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Anotace:  Bakalářská práce se zabývá zaměřením budovy v k.ú. Moravská Ostrava 

a následně vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení budovy do katastru 

nemovitostí. 

 

 

Summary: This bachelor work solves the building metering in catastral district 

Moravská Ostrava and then processing of the survey sketch for the designation of the 

building to catastral district.  
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Seznam zkratek 

BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

GNSS – globální navigační satelitní systém 

GP – geometrický plán 

KM – katastrální mapa 

KN – katastr nemovitostí 

KO -  katastrální operát 

Kód kv. – kód kvality  

KP – katastrální pracoviště  

k.ú. – katastrální území 

ML - mapový list 

PBP – polohové bodové pole 

p.č. – parcelní číslo 

PPBP - podrobné polohové bodové pole 

SGI- soubor geodetických informací 

S-JTSK – státní jednotná trigonometrická síť katastrální 

SPI – soubor popisných informací 

TB – trigonometrický bod 

vfk – výměnný formát katastru  

ZhB – zhušťovací bod 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 

Zadáním bakalářské práce bylo vyhotovit geometrický plán pro vyznačení budovy 

v katastrálním území Moravská Ostrava. V teoretické části se bakalářská práce bude 

zabývat popisem a strukturou geometrického plánu. Praktická část se bude věnovat 

zaměření budovy, zpracování dat a vyhotovení geometrického plánu.  

V SGI katastrálního operátu pro katastrální území Moravská Ostrava je závazným 

státním mapovým dílem katastrální mapa analogová. Správu katastru nemovitostí ČR 

v katastrálním území Moravská Ostrava provádí Katastrální úřad pro Moravskoslezský 

kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. Mapa je vyhotovená podle Instrukce A.  

Vyhotovení GP bude sloužit jako podklad pro vyhotovení listin k převodu části 

parcely s parcelním číslem 718/20.  
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3 Pojmy 

Budova – nadzemní stavba, která je prostorově soustředěná a na venek uzavřená 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. 

Evidenční číslo – označuje budovy a objekty, které slouží k prozatímnímu nebo 

občasnému bydlení (zahradní domky, chaty). 

Geometrické určení – určení tvaru a rozměru nemovitosti a katastrálního území, 

vymezený jejich hranicemi.  

Katastr nemovitostí – ucelený, průběžně aktualizovaný informační systém o 

předmětech katastru a právních vztazích k nemovitostem. 

Katastrální pracoviště – nachází se v každém okrese a spadá pod katastrální úřad. 

Katastrální úřad – nachází se v každém kraji, vykonává státní správu KN ČR, 

schvaluje změny pomístního a místního názvosloví apod. 

Katastrální území – technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a 

v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. 

Nemovitost – pozemek a stavba spojená se zemí pevným základem.  

Parcela - pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální 

mapě a označen parcelním číslem. 

Parcelní číslo – číslo označující parcelu, pod tímto číslem lze zjistit více informací 

o dané parcele v KN. 

Polohové určení – určení polohy nemovitosti a katastrálního území ve vztahu 

k ostatním nemovitostem a katastrálním územím. 

Popisné číslo - číslo, kterým je v obci označena každá samostatná budova (soubor 

budov) trvalého charakteru (obytná, provozní, obchodní), která je oddělená od jiné budovy.  

Pozemek – část zemského povrchu oddělená od sousedních částí svou hranicí 

územní správní jednotky, katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí druhu pozemku.  
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4 Geometrický plán  

 Je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a nedílnou součástí všech 

listin, podle nichž má být provedena změna v SGI a SPI. 

 Musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným předpisům a 

opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel. 

 GP se vyhotovuje v takovém měřítku, aby byl zcela čitelný a přehledný.  

 GP obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně GP.                 [6] 

4.1 Historie Geometrického plánu 

Roku 1785 za vlády Josefa II. byl vydán patent o vybudování pozemkového 

katastru, který sloužil ke zdanění pozemků rustikálních i dominikálních a stal se tak 

podkladem pro první mapování v naší zemi. Náčrty vedli vojenští inženýři a od roku 1789 

vešlo v platnost první úplné katastrální mapování. 

O pár let později, za vlády Františka I., pozvolně probíhaly rozsáhlé přípravy a 

následně vznikl stabilní katastr. V té době proběhlo rozsáhlé katastrální mapování, které se 

stalo podkladem pro dnešní měření a katastr nemovitostí. Bylo třeba uvést menší změny 

v měření, tak aby tomu porozuměla i veřejnost, a proto vznikl geometrický plán, pomocí 

kterého lze jednoznačně určit geometrické, polohové a rozměrové změny údajů. Od svých 

začátků si prošel různými názvy od geometrovského plánu přes geometrický polohový 

plán, geometrický situační plán a mnoho dalších až po dnešní název Geometrický plán.  

4.2 Náležitosti Geometrického plánu 

1) Popisové pole - musí obsahovat všechny údaje stanovené předpisem: 

 Účel vyhotovení GP, 

 číslo GP složené z čísla ZPMZ, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele GP a 

úplného letopočtu, 

 jméno, příjmení a adresu vyhotovitele nebo obchodní jméno a adresu sídla 

podnikání podnikatele, 

 název okresu, k.ú. a označení listu katastrální mapy,  
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 údaje o ověření a potvrzení GP. 

2) Grafické znázornění - znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází 

z katastrální mapy. Všechna kresba je černou čarou. Rovněž je ve vhodném měřítku 

tak, aby kresba byla zřetelná a byl čitelný popis. 

3) Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí – obsahuje údaje 

dané tiskopisem úřadu. 

4) Sezam souřadnic - zobrazuje se do volného místa v blízkosti grafického znázornění. 

Obsahuje nadpis „Seznam souřadnic“ a uvedený druh souřadného systému S-JTSK 

nebo místní systém. Dále obsahuje číslo bodu a souřadnice v pořadí y, x 

zaokrouhlené na 0,01 m. V posledním sloupci „Poznámka“ se může uvést způsob 

označení bodu v terénu, pokud se odlišuje od označení ostatních bodů.  

5) Výkaz údajů pro BPEJ k parcelám nového stavu - zapisují se zde údaje 

odpovídající parcelám podle nového stavu. Uvede se parcelní číslo zemědělského 

pozemku v novém stavu podle katastru popř. podle ZE, kód BPEJ a výměra parcely 

příslušící k tomuto kódu. 

4.3 Účel vyhotovení Geometrického plánu 

1) změna hranice k.ú. a hranice územní správní jednotky,  

2) rozdělení pozemku, 

3) změna hranice pozemku, 

4) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu, 

5) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky 

nejsou použity pro obnovu katastrálního operátu, 

6) doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se 

jeho hranice vytyčují a označují v terénu, 

7) oprava geometrického a polohového určení nemovitosti, 

8) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

9) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

10) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 
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4.4 Podklady pro vyhotovení Geometrického plánu 

4.4.1 SGI a SPI 

SGI – zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených k.ú. i její číselné vyjádření, body 

bodových polí (všechny trvale stabilizované i trvale signalizované body polohopisu, 

výškopisu BP včetně přidružených u trigonometrických a zhušťovacích bodů), polohopis a 

popis. Obsahuje hranice a další prvky polohopisu. Nemovitosti důležité z hlediska obrany, 

vnitřního pořádku a ochrany státu mohou být zobrazeny odlišně od skutečnosti terénu. 

SPI – je veden v lokálních počítačových sítích přímo na územně příslušných KP 

katastrálních úřadů a v centrální databázi ČÚZK v Praze. Uvádí se zde výpis z KN, 

informace o vlastnících a jiných oprávněných, informace o parcelách katastru, informace o 

budovách a seznam budov s čísly popisnými a evidenčními, informace o vodních dílech, 

informace o územních jednotkách – seznam okresů, obcí a úhrnné hodnoty pozemků. 

4.4.2 ZPMZ  

ZPMZ tvoří dokumentaci, ve které jsou zaznamenány výsledky zeměměřických 

činností, a která je používána pro správu katastru. 

Je podkladem pro vyhotovení GP, zápis změn údajů v SGI, SPI, pro opravu chyby 

v katastru katastrálním úřadem. ZPMZ musí být ověřen předepsaným způsobem, který se 

vyznačí na první straně v pravém dolním rohu. 

Náležitosti ZPMZ: 

1) Popisové pole - číslo ZPMZ, údaje o zpracovateli, datum, k.ú., list KM, číslo 

GP a jiné. 

2) Náčrt - má formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu. 

Základní formát je A4, vyhotovuje se ve vhodném měřítku. Významný obsah 

může být zvýrazněn (šrafováním). 

3) Zápisník – obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, 

identických i nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu. Při 

měření GNSS je zápisník nahrazen výstupem výpočetního protokolu. 
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4) Protokol o výpočtech – uvádí seznam souřadnic bodů geometrického základu, 

seznam souřadnic nově určených bodů, u všech bodů se uvádějí celá čísla, u 

bodů v S-JTSK se uvádí i kód kvality. Uvádí se i rušené body. 

5) Záznam výsledku výpočtu výměr parcel -  obsahuje číslo GP nebo ZPMZ, 

pokud se nezhotovuje GP a označení listu KM. Sestavení výměr parcel a kód 

způsobu výpočtu, rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin 

s uvedením jeho velikosti a příčiny, datum, jméno a podpis osoby, která 

výměry vypočítala. 

6) Návrh zobrazení změny – návrh zobrazení změny přizpůsobením změny 

mapě, návrh na zobrazení změny přizpůsobením mapy změně. 

7) Údaje o seznámení vlastníků s označením a průběhem nových nebo 

změněných hranic -  nachází se zpravidla pod popisovým polem. 

4.4.3 Katastrální mapa  

Katastrální mapa – závazné státní mapové dílo velkého měřítka (1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:2880, 1:2500). 

Obsahuje:  

1) body PBP – trvale stabilizované a signalizované body PBP, pokud je 

katastrální mapa v S-JTSK, 

2) polohopis - hranice k.ú., hranice územních správních jednotek (obec, okres, 

kraj), státní hranice, hranice chráněných území a ochranných pásem a další 

(osa kolejí železniční tratě, most, nadzemní vedení VN a VVN včetně 

stožárů, zvonic, pomníků apod.), 

3) popis  

a) uvnitř mapového rámu – čísla bodů PBP, čísla hraničních znaků na státní 

hranici, místní a pomístní názvosloví, označení parcel p.č., mapové značky 

druhu pozemku,                          

b) vně mapového rámu 

 u digitálních a digitalizovaných map jsou údaje obsaženy v jejich 

metadatech,  
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 u analogových map – název KM, označení ML a sousedních ML, 

údaje o poloze ML ve správním dělení státu, údaje o souřadném 

systému, měřítko, údaje o vzniku KM, tirážní údaje, okrajové náčrtky. 

Digitální katastrální mapa - DKM vyhotovená při obnově KO novým mapováním 

nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav. 

Katastrální mapa digitalizovaná - KMD vyhotovená přepracováním analogové 

mapy v souřadném systému Svatoštěpánském nebo Gusterbergském do digitální formy. 

Analogová mapa - KM na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 

odpovídající době jejího vzniku. 

4.4.4 Údaje o BPEJ 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, popř. podle zjednodušené evidence, 

kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušící k tomuto kódu. 

Výkaz údajů o BPEJ se vyhotovuje na územích, ve kterých katastr tyto údaje 

eviduje a v případech, kdy sice nejsou údaje o BPEJ v dosavadním stavu katastru 

evidovány, avšak z podkladů uložených u katastrálního úřadu lze údaje o BPEJ parcelám 

nového stavu přiřadit. 

4.5 Použití Geometrického plánu 

Je podkladem pro: 

 Změnu hranic druhů pozemků 

 Změnu hranic katastrálního území a obce 

 Vyhotovení rozhodnutí a jiných listin o právních vztazích k nemovitostem 

 Vydání kolaudačního rozhodnutí k budovám, které nejsou předmětem 

katastru.                                                                                                      [6] 
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5 Přípravné práce 

5.1 Oznámení na katastrální pracoviště 

Nemovitost dotčená změnou je v územním obvodu, kde státní správu katastru 

nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Ostrava. Katastrálnímu pracovišti bylo oznámeno, že bude provedeno 

vyhotovení GP pro vyznačení budovy do KN. Katastrální pracoviště poskytne osobě 

oprávněné vyhotovovat plány bezúplatně v potřebném rozsahu kopii mapového podkladu 

s uvedením délkové srážky mapového podkladu. V územích, kde jsou obsaženy údaje o 

BPEJ, poskytne kopii grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ. 

V katastrálním území Moravská Ostrava je jednotná číselná řada, a proto bylo katastrálním 

pracovištěm přiděleno parcelní číslo s podlomením 1718/43. 

Zároveň byly vyzvednuty i ostatní podklady ke GP - SGI, SPI, geodetické údaje o 

bodech bodového pole, měřická dokumentace dřívějšího zaměření dosavadních hranic – 

ZPMZ, rastrový obraz analogové katastrální mapy (většinou odpovídá velikosti mapového 

listu vedenému na PET fólii a jsou transformovány do S-JTSK). [2] 

5.2 Geometrický základ   

Geometrickým základem geodetických prací jsou body polohového bodového pole, 

popřípadě pomocné měřické body, body referenční sítě permanentních stanic (v případě 

použití technologie GNSS), v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body určené 

v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Změny v souboru 

geodetických informací lze zpracovat v jiném souřadnicovém systému v územích, kde plní 

funkci katastrální mapy dříve vyhotovená mapa v jiné zobrazovací soustavě. [5] 

5.3 Rekognoskace terénu 

Po řádné rekognoskaci terénu bylo zjištěno, že objekt je umístěn ve velice husté 

zástavbě v centru města, a proto bude měření obtížnější. Byla vybrána vhodná místa pro 
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pomocné měřické body následného měření a body pro připojení měření ke geometrickému 

základu. Informace o parcele a bodech byly nalezeny na www.cuzk.cz . 

 

Obr. 1   Geodetické údaje                                                            [9] 

  

http://www.cuzk.cz/
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6 Průběh měření 

 

Obr. 2   Ortofoto mapa s vyznačením budovy  [10] 

Údaje o bodech poskytuje katastrální úřad nebo katastrální pracoviště, jedná-li se o 

body základního polohového a výškového bodového pole, které se nacházejí v jeho 

územním obvodu. [7] 

Měření bylo připojeno na body geometrického základu, který je tvořen body 

bodového pole (TB, ZhB, PPBP). Při budování měřické sítě se většinou bodové pole 

doplní pomocnými body v dostatečné hustotě, pomocí kterých se může provádět podrobné 

měření běžnými postupy. Určení pomocných bodů musí splňovat geometrické podmínky 

pro dosažení požadované přesnosti v určení polohy těchto bodů (určení rajóny, metoda 

GPS, polygonové pořady, volné polární stanovisko, protínání ze směrů, délek apod.)  [3]       

Vybudování BP – při měření bylo po řádné rekognoskaci terénu stabilizováno 5 

pomocných měřických bodů 4001, 4002, 4003, 4004, 4005. Jako první byly body 4001 a 

4002, u kterých byly určeny souřadnice metodou GNSS. Z důvodu vysoké zástavby nebylo 

možné připojení přijímače k družicím, a proto nebylo možné i ostatní pomocné měřické 

body určit touhle metodou. Z bodu 4002 se prováděly orientace na bod 3611-100 a bod 

4001. Pro kontrolu správnosti určení bodu 4002 byla z bodu 4001 provedena ještě 

kontrolní záměra na bod 3606-10 (anténa Nové radnice), 3611-100 a 3611-103 (věže 
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Baziliky Božského spasitele) a opět na bod 4002. Toto měření již nebylo uváděno ve 

výpočetním protokolu, jelikož sloužilo pouze jako kontrolní (pro ujištění správné délky a 

směrníku). Body 4003, 4004 a 4005 byly stabilizovány a jejich souřadnice následně 

vypočítány jako vícenásobný rajón. 

Z bodu 4002 byla provedena orientace na body 3611-100, 4001 a určen bod 4003. 

Provedla se záměra na pomocný bod pro výpočet bod 1 a další podrobné body objektu. 

Z pomocného měřického bodu 4003 byly provedeny orientace na 3611-100, 3611-103 

(věže Baziliky Božského spasitele), 4002, pomocný bod pro výpočet 1 a určen bod 4004. 

Z bodu 4004 bylo orientováno na 4003, pomocný bod pro výpočet 4 a určen bod 4005. 

Z bodu 4005 byla provedena orientace na 4004 a bod 9 měřený z bodu 4004. Všechny 

body byly zaměřeny ve třetí třídě přesnosti tzn. mxy = 0,14 m. U několika z nich 

(identických bodů), ležících na hranici více vlastníků, neexistuje souhlasné prohlášení 

vlastníků, a proto jim byl ponechán kód kvality 6 tzn. mxy = 0,21 m.  

 

Obr. 3   terénní náčrt 
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6.1 Stabilizace a signalizace bodů: 

Pomocné měřické body byly stabilizovány měřickými hřeby. Signalizace měřených 

bodů byla dočasná – používal se odrazný hranol.  

6.2 Použité metody  

Souřadnice pomocných měřických bodů 4001 a 4002 byly určeny metodou GNSS. 

Objekt byl zaměřen z větší části polární metodou. Členitost objektu a hustá zástavba 

způsobila neviditelnost některých bodů a proto se muselo přistoupit k určení těchto bodů 

pomocí metody ortogonální. 

6.2.1 Metoda GNSS 

Tato metoda funguje na principu příjímání navigačních zpráv (signálů) z družic. Při 

měření potřebujeme minimálně 4 družice. Družici pro určení souřadnice x, souřadnice y, 

výšky z a určení času t. Čím více družic, tím přesnější měření. Záleží také na správném 

geometrickém rozmístění družic – měly by být rozmístěny v prostoru na obloze. Nevhodné 

měření nastává při připojení stanice na družice, které se nacházejí zhruba ve stejné řadě – 

určení polohy pak není přesné. 

Měření: Body byly určeny na principu RTK (Real Time Kinematic). RTK- je 

moderní metoda při které přijímač zpracovává diferenciální korekce ze základové stanice 

nebo ze sítě permanentních referenčních stanic (např. CZEPOS). Na základě těchto korekcí 

a vlastních informací ze signálů sítí GPS, GLONASS okamžitě vyhodnocuje svoji reálnou 

polohu v terénu. 

Poloha bodu musí být určena buď ze dvou nezávislých výsledků měření technologií 

GNSS, nebo jednoho výsledku měření klasickou metodou a jednoho výsledku měření 

pomocí technologie GNSS.  [7] 

Touto metodou byly zaměřeny pomocné měřické body 4002 a 4001. Na bod se 

postavil přijímač a po napojení na družice se zaznamenaly do vnitřní paměti hodnoty. Tyto 

hodnoty byly v kanceláři převedeny do počítače a z nich vypočteny souřadnice bodů. 

Tento výpočet je uveden v příloze pod názvem Protokol GNSS. 
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Při určování souřadnic metodou GNSS byl využit přijímač Topcon GR-3. 

 

 

Obr. 4   TOPCON GR-3, metoda GNSS                           [11] 

 

6.2.2 Polární metoda  

Měření úhlů a délek (úhel = rozdíl dvou směrů). 

Registrace dat byla provedena do záznamového zařízení Psion Organizer. Polární 

metodou byly zaměřeny téměř všechny body GP. Z každého pomocného měřického bodu 

byly navíc zaměřeny body pro pozdější kontrolu a přesnější napojení měření z jednotlivých 

pomocných bodů. Bod byl vždy zaměřen ze dvou sousedních pomocných měřických bodů. 

Jedná se o pomocné body pro výpočet 1, 4, 9. Při zaměření bodů pomocí polární metody 

bylo využito totální stanice Topcon CTS-2. 
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Obr. 5   Totální stanice - Topcon CTS-2               [12] 

6.2.3 Ortogonální metoda  

Pravoúhlá metoda - staničení a kolmice. 

Z důvodu členitého terénu a probíhajících výkopových prací kolem budovy v době 

měření nebylo možno použít jednu měřickou přímku. Zbytečně by tak narostla chyba 

určovaných souřadnic. Proto pro další výpočty podrobných bodů byla čtyřikrát použita 

ortogonální metoda i vzhledem k rozsahu lokality a návaznosti jednotlivých bodů. Touto 

metodou byly zaměřeny body 27, 28, 29, 30, 31 a 32. 

6.2.4 Kontrolní oměrné 

Na závěr byla provedena kontrola vzájemné polohy bodů touto metodou pomocí 

ocelového pásma. 
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7 Zpracování dat 

Měřená data byla převedena ze záznamového zařízení do počítače a zpracována 

v geodetickém programu Geus 15. Ve výpočetní části programu Geus 15 byly nejprve 

vypočteny v polární a ortogonální úloze souřadnice zaměřených bodů. V úloze kontrolních 

oměrných bylo provedeno porovnání délek vypočtených ze souřadnic a přímo měřených. 

Odchylky byly porovnány s mezní odchylkou. Dále byl proveden výpočet plochy parcely 

z měřených souřadnic. Všechny výše provedené výpočty byly zaznamenány ve 

výpočetním protokolu, viz příloha. V grafické části programu byl vykreslen měřický náčrt 

a grafické zobrazení geometrického plánu. Všechny body byly geometricky a polohově 

určeny. 

7.1 Charakteristiky a kritéria přesnosti zobrazení polohopisu 

katastrální mapy  

Test přesnosti zobrazení polohopisu KM dle §15 vyhlášky 26/2007 pozdějšího 

znění: 

15.2 ,,Mezní rozdíl délky se stanoví dvojnásobkem základní střední chyby délky md 

vypočtené podle bodu 15.5.“  

15.3 ,,Posouzení dosažené přesnosti zobrazení podrobných bodů se provádí pomocí 

délek přímých spojnic dvojic podrobných bodů určených z přímého měření (například 

oměrných měr nebo jiných kontrolních měr) a jejich porovnání s délkami určenými 

z mapy.“ 

15.4 ,,Dosažená přesnost se považuje za vyhovující, když rozdíl délky určené 

z přímého měření a délky určené ze souboru geodetických informací je menší než mezní 

rozdíl vypočtený podle bodu 15.2.“ 

15.5 „Základní střední chyba délky md je dána vztahem 
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kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k se vypočte jako    násobek 

základní střední souřadnicové chyby mxy stanovené podle kódu kvality bodu s nižší 

přesností s tím, že u bodů bez souřadnic určených v S-JTSK se kód kvality uvažuje 

v závislosti na měřítku katastrální mapy v souladu s bodem 15.6.“ 

15.6 „Kód kvality podrobných bodů určených digitalizací z analogové mapy se 

stanoví podle měřítka této mapy“: [6] 

Kód kv. Měřítko KM 
Základní střední souřadnicová 

chyba mxy 

6 1:1000, 1:1250 0,21 m 

7 1:2000, 1:2500 0,50 m 

8 1:2880 a jiné výše neuvedené 1,00 m 

Tab. 1 Stanovení kódu kvality podrobných bodů dle měřítka mapy 

V našem případě se musí použít mxy = 0,21 jelikož výchozí analogová mapa je 

v měřítku 1:1000 a bod s nejnižším kódem kvality má hodnotu 6. Body s kódem kvality 6 

leží na rozhranní vlastníků, a přesto že jsou přesně identifikovatelné a daly by se označit 

jako body s kódem kvality 3, byly katastrálním úřadem označeny jako body s kódem 

kvality 6. Z tohoto důvodu do výpočtu zařadíme základní souřadnicovou chybu mxy 

s hodnotou 0,21 m.   

V současné době v k.ú. s analogovými mapami poskytují katastrální pracoviště pro 

vyhotovení GP rastrové soubory v černobílém formátu CIT. Tyto skenované obrazy KM 

vyhotovené na přesných skenerech mají eliminovanou srážku. Mohou se použít 

ke kartometrickému měření.  

Při testu přesnosti bylo pracováno s danou mapou z rastrového formátu a na ní byly 

odměřovány vzdálenosti mezi body, které byly poté porovnány s vypočtenými délkami ze 

souřadnic. 

Tento výpočet byl dodatečně proveden v programu Geus 15 a přidán do přílohy. 
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7.2 Výpočet výměr parcel 

Při zpracování jakékoli změny, při níž vznikají nové parcely, nebo se mění velikost 

původní parcely, se musí vypočíst jejich výměry, jak budou odpovídat novému stavu po 

zaměření změny. Přednost se dává výpočtu s vyšší kvalitou, tzn. číselnému výpočtu před 

grafickým. 

Číselný způsob – ze souřadnic nebo z přímo měřených měr. 

Grafický způsob – z kartometrických souřadnic, z měr odměřených na mapě, 

planimetricky.  [3] 

Výměra pozemku byla vypočtena ze souřadnic lomových bodů. Proto se při 

výpočtu neprováděl průměr z vypočtených hodnot. U parcely se plocha určovala graficky 

pomocí polárního planimetru. Zde se počítá průměrná měřená hodnota. Výsledná odchylka 

se přidává k výměře pozemku z důvodu grafického (méně přesného) výpočtu. Kvalita 

výměry je 0 na základě bodů s kódem kv. 6. Kdyby nebyly dané body určeny KN s kódem 

kv. 3, výměra by měla kód 2 (pro lomové body v S-JTSK vypočtené ze souřadnic s kódem 

kv. 3 a 4). 

Polární planimetr 

Planimetr se skládá z pólového pojízdného ramene, na jehož konci je hrot se závažím (tzv. 

pól P) pro upevnění na mapovém listu vně obrazce, jehož výměra se určuje. Pólové rameno 

je kloubově spojené s pojízdným ramenem, které na sobě nese měřící zařízení, lupu, hrot 

(nebo měřickou značku), kterým se objíždí obvod parcely. Měřící zařízení obsahuje 

načítací kolečko, které se při pohybu pojízdného ramene otáčí a otáčky se registrují. Poté 

se na něm odečte naměřená výměra.  

       0 

 u – počet otáček 

 P0 – plošný obsah odpovídající jedné otáčce   



Lenka Vojtasíková: Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Moravská Ostrava 

 

2011  26 

 

 

Obr. 6   Digitální polární planimetr                 [13] 

 

7.3 Návrh na zobrazení změny v katastrální mapě  

Návrh zobrazení změny je vždy v elektronické formě a tvoří jej změnová data ve 

výměnném formátu. K bodům změny se uvádějí souřadnic polohy a souřadnice obrazu. 

Součástí návrhu zobrazení změny jsou také identické body se souřadnicemi polohy a 

obrazu použitými pro přiřazení změny podle identických prvků. U analogové mapy se 

vyhotoví na transparentní nesrážlivou fólii (tzv. průsvitku) zobrazení změny bodů 

v měřítku mapy s ohledem na její srážku. Srážka mapy je dána katastrálním úřadem, který 

ročně obnovuje tyto hodnoty srážky mapového listu. Mapa v daném území je analogová, 

na nesrážlivé PET fólii, proto srážka mapy je 0 %. Průsvitka je využívána pro kontrolu 

mapy po zobrazení změny pracovníkem katastrálního úřadu při zápisu změny do katastru.  

U analogové mapy se změna zakresluje vždy přizpůsobením změny mapě. [3] 
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8 Vyhotovení Geometrického plánu 

Z programu Geus 15 byly hodnoty převedeny do programu AutoCAD verze 10 a 

zde byl vyhotoven GP s danými náležitostmi. Ke grafické kresbě geometrického plánu 

bylo dodáno popisové pole, seznam souřadnic, výkaz dosavadního a nového stavu údajů 

katastru nemovitostí.  

GP může vyhotovit pouze odborně způsobilá osoba, která se prokáže před 

katastrálním úřadem platným živnostenským listem.  

Při konečných pracích je třeba před vytisknutím zkontrolovat všechny údaje, zdali  

jsou správné a odpovídají údajům platným v SPI a SGI.  

8.1 Ověření Geometrického plánu 

Každý GP musí být ověřen. Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem:   

„Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“ v popisovém poli GP a to na 

všech stejnopisech. Do popisového pole umístí kulaté razítko se státním znakem a datem 

ověření. Pořadové číslo evidence výsledků připojí pod otisk razítka a uvede zde svůj 

podpis.  [8]                                                                                                                                                                                                                                           

Ověření může provést pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI). 

ÚOZI je fyzická osoba, které bylo uděleno oprávnění k ověřování GP státním orgánem 

ČÚZK. Oprávnění je uděleno na podkladě žádosti, kterou podá fyzická osoba splňující 

dané požadavky:  

Obecné předpoklady: 

 Je občanem ČR, 

 je způsobilá k právním úkonům, 

 je bezúhonná. 

Speciální kvalifikační požadavky: 

 Má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru s titulem Ing., 
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 vykonala nejméně 5 let odborné praxe v činnostech, pro které žádá o udělení 

úředního oprávnění, 

 vykonala požadované zkoušky. 

Splnění kvalifikačních požadavků se dokládá diplomem.  [1]  

ÚOZI odpovídá za odbornou úroveň GP, za dosažení předepsané přesnosti, za 

správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů [4] 

ČÚZK vydá zeměměřiči úřední oprávnění k ověřování  

1) geometrického plánu, kopie GP, upřesněného přídělového plánu, nového 

SGI katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku, 

2) dokumentace o zřízení, přemístění nebo obnově bodu PPBP a zaměření 

předmětu měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, 

pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru, 

3) geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčení prostorové 

polohy, dokumentace o vytyčovací síti, rozměru a tvaru stavby pro účely 

výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické 

části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje 

polohové, výškové a geometrické určení dokončené stavby nebo 

technologického zařízení, 

4) dokumentace o zřízení, přemístění nebo obnovení bodu PPBP a 

o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních 

mapových děl, pro potřeby obranu státu. [7] 

8.2 Potvrzení Geometrického plánu 

Potvrzení GP katastrálním pracovištěm – ověřovatel vypíše žádanku o potvrzení GP 

katastrálním pracovištěm. Po podání plánu k potvrzení je přiděleno číslo řízení pro 

potvrzení GP. 

Pracovník katastrálního pracoviště musí přezkoumat ověřený plán. Zkoumá, zdali 

ověřovatel měl v době ověření platné oprávnění pro ověření GP, zda předložený GP 

obsahuje všechny předepsané náležitosti stanovené předpisy, je-li GP vyhotoven pro 

některý z předepsaných účelů apod. 
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Pracovník katastrálního pracoviště plán potvrdí v případě, že neshledal žádné 

nedostatky. Při potvrzení je plán označen otiskem kulatého razítka se státním znakem 

v popisovém poli, datem potvrzení, číslem řízení (PGP – potvrzení geometrického plánu) a 

podpisem pověřeného zaměstnance katastrálního úřadu.  

8.3 Zápis Geometrického plánu do katastru nemovitostí 

GP se zapisuje do katastru nemovitostí formou vkladu nebo záznamu. Z důvodu 

prodeje části pozemku p.č. 718/43 dochází ke změně vlastnických práv. Tím dochází u 

tohoto GP k zápisu vkladem. Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek 

vznik, změnu nebo zánik práva k nemovitostem. Vklad lze provést na základě 

pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu. Práva se mění, vznikají a zanikají dnem 

vkladu do KN. Řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem doručení písemného návrhu 

účastníků řízení nebo některého z nich katastrálnímu úřadu. Katastrální úřad při řízení o 

povolení vkladu zkoumá, zda není překážkou stav zápisů v KN, zda je právní úkon učiněn 

v předepsané formě apod. Pokud jsou podmínky vkladu splněny, příslušný orgán republiky 

(katastrální úřad) rozhodne, že vklad se povoluje. Pokud podmínky nejsou splněny, návrh 

se zamítne. Jestliže řízení o povolení vkladu nemá předepsané náležitosti, katastrální úřad 

vyzve navrhovatele, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky návrhu. Příslušný orgán 

republiky vyznačí den povolení vkladu zápisem ve spisu a na přezkoumávané listině dobu 

podání návrhu a skutečnost, že k vkladu nebo výmazu došlo. 

8.4 Použitelnost Geometrického plánu 

GP je použitelný (bez ohledu na datum potvrzení) po dobu, po kterou jeho obsah 

odpovídá údajům katastru.   

8.5 Dokumentace plánu  

Náčrt, výpočetní protokol, výpočet výměr parcel, geometrický plán a návrh zobrazení 

změny ve formátu vfk a na nesrážlivé fólii jsou součástí ZPMZ, který je uložen na 

katastrálním pracovišti.  
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9 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením budovy a následným vyhotovením 

geometrického plánu pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí. Důvodem vyhotovení 

tohoto geometrického plánu byl záměr majitele oddělit budovu od zbývající části pozemku 

a tuto zbývající část prodat. GP bude sloužit jako podklad pro vyhotovení listin k převodu 

pozemku parcelního čísla 718/43.  

Na katastru byly vyzvednuty podklady k zaměření budovy. Následně proběhla 

rekognoskace terénu pro vybrání vhodných pomocných měřických bodů a metod měření. 

Podrobné změny bodů byly zaměřeny polární a ortogonální metodou. Pomocné měřické 

body 4001 a 4002 byly určeny metodou GNSS. Po vyhodnocení naměřených dat byla 

určena výměra parcely 718/20 a 718/43.  

Během měření a vyhotovení geometrického plánu byly dodrženy všechny 

požadované vyhlášky a zákony. 
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