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Anotace 

 

Úkolem mé bakalářské práce je vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 

budovy v katastrálním území Korňa.  

 

Klíčová slova :  geometrický plán, katastr nemovitostí, katastrální mapa, správa 

katastru.  

 

 

Summary 

 

The aim of my bachelor work is survey sketch for the Designation of 

the Building located in the cadastral territory of Korňa.  

 

Keywords : survey sketch, real estate cadastre, cadastral map, cadastral 

administration.
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Seznam použitých zkratek: 

 

GP  geometrický plán 

KN  katastr nemovitosti  

PBPP  podrobné body polohového pole 

PPBP  podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI  soubor geodetických informací 

SPI  soubor popisných informací 

STN  Slovenská technická norma 

ZPBP  základní polohové bodové pole
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Úvod 

 

Úkolem mé bakalářské práce je vytvořit geometrický plán pro vyznačení 

budovy, která se nachází v katastrálním území Korňa a spadá do působiště 

Správy katastra  Čadca. V tomto katastrálním území je povinnost provádět 

měřické práce v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 

Geometrický plán byl vyhotoven dle právních norem platných na území Slovenské 

Republiky. (Zákon 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a vyhlášky č. 79/1996 

Z.z.) Měření jsem prováděl u geodetické firmy GEOLAND od které jsem měl 

všechny potřebné přístroje a pomůcky. 
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1 Geometrický plán (GP) 

 

Geometrický plán je technickým podkladem a neoddělitelná součást všech 

právních listin, podle nichž má byt proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li 

třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán musí 

být vždy vyhotoven na základě měřické činností.  

 

Geometrický plán je grafickým znázorněním nemovitostí, které vzniknou 

rozdělením nebo sloučením nemovitostí a vyjadřuje stav nemovitostí před změnou 

a po změně s uvedením stávajících a nových parcelních čísel, výměr, druhů 

pozemků a dalších údajů. Geometrickým plánem se graficky znázorňuje i věcné 

břemeno k části pozemku.[1] 

 

1.1 Historie Geometrického plánu 
 

Začátky vzniku geometrického plánu sahají až do doby panování císaře 

Jozefa II, který dne 20. dubna 1785 vydal patent, který se stal podkladem pro 

první katastrální mapování v našich zemích. Vznikl Josefský katastr a rozdělil tak 

naši katastrální historii na dvě období 

- Období bez měření, kdy docházelo ke sdělování a předávání 

katastrálních údajů pouze ústně s odhadovanými katastrálními výnosy. 

- Období s měřením. Počátek druhého období je v roku 1789 a toto 

období trvá až do dnes. 

 

1.2 Vyhotovování geometrických plán ů 
 

Geometrický plán se zhotovuje pro: 

• Rozdělení nemovitostí, 
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• úpravu hranice nemovitostí, 

• určení vlastnických práv k nemovitostem, 

• zaměření stavby (příp. rozestavěné stavby) a jako podklad pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí pro užívaní stavby , která je předmětem 

evidování v KN a ještě není v souboru geodetických informací a v 

souboru popisných informací KN evidována, 

• přiznání práv k části nemovitosti, které omezují vlastníka, nebo jinou 

oprávněnou osobu v prospěch jiné fyzické osoby nebo právnické 

osoby (např. vyznačení věcného břemene), 

• vymezení změn v zemědělském půdním fondě a lesním půdním fondě 

rozdělením nemovitostí, 

• změnou průběhu hranice katastrálního území, hranice obce, hranice 

okresu, 

• sloučení nemovitostí, 

• obnovení hranic původních pozemků nebo jich částí 

• pozemkové úpravy 

• rozdělení původních nemovitostí, které jsou v údajích o parcelách 

registru C souboru popisných informací KN a v katastrální mapě 

sloučené do větších celků, nebo sloučené do jiných parcel 

• změnu hranice zastavěného území obce. 

 

Geometrický plán se zhotovuje na předepsaných tiskopisech. 

 

Geometrický plán musí být dobře čitelný, zhotoven trvanlivým způsobem 

na kvalitním papíře a v předepsané barevnosti. 
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Jestli je geometrický plán zhotoven v prostředí výpočetní techniky, výstupy 

musí být formátem, obsahem a úpravou shodné s předepsanými tiskopisy. [1] 

 

Geometrické plány zhotovují: 

 

a) fyzické osoby nebo právnické osoby, které mají způsobilost vykonávat 

geodetické a kartografické činnosti. 

b) katastrální odbory okresních úřadů. 

 

1.2.1 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

 

Základním podkladem pro zhotovování geometrických plánů jsou údaje 

souboru geodetických informací a souboru popisných informací KN. 

  

Soubor geodetických informací (SGI) 

 Soubor geodetických informací katastru obsahuje:  

Katastrální mapu –  je to polohopisná mapa velkého měřítka, zobrazující všechny 

nemovitosti a katastrální území evidované v katastru. Pozemky se v katastrální 

mapě zobrazují průmětem  svých hranic do zobrazovací roviny a označují se 

parcelními čísli a zpravidla značkami druhu pozemku. Jedná se o parcely registru 

“C“.  

Mapu ur čeného operátu – je to mapa, na které jsou zobrazeny pozemky 

vymezené vlastnickými hranicemi  v nájmu právnických a fyzických osob a jsou 

sloučeny do větších celků. Jedná se o parcely registru “E“.  

 

Soubor popisných informací (SPI) 

 Soubor popisných informací katastru obsahuje informace o katastrálních 

územích, nemovitostech (pozemcích, stavbách, bytech a nebytových prostorech), 
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právech  a jiných vztazích k nemovitostem, účastnicích právních vztahů 

(vlastnících a jiných oprávněných osobách, držitelích a nájemcích). 

  

Údaje o nemovitostech 

a) údaje o pozemcích obsahují parcelní číslo, výměru, druh pozemku, údaje o 

vlastníkovi, nájemci, držiteli nebo jiné oprávněné osobě a jiné popisné 

údaje. Člení se na údaje o parcelách registru “C“ evidovaných na 

katastrální mapě a údaje o parcelách registru “E“ evidovaných na mapě 

určeného operátu, které jsou v katastrální mapě sloučeny do větších celků 

nebo rozděleny na více parcel, jsou k nim založené právní vztahy a jejich 

hranice v terénu nejsou zřetelné.   

b) údaje a stavbách obsahují parcelní číslo, popisné číslo stavby a čísla listu 

vlastnictví nebo další číselné a popisné identifikační údaje. 

c) údaje o bytech a nebytových prostorech obsahují popisné číslo stavby, 

parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba postavena, adresu, číslo 

poschodí, číslo bytu, druh nebytového prostoru, podíl na společných 

částech a společných zařízeních domu, podíl na pozemku a jiné 

identifikační údaje.      

 

Údaje o právech a jiných vztazích k nemovitostem 

 Práva k nemovitostem evidovaných v katastru, práva k stavbám, bytům a 

nebytovým prostorům na základě smlouvy o výstavbě, vestavbě a nadstavbě 

domu, jako i jiné součástí souvisíce správy k nemovitostem, a to zejména 

vyhlášení konkurzu vůči vlastníkovi nemovitosti, začátek řízení o výkoně 

rozhodnutí prodeje nemovitostí, začátek vyvlastňovacího řízení a začátek exekuce 

prodejem nemovitosti. 
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Údaje o ú častnicích právních vztah ů 

Údaje o vlastnicích a jiných oprávněných osobách obsahují jména, příjmení, 

rodné příjmení nebo názvy právnických osob které mají nemovitosti ve správě, 

místa jich trvalého bydliště nebo sídla, datum narození, rodné číslo nebo 

identifikační čísla organizací a jiné identifikační údaje. 

 

Dalšími podklady, kterých využití závisí od účelů a rozsahu měřických úkolů 

jsou zejména:  

a) katastrální mapa bývalého pozemkového katastru, nebo jiné grafické 

znázornění nemovitostí, spolu s příslušným údaji z pozemkové knihy a knihy drah, 

pozemkových reforem, rozhodnutí soudů a veřejných listin a jiných listin, které 

potvrzují práva k nemovitostem, když tyto nejsou vypsaný v listu vlastnictví. Jako i 

podklady z předcházejících evidencí použité pro změnu obecní hranice, resp. 

Hranice katastrálního území. 

b) dokumentace geodetických prací, která tvoří součást dokumentace skutečného 

zhotovení stavby.  

c) údaje o bodech základného polohového bodového pole. 

 

Když existuje víc využitelných podkladů, prioritní na zhotovování geometrických 

plánů jsou podklady s vyšší měřickou hodnotou. Rozhodující je přitom stanovisko 

katastrálního odboru okresního úřadu.  

 

Geometrický plán se zásadně zhotovuje na podkladě platných údajů KN. V 

případě, že práva k nemovitostem jsou deklarované v podkladech, které nejsou 

součástí KN, údaje z nich se použijí současně s údaji KN. 

 

Katastrální úřad poskytuje tyto údaje osobě oprávněné vyhotovovat geometrické 

plány bezplatně a v potřebném rozsahu. Poskytování údajů se řídí zákonem č. 

162/1995 Z.z.  a 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. [1] 
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1.2.2  Údaje poskytnuté správou katastru 

 

Zhotovitel GP si od správy katastru vyžádá přidělení následovních údajů:  

a) čísla záznamu podrobného měření změn  

b) parcelních čísel nově vytvořených parcel  

c) čísel bodů podrobného polohového bodového pole ( “PPBP”), jestli  jich bude 

určovat s cílem zaměření změny. 

 

1.3 Obsah a náležitosti Geometrického plánu 

 

- Popisové pole. 

- Grafické znázorn ění hraníc parcel a jich zm ěn. 

- Výkaz vým ěr parcel a díl ů. 

 

1.3.1 Popisové pole 

 

Popisové pole obsahuje částí jako: zhotovitel, kraj, okres, obec, katastrální 

území, číslo plánu, mapový list č. , geometrický plán pro ..... , zhotovitel, datum, 

nové hranice byly v přírodě vyznačené jako .... , záznam podrobného měření, 

textem „ Souřadnice bodů a ostatní měřické údaje jsou uloženy ve všeobecné 

dokumentaci“ , autorizačně ověřil, dne, razítko, podpis, úředně ověřil, jméno, 

datum, číslo, razítko, podpis. 
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1.3.2 Grafické znázorn ění 

 

Grafické znázornění dosavadního stavu nemovitostí se zhotovuje jako 

kopie nebo jako zvětšenina katastrální mapy v měřítku, které zaručuje 

dostatečnou přehlednost a čitelnost kresby a popisu.  

V grafickém znázornění v souladu s technickou normou se používají tyto druhy čar 

a mapové značky: 

- tenká, plná, černá čára pro zobrazení dosavadního stavu,  

- tenká, plná, červená čára pro zobrazení nového stavu,  

- tenká, černá, čárkovaná čára pro zobrazení rámu mapových listů, 

rovnoběžně s čárou se uvede označení mapových listů, 

- tenká, černá, čárkovaná čára pro zobrazení práv k nemovitostem, 

- tenká, černá, (při novém stavu červená), čerchovaná čára pro zobrazení 

hranic v terénu nezřetelných a pro zobrazení vlastnických hranic 

vedených přes technické objekty, 

- tenká, červená, tečkovaná čára pro zobrazení průběhu hranic věcného 

břemene nebo jiného omezení vlastnických práv, 

- černý kroužek (nový stav červený) s tečkou pro zobrazení lomových bodů 

hranic nemovitostí označených mezníky, 

- parcelní čísla černě, parcelní čísla z jiných podkladů jako katastrální mapy 

se uvádějí černou barvou v závorce. 

 

1.3.3 Výkaz vým ěr 

 

Výkaz výměr je sestava do které se uvádějí parcelní čísla, výměry parcel a 

dílů, druhy pozemků, způsob využití nemovitostí, popisné čísla staveb, čísla listů 

vlastnictví a pozemkových knižných vložek, jména a příjmení (názvy) a adresy 

(sídla) nových vlastníků, příp. držitelů, nebo nájemců, důležité upozornění a 
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poznámky týkající se vyhotoveného geometrického plánu a kontrolní součty. 

Výkaz výměr obsahuje “Dosavadní stav”, “Změny” a “Nový stav”. [1] 

 

1.3.4 Záznam podrobného m ěření změn 

 

Záznam podrobného měření změn tvoří měřický náčrt, který je grafickým 

vyjádřením výsledků podrobného měření změn, zápisník a záhlaví. 

Měřický náčrt je grafické, číselné a popisné vyjádření výsledků podrobného 

měření nebo přešetřování a je podkladem pro zobrazení změn v katastrální mapě 

a na vyhotovení změn v souboru popisných informací zpravidla při obnově  

katastrálního operátu novým mapováním. 

 

Měřický náčrt obsahuje:  

- kresbu stávajícího stavu polohopisu podle katastrální mapy tenkou černou 

čárou. 

- kresbu nového stavu polohopisu tenkou červenou čárou, slučky, označení 

druhů pozemků a proškrtnutí zrušených hranic dvojitou čárkou. Všechny 

údaje které se vážou k novému stavu jsou červenou barvou. 

- v náčrtu se vykreslují body PPBP s čísly, které se nachází v prostoru 

zobrazeném na náčrtu. Orientace na body, které leží mimo rozsah k 

náčrtu se označí čárkovaně ze šipkou a číslem bodů, na který se 

orientuje. Měřická sít se vyznačí čárkovaně.  

- čísla podrobných bodů stávajícího stavu, které se používají na připojení a 

kontrolní měření nebo na výpočet výměr parcel jsou v černé barvě. 

Označují se číslem náčrtu z kterého byly převzatý a vlastním číslem bodu. 

- čísla nově určených bodů mají pouze vlastní čísla a jsou v červené barvě. 

- stávající čísla parcel a značky druhů pozemků jsou v černé barvě, nové 

čísla parcel jsou v červené barvě. 
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V náčrtu se dále zaznamenávají:  

- údaje o novém vlastníku nemovitosti, popisná čísla nových měřených 

staveb, způsob využívaní nových pozemků a staveb. 

- budovy se značí dle STN 01 3411 . 

- „sídelné a nesídelné názvy“, názvy ulic, náměstí, veřejných prostranství, 

významných staveb, vodních toků a „chotárných“ názvů.  

- měřítko měřického náčrtu. Jestli náčrt není orientován na sever, vyznačí 

se značkou v červené barvě. 

- Jestli přes náčrt přechází rámy mapového listu, vyznačí se v náčrtu. 

Těsně pod a nad čarou rámu mapového listu se vyznačí čísla mapových 

listů. 

- pro vyznačení dalších skutečností se použijí konvenční mapové značky. 

Náčrt se vyhotovuje ve vhodném měřítku, tak aby byl jeho obsah přehledný a 

čitelný. Písmena a číslice v náčrtu se zaznamenávají v rozsahu 1,5 až 3 mm. 

Lokální přehuštění se vykreslí ve zvětšeném měřítku jako detail s označením 

příslušné části a detailu velkými písmeny abecedy. 

 

Zápisník obsahuje: 

- použité body polohových bodových polí použité dokumentované pevné 

body, použité dokumentované pomocné měřické body a podrobné body a 

jejich souřadnice. 

- odměřené údaje, ověřovací míry a kontrolní míry. 

- předpis výpočtu výměr. 

 

Zápisník může obsahovat i seznam souřadnic nově určených podrobných bodů. 

 



Peter Mikolaj : Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 2010                                                                                                                               18 

Výsledky měření se zaznamenávají do záznamu podrobného měření změn 

a následně se pak zpracují. Pod zpracováním rozumíme: 

a) výpočet souřadnic  

- nových bodů PBPP, bodů v místním souřadném systému, nebo pomocných 

měřických bodů.  

- nově určených bodů podrobného měření. 

b) výpočet výměr nově určených a změněných parcel jako i jejich dílů. 

Dokumentace výsledků měření změn a jejich zpracování obsahuje: 

- výsledný operát nově určených bodů PBPP, v případě když byly takové 

body určeny, 

- číselné a grafické údaje podrobného měření změn zaznamenány 

v záznamu měření změn, 

- seznam souřadnic určených podrobných bodů, 

- výpočet výměr parcel a jejich dílů. 

Kontrola podrobného měření změn se vykonává součastně s měřením a to 

kontrolními oměrnýmí mírami mezi dvěma sousedními body hranice pozemku, 

stavby nebo křížovými mírami mezi body kterých spojnice netvoří hranici. Oměrné 

a křížové míry do 50m měříme pásmem, nad 50m dálkoměrem a uvádějí se 

v měřickém náčrtu. Odměřené údaje z jiného stanoviska nebo odměřené jinou 

metodou se uvádí v zápisníku. Určení polohy každého podrobného bodu, který 

určuje změnu v katastru nemovitostí je potřeba překontrolovat aspoň jednou 

oměrnou nebo křížovou mírou, případně jiným nezávislým způsobem. Záznam 

podrobného měření změn se čísluje průběžně čísli od 1 do 9999. Jestli byl 

v katastrálním území operát katastru obnoven novým mapováním, číslování 

záznamů podrobného měření změn pokračuje následujícím číslem za posledním 

číslem náčrtu z mapování. [1] 
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2 Autoriza ční ověření geometrického plánu   

 

Vykonává autorizovaný geodet a kartograf, případně znalec v oboru 

geodézie a kartografie, při vykonávaní znalecké činnosti pokud je k tomu odborně 

způsobilý. Před autorizačním ověřením geometrického plánu prozkoumá kvalitu a 

přesnost měřických, zobrazovacích a výpočetních prací, jako i další náležitosti 

geometrického plánu, zda vyhovují předpisům. Tímto ověřením přebírá 

autorizovaný geodet a kartograf spoluzodpovědnost za obsahovou úplnost, za 

správnost údajů stávajícího a nově navrhovaného stavu, za náležitosti a 

předepsanou přesnost měřických, výpočetních a zobrazovacích prací za 

správnost zhotovení geometrického plánu v elektronické formě a jeho soulad 

s výstupy na papírovém médiu, za správnost číslovaní nových pevných bodů 

PBPP, nově navrhovaných parcel a záznamu podrobného měření změn. [1] 

 

3 Úřední ov ěření geometrického plánu 

 

Geometrický plán se úřadně ověří na příslušné správě katastru, v jehož 

působnosti se nachází dotčené nemovitosti a to nejméně v čtyřech vyhotoveních, 

jeden prvopis zůstává na správě katastru. 

Všechny zhotovení geometrického plánu musí být autorizačně ověřeny. 

 Zhotovitel geometrického plánu předkládá k úřednímu ověření spolu 

s geometrickým plánem:  

- záznam podrobného měření změn 

- výsledný operát zřizování nově určených bodů PBPP 

- seznam souřadnic nově určených podrobných bodů 

- vypočet výměr parcel a jejich dílů 
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- oznámení o nedostatcích zjištěných na geodetických bodech, které byly 

potřebné na zaměření změny a nebyly nalezeny, případně byly 

poškozeny resp. zničeny.   

Správa katastru před úředním ověřením geometrického plánu přezkoumá soulad 

výchozích údajů KN uvedených v geometrickém pláně s platnými údaji KN ke dni  

úředního ověření, soulad označení nových parcel s přidělenými parcelními čísly, 

tužkový zákres nově navrhovaného stavu do katastrální mapy, případně 

prozkoumá další náležitosti, přesnost, nebo vykoná kontrolní měření. Pokud se 

vyhotovuje geometrický plán v S-JTSK, správa katastru vykoná v přiměřeném 

rozsahu kontrolu měřených oměrných měr novým přepočtem ze souřadnic 

podrobných bodů, kontrolu výpočtu souřadnic nových lomových bodů ležících na 

přímce mezi původními body, případně vykoná další kontrolní činnosti. Pokud se 

předkládá geometrický plán i na paměťovém nosiči, jeho kontrola se vykoná 

v podmínkách používaného interaktivního grafického systému. 

Když je geometrický plán zhotoven v souladu s příslušnými předpisy, 

zaměstnanec správy katastru, který má odbornou způsobilost, geometrický plán 

v příslušné částí popisového pole plánu jménem katastrálního odboru okresního 

úřadu úředně ověří doložkou „Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 

215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii“. [1] 

 

4 Vyhotovení geometrického plánu 
 

4.1 Vyhledání podklad ů na katastrálním ú řadě 

 

K vyhotovení geometrického plánu je třeba požádat správu katastru 

nemovitosti o potřebné podklady bez kterých nelze geometrický plán vyhotovit. 

Jedná se o aktuální soubor geodetických informací (SGI) a o soubor popisných 

informací (SPI). V tomto případe byla o podklady požádaná Správa katastra 

v Čadci. Základem je část katastrální mapy na které se nachází námi zaměřované 

území, geodetické údaje o PBPP a seznam souřadnic bodů. Katastr nám na 
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požádaní přidělil číslo záznamu podrobného měření změn. Katastrální mapa je 

v měřítku 1:2000 a byl obdržen mapový list číslo Makov 1-5/1.  

 

4.2 Rekognoskace terénu 

 

Spolu s pořízenými podklady byla přímo na místě provedena 

rekognoskace terénu při níž došlo ke kontrole polohy bodu v terénu, jejich 

přístupnost, stav, stabilizace, signalizace. Při samotné rekognoskaci v terénu, se 

připravuje postup samotného měření, určuje se nejlepší metoda měření a 

rozložení stanovisek. Při zjištění jakéhokoliv poškození bodů ZPBP nebo PPBP je 

toto nutno nahlásit na příslušné správě katastru. 

Zaměřená změna se zaznamenává do katastrální mapy pouze polohopisně proto 

provádíme pouze polohové měření, které musí být v této oblasti připojené do 

systému JTSK. 

 
Obr.  1 Ortofotomapa dané lokality 



Peter Mikolaj : Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 2010                                                                                                                               22 

4.3 Technika použitá k m ěření 

 

LEICA TC605 

 

Totální stanice LEICA TC 605 má interní paměť do které se ukládají 

naměřené hodnoty, provozní podmínky. Přístroj dále obsahuje vlastní zabudovaný 

software s programy pro volné stanovisko, vytyčovací práce, výpočet výměr a 

automaticky koriguje chyby z tlaku a teploty. Vše se dá ovládat pomocí 

alfanumerické klávesnice a přehledného displeje.  

 

 
Obr. 2 LEICA TC605 
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  Technické parametry:  

 

Tabulka 1 Technické parametry 
 

Přesnost úhlů 15 cc (5’’) 

Měření úhlů Absolutně kontinuální 

Přesnost délek 3 mm + 3 ppm 

Dosah dálkoměru na 1 hranol 1300 m až 1600 m 

Kompenzátor dvouosí 

Objektiv 28 x 

Programy 
volné stanovisko,  vytyčovací práce, výpočet 
výměr 

Kapacita vnitřní paměti 4000 b v souřadnicích 

Klávesnice velká plně alfanumerická 

Kódování ano 

Hmotnost 4,5 kg , doporoučí se robustný stativ 

Provozní podmínky 
 - 20°C  až + 50°C, skladování -40°C  až + 
50°C 

Příslušenství 
baterie GEB77, nabíječka GKL, centrační 
podložka GDF, přepravní kufřík 

 

Dalšími pomůckami pro práci v terénu byly stativy, odrazné hranoly, ocelové 

pásmo, olovnice. 

 

4.4 Polární metoda 
 

Při měření polární metodou se zaměří délka mezi stanoviskem 

a podrobným bodem a vodorovný úhel mezi záměrou na bod a nějakým směrem. 

Délku měříme dostatečně přesnými dálkoměry (přesnost na cm), případně 

pásmem. K signalizaci bodů použijeme výtyčku nebo pro elektrooptické měření 

výtyčku s odrazným hranolem. 
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Měření polární metodou 

 

Po centraci a horizontaci přístroje na bodě měříme vodorovné směry od 

nulového směru, který obvykle představuje předcházející bod měření. Dále 

měříme délky od stanoviska přístroje na daný bod. Vzdálenosti mezi dvěma 

polárně měřenými body kontrolujeme oměrnýmí mírami. Jako Geodetický základ 

nám slouží body ZPBP, body PPBP, dočasně stabilizované body PPBP nebo 

trvale nebo dočasně stabilizované pomocné měřické body. Pomocné měřické 

body určujeme rajónem nebo staničením na spojnici měřických bodů. Jsou 

stabilizovány dočasně, nejčastěji dřevěným kolíkem, v intravilánech trvale 

masivním hřebem zatlučením do země. Bodové pole se podle potřeby během 

měření nadále zhušťuje.  

 
Obr.  3 Polární metoda 
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4.5 Ortogonální metoda 

 

Při měření ortogonální metodou se podrobné body zaměřují pravoúhlými 

souřadnicemi (staniční a kolmice) k měřické přímce. Staničení je délka naměřená 

od počátku měřické přímky a kolmice je délka naměřená kolmo na měřickou 

přímku mezi určovaným bodem a měřickou přímkou. Měřické přímky se děli na 

hlavní a vedlejší, přičemž hlavní měřická přímka je připojená na body ležící na tyto 

měřické přímce a vedlejší je připojena na body ležící mimo měřickou přímku. 

 

Měření ortogonální metodou 

 

Po zvolení počátečního a koncového bodu měřické přímky si mezi tyto 

body natáhneme pásmo, které dále slouží k měření hodnoty staničení. Pásmo se 

v rovinatém terénu natáhne a položí na zem. V případe terénních nerovností se 

pásmo musí držet napnuté ve vodorovné poloze. Námi zvolený počátek a konec 

měřické přímky se signalizuje pomocí výtyček, které jsou stabilně umístněny do 

svislé polohy ve stojánku. Určovaný bod signalizuje figurant pomocí třetí výtyčky. 

Za pomoci pentagonu měřič posouváním se po měřické přímce vyhledá patu 

kolmice splynutím obrazů všech třech výtyček v pentagonu. Dále na napnutém 

pásmu odečteme staničení a druhé pásmo poslouží k změření kolmice mezi 

zaměřovaným bodem a měřickou přímkou.  
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Obr.  4 Ortogonální metoda 

 
 

4.6 Vlastní m ěření 

 

Vlastní měření můžeme rozdělit do dvou základních částí:  

- připojení na geometrický základ 

- měření podrobných bodů 

4.6.1 Připojení na geometrický základ 

 

Při budování měřické sítě je nutno dát důraz aby bylo z každého bodů 

měřické sítě vidět a bylo možno zaměřit alespoň další dva okolní body měřické 

sítě pro ověření samotného bodu, dále je nutno aby úhlová vzdálenost 

jednotlivých bodů nebyla příliš malá (úhel svírající mezi stanoviskem a body PPBP 

nebyl příliš ostrý). Při osazování bodů je nutno také dbát na to aby bylo ze 

stanoviska vidět na co největší zájmovou oblast. První bod měřické sítě, bod 5001 

byl určen na kraji cesty z viditelností na body PPBP 47 0000 0543, 47 0000 0544, 

47 0000 0547 metodou přechodného stanoviska. Orientace byla provedena na 

nejvzdálenější bod 547. Následně byly změřeny délky a úhly mezi body 543, 544. 
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Vzhledem k tomu že z bodu 5001 nebylo vidět na všechny rohy nově postavěné 

budovy, bylo nutno určit ještě jeden bod měřické sítě a to bod 5002. Tento bod byl 

určen rajonem z bodu 5001 a následně byl ověřen nezávislým měřením na bodě 

5002 na bod měřické sítě 5001 a na body PPBP 543, 544.  

 

4.6.2 Měření podrobných bod ů 

 

Z obou stanovisek pak byly polární metodou zaměřeny požadované 

podrobné body zaměřované novostavby. Polární metodou měřené úhly a délky 

byly ukládány do paměti stroje, aby pak mohly být vyhodnoceny.  

Ze stanoviska 5001 byly zaměřeny body 5002, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ze stanoviska 

5002 byl zaměřen bod 9 a zkontrolován bod 1. Následně byl pomocí ortogonální 

metody zaměřen bod 10 a to pomocí měřické přímky tvořené body 2 a 7.  

 

4.7 Výpočetní práce  

 

Výpočetní práce proběhly v programu Geus. Na přenos údajů do počítače 

byl použitý program SmartWorkx od firmy LEICA, kterým je možno jednoduše 

obsluhovat námi používánu totální stanici LEICA TCR605. Před samotným 

zpracováním naměřených dat byly tyto doplněny souřadnicemi bodů PPBP a 

souřadnicemi podrobných bodů parcely.  

 

Samotné výpočetní práce můžeme rozdělit na dva bloky: 

- vypočet souřadnic bodů měřické sítě 

- výpočet  souřadnic nových podrobných bodů 
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Postupnost výpočetních prací závisí od jejich návaznosti a byla zvolena 

následovně: 

- výpočet volného stanoviska 5001 za pomocí metody přechodního 

stanoviska 

- výpočet stanoviska 5002 rajonem 

- výpočet podrobných bodů č. 1- 9 pomocí polární metody 

- výpočet bodu 10 pomocí ortogonální metody 

- výpočet výměr nových a změnou dotčených parcel   

 

Na výpočetní práce byly použity údaje získané z katastru. A to PBPP:  

== 99 Prida ť body  ========================================== 

  47 0000 0543   454030.27    1150223.12           3 

      47 0000 0544   453983.39    1150265.01           3  

      47 0000 0547   453872.44    1150286.02           3 

 

A podrobné body parcely:  

      47 0195 0005   454011.26    1150248.63           3    

      47 0195 0006   454013.94    1150290.07           3 

      47 0195 0007   454034.04    1150289.13           3  

     47 1022 0001   454034.30    1150243.15           3 

  47 1022 0002   454035.45    1150289.27           3  
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4.7.1 Výpočet sou řadnic bod ů měřické sít ě a podrobných bod ů 

 

Výpočet stanoviska bod 5001 byl vykonán metodou přechodního 

stanoviska. 

4.7.2 Výpočet ze záznamu: 
== 12  Polární metoda  ============================ ========== 

      ČÍSLO BODU     DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM 

 1: 47 0000 0547    157.50  2   0.00    0.0000 101. 0244 

 2: 47 0000 0544     47.62  2   0.00   19.2226 102. 8948 

 3: 47 0000 0543     16.69  2   0.00  247.9983  91. 0278 

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

 Odchylky transf.:   Vy =      Vx =      Pxy = 

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

 1:   47 0000 0547     -0.01     -0.01      0.01 

 2:   47 0000 0544      0.00      0.01      0.02 

 3:   47 0000 0543      0.00     -0.00      0.01 

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

 St řední chyba transformace  :      0.02  Dopustná  :    0.14 

ST:          5001    454022.27    1150237.59 

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

                   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní:  

 1:  47 0000 0547    319.9036       -0.01      0.25  

 2:  47 0000 0544    319.8817        0.01      0.18  

 3:  47 0000 0543    319.8565        0.00      0.15  

--------------------------------------------------- ----------  
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4.7.3 Podrobné body:  
 
Ukázka výstupu hodnot podrobných bodů zaměřených polární metodou z volného 

stanoviska č. 5001 

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

    47 1109 5002     49.79  2   0.00   96.5426 103. 1530 

    47 1109 0001     29.82  2   0.00   90.7119 105. 6002 

    47 1109 0002     20.78  2   0.00   89.6545 105. 0058 

    47 1109 0003     20.87  2   0.00   85.0732 102. 2514 

    47 1109 0004     19.98  2   0.00   84.6900 102. 4618 

    47 1109 0005     21.22  2   0.00   69.6604 102. 1368 

    47 1109 0006     22.06  2   0.00   70.6158 102. 1410 

    47 1109 0007     22.65  2   0.00   66.6534 103. 4052 

    47 1109 0008     25.12  2   0.00   59.5423 103. 0816 

 

== 11  Polární metoda  ============================ ========== 

      ČÍSLO BODU     DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM 

ST:         5002 

 1:         5001     49.79  2   0.00    0.0000  96. 9352 

 2: 47 0000 0544      0.00  2   0.00   59.3174  98. 9202 

 3: 47 0000 0543      0.00  2   0.00  388.3430  94. 7972 

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

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

                   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní:  

 1:         5001    216.4380        -0.00      0.18  

 2: 47 0000 0544    216.4329     nem ěřeno      0.10 

 3: 47 0000 0543    216.4338     nem ěřeno      0.10 
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--------------------------------------------------- ---------- 

Výsledná orientace :  216.4348 

St ř.chyba orientace :   0.OO25     Dop.st ř.chyba :   0.0800 

 

Ukázka výstupu hodnot podrobných bodů zaměřených polární metodou  ze 

stanoviska č. 5002, které bylo určeno rajonem. 

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

    47 1109 0009     25.16  2   0.00   38.1754  99. 9304 

    47 1109 0001     20.33  2   0.00    8.5296 100. 5984 

 

4.7.4 Ortogonální metoda:  
 

Jako počátek měřické přímky byl zvolen bod 7 a konec je na bodě číslo 2. 
Při určování bodu 10 byly naměřeny hodnoty staničení 0.00 m a kolmice – 1.00 m. 
Záporné znaménko “ - “ se uvádí proto že měřený bod se nachází vlevo od 
měřické přímky. 
 

== 01  Ortogonální metoda ========================= ========== 

      ČÍSLO BODU      STANI ČENÍ      KOLMICE 

 1:  47 1109 0007         0.00          0.00 

 2:  47 1109 0002         8.00          0.00 

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

Měřená délka  =       8.00  Vypo čtená délka =       8.01 

Odchylka      =       0.01  Dopustná odch.  =       0.13 

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

    47 1109 0010         0.00         -1.00 
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4.7.5 Seznam sou řadnic výsledných  bod ů stavby: 

 

Souřadnicový systém: JTSK 

= ČÍSLO BODU ======= Y ========== X ====== Z ==TR.PR== ======= 

 47 1109 0001   454027.20   1150266.88     0.00  3 

 47 1109 0002   454025.37   1150258.07     0.00  3 

 47 1109 0003   454023.90   1150258.38     0.00  3 

 47 1109 0004   454023.71   1150257.50     0.00  3 

 47 1109 0005   454018.81   1150258.51     0.00  3 

 47 1109 0006   454019.00   1150259.39     0.00  3 

 47 1109 0007   454017.53   1150259.70     0.00  3 

 47 1109 0008   454014.31   1150261.38     0.00  3 

 47 1109 0009   454015.94   1150269.21     0.00  3 

 47 1109 0010   454017.73   1150260.68     0.00  3 

 47 1109 5001   454022.27   1150237.59     0.00  3 
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4.7.6 Výpočet vým ěr nov ě určovaných parcel 

 

Výpočet pomocí pravoúhlých souřadnic. 

 
Obr.  5 Výpočet z pravoúhlých souřadnic 

 

Výslednou výměru mnohoúhelníka dostaneme součtem výměr všech lichoběžníku 

z kterých se mnohoúhelník skládá.  

P = P122‘1‘ + P233’2’ + P344’3’ – P144’1’ 

 

2P = (x1 - x2)*(y1 + y2) + (x2 - X3)*(y2 + y3) + (x3 – x4)*(y3 + y4) - (x4 - x1)*(y4 + y1) 

 

Nebo obecně využitím L’Huillierůva  vzorce pro výpočet výměr: 

 

2P=Σxn (y n+1 – y n-1)  nebo 2P = Σyn (x n-1 – y n+1) 
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Ukázka výstupu výsledných výměr parcel na základě vypočtených souřadnic 

podrobných bodů a hraničních bodů parcely : 
--------------------------------------------------- ----------  

 Ozna čení parcely (dílu) : 1889/2   plocha:     874.69 m2  

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

 Ozna čení parcely (dílu) : 1889/3   plocha:     104.45 m2  

5 Vyhotovení geometrického plánu 

 

Pomocí programu GEUS byly naměřené hodnoty zpracovány do grafické 

a digitální podoby. Použité byly údaje ze Správy katastru, které byly vloženy do 

předepsaných tiskopisů.  

 

6 Kartografické práce 

 

Před samotném úředním ověřením geometrického plánu musí být nově 

zaměřená stavba zobrazená do katastrální mapy. Táto změna se vyhotovuje jak 

v analogové tak i v digitální formě. Při zákresu do klasické analogové mapy se 

zákres vyhotovuje tužkou za pomocí vynášecích trojúhelníků. Případně se může 

použít výtisk na nesrážlivou folií z které se vynesou body do mapy propíchnutím 

tohoto originálu. 

 

 

 



Peter Mikolaj : Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 2010                                                                                                                               35 

7 Závěr 

 

Úkolem této bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení budovy novostavby v katastrálním území Korňa. O podklady potřebné 

k vyhotovení plánu byla požádána Správa katastra v Čadci. Bylo přiděleno číslo 

ZPMZ, číslo nové parcely, soubor popisných a soubor geodetických informací. GP 

byl úředně ověřen bez dalších námitek a nově vzniklá stavba byla zaznačena do 

katastrální mapy. 

 

Geometrický plán obsahuje veškeré náležitosti dle právních norem platných na 

území Slovenskej Republiky (Zákon 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností 

a vyhlášky č. 79/1996 Z.z.) a byl ověřený na Správe katastra v Slovenskej 

Republike dne 26.6.2009. A bude sloužit pro zápis stavby do katastru nemovitosti.   
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