

770892-019390028 444785.33 1121902.27 3 

0.80 0.80 0.00 0.25 

770892-019390029 444784.99 1121901.55 3 

8.20 8.18 -0.02 0.29 

770892-019390003 444792.27 1121897.82 3 

0.81 0.82 0.01 0.25 

770892-019390030 444792.63 1121898.55 3 

5.01 5.03 0.02 0.27 

770892-019390031 444797.11 1121896.27 3 

0.81 0.83 0.02 0.25 

770892-019390001 444796.77 1121895.52 3 

počet délek vyhovujících kritériu |dm-dk|<=ud (2md) : 31, tj. 100% 

počet délek vyhovujících kritériu |dm-dk|<=md : 31, tj. 100% 

celkový počet délek : 31 
 

9.2.3. Výpočet výměr 

Výměra parcel probíhá typem výpočtu ze souřadnic lomových bodů. Mezní 

odchylka výměry je 2 m2. V softwaru Kokeš probíhá tento výpočet pomocí funkce 

„Výměra“. Plocha se může zadat body, identifikací, topologicky nebo topologicky 

s dírami. 
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Záznam výpočtu výměry nového stavu parcely 1493/1: 

================================================================== 

výpočet výměry - nová parcela 1493/1 
číslo bodu Y X KK oměrná 
--------------------------------------------------------- 

770892-017930001 444837.64 1121859.25 3 

770892-017930005 444754.09 1121902.29 3 93.98 

770892-016220027 444755.52 1121904.61 3 2.73 

770892-016220032 444763.88 1121921.46 3 18.81 

770892-016220035 444770.75 1121936.55 3 16.58 

770892-016220037 444776.28 1121950.50 3 15.01 

770892-016220038 444778.32 1121953.62 3 3.73 

770892-016220042 444784.51 1121970.45 3 17.93 

770892-016220043 444795.90 1122001.83 3 33.38 

770892-003170004 444796.31 1122002.75 3 1.01 

770892-003170002 444800.55 1122001.44 3 4.44 vložený bod 

770892-003170001 444803.40 1122000.56 3 2.98 

770892-006300009 444803.97 1122002.41 3 1.94 

770892-006300008 444812.09 1121999.86 3 8.51 

770892-006300001 444811.67 1121998.49 3 1.43 

770892-001370001 444814.55 1121997.61 3 3.01 vložený bod 

770892-006300006 444820.92 1121995.67 3 6.66 

770892-006300007 444821.32 1121996.97 3 1.36 

770892-000410149 444822.31 1121996.66 3 1.04 

770892-003800005 444820.75 1121989.21 3 7.61 

770892-003800006 444839.53 1121983.33 3 19.68 vložený bod 

770892-003800007 444858.63 1121977.34 3 20.02 vložený bod 

770892-004850002 444877.90 1121971.30 3 20.19 

770892-005310001 444887.91 1121968.14 3 10.50 

770892-005470004 444869.61 1121933.57 3 39.11 

770892-005470003 444859.46 1121911.87 3 23.96 

770892-017930001 444837.64 1121859.25 3 56.96 

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

výměra = 10557.63 m2 
odečítá se výměra 

číslo bodu Y X KK oměrná 
--------------------------------------------------------- 

770892-019390004 444801.38 1121894.04 3 

770892-019390005 444830.00 1121879.43 3 32.13 

770892-019390006 444831.31 1121878.92 3 1.41 

770892-019390007 444832.71 1121878.58 3 1.44 

770892-019390008 444834.23 1121878.48 3 1.52 

770892-019390009 444835.57 1121878.61 3 1.35 

770892-019390010 444836.96 1121878.98 3 1.44 

770892-019390011 444838.52 1121879.67 3 1.71 

770892-019390012 444839.80 1121880.63 3 1.60 

770892-019390013 444841.23 1121882.09 3 2.04 

770892-019390014 444841.92 1121883.02 3 1.16 

770892-019390015 444855.62 1121909.84 3 30.12 

770892-019390017 444854.77 1121910.31 3 0.97 

770892-019390016 444858.95 1121918.53 3 9.22 

770892-019390018 444799.47 1121948.96 3 66.81 

770892-019390019 444797.96 1121949.59 3 1.64 

770892-019390020 444796.35 1121949.89 3 1.64 

770892-019390021 444794.69 1121949.85 3 1.66 

8 
770892-019390022 444793.09 1121949.47 3 1.64 

770892-019390023 444791.64 1121948.82 3 1.59 

770892-019390024 444790.41 1121947.95 3 1.51 

770892-019390025 444789.28 1121946.73 3 1.66 

770892-019390026 444788.46 1121945.38 3 1.58 
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770892-019390027 444770.34 1121909.94 3 39.80 

770892-019390028 444785.33 1121902.27 3 16.84 

770892-019390029 444784.99 1121901.55 3 0.80 

770892-019390003 444792.27 1121897.82 3 8.18 

770892-019390030 444792.63 1121898.55 3 0.81 

770892-019390031 444797.11 1121896.27 3 5.03 

770892-019390001 444796.77 1121895.52 3 0.82 

770892-019390002 444801.02 1121893.34 3 4.78 

770892-019390004 444801.38 1121894.04 3 0.79 

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

výměra = 3616.43 m2, celková výměra = 6941.20 m2 

odečítá se výměra 

číslo bodu Y X KK oměrná 
--------------------------------------------------------- 

770892-001370004 444811.46 1121997.81 3 

770892-001370005 444810.29 1121993.98 3 4.00 

770892-001370007 444813.11 1121993.10 3 2.95 vložený bod 

770892-001370003 444819.53 1121991.09 3 6.73 

770892-001370002 444820.71 1121994.95 3 4.04 

770892-001370006 444814.28 1121996.94 4 6.73 vložený bod 

770892-001370004 444811.46 1121997.81 3 2.95 

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

výměra = 38.93 m2, celková výměra = 6902.27 m2 [2] 
mezní odchylka = 2.00 m2 

vložené body nebyly zahrnuty do výpočtu 

9.3. Ověření a potvrzení geometrického plánu 

Technickou správnost elektronicky ověřuje nejprve úředně oprávněný 

zeměměřičský inženýr. Pokud GP splňuje předpisy, pak k ZPMZ souboru ÚOZÍ připojí 

textový soubor s textem „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům “ a 

informacemi o ověření.  

Zaslání GP a ZPMZ katastrálnímu pracovišti pro potvrzení technické správnosti 

se provádí v daných formátech s přesně daným názvem jednotlivých částí [2]: 

 

  Část Popis Formát 

Geometrický plán Geometrický plán   *.pdf 

Záznam 
podrobného měření 

změn 

Popisové pole  popispole *.pdf 

Náčrt nacrt *.pdf 

Zápisník měření zap *.pdf 

Protokol o výpočtech prot *.pdf 

Záznam výsledků výpočtu 
výměr parcel (dílů)  

vymery *.pdf 

Návrh změny vfk 
ss 

*.vfk 
*.txt 

Tabulka 2: Značení a formáty částí ZPMZ a GP  
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Potvrzení geometrického plánu provádí pověřený zaměstnanec katastrálního 

úřadu. Kontrola se provádí u všech částí GP a ZPMZ, jestli byl dodržen předepsaný postup 

vyhotovení a nebyly překročeny mezní povolené odchylky.  

 

9.3.1. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Pro obdržení úředního oprávnění musí zájemce splňovat podmínky dané zákonem 

č. 200/1994 Sb. a vyhlášce Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 31/1995 Sb.  

Úřední oprávnění se dělí do čtyř kategorií od a do d podle zaměření [6]. 

a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového 

plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a 

dokumentace o vytyčení hranice pozemku 

b) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného 

polohového bodového pole a o  zaměření předmětů měření, které jsou obsahem 

základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru 

c) geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, 

dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely 

výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové 

a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení 

d) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného 

polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou 

obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu. 
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10. ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsem na základě vlastního měření vypracoval geometrický 

plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí v katastrálním území Třinec pro 

společnost HC OCELÁŘI TŘINEC z.s., Frýdecká 850, Staré Město, 73961 Třinec. 

Geometrický plán bude sloužit jako technický podklad při kolaudačním ř ízení a jako 

příloha k návrhu na vklad nemovitosti do katastru nemovitostí.  

Během měření, vyhodnocování výsledků a tvorbě geometrického plánu jsem 

dodržel všechny platné právní předpisy. Zaměření lokality proběhlo 12. 11 2015 a následně 

jsem vyhotovil samotný geometrický plán. Náležitostmi geometrický plán odpovídá 

vyhlášce 357/2013 Sb. 

Geometrický plán byl ověřen Ing. Ladislav Hrebeňár dne 15. 11. 2015 s číslem 

ověření 337/2015. Geometrický plán potvrdilo Katastrální pracoviště v Třinci s číslem 

1035/2015-832 dne 20. 11. 2015. 

V době dokončení této bakalářské práce ještě neproběhl vklad  do katastru 

nemovitostí. 
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KN  katastr nemovitostí 

KÚ  katastrální úřad  

KM  katastrální mapa 

vfk  výměnný formát katastru 

SPI  soubor popisných informací 

SGI  soubor geodetických informací 

GNSS  global navigation satellite system (globální navigační satelitní systém)  

RTK  real time kinematik 

ČÚZK   český úřad zeměměřický a katastrální 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

GP  geometrický plán 

ÚOZI  úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

KK  kód kvality 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka  

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 
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