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Anotace 

 V mé bakalářské práci se zabývám zaměřením rodinného domu v katastrálním 

území Hněvotín, následnému zpracování naměřených dat a vyhotovení 

geometrického plánu, který slouţí jako oficiální podklad pro zápis a vyznačení 

budovy do katastru nemovitostí. 

Klíčová slova: katastrální území, katastr nemovitostí, geometrický plán, zaměření 

Annotation 

 In my bachelors work I deal with measurement of family house in cadastral 

district Hněvotín, followed by processing of measured data for creating survey sketch 

which serves as official document for entry and designation of a building into to real 

estate cadastre of Czech Republic. 

Keywords: cadastral district, real estate cadastre, survey sketch, measurement 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

BPEJ - bonitovaná půdní ekologická jednotka 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM - digitální katastrální mapa 

GP - geometrický plán 

K.Ú. - katastrální území 

KMD - katastrální mapa digitalizovaná 

KN - katastr nemovitostí 

LV - list vlastnictví 

MD - základní střední chyba délky 

MXY - základní střední souřadnicová chyba 

PBP - polohové bodové pole 

PPBP - podrobné polohové bodové pole 

SGI - soubor geodetických informací 

S-JTSK - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI - soubor popisných informací 

UP - mezní polohová chyba 

UXY - mezní rozdíl délek 

VFK - výměnný formát katastru nemovitostí 

ZPMZ - záznam podrobného měření změn 

 

Cizojazyčné zkratky 

PC - personal computer (osobní počítač) 

PPM - parts per million (výraz pro jednu miliontinu celku) 
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1 Úvod 

Pro mou bakalářskou práci jsem si vybral téma: ,,Geometrický plán pro 

vyznačení budovy v k.ú. Hněvotín", které mi bylo schváleno. 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení rodinného domu v katastrálním území Hněvotín. Zabýval jsem se 

vyzvednutím potřebných údajů na katastrálním pracovišti v Olomouci, ověřením 

geodetického základu, samotným měřením a sběrem dat v terénu a následným 

vyhodnocením těchto dat. 

Výsledkem mé bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení budovy dle náleţitostí uvedených především ve vyhlášce 26/2007 Sb, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Celý postup vyhotovení geometrického plánu jsem si rozvrhl do následujících 

kroků: 

1. Příprava podkladů a získání dokumentace 

2. Zeměměřické práce v terénu 

3. Zásady vyhotovení geometrického plánu 

4. Zpracování měřených dat a výpočetní práce 

U vyhotovování této práce jsem pouţil získané vědomosti ze studia, 

především však z praxe v geodetické firmě mého otce, kde jiţ několik let chodím na 

brigády a učím se zeměměřické činnosti. 
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2 Příprava podkladů a získání dokumentace 

Následující podkapitoly se věnují lokalitě katastrálního území Hněvotín u 

Olomouce, potřebným podkladům pro vyhotovení geometrického plánu, součinnosti 

katastrálního úřadu při vyhotovování GP a informacím o dotčených parcelách. 

2.1 Lokalita 

Obec Hněvotín se nachází přibliţně 3 kilometry jihovýchodně od krajského 

města Olomouc v Olomouckém kraji. 

V k.ú Hněvotín vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky 

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. 

Na celém katastrálním území Hněvotín je katastrální mapa vedena ve formě 

digitální katastrální mapy (DKM). 

 

- název katastrálního území: Hněvotín 

- číslo katastrálního území: 640158 

- dotčená parcela:  993/67 

 

 

obr. 1 - Ortofotomapa zájmového území se zákresem parcel KN 
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2.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Pro vyhotovení geometrického plánu jsou závaznými poklady SGI a 

SPI. Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění 

nemovitostí spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů 

dřívějších pozemkových evidencí se pouţijí jako podklady k vyjádření právních 

vztahů k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyznačeny v SGI a SPI katastru 

nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost neţ platná katastrální mapa. 

Dalšími podklady jsou zejména: 

a) záznamy podrobného měření změn 

b) údaje o bodech základního polohového bodového pole, 

zhušťovacích bodech a bodech podrobného polohového bodového pole 

c) údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie 

grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v 

katastru obsaţeny. [1] 

 

2.3 Součinnost katastrálního úřadu při vyhotovování GP 

Dle [1] cituji: ,,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, a 

b) poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady podle § 74 ve 

výměnném formátu nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě 

reprografických kopií." 

Pro vyhotovení GP bylo v mém případě přiděleno číslo záznamu 

podrobného měření změn 793 a nové parcelní číslo stavební parcely st.629 

V k.ú. Hněvotín je katastrální mapa vedena v podobě DKM, proto bylo 

na katastrálním pracovišti v Olomouci poţádáno o výřez okolí dotčené parcely 

katastru nemovitostí 993/67. 

Katastrálním úřadem v Olomouci byl poskytnut digitální soubor ve 

výměnném formátu VFK, ze kterého byly následně importovány souřadnice 

bodů potřebné pro zpracování naměřených dat a vyhotovení GP.  Ze souboru 

VFK byla také načtena kresba pomocí zpracovatelského programu Geus 15.0. 



Martin Eichler: GP pro vyznačení budovy v k.ú. Hněvotín 

 

 4 

 

2.4 Informace o dotčených parcelách 

Pro vyhotovení geometrického plánu je napřed potřebné znát popisné 

informace o dotčených parcelách. V mém případě se jednalo pouze o jednu 

dotčenou parcelu 993/67. 

Mezi tyto informace patří především číslo parcely, na jakém mapovém 

listu se daná parcela nachází, v kterém katastrálním území se dané parcely 

nacházejí s očíslováním daného k.ú., dále sem patří číslo listu vlastnictví (LV), 

typ dané parcely, kvalita (kód) určení výměry, druh pozemku. 

V informacích o parcele je také uvedeno jméno, příjmení a adresa 

vlastníka parcely, způsob ochrany nemovitosti, seznam BPEJ a také omezení 

vlastnických práv a další informace. 

Pro získání základních aktuálních informací o parcele jsem pouţil 

webových stránek ČÚZK http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

 

obr. 2 - vyhledání parcely pomocí nahlížení do katastru nemovitostí 

 
 

Dle [1] cituji: ,,Výpis z katastru nemovitostí obsahuje údaje listu 

vlastnictví, který se zakládá v katastrálním území vţdy jeden pro skupinu 

nemovitostí nebo jednotek, ke kterým jsou evidovány shodné údaje podle § 11 

odst. 2. Dále obsahuje údaje o nemovitostech a jednotkách, pro které je tento 

list vlastnictví zaloţen, včetně údajů o právních vztazích a dalších právech, o 

poznámkách, omezeních a údajů souvisejících s právy k nemovitostem a k 

jednotkám a další údaje podle § 12. List vlastnictví se člení na záhlaví a části A, 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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B, B1, C, D, E, F. V záhlaví jsou uvedeny údaje o datu, hodině a minutě, ke 

kterým výpis z katastru nemovitostí prokazuje stav evidovaný v katastru, údaje 

o okresu, obci a katastrálním území, číslo listu vlastnictví a informace o druhu 

číslování parcel." 
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3 Zeměměřické práce v terénu 

V této kapitole se zabývám měřickými postupy od rekognoskace terénu, 

geometrickému základu měření, samotného měření a sběru dat v terénu a část je 

také věnovaná pouţitým metodám měření a pomůckám. 

3.1 Rekognoskace terénu 

Jedná se o jednu z důleţitých činností v oboru zeměměřictví a zpravidla 

předchází veškerým pracím v terénu nebo ní práce v terénu začínají. Jinými slovy by 

se dala rekognoskace vyjádřit jako porozhlédnutí se po měřené lokalitě, její 

zhodnocení, volba vhodné metody měření a volba pomocných měřičských bodů. 

Vhodným pomocníkem při rekognoskaci je kopie katastrální mapy nebo jako 

v mém případě výřez okolí parcely z listu DKM. Je tedy potřeba vědět kam vlastně 

jedu měřit a co. Jde tedy o ověřování místních vztahů za účelem naleznutí 

identických bodů, které můţeme po zaměření pouţít pro výpočty. Porovnáváme tedy 

mapu se skutečným stavem, aby bylo jednoznačně určeno na jaké body jsem měřil. 

Výsledkem rekognoskace by tedy měly být body, na které budu chtít 

orientovat, a kde si zvolím pomocné měřičské body (stanoviska) tak, abych dobře 

viděl na orientační body a místo dotčené změnou. 

 

3.2 Geometrický základ měření 

Dle [1] cituji: ,,Geometrickým základem podrobného měření jsou 

a) body polohového bodového pole, popřípadě pomocné měřické body, v 

případě pouţití technologie globálního polohového systému (dále jen "GPS") také 

body referenční sítě permanentních stanic, 

b) v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body, charakterizované 

kódem kvality 3, se souřadnicemi v S-JTSK nebo výjimečně v místním 

souřadnicovém systému, nejedná-li se o stanovené prostory, nelze-li postupovat 

podle písmene a) nebo je-li to vzhledem k napojení změny na stávající stav 

katastrální mapy a její rozsah účelnější a vhodnější. 
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Za identické body se volí body v okolí změny, zejména 

a) trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích 

katastrálních území nebo na hranicích pozemků, přednostně jsou-li na styku tří nebo 

více takových hranic 

b) lomové body na obvodu budov, popřípadě body na jiných trvalých 

předmětech obsahu katastrální mapy, lze-li předpokládat, ţe se jejich původní poloha 

nezměnila." 

3.3 Postup měření a sběr dat v terénu 

Z rekognoskace terénu a rozmístění bodů geometrického základu bylo 

usouzeno, ţe novostavbu rodinného domu v k.ú. Hněvotín bude nejvhodnější zaměřit 

polární metodou. 

Pro zaměřené podrobných bodů novostavby jsem zvolil přechodné měřické 

stanovisko 4001 a rajón 4002. Z přechodného měřického stanoviska byly zaměřeny 

body geodetického základu 3403-61, 462-546 a 724-12. Dále z něj byl také zaměřen 

rajón a podrobné body 1 aţ 5 z přední strany domu. 

Následně se měřilo z rajónu 4002 a orientovalo se na pomocné měřické 

stanovisko 4001 a podrobné body 793-4 a 793-5. Dále byly zaměřeny podrobné 

body 6 aţ 8. Měřické práce v terénu byly zakončeny kontrolními oměrnými mírami. 

3.4 Použité přístroje a pomůcky 

V této kapitole se věnuji přístrojovému vybavení pouţitému ke sběru dat a 

samotnému měření v terénu. Pro mé měření byla pouţita elektronická totální stanice 

propojená se zápisníkem psion a na kontrolní oměrné míry bylo pouţito 

komparované plastové pásmo. 

3.4.1 Elektronická totální stanice GTS-300 

Elektronická totální stanice je vhodná pro rychlý sběr dat, vytyčování hranic 

pozemků, kontroly svislosti apod. Vyniká vysokou přesností měřených úhlů 1" a 

umoţňuje měření délek aţ do vzdálenosti 2700m s přesností ±(2mm+2ppm). Měření 

délky trvá v normálním reţimu 2 sekundy. 

Teleskop totální stanice je vybaven vysokým optickým zoomem a při dobré 

viditelnosti lze vidět aţ 40km daleko. Při standardních atmosférických podmínkách je 

dohled cca 20km. 
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obr. 3 - Elektronická totální stanice Topcon GTS-300 

 

Pro snadnější ukládání s více moţnostmi jsem při měřeních propojoval 

totální stanici se zápisníkem psion vybaveným klávesnicí. 

 

 



Martin Eichler: GP pro vyznačení budovy v k.ú. Hněvotín 

 

 9 

 

obr. 4 - propojení totální stanice GTS-300 se zápisníkem psion 

 

3.4.2 Zápisník psion teklogix workabout MX1 

Zápisník psion je důmyslné zařízení často pouţívané v různých odvětvích 

průmyslu, především ve skladech a velkých provozech, ale své uplatnění má i v 

oboru zeměměřictví. Jednotlivá pouţití se liší pouze nahraným softwarem v psionu. 

Aplikace zahrnovala moţnosti zaloţení několika zakázek, procházení 

naměřenými údaji, především praktická byla moţnost přesného popisu měřených 

bodů včetně úplných čísel bodu a jejich kódů pro přehlednost zápisníku. 

Data ze zápisníku psion se exportovala pomocí speciálního softwaru 

dodávaného se zápisníkem přímo do PC za pomoci kabelu přes sériový port. 
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obr. 5 - Psion teklogix workabout MX1 

 

3.4.3 Plastové pásmo 50m 

Plastové pásmo je vyrobené ze skelného vlákna a kryt z pevného polyamidu 

odolného vůči úderům a zlomu. Velmi praktické přenášení a snadné navíjení pomocí 

kličky. Jedinou nevýhodou je nutnost utření pouţité délky pásma při dešti jinak hrozí 

zanesení vnitřního ústrojí pásma tím zhoršení navíjení nebo zaseknutí mechanismu. 

 

 

obr. 6 - Plastové pásmo 50m 
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4 Vyhotovení geometrického plánu 

4.1 Druhy geometrických plánu 

Geometrický plán je mnoho druhů a vyhotovuje se pro: 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky 

b) rozdělení pozemku 

c) změnu hranice pozemku 

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru 

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, ţe jejich 

výsledky nejsou vyuţity pro obnovu katastrálního operátu 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují 

v terénu 

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

Pokud zasahuje předmět měření znázorněný na geometrickém plánu do více 

katastrálních území, vyhotoví se samostatný geometrický plán pro kaţdé katastrální 

území, není-li s katastrálním úřadem dohodnuto jinak. 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a 

jiných listin ke změnám podle odstavce 1 a spolu se záznamem podrobného měření 

změn je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a v 

souboru popisných informací. [1] 

 

4.2 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně 

a má následující náleţitosti: 

a) popisové pole 

b) grafické znázornění 
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c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

d) seznam souřadnic 

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

parcelám nového stavu [1] 

4.2.1 Popisové pole 

Umístění popisového pole je vţdy ve spodní části základního formátu 

geometrického plánu a v pravém dolním rohu GP většího formátu. V popisovém poli 

se uvádí : 

a) účel geometrického plánu, 

b) číslo geometrického plánu sloţené z čísla ZPMZ, čísla podle evidence 

zakázek vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu, 

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

pobytu fyzické osoby (popřípadě adresa bydliště, nemá-li trvalý pobyt 

na území České republiky), nebo obchodní jméno a adresa sídla 

podnikání podnikatele - fyzické nebo právnické osoby, 

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) údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu. 

V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se 

místo čísla mapového listu uvádí DKM nebo KMD. [1] 

 

 

obr. 7 - vzor popisového pole GP 
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4.2.2 Grafické znázornění 

Vychází z aktuálního stavu katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve 

vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost popisu, včetně malých 

dílů parcel a jejich označení. Pouţívají se platné mapové značky dle přílohy 

vyhlášky. 

Rozsah grafického znázornění se volí tak, aby byla dostatečně zřejmá 

souvislost změny s jejím okolím.Kontrolní body, které jsou od změny značně 

vzdáleny, mohou být znázorněny schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o 

jejich totoţnosti. [1] 

 

 

obr. 8 - vzor grafického znázornění 

4.2.3 Výkaz dosavadního a nového stavu 

Obsahuje údaje stanovené tiskopisem Úřadu. V dosavadním stavu se 

uvedou příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a způsobu vyuţití pozemku, 

typu stavby a způsobu vyuţití stavby se uvedou v novém stavu podle skutečnosti v 

terénu, přičemţ se uţijí jejich zkrácené názvy. 
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V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově 

oddělovaným parcelám přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, 

výměrách a označení dílů parcel podle evidence právních vztahů, které budou 

podkladem pro sepsání listin. 

Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, uvede se ve sloupci 

označení dílu slovo „celá“. Odděluje-li se z jedné parcely více dílů, které se v novém 

stavu slučují do jedné parcely, uvede se ve výkazu dosavadního a nového stavu jen 

součet jejich výměr. [1] 

 

 

obr. 9 - hlavička výkazu dosavadního a nového stavu 

4.2.4 Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic obsahuje: 

a) souřadnice bodů nové hranice 

b) souřadnice kontrolních bodů 

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

X a kód kvality. U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených v 

předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo 

čísla zkrácená. Obsahující na prvém místě číslo příslušného záznamu podrobného 

měření změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se vynechají 

počáteční nuly). 

Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí se v místním systému. Druh 

systému se uvede u nadpisu „Seznam souřadnic". 

Seznam se umístí na vhodné volné místo GP poblíţ grafického znázornění 

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

sloupcem se stručnou poznámkou (popisující typ stabilizace apod.) [1] 
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obr. 10 - hlavička seznamu souřadnic S-JTSK 

4.2.5 Výkaz údajů BPEJ k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, popřípadě podle 

zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušejícího k tomuto 

kódu. 

Pokud je díl parcely katastru nebo parcely zjednodušené evidence v novém 

stavu porovnání se stavem evidence právních vztahů v geometrickém plánu dělen 

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

kódu BPEJ. 

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) se 

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

údaje o BPEJ v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z podkladů uloţených u 

katastrálního úřadu lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit. [1] 

 

 

obr. 11 - hlavička výkazu údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

 

4.3 Ověření geometrického plánu 

Dle [1] cituji: ,,Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v 

popisovém poli geometrického plánu, a to na všech stejnopisech. 

Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje 

pod otisk razítka ověřovatele." 
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4.4 Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

Dle [1] cituji: ,,O potvrzení geometrického plánu poţádá písemně ověřovatel 

katastrální úřad na tiskopisu Úřadu nebo na tiskovém výstupu z počítače, který je 

obsahově shodný a úpravou přiměřený tiskopisu Úřadu. Ţádost můţe obsahovat i 

zmocnění pro jinou fyzickou osobu k projednání případných vad v geometrickém 

plánu s katastrálním úřadem a k převzetí geometrického plánu zpět. Přílohou ţádosti 

o potvrzení geometrického plánu jsou nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a 

záznam podrobného měření změn. 

Před potvrzením geometrického plánu katastrální úřad zkontroluje, zda 

geometrický plán je vyhotoven pro některý z účelů podle § 73 odst. 1 a zda nemá jiné 

vady podle § 72 odst. 2. 

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

při přezkoumání podle odstavce 2 a je-li v souladu s údaji záznamu podrobného 

měření změn. Souhlas s očíslováním parcel katastrální úřad potvrdí na všech 

předloţených stejnopisech geometrického plánu, a to nejpozději do 10 pracovních 

dnů ode dne podání ţádosti o potvrzení geometrického plánu, pokud není s 

ověřovatelem dohodnuto jinak. Údaje o potvrzení geometrického plánu obsahují číslo 

řízení, datum, jméno, případně jména, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného 

potvrzováním geometrických plánů a otisk razítka katastrálního úřadu se státním 

znakem. Jeden stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného měření změn 

se ponechá na katastrálním úřadu pro další vyuţití, ostatní stejnopisy geometrického 

plánu se vrátí ověřovateli. 

Geometrický plán, u kterého byly zjištěny vady, katastrální úřad nepotvrdí a 

geometrický plán se záznamem podrobného měření změn vrátí ověřovateli s 

písemným odůvodněním. Ţádost o potvrzení opraveného geometrického plánu se 

povaţuje za novou ţádost. Při opakovaném předkládání geometrického plánu se 

závaţnými vadami oznámí katastrální úřad takové zjištění místně příslušnému 

inspektorátu. Za vadu se nepovaţuje, došlo-li v době po předloţení geometrického 

plánu k potvrzení ke změnám výměr parcel v důsledku vedení katastru. Takové 

nesoulady, pokud tím zřetelnost a srozumitelnost geometrického plánu neutrpí, 

opraví ověřovatel, přičemţ na vhodném místě všech stejnopisů geometrického plánu, 

popřípadě ve zvláštní příloze pevně spojené s geometrickým plánem, a v záznamu 

podrobného měření změn uvede upozornění na tyto opravy, které ověří 
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předepsaným způsobem. Za vadu se rovněţ nepovaţuje chyba, která je způsobena 

nesprávnými údaji katastru poskytnutými vyhotoviteli geometrického plánu, jejichţ 

nesprávnost nemohl vyhotovitel geometrického plánu rozpoznat. Tyto chybné údaje 

geometrického plánu se uvedou do souladu s údaji katastru z úřední moci při zápisu, 

pokud s ověřovatelem není dohodnut jiný způsob nápravy." 
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5 Zpracování měřených dat a výpočetní práce 

Poloha podrobných bodů se určuje z bodů geometrického základu a z 

podrobných bodů určených v předchozích ZPMZ 

a) ve stanovených prostorech souřadnicemi v S-JTSK s kódem kvality 3, 

b) v ostatních prostorech souřadnicemi v S-JTSK s kódem kvality 3, 

popřípadě pravoúhlými souřadnicemi v místním systému. 

Souřadnice bodů se uvádějí v metrech na dvě desetinná místa. Vypočtené 

souřadnice bodů se zaokrouhlují tak, ţe je-li jejich hodnota na dalším neuváděném 

desetinném místě rovna 5 nebo větší, zaokrouhlí se výsledek výpočtu nahoru. [1] 

5.1 Použitý výpočetní software 

Tato kapitola se věnuje programovému vybavení počítače, které bylo pouţito 

pro zpracování naměřených dat v terénu a pro kresbu a tisk popisových polí a 

dalších formulářů. 

5.1.1 Geus v 15.0 

Geodetický program určen ke geodetickým výpočtům. Umoţňuje řešení 

všech základních geodetických metod. Program je vybaven grafickým modulem, 

který umoţňuje jednoduché prohlíţení a kreslení grafiky, tvorbu geometrických 

plánů, tvorbu výměnného formátu katastru nemovitostí, ve formátu pouţívaném 

katastrálními úřady. 

5.1.2 Geometr v 15.5 

Program určený pro sestavování formulářů, které přikládáme ke 

geometrickému plánu. Umoţňuje tvorbu popisových polí GP a ZPMZ, výkaz 

dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, výkaz BPEJ k parcelám 

nového stavu a výpočet výměr parcel (dílů) včetně sestavování parcel z dílů. 

5.2 Zpracování naměřených dat 

Začal jsem exportem naměřených dat ze zápisníku Psion do PC. 

Následovalo upravení zápisníku v textovém editoru a jeho doplnění o celá čísla 

bodů.  
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Pokračoval jsem importem bodů PBP a PPBP z výměnného souboru 

katastru nemovitostí, na které jsem při měření orientoval, do seznamu souřadnic 

výpočetního geodetického programu Geus v 15.0. Import z výměnného souboru KN 

umoţňuje i načtení kresby do grafiky z tohoto souboru. 

Následně jsem pomocí polární metody spočítal přechodné měřické 

stanovisko 4001 s orientacemi na trigonometrický bod 4030-61 a podrobné body 

462-546 a 724-12. 

 

 

obr. 12 - orientace na trigonometrický bod 3403-61 

 

 

obr. 13 - orientace na podrobný bod 462-546 
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obr. 14 - dočasně stabilizovaný přechodný měřičský bod 4001 

 

 Jakmile jsem vypočetl souřadnice měřičského bodu 4001 vypočetl jsem 

polární metodou dávkou další přechodné měřičské stanovisko 4002 a podrobné body 

1 aţ 8 (lomové body zaměřovaného rodinného domu). 

 

 

obr. 15 - dočasně stabilizovaný přechodný měřičský bod 4002 

 

Na následujících obrázcích (obr. 16 a obr. 17) jsou označeny jednotlivé 

podrobné body dle postupu jejich zaměření. 
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obr. 16 - podrobné body 1-5 

 

 

obr. 17 - podrobné body 4-8 
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Dalším krokem bylo vyhotovení kontrolních oměrných měr jednak 

geodetického základu, ale i nových podrobných bodů. 

Následoval výpočet výměr parcel. Ţádné díly v případě mého geometrického 

plánu nebyly. Spočetl jsem tedy výměry původní parcely 993/67, nové parcely 

993/67 a stavební parcely 629 pomocí funkce programu Geus v 15.0 "výměra 

automaticky" a poté provedl 2. kontrolní výpočet výměr. 

 

5.3 Charakteristiky přesnosti 

Přesnost určení souřadnic x,y podrobných bodů pollohopisu je střední  

souřadnicová chyba mxy, která se vztahuje k  nejbliţším  bodům polohového 

bodového pole. Souřadnice podrobných bodů  polohopisu se určují s přesností, která 

je dána základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14m. Charakteristikou 

relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední chyba délky md.  

Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední 

souřadnicové chyby mxy. Mezní rozdíl délky uxy se stanoví dvojnásobkem základní 

střední chyby délky md. 

Mezní polohová chyba up je dána vztahem 𝑢𝑝 =  2.𝑢𝑥𝑦  

Posouzení dosaţené přesnosti určení souřadnic nově určovaného nebo 

ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu se provádí pomocí: 

a) oměrných  měr  nebo kontrolního měření délek přímých spojnic jiných   

vybraných   dvojic   podobných  bodů  a  jejich  porovnání  s  délkami,   

vypočtenými ze souřadnic nebo 

b) nezávislého kontrolního určení souřadnic podrobného bodu 

polohopisu   a jejich porovnání s prvotně určenými souřadnicemi. 

Základní střední chyba délky md je dána vztahem 𝑚𝑑 = 𝑘.
𝑑+12

𝑑+20
, kde d je větší 

z porovnávaných délek v metrech a k se vypočte jako  2 násobek základní střední 

souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu s niţší přesností." 

Kód kvality podrobných bodů určených geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami se stanoví podle hodnoty výběrové střední 

souřadnicové chyby v závislosti na základní střední souřadnicové chybě mxy.[1] 
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tab. 1 - kódy kvality a střední souřadnicové chyby 

Kód kvality Základní střední souřadnicová chyba mxy 

3 0,14 m 

4 0,25 m 

5 0,50 m 

5.4 Záznam podrobného měření změn 

Dle [1] cituji: ,,Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je 

podkladem: 

a) pro vyhotovení geometrického plánu, 

b) pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a v 

souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění 

hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla (například určení hranice 

chráněného území nebo jeho ochranného pásma) 

c) pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

 

Ověření záznamu podrobného měření změn vyznačí ověřovatel 

předepsaným způsobem v pravém dolním rohu první strany záznamu podrobného 

měření změn a v pravém dolním rohu poslední strany jeho částí. 

Pokud se části nebo přílohy skládají z více listů nebo archů, musí být spojeny 

obdobně" 
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5.5 Náležitosti záznamu podrobného měření změn 

5.5.1 Popisové pole 

 
obr. 18 - vzor popisového pole ZPMZ 

 

Dle [1] cituji: ,,Věcné a formální náleţitosti popisového pole jsou vymezeny 

tiskopisem Úřadu. 

Pod popisovým polem se uvádí: 

a) text: "S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo 

změněných hranic byl v terénu seznámen:". Za textem se uvede 

jméno a příjmení osoby, která byla seznámena s průběhem a 

označením hranic pozemků, místo (název obce) a datum seznámení s 

průběhem a označením hranic pozemků, 

b) seznam příloh 

c) případné upozornění na návrh opravy geometrického a polohového 

určení pozemku nebo změny výměry. 

 

Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v 

jedné číselné řadě v rozsahu 0001 aţ 9999." 

5.5.2 Náčrt 

Náčrt má formální náleţitosti grafického znázornění geometrického plánu. 

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

případné reprodukci a obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických 

bodů, měřické sítě, dosavadního a nového stavu polohopisu, způsob označení 
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lomových bodů hranic, dále čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů a mapové 

značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení a oplocení a oměrné a jiné kontrolní 

míry, popřípadě další související údaje obsahu katastru. 

Není na závadu, jsou-li v náčrtu zobrazeny skutečnosti nad rámec 

stanoveného obsahu a je-li významnější obsah zvýrazněn (například měřická síť 

červeně, budovy šrafováním), nesmí tím však být zhoršena čitelnost nebo 

reprodukovatelnost náčrtu. U budov dotčených změnou se uvádí číslo popisné nebo 

evidenční, je-li takové číslo přiděleno, tak, ţe se umístí podél té strany budovy, kde je 

vchod. 

Číslo bodu, jehoţ poloha byla určena z výsledků měření dokumentovaných v 

předchozím záznamu podrobného měření změn, obsahuje na prvém místě číslo 

tohoto záznamu podrobného měření změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla 

bodu (u obou čísel se vynechají počáteční nuly) 

V náčrtu se uţijí mapové značky uvedené u geometrického plánu. 

Náčrt má formát A4 a v případě většího formátu (při měření většího rozsahu) 

se skládá do uvedeného formátu tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho 

příslušnosti k záznamu podrobného měření změn nebo, má-li náčrt více 

samostatných částí neţ 3, uvede se na první z nich také jednoduchý přehled jejich 

kladu.[1] 

Náčrt tedy je závaznou součástí ZPMZ a vyhotovuje se ve vhodném měřítku, 

zpravidla v menším měřítku neţ je samotný geometrický plán z důvodu jeho 

přehlednosti. V intravilánu je nutné téměř vţdy pouţít menší měřítko vzhledem k 

docela časté a husté zástavbě, naopak v extravilánu není potřeba pouţívat menší 

měřítko téměř nikdy, protoţe se zpravidla jedná o velké pozemky, řídkou zástavbu a 

méně husté bodové pole, Dalším důvodem je také větší mnoţství informací, které 

obsahuje. Jedná se především o oměrné míry na body, na které se orientovalo, šrafy 

budov, čísla bodů geometrického základu, pomocné měřičské body atd.   
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obr. 19 - vzor náčrtu ZPMZ 

5.5.3 Zápisník 

Dle [1] cituji: ,,Zápisník obsahuje: 

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

nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu 

b) změřené  údaje  pro  ověření  polohy  bodů  geometrického základu a 

identických bodů 

c) další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů." 

 

Zápisník tedy je nedílnou součástí ZPMZ a obsahuje naměřená data v 

terénu. V dnešní době poměrně častého pouţití elektronických totálních stanic se 

jednoduše získá exportem dat ze zápisníku a v PC jde zobrazit jako textový soubor. 

V mém případě jsem zápisník získal exportem dat ze zápisníku Psion. Tento 

vytvořený soubor má tvar strukturovaného textového dokumentu ve formátu *.odb a 

obsahuje lokalitu, datum a čas měření, prvních 8 čísel z celého čísla bodu (tzn. číslo 

k.ú a přidělené číslo ZPMZ. Po hlavičce zápisníku následují čísla bodů, na které jsem 

orientoval, vodorovné vzdálenosti, výška cíle, horizontální úhel, vertikální úhel a 

poznámka, do které lze pro usnadnění psát na co jsem cílil (např. rd - roh domu, kost 

- kostel atd.). Jednotlivá stanoviska jsou ukončena lomítkem ,,/".  
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obr. 20 - ukázka zápisníku 

5.5.4 Protokol o výpočtech 

Dle [1] cituji: ,,Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje: 

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů 

polohopisu katastrální mapy pouţitých pro výpočet souřadnic nových 

podrobných bodů a výměr, 

b) údaje o pouţitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání 

dosaţených  výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

c) vytyčovací   prvky   nebo   seznam   souřadnic  bodů,  vypočtených   

transformací z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

e) výpočet číselně určených výměr, 

f) seznam souřadnic nově určených bodů, 

g) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 
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Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje: 

a) úplné číslo bodu, 

b) souřadnice obrazu v pořadí Y,X, 

c) souřadnice polohy v pořadí Y,X, 

d) kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a 

polohového určení, 

e) případnou poznámku. 

U pomocných bodů a dalších v terénu zaměřených bodů, které nebudou v 

novém stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se neuvádí souřadnice 

obrazu a kód kvality." 

 

Protokol o výpočtech tedy obsahuje kompletní výpočty, které byli pouţity pro 

vyhotovení ZPMZ. Jedná se vlastně o podrobné popsání veškerých úkonů a 

pouţitých metod, kterých bylo vyuţito v mém případě pro vyhotovení geometrického 

plánu pro vyznačení budovy v k.ú. Hněvotín. 

Protokol musí být upravený, nesmí obsahovat chyby a měl by mít logickou 

návaznost jednotlivých kroků, aby bylo zřejmé, kterou metodu jsme pouţili a co bylo 

jejím výsledkem. 

Struktura mého protokolu je následující: 

a) Hlavička protokolu - obsahuje název k.ú., číslo zakázky, název firmy a 

adresu, kde byla zakázka uloţena 

b) seznam souřadnic výchozích bodů - musí být jasné, z kterých bodů 

jsem vycházel pro měření a výpočty (geometrický základ), Seznam 

souřadnic má tvar číslo bodu, souřadnice Y, souřadnice X, souřadnice 

Z, kód kvality určení bodu a poznámka 

c) zápisník naměřených dat (popsán v předcházející kapitole 5.5.3) 

d) Polární metoda - kód metody je 1 a tato metoda se pouţívá dnes 

velice často (dříve se pouţívala spíše ortogonální metoda). Obsahuje 

čísla bodů orientace, odchylky transformace, třídu přesnosti (kód 

kvality) určovaného pomocného měřičského bodu 4001 a jeho 

souřadnice. Následuje příloha polární metody s rozdílem délek, mezní 

odchylkou a výslednou orientací, střední chybou výsledné orientace a 

mezní střední chybou. Obsahuje také zavedené zkreslení délek. Na 

katastrálním úřadě v Olomouci vyţadují v protokolu o výpočtech 
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kontrolní určení bodů orientací (kontrolní výpočet). Následují 

naměřené hodnoty délek a úhlů pro podrobné body a jsou uvedeny i 

vypočtené souřadnice. 

e) Kontrolní oměrné - kód metody je 9 a struktura zápisu je dvojice bodů 

mezi, kterými byla provedena kontrolní oměrná míra. Dále je uvedena 

vypočtená délka, měřená délka, odchylka a mezní odchylka. 

Následuje test dle katastrální vyhlášky. 

f) Výměry - kód metody 95 a struktura výpočtu výměr zahrnuje jednotlivé 

body a postupný výpočet celkové výměry. Ve výpočtu jsou uvedeny 

souřadnice jednotlivých bodů a jejich kódy kvality (třídy přesnosti). 

Pod čarou je následně uvedena celková výměra a označení parcely 

(dílu). Ve výměrách je nutný 2. nezávislý výpočet. 

g) Seznam souřadnic (nových bodů) - náleţitosti jsou uvedeny v druhé 

citaci této kapitoly 

 

 

obr. 21 - ukázka seznamu souřadnic S-JTSK 
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5.5.5 Výpočet výměr parcel a dílů 

Výměry nových a změněných parcel a jejich dílů se určují následujícími 

způsoby: 

a) ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a 

souřadnic lomových bodů, které jsou vloţenými body na přímých 

hranicích, bez ohledu na jejich kód kvality; způsob určení výměry se 

označí kódem 2, 

b) jiným číselným způsobem, tj. z přímo měřených měr nebo ze 

souřadnic v místním systému; způsob určení výměry se označí kódem 

1, 

c) ze souřadnic lomových bodů, z nichţ nejméně jeden lomový bod, 

který není vloţeným bodem na přímé hranici, má souřadnici s kódem 

kvality 5 aţ 8; způsob určení výměry se označí kódem 0, nebo 

Graficky: 

a) planimetrováním, 

b) výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo 

c) výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu 

parcely odměřených na mapě, s přihlédnutím k plošné deformaci 

mapového listu; způsob určení výměry se označí kódem 0 

Přednost se dává způsobu určení výměry v uvedeném pořadí. 

Pro výpočet výměr platí stejné zásady zaokrouhlování jako u souřadnic. 

Oddělovanou část pozemku nelze označit parcelním číslem, pokud by výměra takové 

parcely měla být menší neţ 0,50 m2. Vzniklý díl se v geometrickém plánu označí 

písmenem malé abecedy a jeho výměra se uvede v m2 na dvě desetinná místa. 

Výměry částí parcel, ke kterým se vztahuje věcné břemeno, se neurčují. [1] 

 

Dle [1] cituji: ,,Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje: 

a) číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, 

pokud se nezhotovuje geometrický plán, a označení listu katastrální 

mapy, 

b) sestavení  výměr  parcel,  dílů  a  výpočetních  skupin  s  jejich 

vyrovnáním a kódem způsobu výpočtu, 
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c) podle  potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením   

druhu dřívější pozemkové evidence 

d) případný  rozdíl  při  výpočtu  jednotlivých  výpočetních  skupin s   

uvedením jeho velikosti a příčiny a 

e) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala." 

 

 

obr. 22 - Hlavička Výpočtu výměr parcel a dílů 

 

5.5.6 Návrh zobrazení změny 

Dle [1] cituji: ,,Návrh zobrazení změny má vţdy elektronickou formu a tvoří jej    

změnová data ve výměnném formátu (*.VFK). 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 zobrazení změny jsou i identické body se souřadnicemi 

polohy a obrazu pouţitými pro přiřazení změny podle identických prvků. 
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6 Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo zaměření novostavby rodinného domu v 

k.ú. Hněvotín a vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy. Cílem bylo 

prověřit odbornou způsobilost, samostatnost a schopnost vyuţít znalosti z praxe a 

vědomosti získané během studia. 

Samotné měření, vyzvednutí potřebných podkladů, přidělení čísla ZPMZ, 

číslo nové parcely proběhlo jiţ v roce 2010. Geometrický plán byl úředně ověřen bez 

dalších námitek a budova novostavby byla zaznačena do katastrální mapy. 

Při měření a získávání dat v terénu jsem se drţel platných předpisů. Všechny 

nově zaměřené podrobné body splňují třídu přesnosti 3. Vyhotovený geometrický 

plán a záznam podrobného měření změn se všemi přílohami odpovídají náleţitostmi 

a přesností právním předpisů. 
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