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Anotace 

     Předložená bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Hradčany na Moravě.  Cílem této práce je 

vyhodnocení měření a zpracování geometrického plánu.   

 

Klíčová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí, vyznačení budovy, ZPMZ 

 

 

 

 

 

Summary 

 The present bachelor work deals with creation geometral plan of the building in the 

cadastral area Hradčany na Moravě. The aim of this work is to evaluate the measurement 

and processing of geometral plan. 
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Seznam použitých zkratek 

 
BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální  

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

SGI  Soubor geodetických informací 

SPI   Soubor popisných informací 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SGI  Soubor geodetických informací 

VFK  Výměnný formát katastru 

ZPMZ Záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

      Tématem bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v katastrálním území Hradčany na Moravě, které spadá pod správu Katastrálního 

úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. 

      Tato práce slouží jen pro účel vyhotovení bakalářské práce. Veškeré přístroje a 

pomůcky k měření poskytla VŠB-Technická univerzita Ostrava.  
      Katastrálním území Hradčany na Moravě není digitalizováno, tudíž je katastrální 

mapa v analogové formě.  
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2. Geometrický plán  

       Geometrický plán je dle [1] neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být 

proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. 

Geometrický plán je technickým podkladem pro sepsání smluv a veřejných listin, které 

potvrzují nebo osvědčují vztahy k nemovitostem. Je také podkladem pro změny v souboru 

geodetických informací a v souboru popisných informací katastru nemovitostí.    

      Geometrický plán je vždy výsledkem přímého měření v terénu. Musí být vyhotoven 

způsobem, který zaručí jeho zřetelnost dobrou čitelnost, stálost a schopnost redukce.  

Pokud předmět měření znázorněný na geometrickém plánu zasahuje do více katastrálních 

území, vyhotoví se samostatný geometrický plán pro každé katastrální území.  

Geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným 

předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel.  

 Geometrický plán není nutné vyhotovit v případě, kdy jsou do katastrální mapy 

doplňovány parcely na základě upřesnění či rekonstrukce přídělů provedených podle 

zvláštního právního předpisu.
 
V těchto případech budou parcely do katastrální mapy 

zobrazeny na základě upřesněného přídělového plánu. Náležitosti upřesněného přídělového 

plánu stanoví prováděcí právní předpis.  

2.1.  Účel pro vyhotovení geometrického plánu 

     Geometrický plán, jak je uvedeno v [1], se vyhotovuje pro:  

- změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, 

- rozdělení pozemku, 

- změnu hranice pozemku, 

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

- určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, 

- doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, 

- opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,  

- upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení,  

- průběh vytýčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.  
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2.2.  Podklad pro vyhotovení geometrického plánu 

     Podkladem pro vyhotovení geometrického plánu se rozumí soubor geodetických a 

popisných informací.  U nemovitostí vedených v dřívější pozemkové evidenci se jedná o 

mapu bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí spolu s 

příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí.  

2.2.1 SGI 

 Katastrální mapa je dle [1] závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, 

obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa má tyto 

formy:  

        a) Digitální mapa – jedná se o digitální katastrální mapu vedenou v elektronické 

podobě. Je v souřadnicovém systému S-JTSK. Vzniká 

vyhotovením při obnově katastrálního operátu novým  mapováním 

, na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním 

souboru geodetických informací,  nebo převedením jejího číselného 

vyjádření do digitální formy. 

        b) Analogová mapa – z důvodu minimální srážky mapového listu je většinou vedena  

  na plastové fólii. Přesnost, souřadnicový systém, klad a rozměr 

  mapového listu jsou dány dobou vzniku. 

        c) Digitalizovaná mapa - katastrální mapa v S-JTSK vzniklá přepracováním 

(naskenováním) analogové mapy v souřadnicovém systému 

gusterbergském nebo svatoštěpánském do digitální formy. 

2.2.2 SPI 

   Soubor popisných informací obsahuje údaje o katastrálním území, parcelách, stavbách, 

vlastnících a právních vztazích. 

2.2.3 Další podklady  

            - ZPMZ 

            - údaje o bodech základního bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech     

               podrobného bodového pole,    

            - údaje o BPEJ  
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3.  Přípravné práce 

     Tyto práce zahrnují získání podkladů na příslušném katastrálním úřadu, dále pak 

rekognoskaci dané lokality a následnou volbu nejvhodnějšího postupu měření.     

3.1. Zajištění podkladů  

  Před samotným zahájením prací je třeba vyhledat potřebné informace na příslušném 

katastrálním pracovišti.  

      Pro zhotovení geometrického plánu příslušný katastrální úřad na požádání 

zeměměřiče přidělí: 

- číslo ZPMZ, 

- podle potřeby nová parcelní čísla, 

- čísla bodů PPBP, pokud budou takové body zřizovány.  

   Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Přerov poskytl podklady 

ve výměnném formátu VFK a mapový list VS XII-15-14. Katastrální mapa je analogová 

v měřítku 1:2880. Dále přidělil číslo ZPMZ (223) a nové parcelní číslo (166). 

   Veškeré tyto informace byly poskytnuty zcela bezplatně a to po dodání ověřeného 

dokumentu o zadání bakalářské práce.  

3.2. Rekognoskace terénu a volba měřických metod 

 Před zahájením samotného měření je třeba provést rekognoskaci dané lokality a 

vhodnou volbu měřické metody. Podle poskytnutých dat musí být stanoveny geodetické 

základy. Které musí splňovat kritéria podle vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 1.  

 S poskytnutými daty katastrálním úřadem byla provedena rekognoskace lokality 

stavby. Bylo zjištěno, že lokalita je v celkové výstavbě a není možné zcela jasně určit 

identické body pro podrobné měření. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, že se využije bodů 

PPBP jako geodetických základů k zaměření polygonového pořadu. Následně z bodů 

polygonového pořadu zaměření změny pomocí polární metody a nakonec naměření 

kontrolních oměrných měr.   
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4. Měření v terénu  

 Měření proběhlo 16. 11. 2012.    

 Tyto práce zahrnují: 

  - měření polygonového pořadu, 

   - zaměření změny polární metodou, 

  - naměření kontrolních oměrných měr.  

4.1. Polygonový pořad 

      Pro vytvoření pomocných bodů byl použit vetknutý oboustranně orientovaný 

polygonový pořad (viz. obr 1). Náčrt polygonového je příloha č.3. Tento pořad vychází 

z podrobného bodu 507 s orientací na podrobný bod 508 a končí na podrobném bodě 506 

s orientací na podrobný bod 505.  

 
Obrázek č.1 - Oboustranně orientovaný vetknutý polygonový pořad 

 Polygonové pořady kratší než 1,5 km mohou být jednostranně orientované, popř. 

neorientované (vetknuté). Neorientované pořady mohou mít nejvýše 4 strany a, je-li to 

možné, alespoň na jednom z vrcholů se zaměří orientační úhel. Geometrické parametry a 

kritéria přesnosti polygonových pořadů jsou uvedeny v tab. 1.  

 

 



Martin Dudík: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

13 
2013                        

Tabulka č. 1 - Tabulka kritérii přesností polygonového pořadu 

Připojovací body 

Mezní 

délka strany 

[m] 

Mezní 

délka 

pořadu d 

[m] 

Mezní odchylka v uzávěru pořadu 

úhlová [cc] polohová [m] 

ZPBP,ZhB 200-1500 5000 25.(n)
1/2

 0,0025.(∑d)
1/2

 

ZPBP,ZhB 50-400 3000 50.(n)
1/2

 0,004.(∑d)
1/2

 

PPBP,ZPBP,Zh

B 
50-400 1500 100.(n)

1/2
 0,006.(∑d)

1/2
 

 

      Stabilizace bodů polygonového pořadu byla provedena pomocí dřevěných kolíku. Byl 

dodržen mezní poměr délek sousedních stran v polygonovém pořadu 1:3.  

  Na jednotlivých stanovištích byly měřeny horizontální úhly v jedné skupině, 

výsledky se zaznamenávaly do zápisníku. Souběžně s měřením probíhala kontrola mezní 

odchylka uzávěru v opakovaném prvním směru. Tato odchylka nesměla přesáhnout 

hodnotu 0,003 gon.   

    Délky se měřily obousměrně dálkoměrem s využitím optických odrazových systémů 

s přesností na 0,001 m. U délek kratších než 400 m je mezní rozdíl dvojice měřených délek 

je 0,02 m. 

4.2. Polární metoda  

  Geodetické základy pro podrobné měření jsou:  

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

případě použití technologie globálního navigačního družicového systému 

také body referenční sítě permanentních stanic, 

b)   v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body, jejichž souřadnice 

byly určeny v S-JTSK s přesností, která je dána základní střední 

souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m.[1] 

    Při této metodě je poloha bodu určena pomocí vodorovného úhlu a vzdálenosti. Ze 

stanoviště 603 byla zaměřena změna, jako orientace posloužily dva body polygonového 

pořadu 602 a 604. Třetí orientace byla zvolena na bod 127 - 246 (roh budovy 11/1).  
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Jelikož zdivo sahalo do metrové výšky, bylo možno z jednoho stanoviště zaměřit všechny 

rohy budovy. Naměřené hodnoty se zapisovaly do předem vytištěných příslušných 

zápisníků pro polární metodu.   

 

Obrázek č. 2 - Polární metoda 

4.3. Kontrolní oměrné 

         Pro posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určeného podrobného bodu 

byly změřeny jednotlivé strany budovy (viz. obr.3). K měření bylo použito pásmo. Dbalo 

se, aby pásmo bylo ve vodorovné poloze a dostatečně napnuté. Hodnoty na pásmu se 

odečítaly v metrech s přesností na dvě desetinná místa.   

 

Obrázek č. 3 – Kontrolní oměrné mír 
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4.4. Použité přístroje  

         Pro tuto práci byla použita totální stanice Leica TCR 307 (viz. obr.4). Další pomůcky 

byly odrazový hranol a stativ. Kontrolní oměrné míry byly přeměřeny pásmem.  

 

Obrázek č. 4 – Elektronický tachymetr Leica TCR 307 

Technické parametry přístroje Leica TCR 307 jsou uvedeny v tab. 2. 

Tabulka č.2 - Parametry přístroje Leica TCR 307 [3] 

Nejkratší délka záměry 1,7 m 

Přesnost odečítání úhlů 7", 2 mgon 

Dosah (se standardním hranolem) 3000 m 

Přesnost měření délek 5 mm + 2 ppm 
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5. Zpracování naměřených dat 

         Naměřená data byla zpracována v programu Groma . Vstupní data byla získána z dat 

poskytnutými katastrem nemovitostí prostřednictvím VFK a na webových stránkách 

ČÚZK. 

  Tyto práce zahrnují: 

                           - Ruční výpočet zápisníku, 

                          - výpočet polygonového pořadu, 

                           - výpočet podrobných bodů změny pomocí polární metody, 

                          - kontrola kódu kvality pomocí konstrukčních oměrných,  

                         - výpočet výměr.  

5.1 Zpracování zápisníků 

         Veškeré naměřené hodnoty byly zaznamenány do předem vytištěných tiskopisů, 

tudíž byly zápisníky zpracovány ručně.  

5.1.1 Výpočet zápisníku polygonového pořadu 

  Nejprve vypočteme průměrné hodnoty setinných hodnot a vteřin pro každý směr a 

zapíšeme do horní poloviny příslušného řádku. Poté počítáme redukovaný průměr, který 

představuje natočení celé skupiny o průměrné čtení na počátek tak, aby počáteční směr měl 

úhlovou hodnotu nulovou. Všechny průměrné hodnoty opravíme o stejnou hodnotu. Dále 

provedeme opravu měřených směrů. Hodnota směru na cíl 1 by měla být stejná jako 

poslední hodnota směru měřená na cíl 1. Odchylku uzávěru musíme vydělit počtem směrů 

a poté se jednotlivé směry upraví o tyto vypočtené hodnoty. 

5.1.2 Zápisník polární metody 

 Číslo typu úlohy 1. Jako první z daných bodů se uvádí číslo stanoviště, dále pak 

orientace v rozsahu 2-9. Nejkvalitnější první dvě orientace se uvádějí jako první. 

Vzdálenosti mají pouze kontrolní význam. Pokud nebyly naměřeny, označí se vzdálenost 

0.   
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5.1.3 Zápisník kontrolních oměrných měr   

 Číslo typu úlohy 4. Oměrné míry se zapisují se znaménkem “-“ pokud je měřená 

vzdálenost na levou stranu od směru staničení. Znaménko “+“ pokud je měřená vzdálenost 

na pravou stranu ve směru staničení.   

5.2 Výpočet polygonového pořadu  

 Pro body PPBP má číslo tvar PPP00000CCCC, kde PPP je pořadové číslo 

katastrálního území v rámci územního obvodu, ve kterém katastrální pracoviště vykonává 

působnost příslušného katastrálního úřadu, a CCCC je pořadové číslo bodu v rozmezí 501 

až 3999.   

 Vstupní souřadnice pro polygonový pořad jsou uvedeny v tab. 3.  

Tabulka č. 3 – Vstupní souřadnice pro výpočet polygonového pořadu 

číslo bodu Y (m) X (m) 

0350 0000 0505 525551,86 1139331,21 

0350 0000 0506 525355,59 1139413,08 

0350 0000 0507 525568,48 1139649,92 

0350 0000 0508 525482,42 1139853,06 

 

Výpočet polygonového pořadu je uveden v tab. 4.  

Tabulka č. 4 – Výpočet polygonového pořadu 

 

Orientace osnovy na bodě 035000000507: 

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

      Bod      Hz     Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.  m0 

Red. 

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

-- 

 035000000508  0.0000  374.4890    0.0000                               

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

-- 

Orientační posun       : 374.4890g 

 

Orientace osnovy na bodě 035000000506: 

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

      Bod       Hz    Směrník     V or.    Délka  V délky  V přev.  m0 

Red. 

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

-- 

 035000000505  63.5320  125.1583   0.0000                               

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

-- 

Orientační posun       :  61.6263g 
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Naměřené hodnoty: 

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

         Bod    S zpět   S vpřed      Úhel    V úhlu 

               Směrník   D vpřed    D zpět         D   Dp - Dz 

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

              374.4890 

 035000000507    0.0000  349.3102  349.3102   -0.0042 

              323.7950    39.140    39.140    39.140     0.000 

 

 035000000601    0.0000  189.9297  189.9297   -0.0042 

              313.7206   108.154   108.154   108.154     0.000 

 

 035000000602    0.0000  100.3364  100.3364   -0.0042 

              214.0528   188.996   188.996   188.996     0.000 

 

 035000000603    0.0000  188.4516  188.4516   -0.0042 

              202.5002    71.506    71.506    71.506     0.000 

 

 035000000604    0.0000  259.1344  259.1344   -0.0042 

              261.6305    32.393    32.393    32.393     0.000 

 

 035000000506    0.0000    0.0000    0.0000   -0.0042 

               61.6263 

           

Parametry polygonového pořadu jsou uvedeny v tab. 5. 

Tabulka č. 5 – Parametry polygonového pořadu  

Typ pořadu                          : Vetknutý, oboustranně orientovaný 

Délka pořadu                         :  440.189m 

Úhlová odchylka                     :  -0.0250g 

Odchylka Y/X                        :    0.074m /   -0.037m 

Polohová odchylka                   :    0.082m 

Největší / nejmenší délka v pořadu  :  188.996m/   32.393m 

Poměr největší / nejmenší délka     : 1:5.83 

Max. poměr sousedních délek         : 1:2.76 

Nejmenší vrcholový úhel            : 100.3364g 

 

 Vypočtené body jsou uvedeny v tab. 6. 

Tabulka č. 6 – Vypočtené body polygonového pořadu 

číslo bodu Y (m) X (m) 

0350 0000 0601 525532,06 1139664,21 

0350 0000 0602 525426,44 1139687,34 

0350 0000 0603 525385,07 1139502,90 

0350 0000 0604 525382,27 1139431,45 
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Test polygonového pořadu uvádí tabulka 7. 

Tabulka č. 7 – Test polygonového pořadu 

  Skut. hodnota Mez. hodnota  

Úhlová odchylka [g] -0,025 0,0265 

Polohová odchylka [m] 0,082 0,205 

Mezní délka pořadu [m] 440,189 5000 

Mezní délka strany [m] 188,996 400 

Mezní poměr délek 1:2,76 1:3,00 
 

 Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

5.3 Výpočet podrobných bodů změny pomocí polární metody      

          Pro podrobné body  má číslo tvar PPP0ZZZZCCCC, kde PPP je pořadové číslo 

katastrálního území v rámci územního obvodu, ve kterém katastrální pracoviště vykonává 

působnost příslušného katastrálního úřadu, ZZZZ je číslo ZPMZ a CCCC je pořadové číslo 

bodu v rozmezí 1 až 9999 ( do potřebného množství bodů ).  

 Vstupní souřadnice pro výpočet polární metody uvádí tab. 8.  

Tabulka č. 8 – Vstupní souřadnice pro polární metodu 

číslo bodu Y (m) X (m) 

0350 0000 0603 525385,07 1139502,90 

0350 0000 0602 525426,44 1139687,34 

0350 0000 0604 525382,27 1139431,45 

0350 0127 0246 525382,67 1139470,93 

 Výpočet podrobných bodů polární metodou je uveden v tab. 9.    

Tabulka č. 9 – Výpočet podrobných bodů polární metodou     

Orientace osnovy na bodě 35000000603: 

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

     Bod      Hz      Směrník    V or.  Délka   V délky V přev.m0 Red. 

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

35000000602  0.0000  14.0465   0.0004  189.008   0.006  0.0009 

35000000604  188.4517  202.4994  -0.0008   71.524  -0.010  0.0000  
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 35001270246  190.7290  204.7755    0.0004    32.064   0.000  0.0009 

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

Orientační posun       :  14.0469g 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0007g 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0004g 

Test polární metody: 

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

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0008, Mezní hodnota: 0.0800 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

    Bod          Hz       Délka        Y          X         Popis      

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

 35002230001   31.0694    26.930   525402.60  1139523.35   

 35002230002   46.5021    32.414   525411.46  1139521.73   

 35002230003   56.8061    28.135   525410.31  1139515.34   

 35002230004   61.6521    31.397   525414.21  1139514.60   

 35002230005   59.2318    16.455   525400.10  1139509.61   

 35002230006   76.0730    28.115   525412.85  1139507.25   

 35001490008   13.1732    33.249   525398.86  1139533.16   

 35001490009   55.9494    52.871   525432.18  1139526.91   

 35001490010   79.9261     8.314   525393.35  1139503.69   

 35001490039   92.4597    42.187   525427.04  1139498.60   

 35001490047   77.9328    43.341   525428.07  1139508.35   

5.4 Kontrola kódu kvality pomocí kontrolních oměrných 

     Porovnáním naměřených vzdáleností a vypočítaných vzdáleností z nových souřadnic, 

lze ověřit kvalitu měření. Podrobnému měření náleží kód kvality 3, pro který je 

charakteristická hodnota mxy = 0,14 m 

  Rozdíl změřené a vypočítané délky ze souřadnic nesmí být větší jak mezní rozdíl ud 

  ud=2.md   (5.1)  
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 Základní střední chyba délky md 

                                                                  
    

    
    (5.2)                          

             d … větší z porovnávaných délek 

  Hodnota k  

            (5.3) 

             mxy … základní střední souřadnicová chyba 

Tabulka č. 10 – Kontrolní oměrné míry 

   Bod              Y           X         Vzdál.  Oměrná  Rozdíl  Mez. r. 

 35002230001   525402.600  1139523.350   

 35002230002   525411.460  1139521.730    9.01    9.00    0.01   0.30   

 35002230003   525410.310  1139515.340    6.49    6.50   -0.01   0.29   

 35002230004   525414.210  1139514.600    3.97    4.00   -0.03   0.28   

 35002230006   525412.850  1139507.250    7.48    7.50   -0.02   0.30   

 35002230005   525400.100  1139509.610   12.97   13.00   -0.03   0.32   

 35002230001   525402.600  1139523.350   13.97   14.00   -0.03   0.32   

 Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

5.5 Výpočet výměr  

 Výměry nových a změněných parcel a jejich dílů se určují s kvalitou podle: 

         Kód 2 – výměry vypočítané ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem 

kvality 3 nebo 4 a souřadnic lomových bodů, které jsou vloženými 

body na přímých hranicích 

        Kód 1 – výměry vypočítané z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním 

souřadnicovém systému 

      Kód  0 - výměry vypočítané graficky a to planimetrováním, výpočtem z měr 

odměřených na mapě, nebo ze souřadnic lomových bodů parcely nebo 

dílu parcely odměřených na mapě 

                       - výměry vypočítané ze souřadnic lomových bodů parcely nebo dílu 

parcely, z nichž nejméně jeden lomový bod, který není vloženým 

bodem na přímé hranici, má souřadnici s kódem kvality horším než 3 

nebo4.   
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 Při podrobném měření změny byly kontrolně zaměřeny lomové body parcely.  

Tabulka č. 11 – Výpočet výměr  

přesnost vstupu souřadnic  

     Bod           Y          X         Oměrná 

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

 35002230001   525402.60  1139523.35           

 35002230002   525411.46  1139521.73     9.01 

 35002230003   525410.31  1139515.34     6.49 

 35002230004   525414.21  1139514.60     3.97 

 35002230006   525412.85  1139507.25     7.48 

 35002230005   525400.10  1139509.61    12.97 

 35002230001   525402.60  1139523.35    13.97 

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

Parcela:   Díl: 166              Výměra : 156 m
2 

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

 

přesnost vstupu souřadnic  

     Bod           Y           X         Oměrná 

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

 35001490039   525427.02   1139498.61           

 35001490010   525393.37   1139503.68    34.03 

 35001490008   525398.87   1139533.15    29.98 

 35001490009   525432.17   1139526.93    33.88 

 35001490047   525428.07   1139508.33    19.05 

 35001490039   525427.02   1139498.61     9.78 

 35001490039   525427.02   1139498.61     0.00 

 

 

odečítaný vnitřní objekt č.1 

     Bod           Y           X        Oměrná 

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

 35002230001   525402.60  1139523.35           

 35002230002   525411.46  1139521.73     9.01 

 35002230003   525410.31  1139515.34     6.49 

 35002230004   525414.21  1139514.60     3.97 

 35002230006   525412.85  1139507.25     7.48 

 35002230005   525400.10  1139509.61    12.97 

 35002230001   525402.60  1139523.35    13.97 

výměra vnitřního objektu:     156 m2 

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

Parcela :89                      Výměra : 831 m
2
  

------------------------------------------------ 
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5.6 Využitý software 

5.6.1 Groma  

 Výpočetní program, pomocí kterého lze zpracovat měření. Měřená data se do 

programu zadávají z ručně psaných zápisníků, nebo stažením dat z přístroje. Tento 

program obsahuje velkou škálu výpočetních úkonů, z kterých nakonec vyhotoví výpočetní 

protokol.   

Výpočetní protokoly v příloze č. 1 jsou výsledkem výpočetních prací v programu Groma  

5.6.2 Geus 

 Program umožňuje výpočet dat a následné grafické zpracování a vyhotovení map 

velkého měřítka.  

 V programu Geus se provedl import a zpracování VFK. Grafická část byla uložena 

jako výkres formátu dxf a souřadnice byl vyexportovány do textového souboru.  

5.6.3 Geometr 

 Ulehčuje práci zeměměřiče při sestavování příslušných částí geometrického plánu.  

 Pomocí tohoto programu byly vyhotoveny:  

                  - Popisové pole ZPMZ 

                  - Výkaz výměr parcel 

                 - Popisové pole GP 

                - Výkaz dosavadního a nového stavu 

                 - výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách    

5.6.4 AutoCAD 

 Software využívaný pro 2D a 3D konstruování. Je vhodný pro práci v mnoha 

oborech, jako například ve stavebnictví a architektuře, strojírenství, geodézii, mapování, 

elektrotechnice, astronomii a ještě v mnoha dalších. Software pracuje s výkresy formátu 

dwg a dxf, který umožňuje výměnu dat mezi AutoCADem a dalšími programy.      

Všechny grafické přílohy GP byly vyhotoveny v AutoCADu 12 
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6 Testování identických bodů 

 Z důvodu práce s analogovou mapou, je pro zobrazení změny do katastrální mapy 

třeba připojit měření změny na dostatečný počet identických bodů. Za identické body se 

považují trvale označené lomové body katastrálního území, body na hranicích pozemků, 

lomové body na obvodu budovy a body na jiných trvalých předmětech.  

 Za identické body byly zvoleny tři lomové body pozemku. Tyto body byly v terénu 

trvale označeny plastovou značkou. Mezi identickými body vypočítáme vzdálenost ze 

souřadnic a porovnáme se vzdáleností mezi identickými body určenou na analogové mapě. 

 Testování identických bodů je uvedeno v tab. 12.  

Tabulka č. 12 – Testování identických bodů  

                                                          Vypočtená   Měřená   Rozdíl  Mez. r. 

35001490009 - 35001490039  28.773   28.800   -0.027    2.660 

35001490010 - 35001490009  45.243   45.200    0.043    2.660 

35001490039 - 35001490010  34.072   33.600    0.472    2.660  

 Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.    

7 ZPMZ  

 Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území v jedné 

číselné řadě v rozsahu 0001 až 9999. Číslo ZPMZ přidělí příslušné katastrální pracoviště.  

7.1 Popisové pole 

 Věcné a formální náležitosti popisového pole (viz. obr. 5) jsou vymezeny tiskopisem 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Název „Záznam podrobného měření změn“ 

v tiskopisu nebo při jeho vyhotovení počítačovými prostředky se upraví na název podle 

této vyhlášky, jedná-li se o neměřický záznam. [1] 
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Obrázek č. 5 - Ukázka popisového pole ZPMZ 

7.2 Náčrt  

 V náčrtu se zobrazují body geometrického základu, identické body, 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.  

 Body, jejichž poloha byla určena v dřívějších ZPMZ jsou označovány číslem, které 

se skládá z čísla náležitého ZPMZ oddělené pomlčkou od vlastního číselného označení.    

 Měřítko náčrtu se volíte tak,  aby veškeré údaje byly zřetelné. Formát náčrtu je 

nejčastěji A4, větší formát se využívá při měření většího rozsahu. Výkres většího formátu 

musí být poskládán tak, aby na vrchní straně byly jeho údaje o příslušnosti k ZPMZ.   

7.3 Zápisníky  

 Jedná se o předem vytištěné zápisníky pro určitý druh měření. Zápisník vodorovných 

úhlů a vzdáleností pro měření polygonového pořadu, dále pak zápisník podrobného měření 

pro polární metodu a zápisník kontrolních oměrných měr.  

  Tyto zápisníky obsahují:  

                -  čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a 

nových bodů a dále měřené hodnoty určující polohu těchto bodů,  

               -  údaje ověřující poloh bodů geometrického základu a identických bodů,  

                  -  další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů.  
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7.4 Protokol o výpočtech  

 Výsledná zpráva výpočetní části, která obsahuje informace o metodě a postupu 

výpočtů, porovnání dosažených výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, výpočet 

číselného určení výměry a seznam souřadnic nově určených bodů. Celý tento protokol 

musí být opatřen datem, jménem, příjmením a podpisem osoby, která prováděla výpočty.   

7.5 Výkaz výměr parcel  

 Tento tiskopis je výkazem o dosavadním a novém stavu v podobě výměr. Musí 

obsahovat číslo příslušného geometrického plánu, název katastrálního území a číslo 

mapového listu katastrální mapy. 

 Po ukončení každého uceleného výpočtu výměr se porovnají celkové výměry 

dosavadního a nového stavu. Rozdíl obou hodnot musí být nulový nebo shodný 

s vykazovanou opravou výměry nebo změnou.[1] 

 

Obrázek č. 6 - Ukázka výkazu výměr parcel 
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8 Vyhotovení geometrického plánu 

  Geometrický plán má tyto náležitosti: 

- popisové pole 

- grafické znázornění 

- výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

- seznam souřadnic 

-  výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu 

8.1 Popisové pole  

 Popisové pole je umístěno ve spodní části výkresů formátu A4, nebo u výkresů 

většího formátu do pravé spodní části. Popisové pole je rozděleno na tři části, z toho 

vyhotovitel vyplňuje pouze první část. Zbylé dvě části slouží pro ověření a potvrzení 

geometrického plánu. 

 Část, kterou vyplňuje vyhotovitel obsahuje:  

-  účel geometrického plánu, 

-  číslo geometrického plánu  

-  jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu vyhotovitele GP  

-  název okresu, obce a katastrálního území  

- pokud se nejedná o katastrální území s digitální nebo digitalizovanou mapou 

v S-JTSK je potřeba vyplnit číslo mapového listu, v opačném případě se 

vyplní DKM popřípadě KMD  
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                                     Obrázek č. 7 - Popisové pole geometrického plánu 

8.2 Grafické znázornění 

 Jako podklad pro grafické znázornění slouží aktuální katastrální mapa. Grafické 

znázornění geometrického plánu se vyhotovuje jednobarevně  a ve vhodném měřítku. 

Jedná se o vyobrazení dosavadního stavu a nového stavu, přičemž  dosavadní stav je 

zobrazen tenkou černou čarou a  nový stav je zobrazen tlustou černou čarou. Grafické 

znázornění dále obsahuje čísla parcel, díly parcel označenými malými písmeny abecedy a 

značky druhů pozemků a způsobů jejich využití.  

  Pokud není grafické znázornění orientováno na sever, musí se tento směr vyznačit 

šipkou a před ní písmeno S.     

8.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí 

 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje údaje 

stanovené tiskopisem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.[1] 

 Tento výkaz je rozdělen na dvě části a obsahuje údaje o druhu a způsobu využití 

pozemku, typu stavby, způsobu využití stavby a číslo listu vlastnictví. Do levé části se 

vyplní údaje o dosavadním stavu podle katastru nemovitostí. Do pravé části se vyplní údaje 

podle skutečnosti v terénu.  
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Obrázek č. 8 -  Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

8.4 Seznam souřadnic 

 Tabulka obsahující celé číslo bodu, Y-ovou a X-ovou souřadnici obrazu, Y-ovou a 

X-ovou souřadnici polohy, kód kvality určeného bodu a případně poznámku k bodu. 

Souřadnice jsou uvedeny v metrech s přesností na centimetry.   

      U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených 

v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo 

zkrácená.  

      Seznam se umísťuje buď ke grafickému znázornění, nebo tvoří samostatnou část 

geometrického plánu. 

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

se uvede u nadpisu „Seznam souřadnic“.[1] 

 

Obrázek č. 9 – Ukázka seznamu souřadnic 
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8.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických 

jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu 

        Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) se vyhotovuje 

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

dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z podkladů uložených u katastrálního úřadu 

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

 BPEJ je 5-ti místný číselný kód, kterým se vyjadřují hlavní půdní a klimatické 

podmínky. Údaj BPEJ se využívá při oceňování, určení eroze a při návrhu nových 

pozemků.  

 

Obrázek č. 10 – Ukázka výkazu údajů o BPEJ 

9 Ověření geometrického plánu 

     Ověřením je stanoveno, že geometrické plány náležitostmi a přesností odpovídají 

právním předpisům. [1] 

       Ověřovat geometrické plány, může jen úředně oprávněný zeměměřický inženýr. 

Odpovídá za dosažení předepsané přesnosti, za odbornou úroveň geometrického plánu a za 

správné vyhotovení geometrického plánu podle náležitých právních předpisů. Ověření je 

označeno ve střední části popisového pole geometrického plánu. Ověření musí obsahovat 

razítko ověřovatele, datum, podpis a číslo evidence ověřovaných výsledků.  

10 Potvrzení geometrického plánu 

 Žádost o potvrzení geometrického plánu předkládá ověřovatel. K potvrzení se 

předkládají tři stejnopisy geometrického plánu. 

Při převzetí zaměstnanec pověřený přebíráním výsledků zeměměřických činností 

zkontroluje, zda výsledek zeměměřických činností pro účely katastru neobsahuje zjevné 

vady a to nejpozději do 10 pracovního dne. Přitom vždy přezkoumá, zda: 
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a) výsledek zeměměřických činností  

1. je ověřen ověřovatelem v rozsahu jeho oprávnění, 

2. má předepsané náležitosti, 

3. vychází z údajů katastru,  

4. nepřekračuje stanovené mezní odchylky, 

b) měření je připojeno na body geometrického základu v souladu s § 69, a 

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

 Pokud geometrický plán splňuje tyto kritéria, může katastrální úřad respektive 

zaměstnanec k těmto úkonům pověřený, potvrdit geometrický plán. Potvrzení se 

vyhotovuje do pravé části popisového pole geometrického plánu a obsahuje číslo řízení, 

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

geometrických plánů a otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. Jeden stejnopis 

geometrického plánu a ZPMZ je ponechán na katastrálním úřadu, zbylé dva se navrátí 

ověřovateli.  

    Takto potvrzený geometrický plán se nesmí upravovat ani doplňovat o jakékoliv 

údaje. Pokud se tak stalo, musí se vyhotovit nový geometrický plán.  

        Jestliže geometrický plán obsahuje závažné vady, je navrácen ověřovateli 

s písemným odůvodněním. Při opakovaném předložení geometrického plánu se závažnými 

vadami, informuje o této situaci  katastrální úřad  místně příslušný inspektorát.     
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11 Závěr  

 Úkolem této bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy do katastru nemovitostí.   

 Práce zahrnuje postup při vyhotovení geometrického plánu od získání podkladů na 

katastrálním úřadě přes měření a zpracování dat až po vyhotovení samotného 

geometrického plánu.   

  Geometrický plán a záznam podrobného měření změn s veškerými náležitostmi a 

přílohami byly vypracovány podle vyhlášky č. 26/2007 Sb. 
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