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ANOTACE: 

 

V této bakalářské práci se zabývám měřením a vyhotovením geometrického plánu  

pro vyznačení budovy v katastrálním území Stará Plesná. V teoretické části je popsán katastr 

nemovitostí a jeho obsah, dále náležitosti geometrického plánu a záznamu podrobného 

měření změn. V praktické části se věnuji samotnému zaměření a zpracování geometrického 

plánu především v programech Geus a Geometr. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí, vyznačení budovy, záznam     

podrobného měření změn 

 

SUMMARY: 

 

In this bachelor thesis, I deal with measuring and compiling a survey sketch  

for designation of the building in a cadastre unit Stará Plesná. In the theoretical part,  

the cadastre and its content are explained, as well as the features of a survey sketch  

and a record of a detailed measurement of changes. In the practical part, I pursue  

the surveying itself and processing the survey sketch primarily in programs Geus  

and Geometr. 

 

Key words: survey sketch, cadastre, designation of the building, record of a detailed 

measurement of changes 
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1 ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce byla vyhotovena za účelem zaměření a zpracování veškerých 

náležitostí geometrického plánu pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí ČR. 

Předmětem měření byla budova v katastrálním území Stará Plesná, která bude sloužit  

jako kamenická dílna. 

V teoretické části se budu zabývat katastrem nemovitostí ČR, kde se zaměřím  

na vymezení základních pojmů, obsah katastru nemovitostí a katastrálního operátu. Popíšu 

také veškeré platné formy katastrální mapy a co je předmětem evidence v SGI a SPI. Dále 

vysvětlím pojmy ZPMZ a GP, včetně veškerých jejich náležitostí dle závazných předpisů  

z oblasti katastru nemovitostí ČR. 

V praktické části popíšu realizaci vlastního měření v terénu a jeho zpracování. 

Nejprve se zaměřím na lokalitu, ve které probíhalo měření, přístrojové vybavení, 

rekognoskaci terénu, přípravné práce a měřické práce. Poté vysvětlím postupy při zpracování 

výsledků měření jako jsou úprava zápisníku měření, samotný výpočet a grafické zpracování 

v programu Geus. Součástí zpracování je také vytvoření popisových polí a dalších náležitostí 

v programu Geometr. 

Na závěr budou vytvořeny veškeré náležitosti, dokumentace a výstupy, které je nutno 

zaslat na příslušné katastrální pracoviště spolu s žádostí o potvrzení geometrického plánu. 
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2 KATASTR NEMOVITOSTÍ ČR 

 

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitostech 

v České republice. Zahrnuje jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení  

a zápis práv k těmto nemovitostem [10].  

Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv 

k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, nerostného 

bohatství, státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitých věcí, pro účely 

vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů [10]. 

 

2.1 Vymezení pojmů 

 

Pro účely zákona o katastru nemovitostí se rozumí 

a) pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí 

územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 

hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo 

územním souhlasem, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva 

stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití 

pozemků, 

b) parcelou pozemek, který je obrazem pozemku v zobrazovací rovině,  

je geometricky a polohově určen, zobrazen svislým průmětem hranic 

v katastrální mapě a označen parcelním číslem, 

c) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha  

a nádvoří, 

d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou, 

e) geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území určení tvaru  

a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi  

v zobrazovací rovině, 

f) polohovým určením nemovitosti a katastrálního území určení jejich polohy 

ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím, 
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g) výměrou parcely vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku  

do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; výměra vyplývá  

z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry, 

h) katastrálním územím technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený  

a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí; je označeno jedinečným 

názvem a šestimístným číselným kódem, 

i) katastrální mapou polohopisná mapa velkého měřítka s popisem,  

která zobrazuje všechny pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální 

území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální mapě zobrazují 

průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly  

a značkami druhů pozemků, 

j) geometrickým plánem technický podklad pro vyhotovování listin,  

na základě kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací  

a v souboru popisných informací, 

l) budovou nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je 

prostorově soustředěna a navenek ohraničena obvodovými stěnami a střešní 

konstrukcí, 

m) drobnou stavbou stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná 

plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci  

ke stavbě hlavní; za drobnou stavbu se nepovažuje např. stavba garáže [10]. 

 

2.2 Předmět evidence 

 

V katastru se evidují 

a) pozemky v podobě parcel, 

b) budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou 

součástí pozemku nebo práva stavby, 

c) budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou 

součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde 

o drobné stavby, 
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d) jednotky vymezené podle občanského zákoníku, 

e) jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům  

a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), 

ve znění pozdějších předpisů, 

f) právo stavby, 

g) nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis [10]. 

 

Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 

sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří  

a ostatní plochy. Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty 

jsou zemědělskými pozemky [10]. 

Nemovitosti se v katastru evidují podle katastrálních území [10]. 

 

2.3 Obsah katastru nemovitostí 

 

Katastr obsahuje 

a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území, 

b) druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách, kterým se přiděluje 

číslo popisné nebo evidenční včetně čísel těchto budov, údaje o budovách, 

kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud jsou hlavní stavbou 

na pozemku,  

c) cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými 

informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru, 

d) u evidovaných budov údaj o tom, zda se jedná o dočasnou stavbu, 

e) údaje o právech včetně údajů o vlastnících a údaje o oprávněných z jiného 

práva, které se zapisuje do katastru, 

f) dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti, 

g) údaje o bodech podrobných polohových bodových polí, 

h) místní a pomístní názvosloví [10]. 
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O fyzické osobě se do katastru zapisuje 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

b) rodné číslo, a nemá-li je, datum narození, 

c) adresa místa trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresa bydliště [10]. 

 

O právnické osobě se do katastru zapisuje 

a) název nebo obchodní firma, 

b) identifikační číslo osoby nebo jiný obdobný identifikační údaj, je-li přidělen, 

c) sídlo [10]. 

 

2.4 Katastrální operát 

 

Obsah katastru nemovitostí je uspořádán v katastrálních operátech,  

samostatně vedených pro každé katastrální území. 

 

Katastrální operát tvoří 

a) soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její číselné 

vyjádření, 

b) soubor popisných informací, který zahrnuje údaje o katastrálním území, 

parcelách, stavbách, vlastnících atd., 

c) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru 

geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví, 

d) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí orgánů veřejné moci, smlouvy a jiné 

listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru, úplná znění 

prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti, 

e) protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách 

chyb, námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích revize 

katastru a o záznamech pro další řízení [10]. 
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2.5 Soubor geodetických informací 

 

Dle současné katastrální vyhlášky se grafická část katastrálního operátu nazývá 

soubor geodetických informací. Zahrnuje katastrální mapu a v daných katastrálních územích 

i její číselné vyjádření. 

 

2.5.1 Katastrální mapa 

 

Katastrální mapa je státním mapovým dílem velkého měřítka [10]. 

Katastrální mapa má digitální formu. Katastrální mapa vzniklá podle dřívějších 

právních předpisů může být do obnovy operátu vedena na plastové fólii. V digitální formě 

se vede počítačovými prostředky v S-JTSK ve vztažném měřítku 1 : 1000. Mapa může mít 

pro ucelené části katastrálního území různou formu [10]. 

 

Digitální katastrální mapa vzniká kombinací metod 

a) přímým měřením nebo výpočtem dřívějších měření pro katastr nemovitostí 

podle předpisů pro tvorbu DKM, 

b) digitalizací dříve vyhotovených číselných map majících souřadnice všech 

podrobných bodů v S-JTSK, 

c) digitalizací analogových map, především map v měřítku 1 : 1000 

vyhotovených podle Instrukce A, 

d) digitalizací rastrových obrazů map původního pozemkového katastru 

odpovídající přesností kódu kvality 8 transformovaných do S-JTSK [1]. 

 

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 [10]. 
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Dalšími prvky polohopisu jsou 

a) most, 

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

prochází vodní tok nebo pozemní komunikace,  

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 [10]. 

 

Hranice a obvody budov a vodních děl se v katastrální mapě zobrazují přímými 

spojnicemi jejich lomových bodů. Jsou-li hranice podle předchozí věty tvořeny kruhovým 

obloukem nebo jinou křivkou, vyjádří se úsečkami, jejichž délka se volí tak, aby se žádný 

bod na úsečce od skutečného průběhu hranice neodchýlil o více než 0,10 m. Není-li vhodné 

postupovat podle předchozí věty, lze použít kružnici nebo její část [10]. 

 

Popis katastrální mapy tvoří 

a) čísla bodů polohového bodového pole, 

b) čísla hraničních znaků na státní hranici, 

c) místní a pomístní názvosloví, 

d) mapové značky budov a vodních děl, 

e) označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami; je-li v parcele 

zobrazen obvod budovy, je parcelní číslo umístěno uvnitř obvodu budovy 

hlavní [10]. 

 

U katastrální mapy vedené na plastové fólii tvoří její popis také mimorámové údaje, 

kterými jsou název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze  

v územním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních 

mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky [10]. 
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2.5.2 Formy digitálních katastrálních map 

 

Digitální katastrální mapa – DKM 

Je to katastrální mapa vedená v souřadnicovém systému S-JTSK. Tato mapa mohla 

vzniknout těmito způsoby 

a) obnovou katastrálního operátu novým mapováním, 

b) na podkladě výsledků pozemkových úprav, 

c) přepracováním SGI (např. přepracování výsledků mapování dle Instrukce A 

nebo technickohospodářského mapování), 

d) převodem číselného vyjádření analogové mapy v S-JTSK do digitální 

podoby. 

 

Přesnost podrobného měření je stanovena kódem kvality 3, který dle tab. 1 odpovídá 

základní střední souřadnicové chybě mxy = 0,14 m. 

 

Katastrální mapa digitalizovaná – KMD  

Tato forma katastrální mapy je také vedena v souřadnicovém systému S-JTSK,  

ale liší se od DKM svou přesností, která je nižší. Vzniká přepracováním SGI.  

Podkladem pro přepracování je analogová mapa v jiném souřadnicovém systému  

než je S-JTSK. Mohou to být souřadnicové systémy Sv. Štěpán nebo Gusterberg.  

Pro přepracování mohla být využita i katastrální mapa ve formě KM-D.  

KMD vzniká v případě, že přesnost podkladů nevyhovuje přesnosti pro přepracování  

na DKM. 

 

Katastrální mapa obnovená digitalizací – KM-D 

Je to forma katastrální mapy vyhotovena dle dřívějších předpisů. Dnes už nové  

KM-D nevznikají, ale jsou stále platnými na územích, kde jiná forma katastrální mapy není 

k dispozici. KM-D vzniká digitalizací map v analogové podobě v souřadnicových 

systémech S-SK, což jsou systémy Sv. Štěpán a Gusterberg.  
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Podkladová analogová mapa je naskenována a následně je provedena vektorizace 

obrazu rastru. KM-D po digitalizaci zůstává v původním souřadnicovém systému. Proto je  

při využití KM-D nutná transformace souřadnic mezi systémy S-SK a S-JTSK. Tato forma 

digitální katastrální mapy je nejméně přesnou. 

 

2.5.3 Geometrické a polohové určení 

 

V souboru geodetických informací jsou geometricky a polohově určeny 

a) katastrální území, 

b) pozemky, 

c) rozsahy věcného břemene k části pozemku, 

d) budovy a vodní díla, 

e) další prvky polohopisu [10]. 

 

Geometrické a polohové určení je dáno číselným vyjádřením prvků 

podle odstavce 1 a spojnicemi lomových bodů, nebo jen zobrazením hranic nebo obvodů 

těchto prvků v katastrální mapě [10]. 

Přesnost geometrického a polohového určení vyplývá z charakteristik a kritérií  

pro přesnost určení podrobných bodů nebo z charakteristik a kritérií pro přesnost zobrazení 

hranice v katastrální mapě uvedených v bodech 13 a 15 přílohy k vyhlášce č. 357/2013 Sb. 

Přesnost je u souřadnic podrobných bodů, které byly určeny v S-JTSK, vyjádřena kódem 

charakteristiky kvality souřadnic (kód kvality) [10]. 

Kód kvality podrobných bodů určených geodetickými metodami se stanoví  

podle hodnoty výběrové střední souřadnicové chyby v závislosti na základní střední 

souřadnicové chybě mxy viz tab. 1 [10]. 

Střední souřadnicová chyba mxy je charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y 

podrobných bodů polohopisu. [10]. 
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Tabulka 1: Kód kvality v závislosti na mxy [8] 

Kód kvality 
Základní střední souřadnicová chyba 

mxy 

3 0,14 m 

4 0,26 m 

5 0,50 m 

6 0,21 m 

7 0,42 m 

8 > 0,50 m 

 

 

2.6 Soubor popisných informací 

 

V katastru nemovitostí se evidují 

a) údaje o katastrálním území, 

b) údaje o parcele,  

c) údaje o parcele zjednodušené evidence, 

d) údaje o budově, 

e) údaje o vodním díle, 

f) údaje o jednotce, 

g) údaje o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva, 

h) údaje o právech a s právy související, 

i) další údaje katastru [10]. 
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3 ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

 

Záznam podrobného měření změn slouží jako podklad pro vyhotovení 

geometrického plánu.  

Obsahuje dokumentaci činností při vyhotovení geometrického plánu a je podkladem 

pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací. 

Dále obsahuje dokumentaci činností při vytyčení hranice pozemků. Je podkladem pro zápis 

změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a v souboru popisných 

informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nevyžadují vyhotovení geometrického 

plánu. [8]. 

Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné 

číselné řadě v rozsahu 1 až 89999 [8]. Číslo ZPMZ přiděluje příslušné katastrální pracoviště 

na základě žádosti. 

 

3.1 Náležitosti ZPMZ 

 

a) popisové pole, 

b) náčrt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpočtech, 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

f) návrh změny, 

g) údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic [8]. 

 

3.1.1 Popisové pole 

 

V popisovém poli se uvádí vyhotovitel, katastrální úřad, katastrální pracoviště, obec, 

katastrální území, číslo ZPMZ, číslo katastrálního území, číslo GP, údaje o seznámení 
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vlastníků a důvod změny viz obr. 1. V případě mého GP je důvodem změny vyznačení 

obvodu budovy, dalším důvodem může být např. rozdělení pozemku pro výstavbu atd. 

 

 

Obrázek 1: Popisové pole ZPMZ 

 

3.1.2 Náčrt 

 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, měřické 

sítě, dosavadního a nového polohopisu, způsob stabilizací lomových bodů hranic, dále čísla 

bodů, parcelní čísla, mapové značky druhů pozemků, značky budov, oplocení, oměrné a jiné 

kontrolní míry, přitom nový stav se zobrazuje červeně. Pokud není možné oměrnou míru 

změřit ani nepřímo, uvedeme u dotčeného úseku písmennou zkratku "n.m.“ [8]. 

Náčrt se vyhotovuje v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při jeho 

případném tisku [8]. 

Číslo bodu již dříve určených v předchozím ZPMZ, obsahuje na prvém místě 

číslo tohoto ZPMZ oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu. Nově zaměřené body se 

uvádějí bez čísla ZPMZ [8]. 
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Obrázek 2: Ukázka z náčrtu pro ZPMZ 

 

Na obr. 2 můžeme vidět mapové značky, označující druh pozemků a způsob jejich 

využití. U pozemku č. 331/1 je to lesní půda. Pozemek č. 338/1, na kterém probíhalo měření 

je ornou půdou. Značka u pozemku č. 340/1 znázorňuje zahradu. Pozemek č. 338/1 je 

ohraničen mapovou značkou pro drátěný nebo kovový plot. 

Zaměřované budovy jsou vyšrafovány a popsány dle jejich typu a způsobu využití. 

Jsou také označeny mapovou značkou pro budovu a popisným nebo evidenčním číslem. 

Nový stav je v náčrtu znázorněn červenou barvou. Náčrt je součástí přílohy 1. 

 

3.1.3 Zápisník 

 

Zápisník obsahuje  

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

bodů, 

b) měřené hodnoty určující jejich polohu (horizontální a vertikální úhel,  

šikmá nebo redukovaná vodorovná délka), 
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c) změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických 

bodů [8]. 

 

V případě měření pomocí technologie GNSS může být zápisník nahrazen výstupem 

výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu [8]. 

 

3.1.4 Protokol o výpočtech 

 

Protokol o výpočtech obsahuje  

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření, 

b) údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených 

výsledků s mezními hodnotami, 

c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů,  

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny (průsečík přímek, 

transformace souřadnic atd.), 

e) výpočet číselně určených výměr, 

f) seznam souřadnic nově určených bodů [8]. 

 

 

Obrázek 3: Ukázka z protokolu o výpočtech 
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Obr. 3 zobrazuje část protokolu o výpočtu souřadnic pomocí polární metody  

a kontrolní určení bodu pro katastr nemovitostí z důvodu kontroly odchylek  

na identických bodech. 

Součástí protokolu o výpočtech je také protokol určení bodů technologií GNSS. 

V úvodní části protokolu se vyplní základní údaje o zakázce a zhotoviteli. Jsou to údaje  

o lokalitě, ve které probíhalo měření, název katastrálního území, okres, jméno zhotovitele 

zakázky, jméno zpracovatele protokolu a datum vyhotovení protokolu. 

V další části se uvedou základní parametry a charakteristiky použitých GNSS 

přístrojů. Jak pro přijímače, tak pro antény uvádíme výrobce, typ a číslo přístroje.  

Poté následuje část samotného zaměření, kde se vyplňuje datum měření, interval 

záznamu, elevační maska a další informace. U nově určovaných bodů zaznamenáme také 

minimální observační dobu, maximální hodnotu PDOP a nejmenší počet zaměření bodu. 

V části geocentrické souřadnice uvádíme zpracovatelský program, zda byly 

souřadnice připojeny k dřívějším měřením a způsob kontroly připojení.  

Do protokolu také zapíšeme použitý transformační postup pro převod souřadnic  

do S-JTSK a zpracovatelský program.  

V poslední části zaznamenáme, jaké přílohy přikládáme, doplníme poznámky  

a upřesnění pracovních postupů.  

 

3.1.5 Záznam výpočtu výměr parcel (dílů) 

 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) viz obr. 4 obsahuje 

a) číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn,  

pokud se nezhotovuje geometrický plán,  

b) název katastrálního území a označení listu katastrální mapy, 

c) sestavení výměr parcel nebo dílů parcel, 

d) případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin [8]. 
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Obrázek 4: Výpočet výměr parcel 

 

3.1.6 Návrh změny 

 

Návrh změny tvoří změnová data ve výměnném formátu. K bodům změny se uvádí 

souřadnice polohy a souřadnice obrazu, které se od sebe v případě přizpůsobení změny mapě 

mohou lišit, a to u katastrální mapy v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou 

chybou. Součástí návrhu změny jsou i identické body se souřadnicemi polohy a obrazu 

použitými pro přiřazení změny podle identických prvků [8]. 
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4 GEOMETRICKÝ PLÁN 

 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí  

a jiných listin ke změnám a spolu se záznamem podrobného měření změn je  

podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných 

informací [8]. Geometrický plán je tedy neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být 

proveden zápis do katastru nemovitostí.  

Geometrický plán je výsledek zeměměřických činností ve veřejném zájmu,  

který svým zpracováním a obsahem souvisí s předmětem katastru nemovitostí a který je 

zpracován způsobem stanoveným příslušným právním předpisem [1]. 

Vyhotovit geometrický plán může pouze odborně způsobilá osoba, která má 

minimálně středoškolské vzdělání ve studijním oboru geodézie.  

Jako geometrický plán nelze označit výsledky zeměměřických činností, které sice 

slouží potřebám katastru, ale nevznikly na podkladě přímého měření v terénu [1]. 

Existují případy, kdy se GP nevyhotovuje. Například v situaci, kdy se vlastník 

rozhodne prodat celý pozemek nebo celou část pozemku zabřemenit, GP nevyhotovujeme. 

 

4.1 Účel vyhotovení geometrického plánu 

 

Geometrický plán se vyhotovuje pro 

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, 
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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 [8]. 

 

4.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací [8]. 

Dalšími podklady jsou výsledky šetření a měření uložené v měřické dokumentaci 

(ZPMZ, GP, vytyčovací náčrty atd.) a grafické operáty dřívějších pozemkových evidencí 

(mapy pozemkového katastru, jednotné evidence půdy atd.) [8]. 

 

4.3 Zeměměřické činnosti v terénu 

 

Zeměměřické činnosti v terénu musí být provedeny tak, aby 

a) při použití geodetických metod umožnily určit souřadnice podrobných bodů 

s požadovanou přesností a 

b) výsledek měření mohl být přesně zobrazen a spojen s nezměněným a správně 

zobrazeným polohopisným obsahem katastrální mapy [8]. 

 

4.4 Výpočetní práce 

 

Poloha podrobných bodů se určí v S-JTSK z bodů geometrického základu, z údajů 

vedených v souboru geodetických informací a z údajů výsledků šetření a měření uložených 

v měřické dokumentaci. Souřadnice bodů se uvádějí v metrech na 2 desetinná místa [8]. 

Při výpočtu výměry se dává přednost způsobu určení výměry označenému vyšším 

kódem, přitom způsob určení výměry označený kódem 1 se nepoužívá. Pro výpočet výměr 

platí stejné zásady zaokrouhlování jako u souřadnic [8]. 
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4.5 Součinnost při vyhotovování geometrického plánu 

 

K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad 

a) přidělí číslo záznamu podrobného měření změn, podle potřeby parcelní čísla 

nových parcel a čísla bodů podrobného polohového bodového pole,  

pokud budou takové body zřizovány,  

b) poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu 

nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě reprografických 

kopií [8]. 

 

Možnost získání podkladů pro vyhotovení z katastru nemovitostí 

a) nahlížení do katastru, 

b) výpisy, opisy nebo kopie z SGI a SPI, 

c) ověřené nebo prosté kopie písemností v listinné nebo elektronické podobě,  

d) dálkový přístup pro registrované geodety – úřad žadateli po založení 

zákaznického účtu sdělí údaje potřebné pro umožnění dálkového přístupu  

k údajům katastru, 

e) údaje katastru v elektronické podobě na základě žádosti elektronickou  

poštou [11]. Žádost by měla obsahovat údaje o žadateli, požadovaný formát 

dat (*.vfk), účel, pro který žádáme data, požadovaný rozsah (číslo k.ú., 

parcelní čísla), číslo zakázky a žádost o rezervaci nových parcelních čísel. 

 

4.6 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

 

Geometrický plán se vyhotovuje v elektronické podobě; pro účely vyhotovení listiny 

se v případě potřeby vyhotoví jeho stejnopis v listinné podobě podle zákona  

o zeměměřictví [10]. 

Geometrický plán má základní formát A4, přitom se může skládat z více stran  

v rámci jednoho souboru. Grafické znázornění větších rozměrů, maximálně však  
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formátu A1, se vyhotovuje tak, aby v případě vyhotovení stejnopisu geometrického plánu  

v listinné podobě bylo umožněno jeho složení do základního formátu [8]. 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně  

a má tyto části: 

a) popisové pole, 

b) grafické znázornění, 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru, 

d) seznam souřadnic, 

e) výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách [8]. 

 

4.6.1 Popisové pole 

 

Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu geometrického 

plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 

 

V popisovém poli se uvede 

a) účel geometrického plánu, 

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

čísla podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného 

letopočtu, 

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

fyzické osoby, nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání  

podnikatele - fyzické nebo právnické osoby, 

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

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

u jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic, 

f) údaje o ověření geometrického plánu, 

g) údaje o potvrzení geometrického plánu [8]. 

 

Příklad vyplněného popisového pole je na obr. 5. 
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Obrázek 5: Popisové pole geometrického plánu 

 

4.6.2 Grafické znázornění 

 

Grafické znázornění vychází ze stavu katastrální mapy, který je doplněn o znázornění 

změny [8]. 

Grafické znázornění dosavadního stavu nemovitostí se vyhotovuje černě,  

nového stavu nemovitostí červeně, a to ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost kresby  

a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení. Rozsah grafického 

znázornění se volí tak, aby byla dostatečně zřejmá souvislost změny s jejím okolím [8]. 

Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými 

červenými tenkými plnými čárami, vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla 

a mapové značky se škrtnou červenou tenkou plnou čárou [8]. Rušení parcelního čísla je 

vidět na obr. 6, kde bylo číslo parcely 338 nahrazeno 338/1.  

Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí se 

sever v geometrickém plánu šipkou a před ní písmenem S [8]. 
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Obrázek 6: Grafické znázornění ukázka 

 

4.6.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru obsahuje vybrané údaje souboru 

popisných informací o změnou dotčených pozemcích a o nově vyznačovaných 

nemovitostech s porovnáním se stavem evidence právních vztahů. V tomto porovnání 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 [8]. 

V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle katastru viz obr. 7. Údaje  

o druhu a způsobu využití pozemku, typu stavby a způsobu využití stavby se uvedou  

v novém stavu podle povahy navrhované změny, přičemž se užijí jejich zkrácené názvy [8]. 
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Obrázek 7: Výkaz dosavadního a nového stavu 

 

4.6.4 Seznam souřadnic 

 

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové nebo zpřesněné hranice,  

obvodu budovy nebo vodního díla a souřadnice navazujících kontrolních bodů [8]. 

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

kvality viz obr. 8. 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 [8]. 

Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického 

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

dalším sloupcem se stručnou poznámkou (například způsob označení bodu v terénu) [8].  

V seznamu souřadnic na obr. 8 je to např. roh budovy. 

 

 

Obrázek 8: GP  - seznam souřadnic ukázka 
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4.6.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

 

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách obsahuje parcelní číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, popřípadě podle zjednodušené 

evidence, kód bonitované půdně ekologické jednotky a výměru dílu parcely příslušejícího  

k tomuto kódu viz obr. 9 [8]. 

Údaje o BPEJ se evidují k parcelám zemědělských pozemků. 

 

 

Obrázek 9: Výkaz údajů BPEJ ukázka 

 

4.7 Platnost geometrického plánu 

 

Geometrický plán je platným dokladem, tzn. je způsobilý tvořit technický podklad 

pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám tehdy, splňuje-li dvě základní 

podmínky 

a) je ověřen oprávněnou osobou, že náležitostmi a přesností odpovídá právním 

předpisům, 

b) je potvrzen katastrálním úřadem, že očíslování parcel je v souladu s údaji  

na katastru nemovitostí [1]. 

 

4.8 Ověření geometrického plánu 

 

Geometrický plán ověřuje úředně oprávněný zeměměřický inženýr s rozsahem 

úředního oprávnění a) pro ověřování geometrických plánů, kopií geometrických plánů, 

nového SGI katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku. 
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Výsledky pro katastr nemovitostí se ověřují elektronicky, pomocí elektronického 

podpisu a časového razítka. Vytvořený geometrický plán se vloží do softwaru pro ověření 

geometrického plánu. 

 

4.8.1 Podmínky pro udělení úředního oprávnění 

 

a) Vysokoškolské vzdělání minimálně magisterského studijního programu 

v oblasti zeměměřictví, 

b) odborná praxe na území České republiky nejméně 5 let, 

c) bezúhonnost, 

d) plná způsobilost k právním úkonům, 

e) úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti na ČÚZK [9]. 

 

4.8.2 Rozsah úředního oprávnění 

 

Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování 

a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového 

plánu, nového SGI 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,  

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 [9]. 
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4.9 Potvrzení geometrického plánu 

 

Úkon, kterým katastrální úřad potvrzuje soulad dosavadního stavu výkazu výměr  

na geometrickém plánu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí a vyjadřuje souhlas 

s očíslováním parcel. Bez potvrzení se geometrický plán nemůže stát součástí listin  

o právních vztazích [1]. 

Geometrický plán potvrzuje pověřený zaměstnanec katastrálního úřadu. Potvrzení se 

provádí elektronicky na základě žádosti o potvrzení geometrického plánu. Formulář lze 

stáhnout z webových stránek Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.  

Ukázka z vyplněného formuláře je na obr. 10. 

Při potvrzení se uvede do popisového pole geometrického plánu název katastrálního 

úřadu, katastrální pracoviště, jméno a příjmení zaměstnance, číslo potvrzení, datum a čas 

potvrzení [8]. 

 

 

Obrázek 10: Žádost o potvrzení GP ukázka 

  



Tereza Gottvaldová: Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Stará Plesná 

 

 

2018  27 

 

 

5 CÍLE PRÁCE 

 

Cílem práce bylo zaměření změny v terénu a její vyznačení v katastrální mapě. 

Předmětem měření byl objekt kamenické dílny v katastrálním území Stará Plesná.  

Po zaměření změny bude následovat zpracování naměřených dat a vyhotovení 

veškeré dokumentace a náležitostí stanovených závaznými předpisy v oblasti katastru 

nemovitostí ČR. Výpočty a grafická část budou zpracovány v programu Geus, tabulky  

a formuláře v programu Geometr. 

V závěru budou zkompletovány jednotlivé částí geometrického plánu a ZPMZ.  

A bude proveden export návrhu změny ve výměnném formátu *.vfk. 

Vyhotovený geometrický plán bude zaslán na ověření úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem a následně spolu s vyplněnou žádostí o potvrzení GP a veškerými 

náležitostmi odeslán příslušnému katastrálnímu pracovišti k potvrzení.  
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6 REALIZACE VLASTNÍHO MĚŘENÍ V TERÉNU 

 

Tato kapitola je úvodní pro praktickou část mé bakalářské práce. Nejprve bude 

popsána zájmová lokalita, ve které probíhalo měření, dále použité přístrojové vybavení.  

V dalších podkapitolách bude popsán postup při rekognoskaci terénu, přípravných 

pracích a u samotného měření.  

 

6.1 Zájmová lokalita 

 

Lokalita, ve které probíhalo měření, se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese  

Ostrava – město, v obci Ostrava. Městský obvod se nazývá Plesná a je na severozápadním 

okraji statutárního města Ostrava viz obr. 11. Plesná se dělí na k.ú. Nová Plesná a k.ú. Stará 

Plesná. Měření pro tuto bakalářskou práci bylo realizováno v k.ú. Stará Plesná viz obr. 12. 

 

 

Obrázek 11: Statutární město Ostrava a městský obvod Plesná [7] 



Tereza Gottvaldová: Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Stará Plesná 

 

 

2018  29 

 

 

 

Obrázek 12: Katastrální území Stará Plesná [4] 

 

Číslo k.ú. Stará Plesná je 721689, na tomto území vykonává správu katastru 

nemovitostí Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště v Ostravě.  

Katastrální mapa je zde od 11. 12. 2006 vedena ve formě DKM. Od roku 1836  

do roku 1982 zde byla mapa v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském 

v sáhovém měřítku. Dnešní DKM předcházela od roku 1982 Technickohospodářská  

číselná mapa. 

 

6.2 Přístrojové vybavení a pomůcky 

 

Měření bylo realizováno za použití univerzálního měřícího přístroje  

Leica TCR1202+. Souřadnice stanovisek byly určeny technologií GNSS, pomocí aparatury 

Leica GPS System 1200. 

Další použité pomůcky: odrazný hranol Leica, stativ Leica Wild GST 20, pásmo, 

kolíky. 
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Leica TCR 1202+ 

Univerzální měřící přístroj s laserovým dálkoměrem pro měření jak s odrazným 

hranolem, tak i v bezhranolovém módu. Přístroj má nekonečné ustanovky, dva barevné 

displeje v obou polohách dalekohledu a je voděodolný. [6] 

 

Tabulka 2: Technické parametry UMP Leica TCR 1202+ [6] 

Zvětšení dalekohledu 30 × 

Střední chyba měření úhlu 2″ (0,6 mgon) 

Střední chyba měření délek 1 mm + 1,5 ppm 

Nejmenší měřitelná délka 1,5 mm 

Dosah na hranol GPR1 3000 m 

 

 

 

Obrázek 13: Univerzální měřící přístroj Leica TCR 1202+ 

 

Leica GPS System 1200 

GNSS aparatura Leica GPS System 1200 se skládá z kontroléru Leica RX 1200  

a antény Leica ATX 1230 GG. Přístroj je vodotěsný, odolává nárazům, vibracím, prachu  

i sněhu. Může se využívat ve statickém i RTK módě.  
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Tabulka 3: Technické parametry GNSS aparatury Leica GPS System 1200 [5] 

Horizontální přesnost měření RTK 10 mm + 1ppm 

Vertikální přesnost měření RTK 20 mm + 1ppm 

Typ přijímače Dvoufrekvenční, GNSS, RTK přijímač 

 

 

 

Obrázek 14: Leica GPS System 1200 [5] 

 

6.3 Přípravné práce před měřením 

 

Mezi přípravné práce v kanceláří před měřením patří nahlédnutí do mapy daného 

území např. katastrální mapy nebo ortofotomapy. Takto bude orientačně zjištěna situace  

v terénu, ve kterém má proběhnout měření. Předběžně bude naplánována metoda měření, 

rozmístění stanovisek a body, které budou kontrolně zaměřeny.  

Dle metody měření bude zvoleno vhodné přístrojové vybavení a další pomůcky. 

Důležitá je také kontrola stavu přístrojů a baterií.  

Po dokončení přípravných prací bude vlastník a objednavatel zaměření změny 

seznámen se zvoleným termínem měření, aby byl pozemek v tuto dobu zpřístupněn. 
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6.4 Rekognoskace terénu 

 

Rekognoskace je zjišťování skutečného stavu v terénu, kde budou realizovány 

měřické práce. Na místě zjišťujeme, jestli bylo naplánované rozmístění stanovisek a postup 

měření vhodně zvoleno. Jestli například nebrání měření nebo výhledu nějaká překážka,  

která z mapy nebyla zřejmá.  

Měřické práce byly provedeny 20. 10. 2017 za lehce snížené viditelnosti kvůli mlze. 

Před samotným začátkem měření proběhla rekognoskace terénu. Cílem rekognoskace bylo 

seznámení se s terénem v okolí budovy, vhodné zvolení počtu a rozmístění stanovisek.  

Na obr. 15 vidíme kamenickou dílnu, která byla předmětem zaměření. 

 

 

Obrázek 15: Zaměřovaný objekt – kamenická dílna 

 

6.4.1 Výběr geometrického základu 

 

Geometrický základ pro účely měření v katastru nemovitostí je skupina bodů, 

které jsou v závazném systému S-JTSK a můžeme je použít pro připojení našeho měření 

(stanovisek a orientací) do S-JTSK. 
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Jako geometrický základ lze použít  

a) základní polohové bodové pole (např. body ČSTS), 

b) zhušťovací body, 

c) podrobné polohové bodové pole, 

d) podrobné body polohopisu katastrální mapy např. lomové body budov nebo 

hranic pozemků (musí splňovat podmínku kk = 3), 

e) permanentní stanice (např. CZEPOS, TopNET). 

 

6.5 Postup prací v terénu 

 

Po volbě rozmístění stanovisek 4001 – 4004 byla stanoviska 4001 a 4004 dočasně 

stabilizována kolíkem. Stanoviska 4002 a 4003 byla stabilizována měřickým hřebem.  

Toto rozmístění bylo zakresleno do polního náčrtu. 

Souřadnice stanovisek 4001 – 4003 byla určena pomocí technologie GNSS  

metodou RTK. Při metodě RTK jsou přijímány korekce pro přesné určení pozice 

z referenčních stanic CZEPOS přímo v terénu. Souřadnice stanoviska 4004 nebylo možné 

určit technologií GNSS, z důvodu zastínění signálu z družic vegetací. Proto toto stanovisko 

bylo použito jako rajón.  

Následovalo měření identických bodů pomocí univerzálního měřického přístroje. 

Jako identické body byly voleny například rohy okolních budov nebo oplocení. Veškeré 

měřené body byly postupně zakreslovány do polního náčrtu.  

Měření začalo na stanovisku 4001, kde byla provedena horizontace a centrace 

přístroje. V přístroji byl nastaven správný typ hranolu na „Leica kulatý hranol“ a přes 

správce založena nová zakázka. Orientace přístroje byla na body 4002 a 4003. Měřická síť 

je vyobrazena na obr. 16. Z tohoto stanoviska bylo změřeno šest identických bodů a tři nově 

zaměřované podrobné body (rohy budovy). 

Na stanovisku 4004 byl opět zcentrován a zhorizontován přístroj. Z tohoto stanoviska 

byla provedena orientace na stanoviska 4001 a 4002. Zde byly změřeny dva nové podrobné 

body a dva identické body. 
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Nakonec bylo měřeno ze stanoviska 4002, orientace byly na stanoviska 4001, 

 4003 a 4004. Zaměřeno bylo šest identických bodů a tři nově měřené podrobné body. 

 

 

Obrázek 16: Měřická síť 

 

Po tomto měření byly pásmem změřeny kontrolní oměrné míry budovy. 

Při měření pomocí technologie GNSS je nutné provést dvojí nezávislé měření. Což 

znamená provést měření dvakrát alespoň s hodinovým odstupem. Proto byly souřadnice 

stanovisek 4001 – 4003 na závěr znovu změřeny touto technologií. Ukázka měření s GNSS 

aparaturou v terénu je na obr. 17. 

 

 

Obrázek 17: Ukázka měření s GNSS aparaturou 
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7 ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ 

 

Tato kapitola bude věnována zpracování naměřených dat. Budou popsány závazné 

podklady pro vyhotovení geometrického plánu a způsob jejich získávání. Dále bude popsán 

postup samotného výpočtu a grafického zpracování v programu Geus. 

V dalších podkapitolách bude zhotoven výpočetní protokol dle správné struktury  

a také formuláře v programu Geometr. 

Nakonec bude vytvořen geometrický plán a veškeré přílohy v předepsaných 

formátech a se všemi náležitostmi. Důležité je také označení a pojmenování příloh. 

 

7.1 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

 

Závaznými podklady pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací katastru nemovitostí. 

Často je nutno využít i dalších podkladů jako např. údaje o bodech základního  

a podrobného polohového bodového pole, předcházející geometrické plány, měřické náčrty 

nebo ZPMZ [1]. 

 Na základě elektronické žádosti katastrální pracoviště v Ostravě poskytlo potřebné 

podklady pro zpracování zakázky. 

Mezi podklady patří 

a) katastrální mapa pro k.ú. Stará Plesná ve výměnném formátu katastrální  

mapy *.vfk,  

b) přiřazené číslo ZPMZ – 1171, 

c) rezervované parcelní číslo – 338/3, 

d) číslo řízení podkladů pro měření – PM-2649/2017-807. 

 

V žádosti o podklady se uvádí číslo k.ú., číslo zakázky, parcelní čísla, účel žádosti 

(zde pro zpracování GP pro vyznačení budovy), a také bylo požádáno o rezervaci nového 

parcelního čísla. Je také nutné stanovit rozsah území, které má být ve *.vfk zobrazeno.  
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Obrázek 18: Rezervované číslo ZPMZ a parcelní číslo 

 

7.2 Softwarové vybavení 

 

Pro zpracování měření, náčrtu pro ZPMZ i geometrického plánu byly využity 

programy Geus a Geometr. 

 

7.2.1 Geus 

 

Geus je program pro základní geodetické výpočty a jednoduché kreslení map velkých 

měřítek a pro práci využívanou v katastru nemovitostí. Obsahuje speciální funkce  

pro předávání dat geometrických plánů s katastrálními pracovišti [3].  

Program Geus se skládá z výpočetní části a grafické části.  

Výpočetní část obsahuje základní výpočty pro zpracování geometrických  

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

délek a zpět, kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, a výpočty základních typů 

polygonových pořadů). Veškeré výpočty jsou průběžně protokolovány. Výpočetní protokol 

lze v průběhu výpočtu editovat. Veškeré body dotčené výpočtem se ihned zaznamenávají  

i do grafické části programu [3].  
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Grafická část klade důraz na práce v katastru nemovitostí, zejména na tvorbu 

geometrických plánů. Program obsahuje veškeré funkce pro práci s formátem *.vfk, 

umožňuje export všech potřebných výstupů pro tvorbu geometrických plánů. Program 

obsahuje značky dle mapového klíče původní ČSN (a také všechny značky pro tvorbu 

katastrální mapy). Kresbu lze dělit až do 63 vrstev [2].  

 

7.2.2 Geometr 

 

Program Geometr slouží pro vytváření, tisk a export tabulek pro geometrické  

plány a ZPMZ. 

 

7.3 Zpracování naměřených dat 

 

Zpracování naměřených dat začíná úpravou zápisníku měření, poté se zápisník 

importuje do programu Geus a v tomto programu se provede výpočet. Následuje práce 

v grafické části programu. Veškeré tyto úkony budou v jednotlivých podkapitolách popsány.  

 

7.3.1 Úprava zápisníku měření 

 

Data z měření jsou ve formátu textového dokumentu, ve kterém budou provedeny 

úpravy. Ve formátu textového dokumentu se nahrává zápisník do programu Geus. 

V katastru nemovitostí se používá patnáctimístný formát čísel bodů. Proto je nutné 

čísla bodů v zápisníku měření na tento formát upravit.  

Čísla bodů základního polohového bodového pole jsou v rozmezí 1 – 199,  

pro zhušťovací body je rozmezí 201 – 499.  Jako příklad patnáctimístného formátu těchto 

bodů uvedu číslo trigonometrického bodu č. 135, ten pak vypadá takto 0000009 3601 1350. 

Začátek 0000009 je pro tyto body vždy stejný, čtyřmístné číslo 3601 je číslo triangulačního 

listu. Další tři místa jsou pro číslo bodu a poslední číslo je nula a je to místo pro případný 

zajišťovací bod.  
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Body podrobného polohového bodového pole se číslují od 501 do 3999. 

Patnáctimístný formát může vypadat např. takto 721689 00000 0520. Prvních šest míst je 

číslo k.ú. v tomto případě 721689. Dalších pět míst jsou u těchto bodů vždy nuly. Poslední 

čtyři místa jsou pro číslo bodu. 

Podrobné body polohopisu katastrální mapy se číslují obdobně jako body 

podrobného polohového bodového pole. Jen je potřeba nahradit pět nul přiděleným číslem 

ZPMZ např. 721689 01171 0001. 

Podle těchto pravidel byla upravena čísla bodů v zápisníku měření.  

Jak lze vidět na obr. 19, zápisník musí mít svou strukturu. Na prvním řádku je 

stanovisko, na dalším řádku orientace změřené v obou polohách dalekohledu a potom 

následují podrobné body. Orientace a podrobné body se odlišují -1. Konec stanoviska se 

označí lomítkem. 

 

 

Obrázek 19: Ukázka ze zápisníku 

 

7.3.2 Import do programu Geus 

 

Získaný výřez katastrální mapy ve výměnném formátu *.vfk byl importován  

do programu Geus v jeho grafické části. Přes „Soubor“ a „Import“, kde zvolíme „VFK“.  

Dále byly do seznamu souřadnic přidány souřadnice stanovisek 4001 – 4003,  

které byly určeny pomocí technologie GNSS. Ze dvou nezávislých měření byl udělán průměr 
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a čísla bodů byla opět upravena na patnáctimístný formát. Souřadnice stanovisek přidáme 

ve výpočetní části přes „Seznam“ a „Import“.  

 

7.3.3  Výpočet v programu Geus 

 

Před samotným výpočtem je důležité zapnout protokolaci výpočtu pomocí ikony 

žluté žárovky. Také si nastavíme počet desetinných míst na dvě, protože v katastru 

nemovitostí se souřadnice vyjadřují s přesností na centimetry. 

Výpočet podrobných bodů byl proveden přes „Další výpočty“ a „Výpočet polární 

metody dávkou“. V nabídce formát dat vybereme formát „MAPA“. Do okna „Soubory  

ke zpracování“ připojíme upravený zápisník měření přes „Přidat“ viz obr. 20. A provedeme 

konverzi zápisníku. Pří konverzi program zkontroluje, zda je zápisník formálně v pořádku. 

Po konverzi bylo zprůměrováno měření ve dvou polohách. Přes „Nastavení“  

a „Spočítat průměry vícenásobných měření“. Průměr se provede pomocí „Třídit“.  

Po zprůměrování znovu provedeme konverzi. A zahájíme výpočet přes „Výpočet“. 

Nejprve se objeví tabulka s prvním stanoviskem, kde zvolíme „Pokračovat“. Poté se 

zobrazí rozdíly v délkách orientací a úhlové odchylky včetně mezních hodnot. Opět volíme 

„Pokračovat“. Zobrazí se tabulka s varováním, že daný bod již v seznamu souřadnic existuje, 

je to jeden z kontrolně zaměřených bodů. Zvolíme možnost „Protokol o kontrolních 

výpočtech“ a uložíme původní souřadnice bodu. U kontrolního zaměření existujících bodů 

se nesmí přepsat platné souřadnice. Pro porovnání souřadnic byl uložen kontrolní výpočet  

do protokolu. 

Po dokončení výpočtu v grafice přibydou nově zaměřené body 1 – 4.  
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Obrázek 20: Výpočet polární metody dávkou 

 

7.3.4 Grafická část 

 

V grafické části si vhodně nastavíme vztažné měřítko tak, aby všechny prvky byly 

čitelné. V tomto případě bylo zvoleno měřítko 1 : 500.  

Pro rozdělení prvků dle toho, které patří jen do náčrtu, a které i do geometrického 

plánu se využívají styly. Geometrický plán se čistě omezuje na zobrazení změny (parcelní 

číslo, mapová značka parcely, oměrné míry, čísla bodů a seznam souřadnic). Náčrt 

dokumentuje celé zaměření (měřická síť, kontrolně zaměřené body, šrafování budov, popisy 

stabilizací, čísla popisné, druhy oplocení a další).  

Začínáme zakreslením zaměřované stavby a volíme styl „GP + náčrt“. Jedná se  

o nový stav, a proto se zakreslí červenou barvou. Přes roletové menu „Kreslit“ a „Linii“ byly 

spojeny jednotlivé rohy budovy – body 1 – 4. Do stejného stylu bylo umístěno i parcelní 

číslo budovy. Textem velikosti 1,7 mm, červenou barvou a fontem „EURO S“ napíšeme 

nové parcelní číslo 338/3 a umístíme ho do obvodu budovy. Nad parcelní číslo byla také 

přidána parcelní značka pro budovu. 

Do stylu jen náčrt je potřeba zakreslit měřickou sít. Měřická síť naznačuje směry 

záměr a kreslí se čerchovanou čarou. Pro stanoviska zvolíme mapovou značku „pomocný 

bod měřické sítě“. Jednotlivé záměry se kreslí přes „Kreslit“ a „Záměry na bod“, typ linie 

byl nastaven na čerchovanou čáru. 
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Přes „Kreslit“ a „Plotbox“ byl umístěn rám, který bude určovat rozměr náčrtu,  

popř. GP při tisku. Je vhodné umístit rám v začátcích práce s grafikou, aby se úpravy  

a změny omezili pouze na tuto plochu. 

Do grafiky a také do protokolu zapíšeme kontrolní oměrné míry, které byly v terénu 

změřeny pomocí pásma. Umístíme je do stylu „GP + náčrt“ přes „Kreslit“ a „Oměrnou“. 

V protokolu se zobrazí jak vypočtená, tak měřená hodnota a odchylky mezi nimi. 

Pro protokol je také nutné provést výpočet výměr. Nejprve pro novou parcelu 338/3 

viz obr. 21 a poté novou výměru pro stávající parcelu 338/1. Výměry se vypočtou přes 

„Výpočty“ a „Výměra automaticky“. Do pole „Označení plochy“ se napíše číslo určované 

parcely viz obr. 21 a už stačí jen kliknout do plochy, která má být vypočtena. Výpočty 

zkontrolujeme ve výpočetním protokolu. 

 

 

Obrázek 21: Výpočet výměry 

 

V náčrtu se také zobrazují hranice nebo ploty, které zakreslíme pomocí cyklických 

mapových značek. Zde byla použita mapová značka pro drátěný nebo kovový plot.  

Trvalé stabilizace bodů pomocí mapové značky „mezník na vlastnické hranici“ se 

umísťují do stylu „GP + náčrt“. Popis způsobu stabilizace bodů textem např. trubka, plast, 

sloupek plotu atd. se nechává pouze v náčrtu a umístíme ho nad popř. vedle bodu. Obdobně 

se u bodů určených technologií GNSS umísťuje popis „GNSS“. 
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U budov, které byly použity pro kontrolní zaměření, se uvádí jejich druh využití  

např. rodinný dům a jeho číslo popisné, hospodářská budova apod. Čísla popisné se dají 

snadno zjistit pomocí webové aplikace ČÚZK – Nahlížení do katastru nemovitostí. 

Pokud jsou vyřešeny popisy budov, jejich parcelní čísla a mapové značky,  

přejdeme ke šrafování budov. Šrafy umístíme do stylu jen náčrt pomocí „Kreslit“ a „Šrafy“. 

Vhodně nastavíme úhel a mezeru mezí jednotlivými šrafami. Šrafují se veškeré budovy 

ve výřezu. Na nový stav se použije červená barvu.  

Důležité je také rozhraní mapových listů. V tomto případě je samotná změna  

na mapovém listě Opava 1 – 9/13. Ale některé kontrolně zaměřené body, které jsou 

zobrazeny v náčrtu se nacházejí na vedlejším mapovém listě Opava 1 – 9/11. V náčrtu se 

musí toto rozhraní označit čárkovanou čarou a popisem mapových listů. 

Na obr. 22 lze vidět veškeré nástroje pro kreslení v programu Geus. Nejčastěji 

využívané nástroje byly pro kreslení linií, textů, oměrných, šraf a záměr na body. Byl také 

využit nástroj pro kreslení sluček na slučkové čáry. Další praktické nástroje v tomto 

roletovém menu jsou např. mapové listy nebo plotbox. 

 

 

Obrázek 22: Roletové menu Kreslit 
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Do grafiky ve stylu „jen GP“ je nutné vložit seznam souřadnic nových bodů spolu 

s popisem jejich stabilizací. Nejprve se stabilizace nových bodů přidají do popisu v seznamu 

souřadnic ve výpočetní části programu. Otevřeme seznam všech bodů přes „Seznam“  

a „Editace a práce se seznamem“. Označíme čtyři nové body a zvolíme možnost „Přiřazení 

popisných informací“ a přidáme popis. Jedná se o budovu, proto jako stabilizaci uvedeme 

roh budovy.  

Před exportem souřadnic bodů do grafiky provedeme jejich výběr.  Pak v nabídce 

„Soubor“ volíme „Export“ a „TXT body“. Zde zaškrtáváme políčko pouze vybrané a typ 

seznamu souřadnic GP. A exportujeme body do schránky. Ze schránky byl pak přes „Kreslit“ 

a „Textový soubor“ vhodně umístěn seznam souřadnic do grafiky. 

V seznamu souřadnic je pak uveden název a číslo k.ú., číslo bodu, souřadnice Y a X, 

kód kvality a v poznámce způsob stabilizace bodu. 

 Seznam souřadnic se také exportuje do výpočetního protokolu. Nejprve vybereme 

body pro začátek protokolu a vytvoříme seznam souřadnic pro vstup. Zde zařadíme 

stanoviska určené pomocí technologie GNSS a kontrolně zaměřené body. Po výběru  

přes nabídku „Soubor“ volíme „Export“ a „TXT body“. Typ seznamu souřadnic vybereme 

ZPMZ a potvrdíme přes „Tisk do protokolu“.    

Obdobně byl vytvořen i koncový seznam souřadnic pro protokol. Nemusí se už však 

provádět výběr bodů, stačí pouze zvolit „Body nastaveného ZPMZ“ a vytisknout  

do protokolu. Koncový seznam souřadnic obsahuje nové body. 

 

7.4 Výpočetní protokol 

 

Při tvorbě finální verze výpočetního protokolu je nutné dodržet jeho  

stanovenou strukturu.  

Jako první v protokolu bude seznam souřadnic pro vstup. Kde se uvede číslo bodu, 

kódy kvality, souřadnice obrazu i souřadnice polohy viz obr. 23. Souřadnice polohy jsou 

určené měřením a souřadnice obrazu z katastrální mapy. U bodů s kódem kvality 3 jsou tyto 

souřadnice totožné. Ale u kódů kvality 4 – 8 mohou být odlišné.  
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U bodů určených pomocí technologie GNSS se neuvádějí souřadnice obrazu ani 

kódy kvality. Protože se jedná pouze o pomocné body a jejich souřadnice se nikde neevidují. 

 

 

Obrázek 23: Výpočetní protokol – seznam souřadnic ukázka 

 

V protokolu následuje výpočet polární metody a kontrolní zaměření bodů. Dále 

kontrolní oměrné, výměry, seznam souřadnic nových bodů a stanovisek určených pomocí 

technologie GNSS. Na závěr připojíme protokol určení bodů technologií GNSS.  

 

7.5 Práce v programu Geometr 

 

Před zahájením práce v programu Geometr byl zjištěn dosavadní stav parcely 338  

před změnou, kvalita výměry a číslo listu vlastnictví pomocí webové aplikace – Nahlížení 

do katastru nemovitostí. V programu Geus zjistíme, zda parcelou 338 prochází hranice BPEJ 

a jestli tedy bude nutné vyplňovat výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. 

V počátečním nastavení programu je důležité nastavit si vztažné měřítko 1 : 1000 

 a režim „DKM, KMD“.  

Veškeré údaje, které se zapíšou do programu Geometr, se promítnou do formulářů  

přes „Vypočti výsledky“. 
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7.5.1 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 

Nejprve byly vyplněny údaje o dosavadním stavu parcely před změnou. Vyplní se 

parcelní číslo pozemku, na kterém byla změna provedena – 338, dále výměra  

před změnou – 17,53 m2, kód kvality určení výměry – 2 (ze souřadnic S-JTSK). Také 

nastavíme kód způsobu určení podrobných bodů dle bodu s nejhorším kódem kvality  

na pozemku. Kódy kvality si lze ověřit ve výpočetním protokolu u výpočtu výměr, v tomto 

případě je nejhorší kód kvality 3. Nakonec vepíšeme druh pozemku – orná půda a číslo listu  

vlastnictví – 39.  

U nového stavu se musí zapsat upravená výměra původní parcely po změně a přidat 

výměra nově zaměřené stavby. Začneme parcelou 338/1, výměra po změně je 16,62 m2,  

kód způsobu určení – 3, kód kvality výměry – 2, druh pozemku zůstává – orná půda.  

Pro stavbu 338/3 je výměra 0,91 m2, kód způsobu určení – 3, kód kvality výměry – 2,  

druh pozemku – zastavěná plocha a typ stavby – bez čp/če, jiná stavba. 

Součet výměr nového stavu musí být totožný se součtem výměr dosavadního stavu. 

Vazby mezi dosavadním a novým stavem parcel byly provedeny v „Díly parcel katastru 

nemovitostí“. 

 

7.5.2 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

 

Do tohoto výkazu bylo vyplněno parcelní číslo nového pozemku – 338/1, kódy BPEJ  

a výměry dílů parcel k těmto kódům, tedy kód BPEJ – 62611 s výměrou – 12,83 m2 a kód 

BPEJ 62610 s výměrou – 3,79 m2. 

 

7.5.3 Popisové pole ZPMZ a GP 

 

Do popisových polí vyplníme vyhotovitele, číslo GP, obec, katastrální území,  

list katastrální mapy a další. Veškeré náležitostí popisových polí jsou popsány pro ZPMZ 

v kapitole 3.1.1 a pro GP v kapitole 4.6.1. 
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V popisovém poli ZPMZ na rozdíl od popisového pole pro GP vyplňujeme údaje 

jako katastrální úřad, katastrální pracoviště, číslo záznamu, důvod změny apod. 

Popisové pole GP zase navíc obsahuje část pro ověření geometrického plánu úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem.   

 

7.6 Vytvoření GP  

 

Kompletní verze geometrického plánu se všemi náležitostmi na jednom listě  

formátu A3 se vytvoří pomocí programu Geusprint. Do tohoto programu byly pomocí volby 

„Tisk do Geusprint“ načteny tabulky vytvořené v programu Geometr a grafická část 

geometrického plánu z programu Geus. Také byl načten seznam souřadnic nových bodů. 

Bylo zvoleno umístění seznamu mimo grafickou část pro větší přehlednost. Na závěr byl 

uložen geometrický plán do formátu PDF. 

Součástí složky GP je také vyplněná žádost o potvrzení geometrického plánu  

ve formátu PDF. 

Označení příloh, jak lze vidět na obr. 24, se skládá z čísla katastrálního území, 

podtržítka, „GP“, podtržítka a čísla ZPMZ. U žádosti ještě doplníme podtržítko a „zadost“. 

 

 

Obrázek 24: Označení příloh ve složce GP 

 

7.7 Vytvoření náležitostí ZPMZ 

 

Náčrt byl vytvořen z programu Geus, kde si zobrazíme vrstvu „GP + náčrt“ a uložíme 

do formátu PDF. Popisové pole a výpočet výměr parcel byl uložen z programu Geometr. 

Zápisník hodnot měřených veličin se doplní o hlavičku, kde se uvede název a číslo 

katastrálního území, číslo GP, typ přístroje, datum měření a kdo měření provedl. 
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Protokol o výpočtech převezmeme z programu Geus a provedeme formální úpravy  

pro větší přehlednost a lepší orientaci v protokolu. V záhlaví se uvede, pro jaký účel byl GP 

řešen, jméno zpracovatele GP, název a číslo katastrálního území, číslo ZPMZ a číslo 

zakázky. Za protokol o výpočtech vložíme protokol určení bodů technologií GNSS. 

Z grafického znázornění geometrického plánu byl vytvořen návrh změny. Změnová 

data byla exportována do formátu *.vfk. Spolu s VFK se automaticky vytvoří seznam 

nových souřadnic v textovém dokumentu.  

Názvy souborů veškerých náležitostí ZPMZ se skládají z čísla katastrálního území, 

podtržítka, „ZPMZ“, podtržítka a čísla ZPMZ. Každá příloha je doplněna podtržítkem  

a názvem nebo zkratkou dle toho, o kterou přílohu se jedná viz obr. 25. 

 

 

Obrázek 25: Označení příloh ve složce ZPMZ 
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8 ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zaměření změny v terénu a její vyznačení 

v katastrální mapě. Předmětem měření byl objekt v katastrálním území Stará Plesná. Jednalo 

se o budovu, která slouží jako kamenická dílna. 

V teoretické části byly vymezeny základní pojmy z katastru nemovitostí ČR a jeho 

obsah. Také byly popsány platné formy katastrální mapy. Dále byla popsána veškerá 

dokumentace a náležitosti při tvorbě geometrického plánu a ZPMZ dle závazných předpisů 

z oblasti katastru nemovitostí ČR. 

V praktické části bylo popsáno vlastní měření v terénu a zpracování naměřených dat. 

V terénu byla provedena rekognoskace a volba vhodné metody měření a následně proběhly 

samotné měřické práce. Nejprve měření pomocí polární metody univerzálním měřícím 

přístrojem a následné určení souřadnic stanovisek technologií GNSS.  

Poté proběhlo zpracování výsledků měření. Výpočty i grafická část byla zpracována 

v programu Geus. Tabulky a formuláře byly vytvořeny v programu Geometr. 

Následovala kompletace veškeré dokumentace a náležitostí geometrického plánu  

a ZPMZ, včetně exportu návrhu změny ve výměnném formátu *.vfk. 

Vyhotovený geometrický plán byl ověřen úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem a spolu s vyplněnou žádostí o potvrzení geometrického plánu a veškerými 

náležitostmi ZPMZ odeslán příslušnému katastrálnímu pracovišti, kde byl geometrický plán 

pověřeným zaměstnancem potvrzen. Geometrický plán byl vlastníkem nemovitosti zapsán 

do katastru nemovitostí. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

CZEPOS Síť permanentních stanic GNSS České Republiky 

če  číslo evidenční 

čp  číslo popisné 

ČR  Česká Republika 

ČSTS  Česká státní trigonometrická síť 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM  Digitální katastrální mapa 

GNSS Global navigation satellite system (Globální navigační družicový 

systém) 

GP  Geometrický plán 

kk  kód kvality 

KMD  Katastrální mapa digitalizovaná 

KM-D  Katastrální mapa obnovená digitalizací 

KN  Katastr nemovitostí 

PDOP  Parametr přesnosti určení polohy přijímače GNSS 

RTK  Real Time Kinematic – GNSS měření v reálném čase 

SGI  Soubor geodetických informací 

S-JTSK   souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

S-SK  souřadnicový systém stabilního katastru 

UMP  univerzální měřící přístroj 
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