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ANOTACE 

 
Ve své bakalářské práci se zabývám měřením geometrického plánu pro vyznačení 

budovy, která se nachází v katastrálním území Turzovka. Cílem této práce je vyhotovení, 

měření a zpracování geometrického plánu. 

 

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

 

SUMMARY 
In my bachelor work I deal with the metering of the geometric plan for denotation of 

building located in the cadastral territory of Turzovka. The aim of this work is to evaluate the 

metering and to process the geometric plan. 

 

Keywords: geometrical plan, dividing of lands, record of detailed change measurement 
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Seznam skratek 

S-JTSK – systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

GP – geometrický plán 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 

SPI – soubor popisných informací 

SGI – soubor geodetických informací 

RTK – Real time kinetic 

MS Excel – Microsoft Excel 
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1 ÚVOD 

Ve své bakalářské práci se zabývám měřením a vyhotovením geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Turzovka. Toto katastrální území patří do působiště 

správy katastru v Čadci, které spadá pod katastrální úřad v Ţiline. Je zde povinnost provádět 

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

prováděl v geodetické firmě GEO-REAL s r.o. v Turzovke, která mi poskytla všechny 

potřebné přístroje a technické vybavení pro vyhotovení geometrického plánu. 
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2 VYHLEDÁNÍ PODKLADŮ PRO VYHOTOVENÍ 

GEOMETRICKÉHO PLÁNU NA KATASTRÁLNÍM 

ÚŘADĚ 

 

2.1 Geometrický plán 

Geometrický plán je grafickým znázorněním nemovitostí, které vzniknou rozdělením 

nebo sloučením nemovitostí, vyjadřuje stav nemovitostí před změnou a po změně s uvedením 

dosavadních a nových parcelních čísel, výměr, druhů pozemků a dalších údajů. Geometrický 

plán je i grafickým ztvárněním věcného břemene k části pozemku. Geometrický plán je i 

grafickým ztvárněním věcného břemene k části pozemku. Geometrický plán je technickým 

podkladem právních úkonů, veřejných listin a jiných listin, které potvrzují nebo osvědčují 

práva k nemovitostem, včetně nájemních práv a můţe slouţit i jako zápis změny údajů 

katastru nemovitosti. [3] 

2.1.1 Historie geometrického plánu 

Historie geometrického plánu začíná datem 20. dubna 1785, kdy císař Josef II. Vydal 

patent o vybudování pozemkového katastru, slouţícího k jednotnému zdanění dominikální i 

rustikální půdy, který se stal podkladem pro první mapování v našich zemích. Vzniká 

Josefský katastr, který rozdělil naši katastrální historii na dvě etapy: 

 období bez měření znamenající sdělování katastrálních údajů pouze ústně s 

odhadovanými výnosy, 

 na období s měřením, které trvá od roku 1789 dodnes. 

 

V roce 1817 vydal císař František I. rozkaz o pozemkové dani. Po mnohaletých 

přípravných pracích začal vznikat stabilní katastr, který měl velmi dobrou úroveň a 

podstatná část mapového fondu je v účelové modifikaci uţívána dodnes. 

Neobyčejně pečlivá legislativní i koncepční příprava předcházející tvorbě nového 

katastru byla důvodem vzniku téměř dokonalého díla. Nedostatek, který stabilní katastr měl, 

bylo to, ţe se zapomínalo na pravidelnou aktualizaci katastrálního operátu. Díky politickým    

a hospodářským okolnostem zastarával stabilní katastr uţ od jeho vzniku. Stabilní katastr 

postavený na zkušenostech poklidného, téměř neměnného stavu v organizaci a uţívání 

půdního fondu, nepředpokládal dramatické změny svého obsahu, které muselo zvládnout 
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pouze 19 zeměměřických úředníků. Vlivem této a mnoha dalších okolností se téměř okamţitě 

po dokončení stabilního katastru slovo stabilní v jeho názvu začalo stávat zavádějícím 

pojmem. 

Okolnosti, které měly vliv na náhlé změny ve společnosti a tím i na změny v obsahu 

katastru, lze v podstatě rozdělit do tří skupin: politické, hospodářské, technické a právní. 

Uvedené důvody se podílely na zastarávání stabilního katastru v podstatě jiţ od jeho vzniku. 

Revolučním rokem byl rok 1848, kdy došlo k osvobození rolníků a tím padla i závaţná 

bariéra v dělení nemovitého majetku. Docházelo k rozdělování původních pozemků na 

řemenovité parcely většinou orientované ve směru spádnice. Tyto parcely měly řadu 

hospodářsko-technických závad: nepravidelnost tvarů pozemků, rozptýlenost, špatná 

přístupnost mnohých pozemků, některé byly dokonce i zcela nepřístupné, rozdrobenost, 

zvýšená náchylnost k vodním erozím. Zákon č. 92/1883 ř. z,. který se snaţil o scelování  

pozemků s nároky na změny v obsahu operátu stabilního katastru. 

Druhým momentem ovlivňujícím strukturu a organizaci půdního fondu a tím i obsah 

stabilního katastru byl prudký rozvoj silniční a ţelezniční sítě v důsledku prudkého rozvoje 

průmyslu vyuţívajícího převratného vynálezu parního stroje. Tyto okolnosti znamenaly 

nejenom další dělení pozemků komunikacemi, ale i rozšiřování sídel o továrny, sídlištní celky 

či předměstí. To vše stabilní katastr vstřebával nedokonale a i přes reambulaci katastru roku 

1869 pouze částečně. 

Roku 1883 vyšel zákon o Evidenci katastru daně pozemkové, který stanovil, ţe se 

katastrální operát musí udrţovat v souladu se skutečným stavem. Všichni majitelé pozemků 

obdrţeli opisy svých pozemnostních archů, aby věděli, jak je jejich majetek zapsán v katastru, 

a aby mohli stav zápisů konfrontovat se zápisy ve veřejných knihách (např.v pozemkové 

knize). Tento zákon stanovil povinnost vyznačovat stavební i pozemkové parcely ve 

veřejných knihách shodně s operátem stabilního katastru. Jakoukoli provedenou změnu si v 

rámci ohlašovací povinnosti musely vzájemně sdělovat pozemková kniha a stabilní katastr. 

Ohlašovací povinnost měly i soudy a ostatní úřady státní správy. 

Musely se upravit některé dosavadní zeměměřické a katastrální zvyklosti tak, aby byly 

srozumitelné i pro širokou veřejnost. Proto vznikl geometrický plán díky kterému lze 

jednoznačně určit geometrické, polohové a rozměrové změny údajů ve stabilním katastru. V 

průběhu své existence se technologie zpracování, terminologie i vizuální podoba 

geometrického plánu vyvíjela. Postupně byl geometrický plán označován jako geometrovský 

plán, geometrický polohový plán, geometrický situační plán, geometrický polohopisný 

plán, geometrický výškopisný plán, geometrický parcelační plán, geometrický oddělovací 
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plán. Jednoduché jednoznačné označení geometrický plán se začalo uţívat se vznikem 

Evidence nemovitostí v roce 1964. 

Měnila se i vizuální podoba plánu, všechny stejnopisy geometrického plánu se 

zhotovovaly ručně jako originály v kaligrafickém provedení. Vyhotovovaly se na 

transparentní materiál v podobě různých oleát, pauzovacího papíru, voskované tkaniny. Ručně 

třené tuţe se pouţívaly na kresbu. Původní stav a konstrukční čáry se v grafické části 

znázorňovaly tence černě (cca 0,05 mm), nový stav červeně, konstrukční a oměrné míry 

modře a měřické přímky tečkovanou černou čarou. Oddělované parcely byly zvýrazňovány 

podbarvením nebo alespoň barevným lemováním. 

Postupem doby docházelo k ekonomizaci procesu tvorby geometrického plánu. Barevná 

škála se omezila na červeno-černou tonalitu, předloha se zobrazovala na pausovacím papíru a 

jednotlivé stejnopisy rozmnoţením reprodukčně na papír. Směrnice ČÚGK z roku 1975 číslo 

400/1975-22 pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, která v 

paragrafu 7 stanovila zásadu jednobarevnosti. Tuto zásadu převzala I současná právní úprava. 

Další aspekty týkající se parametrů geometrického plánu jsou řešeny zákonem č. 200/1994 

Sb. a vyhláškou č.26/2007 Sb. 

2.1.2 Druhy geometrického plánu 

Geometrický plán se vyhotovuje zejména na:[3] 

a) rozdělení nemovitostí, 

b) úpravu hranice nemovitostí, 

c) určení vlastnických práv k nemovitostem, 

d) zaměření stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí, na uţívání stavby, která je předmětem 

evidování v katastru a ještě není evidována v souboru popisných informací a v souboru 

geodetických informací katastru,  

e) zaměření rozestavěné stavby,  

f) přiznání práv k části nemovitosti, které omezují vlastníka nebo jinou oprávněnou osobu ve 

prospěch jiné fyzické osoby nebo právnické osoby,  

rozdělením nemovitostí,  

g) vymezení změn v zemědělském půdním fondu a v lesním půdním fondu,  

h) změnu hranice katastrálního území, hranice obce a hranice okresu,  

i) sloučení nemovitostí,  

j) obnovení hranic původních pozemků nebo jejich částí,  

k) pozemkové úpravy,  
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l) rozdělení původních nemovitostí. 

2.1.3   Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

1) Podkladem na vyhotovení geometrických plánů jsou údaje souboru geodetických informací 

a souboru popisných informací katastru, případně jiný grafický podklad spolu s příslušnými 

údaji z pozemkové knihy 

(2) Geometrický plán se vyhotovuje vţdy na podkladě platných údajů katastru.[2] 

2.1.3 Soubor geodetických informací SGI 

Soubor geodetických informací se člení na:  

a) katastrální mapu,  

b) mapu určeného operu,  

c) pracovní mapu,  

d) geometrický plán,  

e) záznam podrobného měření změn,  

f) měřický náčrt a přehled čísel podrobných bodů,  

g) soubor lomových bodů hranic katastrálního území,  

h) seznamy souřadnic podrobných bodů.  

 Katastrální mapa je technickým podkladem pro zaznamenávání nemovitostí v katastru. 

Doplňuje se na mapových listech v analogové formě nebo v digitální formě jako 

vektorová katastrální mapa. 

 Mapou určeného operátu je nejvhodnější operát zobrazující hranice původních 

pozemků.  

 Na geodetické práce a poskytování informací pouţívá zpráva katastru pracovní mapu, 

která je kopií katastrální mapy. Pracovní mapa se aktualizuje v souladu s katastrální 

mapou  

 Geometrický plán je technickým podkladem pro právní úkony, veřejné listiny a jiné 

listiny, které podle zákona potvrzují nebo osvědčují práva k nemovitostem včetně 

nájemních práv, a můţe slouţit i pro zápis změny údajů katastru, i jako podklad pro 

vytyčování lomových bodů hranic pozemků a katastrálních území. 

 Záznam podrobného měření změn tvoří měřický náčrt, který je grafickým vyjádřením 

výsledků podrobného měření změn, zápisník a záhlaví. 
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 Měřický nástin je grafické, číselné a popisné vyjádření výsledků podrobného měření 

nebo šetření a je podkladem pro zobrazení změn v katastrální mapě. 

 Soubor lomových bodů hranic katastrálního území tvoří seznam souřadnic všech 

lomových bodů specifikujících průběh hranice katastrálního území. 

 Seznam souřadnic podrobných bodů obsahuje průběţně aktualizovány souřadnice 

podrobných bodů v postupném uspořádání podle záznamů podrobného měření a 

měřických skupin. 

Součástí souboru geodetických informací jsou také údaje o spojení lomových bodů, definiční 

bod katastrálního území, definiční bod parcely, opery z vytýčení hranice pozemků a další 

geodetická dokumentace. [2] 

 

2.1.4 Soubor popisných informací SPI 

Soubor popisných informací katastru se člení na údaje o: 

 

a) katastrálních územích, 

b) nemovitostech 

1.pozemcích, 

2.stavbách, 

3.rozestavěných stavbách; 

4.bytech a nebytových prostorech, 

5.rozestavěných bytech a rozestavěných nebytových prostorech 

c) právech k nemovitostem, 

d) účastnících právních vztahů 

1.vlastnícich a jiných oprávněných osobách, 

2. drţitelich a nájemcú, 

e) změnách v souboru popisních informací katastru, 

f) sídelních a nesídelních názvech, 

g) pomocných záznamech. 

Soubor popisních informací katastru je spravován na paměťovém mediu počítače a současně 

s aktualizaci na paměťovém mediu se aktualizují i originály dopisů vlastnictví.[2] 
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2.1.5 Evidování bonitovaných půdně ekologických jednotek 

 Bonitované půdně ekologické jednotky se eviduji v soubore geodetických informácí v 

samostatném grafickém souboru obvodem hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek 

s vyznačením kódu. Bonitované půdně ekologické jednotky se evidují v katastri po provedení 

obnovy evidence některých pozemků a právních vztahů k nim anebo po zápisu projektu 

pozemkových úprav.[2] 

2.1.6 Náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán ma tyto části: [2] 

a) popisové pole 

b) grafické znázornění hranic pozemků a jejich změny 

c) výkaz výměr parcel a dílů 

2.1.7 Popisové pole 

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

plánu, mapový list č. , geometrický plán pro ..... , zhotovitel, datum, nové hranice byly 

v přírodě vyznačené jako .... , záznam podrobného měření, textem „ Souřadnice bodů a ostatní 

měřické údaje jsou uloţeny ve všeobecné dokumentaci“ , autorizačně ověřil, dne, razítko, 

podpis, úředně ověřil, jméno, datum, číslo, razítko, podpis.[2] 
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Tabulka č.1 – popisové pole GP 

 

2.1.8 Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního stavu nemovitostí se zhotovuje jako kopie nebo jako 

zvětšenina katastrální mapy v měřítku, které zaručuje dostatečnou přehlednost a čitelnost 

kresby a popisu.  

V grafickém znázornění v souladu s technickou normou se pouţívají tyto druhy čar a mapové 

značky: 

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

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

- tenká, černá, čárkovaná čára pro zobrazení rámu mapových listů, rovnoběţně s čárou 

se uvede označení mapových listů, 

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

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

v terénu nezřetelných a pro zobrazení vlastnických hranic vedených přes technické 

objekty, 

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

jiného omezení vlastnických práv, 

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

nemovitostí označených mezníky, 
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- parcelní čísla černě, parcelní čísla z jiných podkladů jako katastrální mapy se 

uvádějí černou barvou v závorce.[2] 

 

Obr.1  Grafické znázornění geometrického plánu 
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2.1.9 Výkaz výměr 

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

pozemků, způsob vyuţití nemovitostí, popisné čísla staveb, čísla listů vlastnictví a 

pozemkových kniţných vloţek, jména a příjmení (názvy) a adresy (sídla) nových vlastníků, 

příp. drţitelů, nebo nájemců, důleţité upozornění a poznámky týkající se vyhotoveného 

geometrického plánu a kontrolní součty. Výkaz výměr obsahuje “Dosavadní stav”, “Změny” a 

“Nový stav”. [1] 

Tabulka č.2  výkaz výměr GP  

 

2.2 Záznam podrobného měření změn 

Náleţitosti záznamu podrobného měření změn jsou:[2] 

a) Popisové pole 

b) Měřičský náčrt 

c) Protokol o výpočtech 
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2.2.1 Popisové pole  

Tabulka č.3 Popisové pole záznamu podrobného měření změn 

 

 

 

 

 

2.2.2 Měřičský náčrt 

Měřičský náčrt je grafické, číselné a popisné vyjádření výsledku podrobného měření     

a je podkladem na zobrazení změny katastrální mapy a na vykonaní změny v soubore 

popisných informací zpravidla při obnově katastrálního operátu novým mapováním. 
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Obr.2 Měřičský náčrt ZPMZ  

 

2.3 Podklady záznamu podrobného měření změn 

Záznam podrobného měření změn je podkladem: 

 pro vyhotovení GP,  

 pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a v SPI, které jsou spojené s měřením 

v terénu, ale nemění hranice pozemku a obvod budov, 

 pro opravu chyb v katastru katastrálního úřadu. 
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3 ZAMĚŘENÍ ZMĚNY V TERÉNU 

Poţadavkem objednavatele bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v katastrálním území Turzovka. 

3.1 Použitá měřičská technika 

Při samotném měření byla pouţitá GPS stanice Leica GPS900CS a totální stanice Leica 

TC307 + stativ, 1×odrazný hranol, 1× výtyčka, 1× měřické pásmo, kladivo, dřevěné kolíky. 

3.1.1 Leica GPS900CS 

Vyuţívá globální polohový systém pro určení polohy v reálním čase. GPS900-CS je 

ideální pro měření v síti SKPOS. Vytyčuje s vysokou přesností přímo ze souřadnic S-JTSK. 

Pouţití kvázigeoidu  zajišťuje nejpřesnější určení nadmořských výšek Přistroj je konstruován 

tak, aby dokázal bez problémů pracovat s dostatečnou přesností i ve zhoršených 

povětrnostních podmínkách. Skládá se z GNSS antény a ovládacím panelem, který je spojen s 

anténou integrovaným systémem bluetooth.[1 internetový zdroj] 

 

 

 

 
Obr. 3 Leica GPS900CS 

 

3.1.2 LEICA TC 307 

 Leica TC 307 je elektronický tachymetr s integrovanou pamětí, do níţ se ukládají 

výpočtové konstanty, provozní podmínky, měřené jednotky atd..  Pomocí integrovaného 

softwaru je určen pro zpracování měření v souřadnicích, výpočet vytyčovacích prvků, měření 

Přesnosti RTK: 

Horizontální: 10mm + 1ppm, 

Vertikální: 20mm + 1ppm, 
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délek, atd.  Na přístroji je také zabudován LCD displej, pomocí kterého se ovládají jednotlivé 

funkce přístroje.[2 internetový zdroj] 

 

 

 

Obr.4 Leica TC307  

 

3.2 Přípravné práce předcházející měření 

 

3.2.1 Rekognoskace v místě měření 

Po příjezdu na místo měření stavebního objektu byl tento objekt ve fázi před 

dokončením, kdy je bezprostředně moţné provést zaměření. Po dokončení observace 

pomocných měřických bodů č.5001, č.5002, č.5003 jsem jednotlivé body stabilizoval 

pomocnými dřevěnými kolíky.  

TECHNICKÉ PARAMETRY 

uhlové měření   

přesnost 7“(2mgon) 

Délkové měření   

přesnost 2mm + 2ppm 

dosah dálkoměru na 1 
hranol 

2500m 
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Obr.5  Zaměřená budova 

3.3 Zaměření budovy v terénu  
 

3.3.1 Měření polární metodou 

K měření podrobných bodů jsem pouţil tyto měřické přístroje: měřické pásmo a 

elektronický tachymetr Leica TC307ako stanoviště jsem si zvolil bod č.5001, nad který jsem 

postavil a vyrovnal stroj pro zaměření podrobných bodu č.1, 2, 3, 4. Tyto body odpovídají 

kódu kvality 3. Pak jsme pásmem změřili kontrolní oměrný míry na budově.  

Tabulka č.4 Protokol o výpočtech 

== 11  Polární metoda  ==================================================== 
      ČÍSLO BODU     DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 
 ST:           5001 
 1:           5002     31.70  2   2.00    0.0000  97.6140 
 2:           5003     20.19  2   2.00  183.4525  99.3340 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Příloha 12.11/12.12 Orientace:  Rozdíl délek: Mezní: 
 1:            5002    150.3982       -0.02      0.18 
 2:            5003    150.3949        0.01      0.17 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Výsledná orientace :  150.3969 
 Stř.chyba orientace =   0.0021     Mez.stř.chyba =   0.0800 
 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 
                 1     33.88  2   2.00  166.3920  91.9155 
                 2     22.60  2   2.00  160.7275  86.2115 
                 3     24.27  2   2.00  148.9370  88.0255 
                 4     28.20  2   2.00  141.1530  89.5925 
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3.3.2 Měření ortogonální metodou  

Pro zaměření zbývajících podrobných bodů sem pouţil metodu pravouhlých souřadnic 

(staničení a kolmice) k měřičské přímce. viz. Tabulka č.5 

Tabulka č.5  Výpočet souřadnic podrobných bodů měřených ortogonální metodou 

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

       ČÍSLO BODU      STANIČENÍ       KOLMICE 

 1:               2          0.00          0.00 

 2:               1         11.80          0.00 

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

 Odch   =       -0.01   Mezní =       0.16 

 

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

                 5        11.80         -3.80 

 

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

       ČÍSLO BODU      STANIČENÍ       KOLMICE 

 1:               2          0.00          0.00 

 2:               3          4.60          0.00 

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

 Odch   =      -0.01   Mezní =       0.14 

 

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

                 6         4.60          1.90 

 

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

       ČÍSLO BODU      STANIČENÍ       KOLMICE 

 1:               2          0.00          0.00 

 2:               1         11.80          0.00 

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

 Odch   =      -0.01   Mezní =       0.16 

 

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

                 7        12.80         -9.20 

 

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

       ČÍSLO BODU      STANIČENÍ       KOLMICE 

 1:               4          0.00          0.00 

 2:               7         10.60          0.00 

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

 Odch   =       0.02   Mezní =       0.16 

 

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

                 8        10.60          5.40 
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4 ZPRACOVÁNÍ  DAT 

Samotné výpočetní práce, jsem vykonával uţ jen prostřednictvím počítačových 

softwarů, do nichţ byly implikované naměřeny data z měřických přístrojů.  

Pomocné body č.5001, č.5002, č.5003 byly naměřené přístrojem Leica GPS9000CS, 

který určil polohu těchto bodů přímo ze souřadnic S-JTSK. Jako tiskový výstup z programu 

LEICA GEO Office jsem vytvořil protokol určení souřadnic bodů metodou GPS v S-JTSK 

(viz. Příloha č.2). Tyto body jsem vloţil do Seznamu souřadnic ve výpočetním a grafickém 

programu GEUS WIN. Pomocí tohoto programu jsem spočítal zápisník z TC 307, který 

pouţívá textový soubor s koncovkou txt. Následně jsem získal souřadnice podrobných bodů 

přiměřeně v souřadném systému S-JTSK. Výsledek výpočtů byl uloţen v protokolu a nové 

vypočtené body byly automaticky uloţeny programem GEUS.  

4.1 Grafické zpracování 

Na základě výstupu z programu GEUS byla vyhotovena grafická část práce záznamu 

podrobného měření změn obsahující patřičně náleţitosti jako je: kresba nového stavu 

zakreslena do mapy tučnou čarou, nové parcelní čísla, měřické sítě, čísla podrobných bodů, 

popřípadě kultury.  

Po vytvoření grafické části záznamu podrobného měření změn, jsem vypracoval v 

programu XML-PRO výměnný formát XML pro katastr nemovitostí obsahující zaměřenou 

změnu s uvedením výměr dosavadního a nového stavu pozemků.  

Dále jsem vypracoval kresbu geometrického plánu obsahující grafický záznam pouze 

nového stavu dotčených pozemků. 

4.2 Vyhotovení výpočtové části ZPMZ 

Jako výstupy z programu GEUS win jsem vytvořil seznam souřadnic záznamu 

podrobného měření změn, seznam souřadnic geometrické plány, výpis kontrolních oměrných 

měr a protokol o zpracování pro katastrální úřad.  
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Tabulka č.6 Seznam souřadnic podrobných bodů výpočtu 

S E Z N A M   S O U Ř A D N I C 

 Souřadnicový systém: S-JTSK                              Výškový systém: BPV 

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

   48 0009 0135   451326.22  1150362.44     0.00     3 

   48 0009 0213   451278.82  1150370.61     0.00     3 

   48 0009 0214   451287.15  1150380.39     0.00     3 

   48 0009 0215   451251.98  1150382.29     0.00     3 

   48 0009 0216   451261.13  1150398.43     0.00     3 

 

Výpočet výměr stejně jako výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí. Nemovitost, jsem vypracoval v tabulkovém editoru, výměry byly vypočteny z 

podkladu digitální katastrální mapy, poskytnuté katastrálním úřadem  

Tabulka č.7 Výpočet výměr 

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

  = ČÍSLO BODU ======= Y ========== X ====== Z ------------------------------------------ 

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

  48 0009 0214                451287.15    1150380.39 

  48 0009 0135       43.00    451326.22    1150362.44 

  48 0009 0213       48.10    451278.82    1150370.61 

  48 0009 0215       29.27    451251.98    1150382.29 

  48 0009 0216       18.55    451261.13    1150398.43 

  00 0000 0001       14.60    451270.48    1150387.22 

  00 0000 0005        3.80    451268.90    1150383.77 

  00 0000 0008        0.96    451268.04    1150384.19 

  00 0000 0007        5.41    451265.74    1150379.29 

  00 0000 0004       10.62    451275.36    1150374.78 

  00 0000 0006        4.76    451277.41    1150379.08 

  00 0000 0003        1.90    451279.09    1150378.21 

  00 0000 0002        4.59    451281.19    1150382.30 

  00 0000 0001       11.79    451270.48    1150387.22 

  48 0009 0216       14.60    451261.13    1150398.43 

  48 0009 0214       31.66    451287.15    1150380.39 

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

 Označení parcely (dílu) : 3245/1   plocha:     634.58 m2 

 

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

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

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

  00 0000 0003                451279.09    1150378.21 

  00 0000 0006        1.90    451277.41    1150379.08 

  00 0000 0004        4.76    451275.36    1150374.78 

  00 0000 0007       10.62    451265.74    1150379.29 

  00 0000 0008        5.41    451268.04    1150384.19 

  00 0000 0005        0.96    451268.90    1150383.77 

  00 0000 0001        3.80    451270.48    1150387.22 

  00 0000 0002       11.79    451281.19    1150382.30 

  00 0000 0003        4.59    451279.09    1150378.21 
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 ------------------------------------------------------------- 

 Označení parcely (dílu) : 3245/2   plocha:     103.64 m2 

 

Tabulka č.8  Souřadnice nových podrobných bodů změny 

S E Z N A M   S O U Ř A D N I C 

 Souřadnicový systém: S-JTSK                              Výškový systém: BPV 

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

   48 0954 0001   451270.48  1150387.22     0.00     3 

   48 0954 0002   451281.19  1150382.30     0.00     3 

   48 0954 0003   451279.09  1150378.21     0.00     3 

   48 0954 0004   451275.36  1150374.78     0.00     3 

   48 0954 0005   451268.90  1150383.77     0.00     3 

   48 0954 0006   451277.41  1150379.08     0.00     3 

   48 0954 0007   451265.74  1150379.29     0.00     3 

   48 0954 0008   451268.04  1150384.19     0.00     3 

   48 0954 5001   451302.93  1150378.46   495.85     3 

   48 0954 5002   451325.17  1150355.94   497.28     3 

   48 0954 5003   451285.52  1150388.70   496.28     3 

Popisová pole pro záznam podrobného měření změn i pro geometrický plán byly 

vytvořeny v programu MS Excel, stejně jako všechny ostatní tabulky.,  

Výsledkem grafického zpracování v programu XML-PRO byl tiskový výstup záznamu 

podrobného měření změn a tiskový výstup GP obsahující všechny náleţitosti dle vyhlášky 

26/2007 a podle přílohy této vyhlášky. 

4.3 Použitý výpočetní software 

 

Leica Geo office – slouţí pro zpracování údajů z GPS 

Geuss win.11 – zpracovává údaje pro vyhotovení samotného geometrického plánu  

XML Pro  - program na vytváření popisných údajů ve výměnným  formátu XML pro 

katastr nemovitostí 

MS Word – textový editor určen pro práci a operace s textem 

MS Excel – tabulkový editor 

KOKES - program pro vytváření grafické časti ve výměnným formátu VGI pro katastr 

nemovitostí. 

 



Juraj Gerek: Geometrický plán pro vyznačení budovy 
 

 
 

28 

5 ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Geometrický plán se předkládá pro úřední ověření katastrálnímu odboru 

okresního úřadu, v kterého obvodě se nacházejí dotčené nemovitosti, a to nejméně ve čtyřech 

vyhotoveních (dle poţadavek objednávatele geometrického plánu moţno předloţit i větší 

počet vyhotovení), přičemţ jeden prvopis zůstává, na, katastrálním odbore okresního úřadu. 

Všechny vyhotovení geometrického plánu předloţené pro úředně ověření musí být 

autorizačně ověřené. 

Je li geometrický plán vyhotoven v souladu s příslušnými předpismi, 

zaměstnanec katastrálního odboru okresního úřadu, který má osobitní odborní způsobilost, 

geometrický plán v příslušné časti popisového pole plánu ve jménu katastrálního odboru 

okresního úřadu úředně ověří doloţkou “Úředně ověřené podle § 9 zákona NR SR č. 

215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii”, jménem, příjmením, svým podpisem, datem a 

odtiskem okrouhlého razítka katastrálního odboru okresního úřadu, tak i číslem (poloţkou) 

podle registru ověřených geometrických plánů, na všech exemplářích geometrického 

plánu. 
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6 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem řešil problematiku vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Turzovka. Řídil jsem se těmito zásadami pro 

vypracování: 

 1. Vyhledání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu na katastrálním úřadě. 

2. Zaměření změny v terénu. 

3. Zpracování dat. 

4. Vyhotovení geometrického plánu. 

Geometrický plán, obsahuje veškeré náleţitosti a přílohy, které odpovídají vyhlášce 

č.26/2007 Sb. Výsledkem mojí práce je vypracovaný geometrický plán pro vyznačení 

budovy, na základě kterého bude budova zaznamenána v katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

 

 

 



Juraj Gerek: Geometrický plán pro vyznačení budovy 
 

 
 

30 

Použitá literatura 

1. Zákon č. 162/1995 Z. z., (katastrálny zákon), platný od 15. 4. 2004. 

2. Vyhláška č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon 

3. S 74.20.73.43.00 Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie 

hraníc pozemkov 

Použitá internetová literatura 

1 http://www.haselbachinstruments.com/pdf/Construction/tps300.pdf 

2 http://www.geotech.sk/downloads/GPS/GPS900CS/Leica_GPS900CS_prospekt_SK.pdf 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seznam obrázků 

http://www.haselbachinstruments.com/pdf/Construction/tps300.pdf
http://www.geotech.sk/downloads/GPS/GPS900CS/Leica_GPS900CS_prospekt_SK.pdf


Juraj Gerek: Geometrický plán pro vyznačení budovy 
 

 
 

31 

 

Obr.1 Grafické znázornění geometrického plánu 

Obr.2   Měřičský náčrt ZPMZ  

Obr. 3  Leica GPS900CS 

Obr.4  Leica TC307 

Obr.5  Zaměřená budova  
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Příloha č. 1 Geometrický plán 

Příloha č. 2 Záznam podrobného měření změn  
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