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Anotace 

 Předložená bakalářská práce se zabývá geometrickým plánem. První část obsahuje 

všeobecné informace o geometrickém plánu. Jsou zde popsány druhy, nezbytné podklady 

pro vyhotovení, záznam podrobného měření změn, obsah a náležitosti geometrického 

plánu. Ve druhé části je pak popsáno vlastní měření a zpracování geometrického plánu pro 

vyznačení budovy. Od získání podkladů po ověření geometrického plánu katastrálním 

úřadem. Výsledkem měření a zpracování je záznam podrobného měření změn a 

geometrický plán. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, záznam podrobného měření změn, katastr nemovitostí, 

vyznačení budovy 

 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the plat map. First part includes general information 

about the plat map. There are described types, necessary records for execution, record of 

detailed measuring of change, content and belongings of plat map. In the second part is 

described own measuring and processing of plat map for denotation of the building.  From 

obtaining of records up to check on the plat map by the Land Register Office. Measuring 

result and elaboration is record of detailed measuring of change and plat map. 

 

Keywords: plat map, record of detailed measuring of change, Land Registry, the 

denotation of the building 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

GNSS Globální navigační satelitní systém 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí 

JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 

PPBP Podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI Soubor geodetických informací 

SPI Soubor popisných informací 

ZPMZ Záznam podrobného měření změn    
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Úvod 

Úkolem této bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu. Geometrický 

plán je jedním z častých úkonů zeměměřiče, neboť slouží jako technický podklad pro 

vyhotovení rozhodnutí ke změnám v katastru nemovitostí a se záznamem podrobného 

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

v souboru popisných informací. Může se vyhotovovat pro několik účelů, které jsou v této 

práci vyjmenovány. Pro samotné zpracování jsem si vybrala vyznačení budovy. Daná 

budova se nachází v katastrální území Rychvald, které spadá pod správu Katastrálního 

úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná. 

Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsány všeobecné 

informace o geometrickém plánu a ve druhé části vlastní měření. Praktická část se dále dělí 

na získání potřebných podkladů, rekognoskaci terénu, potřebné pomůcky, zaměření 

budovy a následné zpracování geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn.  
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1 Geometrický plán 

 Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných 

listin ke změnám a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro 

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

geometrického plánu nelze zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva 

v katastrální mapě, výjimkou jsou pozemky evidované zjednodušeným způsobem, které se 

zapisují na základě využití podkladů dřívějších pozemkových evidencí. [1] 

1.1 Druhy geometrického plánu 

 Geometrický plán se zhotovuje pro: 

 změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, 

nelze-li nový průběh hranice ztotožnit s průběhem hranice zobrazené 

v katastrální mapě, 

 rozdělení pozemku, 

 změnu hranice pozemku, 

 vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru, 

 doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují 

v terénu, 

 opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

 upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

 průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

 vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. [1] 

1.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

 Katastrální úřad poskytne odborně způsobilé osobě, kterou je osoba oprávněná 

k výkonu zeměměřických činností bezplatně a v potřebném rozsahu: 
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 údaje souboru geodetických informací (SGI) a souboru popisných informací 

(SPI), 

 mapu bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění 

nemovitostí spolu s příslušnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších 

pozemkových evidencí, pokud nejsou dosud vyznačeny v SGI a SPI nebo 

mají-li vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa, 

 záznamy podrobného měření změn, 

 údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích 

bodech a bodech podrobného polohového bodového pole, 

 údaje o BPEJ, které mohou být ve formě počítačového souboru nebo jako 

kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ  územích, 

kde jsou v katastru obsaženy. [1] 

 Tyto podklady jsou poskytovány ve výměnném formátu nebo ve formě rastrových 

dat, a pokud nelze jinak, tak ve formě reprografických kopií. [1] 

 K vyhotovení geometrického plánu přidělí katastrální úřad číslo záznamu 

podrobného měření změn, podle potřeby parcelní čísla nových parcel, a budou-li zřizovány 

body podrobného polohového bodového pole, tak i jejich čísla. [1] 

1.2.1 Soubor geodetických informací 

 SGI představuje katastrální mapu, která je státním mapovým dílem velkého 

měřítka. Mapa obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Předměty 

obsahu katastrální mapy se vyznačují standardizovanými mapovými značkami.  

 Bodové pole – tvoří trvale stabilizované a trvale signalizované body polohového 

bodového pole. 

 Polohopis – obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních 

jednotek, státních hranic, hranic chráněných území a ochranných pásem, hranic 

nemovitostí a další prvky polohopisu. Hranice a další prvky polohopisu se zobrazují 

přímými spojnicemi jejich lomových bodů, v odůvodněných případech je možno použití 

kružnice nebo její části. Obsahem polohopisu mohou být i další prvky jako např. osa 
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kolejí železniční tratě, hrana koruny a střední dělící pás silnice nebo dálnice, most, osa 

koryta vodního toku s šířkou koryta menší než 2m, nadzemní vedení vysokého a velmi 

vysokého napětí včetně stožárů, zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž nebo 

boží muka. 

 Popis – uvnitř mapového rámu: čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních 

znaků na státních hranicích, místní a pomístní názvosloví a označení parcel parcelními 

čísly a mapovými značkami, 

  –  vně mapového rámu: mimorámové údaje, kterými u analogové mapy jsou 

název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze ve správním 

členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních mapových 

listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky, u digitální a 

digitalizované mapy jsou tyto údaje obsaženy v jejich metadatech. [1] 

Formy katastrální mapy:  

 digitální mapa - mapa v S-JTSK vyhotovená při obnově katastrálního 

operátu novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, 

přepracováním souboru geodetických informací, s výjimkou mapy 

vyhotovené viz. digitalizovaná mapa, nebo převedením jejího číselného 

vyjádření do digitální formy, 

 analogová mapa - mapa na plastové fólii s přesností a v zobrazovací 

soustavě stanovenými v době jejího vzniku, 

 digitalizovaná mapa - mapa v S-JTSK vyhotovená přepracováním 

analogové mapy v souřadnicovém systému gusterbergském nebo 

svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy 

vyhotovená podle dřívějších předpisů, zejména v souřadnicovém systému 

gusterbergském nebo svatoštěpánském. [1] 

1.2.2 Soubor popisných informací 

 SPI obsahuje údaje o: 

 katastrálním území, 

 o parcele a parcele zjednodušené evidence, 
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 o budově, vodním díle a jednotce, 

 o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva, 

 o právech a s právy související, 

 další údaje katastru. [1] 

 Tyto údaje jsou vedené v informačním systému katastru nemovitostí. 

 „Ze souboru popisných informací se vytvářejí základní výstupy, zejména: 

 výpis z katastru nemovitostí,  

 informace o vlastnících a jiných oprávněných, 

 informace o parcelách, 

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

 informace o vodních dílech, 

 informace o jednotkách, 

 informace o územních jednotkách, které zahrnují seznamy okresů, seznamy 

obcí, seznamy katastrálních území, seznamy částí obcí a úhrnné hodnoty 

druhů pozemků.“ [1] 

1.3 Záznam podrobného měření změn 

 Podkladem pro vyhotovení geometrického plánu je nově vyhotovený ZPMZ. 

„Záznam podrobného měření změn má tyto náležitosti: 

 popisové pole, 

 náčrt, 

 zápisník, 

 protokol o výpočtech, 

 záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

 návrh zobrazení změny, 

 údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic, zpravidla pod popisovým polem.“ [1] 
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1.3.1 Popisové pole 

Náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem. Záznamy podrobného 

měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné číselné řadě v rozsahu 0001 až 

9999. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Náčrt 

Obsahem náčrtu je zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, 

měřické sítě, rámu s označením listů katastrální mapy, dosavadního a nového stavu 

polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, 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. U zaměřované budovy a 

budov, které mají pro zaměření změny význam, je vhodné uvést jejich popisné nebo 

evidenční číslo, typ a způsob využití, jsou-li tyto údaje známy. Náčrt obsahuje i zobrazení 

dosavadního i nového stavu parcel zjednodušené evidence, které jsou dotčeny změnou. [1] 

„Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu. 

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

reprodukci. Není-li možné v použitém měřítku některou část změny zobrazit (například 

drobné výstupky), vykreslí se na okraji náčrtu detail ve větším měřítku s vyznačením 

vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. U budov dotčených změnou se uvádí číslo 

Obrázek 1: Popisové pole ZPMZ 
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popisné nebo evidenční, je-li takové číslo přiděleno, tak, že se umístí podél té strany 

budovy, kde je vchod.“ [1] 

Číslo bodu, jehož poloha byla určena z výsledků měření, které byly 

dokumentovány v předchozím záznamu podrobného měření změn, obsahuje na prvním 

místě číslo tohoto záznamu podrobného měření změn oddělené pomlčkou od vlastního 

čísla bodu. V případě, že takový bod bude zrušen a nahrazen bodem s kódem kvality 3, 

uvede se nejprve číslo nového bodu, dále za rovnítko škrtnuté číslo rušeného bodu. [1] 

V náčrtu se užijí mapové značky. Formát náčrtu je A4 a v případě většího se skládá 

do tohoto formátu tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti záznamu 

podrobného měření změn. [1] 

1.3.3 Zápisník 

 „Zápisník obsahuje: 

 čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a 

nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu,  

 změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a 

identických bodů,  

 další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů.  

Zápisník, obsahující měřené údaje může být nahrazen v případě použití technologie GNSS 

výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu.“ [1] 

1.3.4 Protokol o výpočtech 

„Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje: 

 seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů 

a výměr, 

 údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených 

výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

 vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků a jejich kódy kvality, 
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 výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

 výpočet číselně určených výměr, 

 seznam souřadnic nově určených bodů, 

 datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 

 Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje: 

 úplné číslo bodu 

 souřadnice obrazu v pořadí Y, X 

 souřadnice polohy v pořadí Y, X 

 kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového 

určení, 

 případnou poznámku.“ [1] 

1.3.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje číslo geometrického plánu 

nebo ZPMZ, pokud se nezhotovuje geometrický plán, označení listu katastrální mapy, 

sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem způsobu 

výpočtu, podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu 

dřívější pozemkové evidence, případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin 

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

výměr provedla. [1] 

 

 

 

 

  

 

 
Obrázek 2: Výpočet výměr parcel (dílů) 
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1.3.6 Návrh zobrazení změny 

Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve 

výměnném formátu. K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a souřadnice obrazu, 

které se od sebe mohou v případě přizpůsobení změny mapě lišit, a to u katastrální mapy 

v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou. Souřadnice polohy jsou 

souřadnice určené geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami. Souřadnice obrazu 

podrobného bodu polohopisu v katastrální mapě jsou souřadnice, které slouží k zobrazení 

bodu v katastrální mapě. [1] 

1.4 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu před změnou a po změně. Vyhotovuje 

se na tiskopise nebo jako tiskový výstup z počítače, tak aby byl obsahově shodný a 

úpravou přiměřený tiskopisu. Jeho základní formát je A4, a je-li větších rozměrů do tohoto 

formátu se skládá. [1] 

Náležitosti: 

 popisové pole, 

 grafické znázornění, 

 výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

 seznam souřadnic, 

 výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách k parcelám 

nového stavu. [1] 

1.4.1 Popisové pole 

 Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu. Je-li formát 

větší, tak se umístí do pravého dolního rohu.  

 „V popisovém poli se uvede: 

 účel geometrického plánu, 
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 číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření 

změn, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a 

úplného letopočtu, 

 u vyhotovitele jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby, 

nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele, 

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

 způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u 

jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic, 

 údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu nebo KMD. 

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

čísla mapového listu uvádí DKM.“ [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitosti vychází ze stavu 

katastrální mapy. Vyhotovuje se černě a ve vhodném měřítku, tak aby byla zaručena 

zřetelnost kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení, přičemž 

se vždy použijí platné mapové značky. Rozsah grafického znázornění se volí tak, aby byla 

Obrázek 3: Popisové pole geometrického plánu 
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dostatečně zřejmá souvislost změny s jejím okolím. Kontrolní body, které jsou od změny 

značně vzdáleny, mohou být znázorněny schematicky. [1] 

V grafickém znázornění se použijí zejména tyto mapové značky: 

 tenká čára  

 plná pro dosavadní stav katastrální mapy,    

 střídavá pro spornou hranici a pro zobrazení rozsahu právních 

vztahů k nemovitostem, 

 čárkovaná pro zobrazení rámů mapových listů, přitom při čáře se 

uvede označení mapových listů, 

 velmi tlustá čára 

 plná pro nový stav hranice a vyznačení nových sluček, 

 střídavá pro nový stav hranice – sporné, 

 značka pro hraniční znak bodu shodně pro dosavadní i nový stav, 

 značka slučky pro vnitřní kresbu v rámci parcely, 

 parcelní čísla a označení dílů, nová parcelní čísla se zvýrazní oválem a 

parcelní čísla z mapových podkladů se uvedou v kulaté závorce, 

 značky druhů pozemků a způsobu jejich využití se vyznačí podle údajů 

katastru pro dosavadní stav a podle povahy navrhované změny a skutečného 

stavu v terénu pro nový stav a umístí se nad parcelním číslem, 

 rozsah nového věcného břemene. [1] 

 „Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými 

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

mapové značky se podélně škrtnou tenkou plnou čárou. Zanikající slučka se zruší dvěma 

krátkými tenkými plnými čarami, zobrazenými rovnoběžně s čárou, na níž slučka leží. 

Slučka na zanikající vnitřní kresbě se neškrtá. 

 Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě nutnosti s použitím 

číselných indexů. 
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 V grafickém znázornění se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově 

vyznačovaných nemovitostí a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. Pokud délku 

mezi lomovými body není možné změřit, uvede se v kulaté závorce délka vypočtená ze 

souřadnic. Číslo bodu se uvede ve formátu použitém v seznamu souřadnic. 

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

sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S.“ [1]  

1.4.3 Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí 

Údaje výkazu jsou dány tiskopisem. V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje 

podle katastru. V novém stavu pak údaje o druhu a způsobu využití pozemku, typu stavby 

a způsobu využití stavby podle skutečnosti v terénu. V porovnání se stavem evidence 

právních vztahů se ke všem nově oddělovaným parcelám přiřadí údaje o parcelních 

číslech, číslech listu vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle evidence právních 

vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 Seznam souřadnic 

Obsahem seznamu souřadnic jsou souřadnice bodů nové hranice a 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 je možné uvést 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. Druh systému se uvede u 

nadpisu Seznam souřadnic. Seznam se umístí na vhodné volné místo poblíž grafického 

Obrázek 4: Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 
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znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. Podle potřeby se doplní 

dalším sloupcem se stručnou poznámkou. [1] 

1.4.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

„Výkaz údajů o 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. Je-li 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.“ [1] 

Kód BPEJ zemědělských pozemků tvořený pěti číslicemi vyjadřuje hlavní půdní a 

klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její 

ekonomické ohodnocení. První číslice určuje příslušnost ke klimatickému regionu, druhá a 

třetí určuje příslušnost k hlavní půdní jednotce, čtvrtá stanovuje kombinaci svažitosti a 

expozice pozemku ke světovým stranám a pátá kombinaci hloubky půdního profilu a jeho 

skeletovitosti. [2] 

 

 

 

 

 

1.5 Ověření a potvrzení geometrického plánu 

 Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli 

geometrického plánu a to na všech stejnopisech. Pod otisk razítka ověřovatele se připojí 

podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků. [1] 

 O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na 

tiskopisu nebo tiskovém výstupu z počítače, který je obsahově shodný a úpravou 

přiměřený tiskopisu. Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu musí být nejméně 

tři stejnopisy geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn. Před potvrzením 

Obrázek 5: Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 
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katastrální úřad zkontroluje, zda geometrický plán je vyhotoven pro některý z účelů dle 

vyhlášky a zda nemá jiné vady. [1] 

 Vždy se přezkoumává zda: 

 výsledek zeměměřických činností 

 je ověřen ověřovatelem v rozsahu jeho oprávnění, 

 má předepsané náležitosti, 

 vychází z údajů katastru, 

 nepřekračuje stanovené mezní odchylky, 

 měření je připojeno na body geometrického základu, 

 nové změněné parcely jsou označeny správnými parcelními čísly. [1] 

 Pokud v geometrickém plánu nebyla zjištěna vada a je-li v souladu s údaji záznamu 

podrobného měření změn katastrální úřad geometrický plán potvrdí. Údaje o potvrzení 

obsahují číslo řízení, datum, jméno, příjmení, podpis zaměstnance pověřeného 

potvrzováním geometrického plánu a otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. 

Jeden tiskopis geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn se ponechá na 

katastrálním úřadu pro další využití, ostatní se vrací ověřovateli. Geometrický plán, u 

kterého byly zjištěny vady, není katastrálním úřadem potvrzen a vrací se ověřovateli 

s písemným odůvodněním. [1] 
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2 Vyhotovení geometrického plánu 

Důvodem vyhotovení geometrického plánu bylo vyznačení budovy v katastrálním 

území Rychvald. 

2.1 Podklady z katastrálního pracoviště 

Katastrální území Rychvald spadá pod správu Katastrálního úřadu pro 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná. Z tohoto katastrálního pracoviště 

byly poskytnuty v potřebném rozsahu všechny nezbytné podklady k vyhotovení 

geometrického plánu. Podklady byly získány formou výměnného formátu, který obsahuje 

digitální katastrální mapu a popisné informace. Dále bylo přiděleno číslo ZPMZ (3146) a 

nové poddělení parcely (5438/41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Výřez DKM 
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2.2 Rekognoskace terénu 

Po příjezdu na dané místo měření byla provedena rekognoskace terénu. Byly 

vyhledány plastové mezníky 858-32 a 2420-1 a také potvrzena viditelnost na bod 

podrobného polohového bodového pole 652, kterým je roh budovy. Poloha stanoviska 

4001 se zvolila, tak aby bylo možné zaměřit tyto body, sloupky plotu, roh sousední budovy 

a také alespoň tři body zaměřované budovy. 

2.3 Použité pomůcky 

K zaměření změny byly použity tyto pomůcky: totální stanice Spectra Focus 6, 

stativ, vytyčka s odrazným hranolem a ocelové pásmo. 

Totální stanice Spectra Focus 6 je vybavena alfanumerickou klávesnicí a grafickým 

LCD displejem v jedné poloze. Umožňuje měřit bez použití odrazného hranolu až do 

vzdálenosti 300m a s odrazným hranolem až do vzdálenosti 5000m.  

Přesnost: 

 Měření vzdálenosti: +/- (3+2 ppm x D) mm 

 Měření úhlů: 15
cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Přístroj Spectra Focus 6 
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2.4 Vlastní měření 

 Po rekognoskaci terénu a zvolení volného stanoviska 4001 přišlo na řadu vlastní 

měření. Byla použita polární metoda, při níž se určuje poloha bodů pomocí polárních 

souřadnic, což je vodorovný úhel mezi orientačním směrem a určovaným bodem a délky 

od stanoviska k určovanému bodu.  Ze stanoviska 4001 byl zaměřen bod PPBP 652,        

na který byla nastavena nula, plastový mezník 2420-1 a 858-32, roh sousední budovy 

3046-3, sloupek plotu 1125-20 a 1125-1, rohy 1, 2 a 3 zaměřované budovy a druhé 

stanovisko bod 4002. Po ustavení stroje na stanovisku 4002 byla provedena orientace na 

stanovisko 4001 a zaměřen poslední bod 4 dané budovy. Nakonec byly pásmem provedeny 

kontrolní oměrné mezi sousedními body zaměřované budovy. 

2.5 Kancelářské práce 

K vyhotovení geometrického plánu byl použit geodetický program GEUS a 

GEOMETR. „Program GEUS obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování 

geometrických plánů (ortogonální a polární metoda včetně volného stanoviska, protínání 

ze směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, spuštění kolmice z 

bodu k přímce…) a výpočty základních typů polygonových pořadů. Výpočetní protokol lze 

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

grafické části programu, do které se lze přepnout v libovolném místě programu.“ [3] 

„GEOMETR je program pro poloautomatické sestavování a tisk tabulek geometrických 

plánů. Program obsahuje i možnost exportu tabulek přes formát DXF i do jiných 

grafických programů.“ [4] 

Všechna naměřená data byla stažena do počítače a jsou obsažena v zápisníku.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Markéta Chmelenská: Geometrický plán pro vyznačení budovy 
 

2011  25 

 

Tabulka 1: Zápisník naměřených hodnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V programu Geus se načetl soubor získaný z katastrálního pracoviště ve výměnném 

formátu a byl vytvořen seznam souřadnic výchozích bodů, což byly body geometrického 

základu a lomové body parcely 5438/41, na které se zaměřovaná budova nachází. 

 

Tabulka 2: Vstupní seznam souřadnic 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNÍK: 

 

4001: 

652       215.71         0.0000   96.1978  PBPP 

2420-1     46.45       186.5366   96.7294  plm 

3046-3     45.00       127.5144   98.0526  roh 

1          18.92       230.1356   93.0276  roh 

2          16.50       244.0106  100.2710  roh 

3          22.67       251.6774   96.2274  roh 

4002       20.97       207.2522   97.3506 

1125-1     18.77       217.9958   94.7988  plot 

858-32     11.41       323.6682  100.4328  plm 

1125-20    29.75       289.5020   97.1396  plot 

 

4002:  

4001       20.95         0.0000  102.3562 

4          12.10       299.0588   98.3092  roh 

 

 

S E Z N A M   S O U Ř A D N I C 

Souřadnicový systém: S-JTSK 

= ČÍSLO BODU   ======= Y ========== X === KVAL. == 

 

0410 0000 0652   462581.52  1100060.12     3 

0410 0858 0032   462771.89  1099968.05     4 

0410 1125 0001   462794.33  1099964.65     4 

0410 1125 0007   462795.18  1099948.68     4 

0410 1125 0008   462792.18  1099948.52     4 

0410 1125 0020   462772.92  1099947.46     4 

0410 2420 0001   462825.40  1099967.63     3 

0410 3046 0003   462813.09  1100006.54     3 
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Po načtení těchto potřebných údajů mohlo dojít k samotnému výpočtu. Nejprve se 

vypočetlo stanovisko 4001 z  bodů 652, 2420-1 a 3046-3 a následně souřadnice 

podrobných bodů 1, 2, 3, a stanoviska 4002. Dále byly kontrolně vypočteny souřadnice 

bodů 1125-1, 858-32 a 1125-20 a ze stanoviska 4002 bod 4. Souřadnice podrobných bodů 

polohopisu se určují s přesností, která je dána základní střední souřadnicovou chybou     

mxy = 0,14m. Celý záznam výpočtu souřadnic podrobných bodů je uveden v příloze 

ZPMZ.  

Následujícím úkonem výpočtu jsou kontrolní míry. Provede se porovnání 

vzdálenosti vypočtené ze souřadnic a vzdálenosti, která byla odměřena přímo v terénu. 

Vypočtená odchylka musí být menší než mezní dovolená odchylka. Následovně je 

vypočtena plocha původní parcely a plocha nově vzniklé parcely. Jelikož je plocha 

vypočtena ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4, způsob určení 

výměry se označí kódem 2. 

 

Tabulka 3: Kontrolní oměrné 

 

 
 

 == 9 Kontrolní oměrné ================================================ 

                                    VYPOČTENÁ   MĚŘENÁ    ODCH   MEZNÍ 

   0410 3156 0001  -  0410 3156 0002    4.47     4.51    -0.04    0.27 

   0410 3156 0002  -  0410 3156 0003    6.56     6.51     0.05    0.28 

   0410 3156 0003  -  0410 3156 0004    4.51     4.51     0.00    0.27 

   0410 3156 0004  -  0410 3156 0001    6.52     6.51     0.01    0.28 
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Tabulka 4: Výpočet výměr 

                        

Na závěr se ze souřadnic nově vzniklých bodů vytvoří seznam souřadnic.  

 

Tabulka 5: Seznam souřadnic 

   

 

== 95 Výměry ================================================ 

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

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

   0410 1125 0008                462792.18    1099948.52    4 

   0410 1125 0020       19.29    462772.92    1099947.46    4 

   0410 0858 0032       20.62    462771.89    1099968.05    4 

   0410 1125 0001       22.70    462794.33    1099964.65    4 

   0410 3156 0001        3.68    462791.92    1099961.88    3 

   0410 3156 0002        4.47    462787.45    1099961.65    3 

   0410 3156 0003        6.56    462787.79    1099955.10    3 

   0410 3156 0004        4.51    462792.30    1099955.37    3 

   0410 3156 0001        6.52    462791.92    1099961.88    3 

   0410 1125 0001        3.68    462794.33    1099964.65    4 

   0410 1125 0007       15.99    462795.18    1099948.68    4 

   0410 1125 0008        3.00    462792.18    1099948.52    4 

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

  Označení parcely (dílu) : 5438/23   plocha:     378.07 m2   (kk:3,4) 

   

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

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

   0410 3156 0004                462792.30    1099955.37    3 

   0410 3156 0003        4.51    462787.79    1099955.10    3 

   0410 3156 0002        6.56    462787.45    1099961.65    3 

   0410 3156 0001        4.47    462791.92    1099961.88    3 

   0410 3156 0004        6.52    462792.30    1099955.37    3 

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

  Označení parcely (dílu) : 5438/41   plocha:      29.41 m2   (kk:3) 

                           

Seznam souřadnic (S-JTSK) 

 Číslo bodu     Souřadnice obrazu     Souřadnice polohy Poznámka 

                    Y        X   Kód kv.   Y        X    Kód kv. 

0410 3156 0001  462791.92 1099961.88   462791.92 1099961.88  3    

0410 3156 0002  462787.45 1099961.65   462787.45 1099961.65  3    

0410 3156 0003  462787.79 1099955.10   462787.79 1099955.10  3    

0410 3156 0004  462792.30 1099955.37   462792.30 1099955.37  3    

0410 3156 4001                         462779.84 1099976.29      

0410 3156 4002                         462798.08 1099965.99   
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Po ukončení výpočetních prací bylo provedeno grafické zpracování. V grafické 

části programu GEUS byl vytvořen náčrt, který obsahuje body geometrického základu, 

měřickou síť, dosavadní a nový stav polohopisu, parcelní čísla, značky budov, oplocení 

mapové značky druhů pozemků a oměrné míry. Náčrt má formální náležitosti grafického 

znázornění geometrického plánu a pro přehlednost byla měřická síť zvýrazněna červeně.  

Pro samotný geometrický plán bylo vytvořené grafické znázornění dosavadního a 

nového stavu nemovitosti, které bylo již vyhotoveno pouze černě. Velmi tlustou plnou 

čarou se znázornil nový stav hranice.  

V programu GEOMETR byly vyplněny všechny potřebné tabulky. Bylo vytvořeno 

popisové pole ZPMZ a výpočet výměr parcel (dílů), které jsou součástí záznamu 

podrobného měření změn. Dále bylo vytvořeno popisové pole geometrického plánu, stav 

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

stavu, které byly exportovány do programu GEUS. 

Výsledný ZPMZ a geometrický plán jsou přiloženy v příloze 1 a 2. 

2.6 Ověření geometrického plánu 

 Po vyhotovení geometrického plánu ověřovatel vyznačí ověžení razítkem a svým 

podpisem v dané části popisového pole. Po té již ověřovatel na tiskopise může daný 

katastrální úřad požádat o potvrzení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Žádost o potvrzení geometrického plánu 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v katastru. Daná budova se nachází v katastrálním území Rychvald, proto pro 

získání podkladů bylo požádáno katastrální pracoviště Karviná. Po obdržení potřebných 

podkladů byla změna zaměřená v terénu. Pro následné zpracování naměřených dat a 

vyhotovení geometrického plánu byl použit geodetický program GEUS a GEOMETR. 

Měření bylo připojeno k souřadnicové síti JTSK a nově zaměřované podrobné body 

dostaly kód kvality 3. Vyhotovený geometrický plán obsahuje veškeré náležitosti a 

přílohy, které odpovídají vyhlášce č.26/2007 sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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