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ANOTACE 

Bakalářská práce si bere za cíl vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v katastrálním území Prostřední Bludovice. Konkrétně je tato práce zaměřena 

zejména na obecnou definici pojmu geometrický plán včetně jeho náležitostí a dále na 

samotné zpracování konkrétní úlohy. Tímto zpracováním je zde myšleno pořízení 

skutečných dat měřením v terénu, jejich zpracování a výpočet a v poslední části 

vyhotovení vlastního geometrického plánu. 

Klíčová slova: geometrický plán, vyznačení budovy, katastrální území, zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

Bachelor thesis aims to copy geometric plan for the designation of a building in the 

cadastral Prostřední Bludovice. Specifically, this work focuses mainly on a general 

definition of geometric plan, including its requirements and the processing itself specific 

task. This treatment is meant here by the acquisition of real measurement data in the field, 

their processing and calculation, and in the last part of its own copy of the plat map. 

Keywords: Survey sketch, Designation of the Building, Cadastral area, Processing. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

m  metr 

mm  milimetr 

gon  setinná úhlová jednotka 

mgon  tisícina jednotky gon 

S – JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

GNSS  Globální navigační satelitní systém 

VŠB – TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

SGI  Souboru geodetických informací 

SPI  Soubor popisných informací 

KO  Katastrální operát 

KÚ  Katastrální úřad 

k.ú.  katastrální území 

ISKN  Informační systém katastru nemovitostí 

VFK  Výměnný formát katastrální 
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1. Úvod 

Jak už z názvu bakalářské práce vyplývá, je jejím úkolem vyhotovení 

geometrického plánu pro vyznačení budovy. Budova leží v katastrálním území Prostřední 

Bludovice a jedná se konkrétně o rozestavěný rodinný dům.  

Bakalářská práce je rozdělena na dvě velké části. V první, teoretické, části 

bakalářské práce bude teoreticky popsán samotný geometrický plán včetně jeho náležitostí 

v souladu s platnou Vyhláškou č.  26/2007 Sb. Ve druhé části, části praktické, bude pak 

obsažena samotná aplikace geometrického plánu na konkrétní řešené úloze. Konkrétní 

zpracování se bude skládat z jednotlivých částí, kterými jsou hierarchicky zajištění 

podkladů a příslušné dokumentace, měřické práce v terénu, vyhodnocení a zpracování 

měření a nakonec vyhotovení geometrického plánu a jeho součástí.  

Nutno také podotknout, že měření a následné zpracování geometrického plánu 

probíhalo v loňském roce a tedy veškeré jeho náležitosti byly zpracovány dle vyhlášky č. 

26/2007 Sb., resp. zákona č. 344/1992 Sb.  
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2. Teoretická část 

2.1 Geometrický plán 

Jelikož je hlavní náplní této práce vyhotovení geometrického plánu, bude také 

vhodné podrobněji o něm popsat. 

Dle [1] je geometrický plán technickým podkladem a neoddělitelnou součástí všech 

listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Konkrétně se tím tedy 

rozumí zápis v souboru popisných informací a v případě, že je třeba předmět zápisu 

zobrazit do katastrální mapy, tak i v souboru geodetických informací. Součástí 

geometrického plánu je také záznam podrobného měření změn.  

Geometrický plán je možné vyhotovit pouze fyzickou či právnickou osobou, která 

má k tomu způsobilost a oprávnění podle zákona č. 215/1995 Sb. o geodézii a kartografii. 

Bez něj nebo bez upřesněného přídělového plánu nelze v katastrální mapě zobrazit předmět 

obsahu katastru, k němuž se zapisují práva, s výjimkou, kdy katastrální úřad doplňuje 

pozemky evidované zjednodušeným způsobem do SGI na základě využití podkladů 

z dřívějších pozemkových evidencí. Vhodné je také podotknout, že jako geometrický plán 

nelze označit výsledky zeměměřických činností, které sice slouží potřebám katastru 

nemovitostí, ale nevznikly na podkladě přímého měření v terénu. Jedná se například o 

sloučení pozemků.  

Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností a vyhotovuje se 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 v případě, že jejich výsledky 

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

- doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčuje a označují v terénu, 

- opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

- upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 
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- průběh vytyčení nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

- vymezení rozsahu věcného břemene. 

2.1.1 Historie geometrického plánu 

Zajímavou je také historie geometrického plánu. Dle [3] lze jedním z mezníků 

označit rok 1785, ve kterém došlo k velkému zlomu ve tvorbě katastrální mapy. Dne 20. 

dubna 1785 byl totiž vydán patent, jež byl podkladem pro první katastrální mapování 

v dobách Josefského katastru. 

Druhým zlomovým bodem pro historii katastrálního mapování bylo vydání patentu 

císaře Františka I. ze dne 23, prosince 1817 o pozemkové dani, kdy po mnohaletých 

přípravných pracích začal vznikat stabilní katastr. Podstatná část mapového fondu tohoto 

katastru je užívána dodnes. Velkým tehdejším nedostatkem bylo opomenutí potřeby 

pravidelné aktualizace operátu. 

V roce 1848 došlo k osvobození rolníků, což mělo za důsledek zrušení patentu z 26. 

Května 1791. Tento patent znemožňoval rozmělnění rustikálního majetku. Po zrušení 

nevolnictví pak bylo umožněno i prostému sedlákovi, aby rozdělil pozemkovou držbu na 

své potomky a nemusela být tedy předávána pouze prvorozenému synovi. Tyto možnosti 

vedly k uvolnění organizace půdního fondu a tím k fyzickým změnám v terénu a náhlému 

nárůstu na změny v obsahu stabilního katastru. Další velký vliv na strukturu a organizaci 

půdního fondu měl rozvoj průmyslu. Docházelo tedy k dalším dělením pozemků 

komunikacemi železnicemi apod.  Vlivem nespolehlivého doplňování změn ve stabilním 

katastru pak byla nařízena roku 1869 reambulace stabilního katastru. I přes tuto 

reambulanci však nebyly změny ve stabilním katastru dostatečně aktualizovány. 

Dne 23. května roku 1883 byl vydán zákon č. 83/1883 Říšského zákoníku o 

Evidenci katastru daně pozemkové. Ten stanovil, že je nutné udržovat katastrální operát 

v souladu se skutečným stavem, tzn. včetně souladu map s veřejnými knihami. A právě 

z této doby pochází princip geometrického plánu, který vznikl z potřeby jednoznačného 

geometrického, polohového a rozměrového určení změny údajů ve stabilním katastru.  

V průběhu času pak docházelo k různým změnám v podobě geometrického plánu. 

Kromě vzhledu byly určeny i zásady přesnosti, obsah a náležitosti geometrického plánu 
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tak, aby vyhovoval technickým možnostem a technickým postupům, které byly platné 

v daném období. 

V současnosti je geometrický plán asi nejvýznamnějším dokumentem, na jehož 

základě dochází ke změnám v katastrálních operátech. 

2.1.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Podklady pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje katastrálního operátu. 

Konkrétně tedy údaje ze souboru geodetických informací a souboru popisných informací.  

Souborem geodetických informací rozumíme katastrální mapu, která je dle nařízení 

vlády č. 430/2006 Sb. na území České republiky státním mapovým dílem velkého měřítka, 

jejímž obsahem jsou body polohového bodového pole, polohopis a popis. Formy 

katastrální mapy jsou následující: 

a) digitální katastrální mapa (DKM) je v souřadnicovém systému JTSK 

vyhotovená při obnově katastrálního operátu novým mapováním, na 

podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním souboru 

geodetických informací nebo převedením jejího číselného vyjádření do 

digitální formy 

b) katastrální mapa digitalizovaná je buďto v souřadnicovém systému JTSK 

vyhotovená přepracováním analogových map stabilního katastru 

v souřadnicovém systému gusterberském nebo svatoštěpánském do digitální 

formy (KMD) nebo se jedná o digitální formu katastrální mapy vyhotovené 

podle dřívějších předpisů zejména v souřadnicovém systému gusterberském 

či svatoštěpánském (KM-D) 

c) analogová mapa je katastrální mapa na plastové fólii, jejíž přesnost a 

zobrazovací soustava je stanovena dobou, kdy tato mapa vznikla 

Soubor popisných informací obsahuje: 

 údaje o katastrálním území 

 údaje o parcele a údaje o parcele zjednodušené evidence 

 údaje o budově, vodním díle a jednotce 
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 údaje o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva 

 údaje o právech a údaje s právy související, aj. 

a jsou vedeny v informačním systému katastru nemovitostí (ISKN). 

Dalšími podklady jsou také: 

- záznamy podrobného měření změn (ZPMZ), měřické náčrty původního 

mapování a předchozí plány, 

- údaje o bonitované půdně ekologické jednotce (BPEJ) ve formě počítačového 

souboru nebo jako kopie grafického přehledu se zobrazením obvodů a kódů 

BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaženy, 

- údaje o bodech ZPBP, Zhb a bodech PPBP. 

K vyhotovení geometrického plánu přiděli příslušný katastrální úřad číslo podkladu 

měření, v němž k danému katastrálnímu území přidělí číslo ZPMZ. Podle potřeby také 

přidělí parcelní čísla nových parcel a čísla bodů podrobného polohového bodového pole, 

pokud takové body budou zřizovány. Veškeré potřebné podklady poskytne katastrální úřad 

bezúplatně v nezbytném rozsahu ve výměnném formátu nebo formou rastrových dat či 

reprografických kopií. 

2.1.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjádření parcel před změnou a po změně. Pro to, aby 

byl geometrický plán kompletní, je nutné vytvořit také jeho veškeré náležitosti, kterými 

jsou popisové pole, grafické znázornění, výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí, seznam souřadnic, výkaz údajů o bonitovaných pudně ekologických 

jednotkách k parcelám nového stavu. O těchto náležitostech bude v následujícím textu také 

podrobněji popsáno. 

 Popisové pole - Jedná se záhlaví celého geometrického plánu. Popisové pole je 

umisťováno ve spodní části základního formátu geometrického plánu a v pravém 

dolním rohu geometrického plánu většího formátu. Jsou v něm uvedeny základní 

identifikační údaje o účelu, zhotoviteli, číslo plánu, lokalizační údaje, způsob 

určení výměr parcel apod. Kompletní popis popisového pole zde již uváděn 

nebude. Je patrný například na Obr. 1: Ukázka popisového pole geometrického 
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plánu s razítky ověření a potvrzení, na kterém je uvedeno popisové pole 

s konkrétními údaji odpovídající řešené úloze v této práci. 

 

 grafické znázornění – Další součástí geometrického plánu je grafické znázornění 

dosavadního a nového stavu nemovitostí. Toto grafické znázornění je 

vyhotovováno černě ve vhodném měřítku tak, aby byla zaručena zřetelnost 

kresby a čitelnost popisu, přičemž jsou využívány platné mapové značky. 

Dosavadní stav katastrální mapy je graficky zobrazen tenkou plnou čarou a stav 

nový, včetně sluček je zobrazen velmi tlustou černou čárou. Rozsah grafického 

znázornění se volí tak, aby byla souvislost změny s okolím dostatečně zřejmá 

[2]. Co se parcelních čísel týče, jsou vyznačována písmem o velikosti 2 až 3 

mm. Nová parcelní čísla jsou navíc zvýrazněná oválem. Neplatný stav hranic 

pozemků nebo vnitřní kresby je označován jejich kolmým přeškrtnutím dvěma 

krátkými tenkými plnými čárami. Mapové značky a parcelní čísla jsou rušena 

podélným škrtnutím tenkou plnou čárou. Zanikající slučka dvěma krátkými 

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

Grafické zobrazení se orientuje k severu. Pokud je zvolena orientace jiná než 

tato, vyznačí se směr k severu v grafickém znázornění šipkou o délce 20 mm 

S písmenem s před ní. Všechny podrobně uvedené požadavky pro grafické 

znázornění je možné dohledat například v [2]. 

 

 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí – Tento výkaz 

obsahuje údaje stanovené tiskopisem úřadu. V dosavadním se uvedou příslušné 

údaje podle katastru. Údaje o druhu a způsobu využití pozemku, typu stavby a 

způsobu využití stavby se v novém stavu podle skutečnosti v terénu, přičemž se 

užijí jejich zkrácené názvy [26/2007]. 

 

 Seznam souřadnic - V seznamu souřadnic jsou uváděny souřadnice bodů nové 

hranice a souřadnice bodů kontrolních.  U nových bodů změny je možné uvádět 

jen vlastní čísla, u bodů určených v předchozím ZPMZ jsou uváděna čísla úplná 

nebo ve zkráceném tvaru, který obsahuje na prvním místě číslo příslušného 

ZPMZ a za pomlčkou vlastní číslo bodu [2]. 
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 výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu – Výkaz obsahuje parcelní číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, popřípadě podle 

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

kódu [2]. 

2.1.4 Ověření geometrického plánu 

Po vyhotovení geometrického plánu následuje vždy jeho ověření. Každý takovýto 

výsledek zeměměřických činností využívaný pro správu a vedení katastru nemovitostí 

musí být totiž ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Toto ověření 

může provádět pouze bezúhonná fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzděláním 

zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu, a poté vykonávající 

v ČR nejméně 5 let praxe v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního 

oprávnění, a úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti. Takovýto ověřovatel svým 

ověřením stvrzuje, že výsledky zeměměřických činností svými náležitostmi a přesností 

odpovídají právním předpisům.  

2.1.5 Potvrzení geometrického plánu 

Po ověření geometrického plánu požádá ověřovatel prostřednictvím žádosti o 

potvrzení geometrického plánu katastrální úřad o jeho potvrzení. Před potvrzením 

geometrického plánu provádí katastrální úřad také ještě kontrolu toho, zda je vyhotoven 

pro některý z účelů uvedených v [2]. Je-li geometrický plán v souladu s údaji v ZPMZ a 

nebyla-li zjištěna vada, katastrální úřad pak tento geometrický plán potvrdí. Dále také 

potvrdí souhlas s očíslováním parcel. Mezi údaje o potvrzení geometrického plánu patří 

číslo řízení, datum, jméno a podpis zaměstnance pověřeného potvrzováním geometrických 

plánů a otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. 

Po provedeném ověření zůstává jeden stejnopis geometrického plánu a záznamu 

podrobného měření změn uložen na příslušném katastrálním úřadu pro další využití a 

ostatní jejich stejnopisy jsou vráceny ověřovateli. V případě, že by došlo ke zjištění vady, 

katastrální úřad geometrický plán nepotvrdí a společně se záznamem podrobného měření 

změn a písemným odůvodněním vrácení jej vrátí zpět ověřovateli. Na obrázku (Obr. 1: 
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Ukázka popisového pole geometrického plánu s razítky ověření a potvrzení) níže je vložena 

ukázka popisového pole již ověřeného a příslušným katastrálním úřadem potvrzeného 

geometrického plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Záznam podrobného měření změn 

Záznam podrobného měření změn je podkladem pro vyhotovení geometrického 

plánu. Je zhotovován k zápisu takových změny údajů katastru, které jsou spojeny 

s měřením v terénu. Výsledný záznam je opět tvořen určitými hlavními částmi, resp. 

náležitostmi, kterými jsou: 

 Popisové pole (záhlaví) – Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou 

vymezeny tiskopisem úřadu. Ukázkou takovéhoto popisového pole je kupříkladu 

obrázek popisového pole s vyplněnými konkrétními údaji, který je uveden 

v praktické části (Příloha č.2:  Záznam podrobného měření změn). 

 

 Náčrt – Další částí záznamu podrobného měření změn je náčrt. Má formální 

náležitosti grafického znázornění geometrického plánu. Náčrt obsahuje 

zobrazení bodů geometrického základu, zobrazení identických bodů, měřické 

sítě, rámu s označením listů katastrální mapy, zobrazení dosavadního a nového 

Obr. 1: Ukázka popisového pole geometrického plánu s razítky ověření a potvrzení 
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stavu polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní 

čísla, označení dílů, mapové značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení a 

oplocení a oměrné a jiné kontrolní míry, popřípadě ještě další související údaje 

obsahu katastru. Základní formát náčrtu je A4. V případě většího formátu je pak 

nutné jeho složení do tohoto základního formátu. Je dále skládán tak, aby na 

vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti k ZPMZ. Další, podrobné, informace je 

možné pozorovat opět v [2]. 

 

 Zápisníky měření – V přiložených zápisnících jsou obsaženy čísla bodů 

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

měřené hodnoty určující jejich polohu. Dále obecně obsahuje měřené údaje 

z prováděného ověření geometrického základu výchozích bodů a měřené 

kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů [2]. 

 

 Protokol o výpočtech – Podle povahy změny obsahují protokoly o výpočtech 

například seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů 

polohopisu katastrální mapy, údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, 

vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, výpočty spojené s napojením a 

přiřazením změny apod. Podrobný výčet je uveden v [2]. 

 

 Záznam výsledků výpočtů výměr parcel a dílů – Takovýto záznam obsahuje [2]: 

- číslo GP, popř. číslo ZPMZ, pokud není GP vyhotovován, 

- označení listu KM, 

- sestavení výměr parcel, dílů a početních skupin s jejich vyrovnáním a kódem 

způsobu určení 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 příslušné výpočty výměr 

prováděla.  
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 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 v případě přizpůsobení 

změny mapě mohou lišit, a to u katastrální mapy v S-JTSK do hodnoty dané 

mezní souřadnicovou chybou [2]. Souřadnice polohy jsou souřadnice určené 

geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami s charakteristikou přesností 

určení souřadnic X, Y podrobných bodů polohopisu, která je dána základní 

střední chybou mxy = 0,14 m. Souřadnice obrazu podrobného bodu polohopisu v 

katastrální mapě (dále jen "souřadnice obrazu") jsou souřadnice, které slouží k 

zobrazení bodu v katastrální mapě. Kód kvality se vztahuje k souřadnicím 

polohy, nebo souřadnicím obrazu, kterými má být nemovitost v katastru 

geometricky a polohově určena [2]. Součástí návrhu zobrazení změny jsou i 

identické body se souřadnicemi polohy a obrazu použitými pro přiřazení změny 

podle identických prvků (dále jen "přiřazení změny"), v prostorech s analogovou 

mapou se souřadnice obrazu uvedou shodné se souřadnicemi polohy, případně je z 

důvodu zobrazení změny v orientační mapě parcel je možné uvést souřadnice 

odlišné. V prostorech s analogovou mapou se návrh zobrazení změny vyhotoví také 

v analogové podobě, a to na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce. Návrh 

zobrazení změny v analogové podobě obsahuje hlavičku s údaji o čísle 

geometrického plánu (zakázky), katastrálním území, mapovém listu a měřítku 

katastrální mapy a podle povahy změny a formy katastrální mapy identické body 

nebo značky čtvercové souřadnicové sítě, zaměřené lomové body navrhovaných 

hranic, vytyčených nebo upřesněných dosavadních vlastnických hranic pozemků a 

hranic rozsahu věcného břemene nebo skupiny věcných břemen v místě, kde hranice 

rozsahu věcného břemene není shodná s hranicí pozemku, zobrazené ze souřadnic 

obrazu [2].  

Přiřazení a napojení změny [2]: 

a) Přiřazení změny se provádí zpravidla shodnostní, popřípadě afinní 

transformací na identické body. V nutných případech (například u liniových 

staveb) je možné provádět přiřazení změny i po ucelených částech (blocích) 

několika transformacemi s tím, že na styku bloků je nutné prokázat dodržení 

mezních odchylek pro zobrazení změny do mapy.  
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b) Napojení se provádí tak, že pokud nová hranice má končit  

1. v dosavadním bodu, spojí se sousední nový bod na nové hranici s 

dosavadním bodem, nebo se spojí dva dosavadní body, není-li na nové hranici 

mezi nimi žádný lomový bod,  

2. v novém bodu, který bude na přímém úseku dosavadní hranice mezi 

jejími lomovými body, napojí se nová hranice takto  

2.1 pokud je menší z úhlů sevřených přilehlými přímými úseky 

dosavadní a nové hranice větší než 50 gon, je bodem napojení průsečík 

uvedených úseků (popřípadě prodloužených),  

3.1 pokud je sevřený úhel podle bodu 1 menší než 50 gon, je bodem 

napojení pata kolmice spuštěné z nového bodu na dosavadní hranici.  

Pravidla podle písmene b) se nepoužijí, pokud by měla vést ke zjevné deformaci 

změny nebo jejího okolí (například k nerespektování přímosti, pravoúhlosti nebo 

jiné geometrické vlastnosti). V tomto případě se změna do katastrální mapy 

umístí jiným odborným způsobem. 

 

 údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 

hranic (zpravidla popisovým polem) 
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3. Přípravné práce 

3.1 Základní údaje o zájmovém území 

Obec Prostřední Bludovice se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Karviná 

6 km jihozápadně od města Havířov. Prostřední Bludovice mají charakter velké vesnice 

s přibližným počtem obyvatel 818 (rok 2001). Tato obec je částí obce Horní Bludovice. 

Rozloha katastrálního území Prostřední Bludovice je 4,84 km
2
. V tomto katastrálním 

území vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR katastrální pracoviště Ostrava. 

Číslo katastrálního území Prostřední Bludovice je 642410. V tomto k.ú. je již dokončena 

digitalizace katastrální mapy a současnou formou je tedy katastrální mapa digitalizovaná 

(KMD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

Samotná stavba, pro niž má být vyhotoven geometrický plán pro její vyznačení 

v katastru nemovitostí leží na pozemku s parcelním číslem 727/19 (Obr. 3: Výřez 

Obr. 2: Upřesnění lokality 
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katastrální mapy s detailem parcely 727/19). Jedná se o pozemek s druhem pozemku orná 

půda o výměře 1084 m
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Zajištění podkladů  

Aby vůbec bylo vyhotovení tohoto geometrického plánu možné, bylo potřeba 

zajistit veškeré potřebné podklady. Katastrální pracoviště Ostrava na požádání poskytlo:  

a) číslo ZPMZ: 1233 

b) parcelní číslo pro nově vzniklou stavební parcelu: 676 

c) potřebný výřez katastrální mapy zájmového území v digitální formě ve 

výměnném formátu katastrálním (*.vfk) 

Obr. 3: Výřez katastrální mapy s detailem parcely 727/19 
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3.3 Rekognoskace terénu 

Dříve než bylo započato samotné měření v terénu, bylo nutné provést rekognoskaci 

terénu. V dané lokalitě katastrálního území, Prostřední Bludovice, byly tedy vyhledávány 

veškeré body, které by bylo možné eventuálně využít pro připojení do systému JTSK. 

Touto rekognoskací bylo však zjištěno, že se v blízkosti místa měření žádné takovéto body 

nenacházejí, a tak bylo rozhodnuto o vybudování vlastního bodového pole. Souřadnice 

bodů tohoto bodového pole byly tedy následně určeny technologií GNSS. Vzhledem 

k jednoduchosti geometrického tvaru stavby, kterou bylo možné zaměřit pouze jednoho 

stanoviska, byly v rámci rekognoskace zřízeny celkem 3 body, z nichž dva sloužily jako 

body orientační. Tyto body byly vzhledem k podkladu, kterým byl travnatý porost, 

stabilizovány měřickým hřebem délky 75 mm. 
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4. Měřické práce 

4.1 Přístrojové vybavení 

V prvé řadě bylo zapotřebí zvolit vhodné geodetické přístroje. Jak již vyplývá 

z předchozí kapitoly, jedním z použitých přístrojů je aparatura GNSS, konkrétně Topcon 

Hiper SR. Samotná změna byla zaměřena totální stanicí Topcon GPT -  9001.  

K elektronickému tachymetru bylo dále zvoleno dalšího nutného příslušenství, 

kterým se rozumí zejména odrazný hranol, trojnožka s optickým centrovačem a stativ. 

Dále bylo využito také ocelového pásma pro naměření kontrolních oměrných měr. 

4.1.1 GNSS aparatura Topcon Hiper SR 

Co se stručného popisu týče, jedná se o dvoufrekvenční, geodetickou aparaturu, 

umožňující použití různých metod měření (statická, rychlá statická, kinematická On the 

fly, RTK) s využitím dvou globálních satelitních systémů GPS a GLONASS. Aparatura 

Hiper SR umožňuje přijímat a zpracovávat L1 a L2 signály, pomocí nichž jsou pak 

eliminována určitá měření a umožněna tak přesnější výsledky. Podrobnější popis zde 

uváděn nebude. Je možné jej shlédnout například v [5]. 

 

 

 
Obr. 4: Ukázka GNSS antény Topcon Hiper SR 
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Jedná se kompaktní a velmi odolný polní počítač určený pro sběr dat a ovládání 

zařízení při pracích v terénu. Má velmi pevnou, vodotěsnou konstrukci, která je odolná 

vůči nárazům. Tento kontroler pracuje s operačním systémem Windows CE. Má vestavěný 

ultrajasný a snadno čitelný barevný displej. Pro spojení tohoto kontroleru s anténou je 

využíváno integrované bezdrátové komunikační technologie Bluetooth. 

 

Obr. 5: Kontroler FC-336 

 

4.1.2 Totální stanice Topcon GPT – 9001 

Jedná se o totální stanici řady 9000. Tato totální stanice je vybavena bezhranolovou 

technologií, servo ustanovkami, možností skenování na podkladě digitální fotografie, 

pohodlným vestavěným operačním systémem Windows CE a velkým barevným grafickým 

dotykovým displejem. GPT-9001 poskytuje vše potřebné v bezhranolovém terénním 

měření včetně lithium-ion baterie, vyjímatelné Compact Flash datové karty, a výkonného 

vestavěného programu. Řada GPT-9001 je vybavená revoluční technologií servo 

ustanovek Jog-Shuttle díky, které máte možnost precizního a rychlého cílení, vytyčovaní, 

sledování a skenování. Maximální rychlost otáčení přístroje je 85°/sekundu [6]. V tabulce 

níže jsou pak uvedeny další parametry totální stanice, zejména nominální hodnoty 

středních chyb měřených veličin (Tab. 1: Technické parametry totální stanice GPT – 

9001).  
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Obr. 6: Totální stanice Topcon GPT – 9001 

 

Tab. 1: Technické parametry totální stanice GPT – 9001 

DALEKOHLED 

zvětšení 30x 

zorné pole 1°30´ 

PŘESNOST DÉLKOVÉHO MĚŘENÍ 

behzranolový mód ± 5 mm 

hranolový mód ± 2 mm + 2 ppm 

PŘESNOST ÚHLOVÉO MĚŘENÍ 

přesnost směru 1´´ (0,3 mgon) 

minimální čtení 0,1 mgon/0,5 mgon 

 

4.2 GNSS měření 

Využití GNSS technologií při určování souřadnic bodů PPBP a podrobných bodů 

polohopisu se v zásadě řídí vyhláškou č. 31/1995 Sb. a vyhláškou č.  26/2007 Sb. Aby bylo 

možné popsat samotné měření, bude také vhodné popsat alespoň stručně samotný princip 

technologie GNSS, zejména pak metody RTK, pomocí které byly souřadnice bodů 

určovány.  
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GNSS je souhrnným termínem pro obecné označení globálních družicových 

systému, kterými jsou NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo, atd. Jedná se o službu 

umožňující určování polohy na zemském povrchu a v jeho okolí. Družice mají známé 

prostorové souřadnice proměnné v čase. Princip technologie GNSS je založen na stanovení 

vzdálenosti mezi vysílačem na satelitu a přijímačem na základě měření časového intervalu 

mezi vysláním a přijetím signálu. Z geometrického hlediska je tedy možné zjednodušeně 

říci, že je technologie GNSS založena na principu protínání z délek (Obr. 7: Princip 

technologie GNSS).  

Se znalostí prostorových souřadnic družic je pak tedy možné různými metodami 

měření a zpracování získat souřadnice měřící aparatury na zemském povrchu, popř. v jeho 

okolí. Dle způsobů zjišťování vzdálenosti od přijímače k družici je možné rozdělit měření 

na kódová a fázová. Princip těchto metod je podrobně popsán například v [4]. Podle 

způsobu určení polohy lze ještě rozlišovat metody absolutní a metody relativní. V geodézii 

je používána převážně relativního určení polohy, při němž signály z družic přijímají 

alespoň dva přijímače a je pro ně získána relativní poloha. Užívanými metodami jsou 

statická, rychlá statická, stop and go, kinematická s inicializací, kinematická bez 

inicializace, diferenciální GPS (DGPS) a metoda RTK, která byla užita i v případě této 

bakalářské práce. Více zde bude popsáno pouze o metodě RTK, neboť byla využita pro 

měření. Princip ostatních metod je popsán například v [4]. 

 

 

 Obr. 7: Princip technologie GNSS 
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4.2.1 Metoda RTK 

Metoda RTK (Real Time Kinematic) využívá fázového měření. Používá radiového, 

mobilního nebo internetového přenosu korekcí mezi uživatelovým měřícím přijímačem a 

přijímačem referenčním o známých souřadnicích. Tato permanentní stanice pak může 

patřit témuž uživateli nebo se může jednat o stanici z veřejné sítě permanentních stanic, 

případně o virtuální stanici (VRS) z těchto dvou odvozenou. Přijímače jsou schopny díky 

korekcím (chyb hodin a atmosféry) řešit tzv. ambiguity v reálném čase [4]. V České 

republice jsou za poplatek dostupné korekce ze tří sítí permanentních stanic s celoplošným 

pokrytím. Jsou jimi státní síť CZEPOS, síť Trimble VRS Now Czech a síť TopNET, jíž 

bylo využito právě i v případě vlastního měření. Síť TopNET je v současnosti vybavena 35 

GNSS stanicemi, z nichž 32 jich je rozloženo po celém území ČR tak, aby celá Česká 

republika byla pokryta RTK a VRS korekcemi. Pro zajímavost byl zde níže vložen obrázek 

(Obr. 8: Rozmístění permanentních stanic sítě TopNET), který zobrazuje rozmístění 

permanentních stanice sítě TopNET. 

 

 

 

 

Obr. 8: Rozmístění permanentních stanic sítě TopNET 
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Vlastní bodové bole bylo zaměřeno, resp. připojeno do systému JTSK pomocí 

technologie GNSS metodou RTK. Před vlastním měření byla tedy zapnuta anténa Topcon 

Hiper SR a kontroler Topcon FC - 336, čímž došlo mezi nimi ke vzájemnému spárování 

prostřednictvím integrované bezdrátové komunikační technologie Bluetooth. V kontroleru 

byla vytvořena nová zakázka, do níž byly souřadnice měřených bodů ukládány. Jako 

aktivní síť permanentních stanic byla v aparatuře nastavena síť TopNET. Po přípravě všech 

potřebných nastavení pak mohlo začít samotné měření. Na samotné měření a následné 

výpočty jsou však v rámci prací pro správu katastru kladeny technické požadavky.  

Dle [7] musí být při měření a zpracování výsledků měřických prací za použití 

technologií využívajících GNSS použito takových přijímačů GNSS, zpracovatelských 

výpočetních programů a měřických postupů, které zaručují požadovanou přesnost jejich 

výsledků. Dále musí být poloha bodu určena buď ze dvou nezávislých výsledků měření 

pomocí technologie GNSS, nebo z jednoho výsledku měření technologií GNSS a z 

jednoho výsledku měření klasickou metodou. Velmi důležitým požadavkem je také nutnost 

opakovaného měřená GNSS. Dle [7] musí být nezávisle a při nezávislém postavení družic 

provedeno opakované měření. Opakované měření nesmí tedy být provedeno v čase, který 

se vůči času ověřovaného času měření nachází v intervalech <-1 + n.k ; n. k + 1> hodin, 

kde k je počet dní a může nabývat pouze hodnot nezáporných celých čísel a n je rovno 

hodnotě 23,93333 hodin pro systém NAVSTAR GPS a 22,5000 pro systém GLONASS. 

Při prvním i při ověřujícím měření byla také kontrolována hodnota geometrického 

parametru GDOP, která nesměla překročit hodnotu 7,0. Dle [7] je stanoveno, že  

Výsledek měření GNSS, pro který platí, že hodnota parametru GDOP (Geometric 

Dilution of Precision) nebo parametru PDOP (Position Dilution of Precision) je větší než 

7,0, nelze ověřit pomocí dalšího výsledku měření GPS, pro který rovněž platí,žee hodnota 

parametru GDOP nebo parametru PDOP je větší než 7,0, jestliže se čas ověřujícího měření 

vůči času měření ověřovaného nachází v intervalu <-3 + n.k ; n. k + 3> hodin. Dále je v [7] 

jsou stanoveny například také požadavky pro případ, kdy je poloha bodu určována 

zpracováním z pouze jednoho měření. V případě vlastního měření však bylo prováděno 

pokaždé dvojí měření a k takovýmto požadavkům tedy nebylo nutné přihlížet. Kompletní 

soupis požadavků na měření a výpočty bodů určovaných technologií GNSS je uveden v 

[7]. 
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4.3 Zaměření změny 

Tato kapitola sestává z podrobného popisu všech měřických prací a metod, kterými 

byla změna zaměřena. 

4.3.1 Polární metoda 

Jako základní metoda pro zaměření změny byla zvolena metoda polární. 

Následující odstavec pojednává o stručném popisu této metody. 

Jedná se o způsob podrobného měření, kdy se na základě známého bodu stanoviska 

určuje poloha podrobných bodů polárními souřadnicemi. Princip spočívá v určení polohy 

bodu prostřednictvím měřené délky mezi stanoviskem a určovaným podrobným bodem a 

vodorovným úhlem. Tento úhel je rozdílem pevného směru a záměrou na podrobný bod.  

 

 

Obr. 9: Schéma polární metody 
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Souřadnice podrobných bodů se pak vypočtou následovně: 

                                     (3.1) 

                                     (3.2) 

 

Jak již bylo zmíněno, stavba byla zaměřena z jednoho stanoviska. Na tomto bodě, 

jehož souřadnice byly určeny technologií GNSS, byla zcentrována a zhorizontována totální 

stanice. Po jejím zapnutí byl spuštěn tzv. TopSURV, což je program pro měření, vyvinutý 

samotným výrobcem totální stanice značky Topcon. Pro úspěšné započetí měření je 

nezbytné založit novou zakázku, do níž se měřená data budou ukládat. V programu 

TopSURV bylo v menu Měření nastaveno stanovisko, konkrétně č. 4001, a změřeny 

orientace na body č. 4002 a č. 4003. Poté už následovalo samotné zaměření stavby, jejíž 

půdorys včetně oplocení pozemku byl zakreslen v terénním náčrtu (viz. Obr. 11: Polní 

náčrt situace). Rohy budovy byly zaměřeny následujícím způsobem. Po přiložení 

odrazného hranolu k danému rohu byla změřena vzdálenost a po zaměření délky došlo 

k pootočení horizontálního kruhu totální stanice tak, aby svislá ryska záměrného kříže byla 

totožná s tímto rohem. Vyjímaje vnitřního rohu budovy, který byl zaměřen prostřednictvím 

bezhranolového módu, kterým je totální stanice vybavena. 

Mimo podrobné body byly měřeny v okolí změny i body identické, kterými mohou 

být trvale stabilizované lomové body na hranicích katastrálních území nebo na hranicích 

pozemků nebo lomové body na obvodu budov, popř. body na jiných trvalých předmětech, 

které jsou obsahem katastrální mapy. V tomto případě byl zaměřen rohy budov 

(116211230125, 116209280051) a sloupky plotu (116207490014, 116207490015), 

ohraničující parcelu, na níž stavba stojí.  

Možno zmínit, že totální stanice byla nastavena tak, že se do paměti registrovaly 

horizontální úhly, šikmé délky a tedy i úhly zenitové, které slouží pro přepočet šikmé délky 

na vodorovnou. Ukázka zápisníku měření je uvedena v níže přiloženém obrázku (Obr. 10: 

Ukázka zápisníku měřených dat) 
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Obr. 10: Ukázka zápisníku měřených dat 

4.3.2 Konstrukční oměrné míry 

Výše uvedeným způsobem byly postupně zaměřeny a v náčrtu očíslovány všechny 

viditelné rohy budovy, bod č. 7 (viz .Obr. 11: Polní náčrt situace) byl odměřen pásmem od 

dvou sousedních rohů stavby. 

Jedná se tedy o metodu konstrukčních oměrných měr, která je výhradně určena pro 

zaměřování pravoúhlých výstupků budovy. Zásadní jsou při této metodě znaménka. 

V případě, že určovaný bod leží od spojnice dvou předchozích bodů vlevo, pak má 

znaménko záporné. V opačném případě je znaménko kladné. 

 

 

Obr. 11: Polní náčrt situace 
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4.3.3 Kontrolní oměrné míry 

Kontrolními oměrnými mírami se rozumí jedna z možností, kterou se posuzuje 

dosažená přesnost určení souřadnic nově určovaných podrobných bodů. 

Kontrolní oměrné míry byly měřeny mezi sousedními rohy budovy ocelovým 

třicetimetrovým pásmem. 
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5. Kancelářské práce 

Po dokončení veškerých potřebných měřických prací v terénu bylo nutné naměřená 

data importovat z použitých přístrojů, tedy z totální stanice a aparatury GNSS, do počítače 

k jejich dalšímu zpracování.  

5.1 Zpracování výsledků měření technologie GNSS 

5.1.1 Transformace souřadnic 

Prvním důležitým krokem bylo zpracování měřených souřadnic pomocných bodů 

(4001, 4002 a 4003). Za toto zpracování je myšlena transformace měřených souřadnic 

z prostorového referenčního systému ETRS v epoše 1989.0 do souřadnicového systému 

JTSK.  

Transformaci lze dle [7] provést jedním z následujících způsobů. Jedním z nich je 

transformace bodů pomocí místního klíče, ke které je potřeba zvolit a zaměřit vhodné 

identické body. Druhý způsob, který byl použit v této bakalářské práci, je transformace 

bodů pomocí zpřesněného globálního klíče. 

Pro transformaci byl použit software rovněž společnosti Topcon, který nese název 

TopSURV v. 8.2. Tento program je nainstalován přímo v kontroleru GNSS aparatury, a 

obsahuje transformační modul pro obousměrnou transformaci mezi S-JTSK a ETRS89 bez 

výběru identických bodů. Je jedním ze zpracovatelských programů, který je schválen 

Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním právě pro toto použití. 

5.1.2 Vyhodnocení souřadnic pomocných bodů 

Aby bylo možné použít změřené body technologií GNSS pro další výpočty je nutné 

určit jejich průměrnou hodnotu z dvojího nezávislého měření. Výpočet průměrů souřadnic 

včetně rozdílů mezi dvěma určovanými body se provedl v programu GeoLink (viz. Příloha 

č.1: Protokoly o určení souřadnic pomocných bodů technologií GNSS).  
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Výstupem je také protokol o určení podrobných bodů technologií GNSS (viz. 

Příloha č.1: Protokoly o určení souřadnic pomocných bodů technologií GNSS), v němž 

jsou uvedeny základní informace o měření, např.: 

 lokalita zaměřovaných bodů 

 použité přístroje GPS 

 metoda, která byla pro zaměření pomocných bodů použita, 

 hodnota DOP 

 doba měření na bodech 

 použitý software pro výpočet transformace do S-JTSK 

 název použitého globálního přesného klíče, aj. 

 

5.2 Zpracování geometrického plánu a ZPMZ 

Pro vyhotovení geometrického plánu od výpočetní části počínaje po grafické 

zpracování konče bylo použito programu GEUS v. 15. 

5.2.1 GEUS v. 15 

Pro vyhotovení geometrického plánu byl vybrán jeden z čistě geodetických 

softwarů, a to program GEUS v. 15. Jedná se o geodetický program nanejvýše vhodný pro 

zpracování geodetických plánů, map velkých měřítek a jiných prací spojených s katastrem 

nemovitostí. Jedná se o binární software, který sestává z výpočetní a grafické části. Tyto 

dva komponenty jsou vzájemně propojeny, ovšem každá má svou vlastní základní datovou 

strukturu. V případě výpočetní části je to seznam souřadnic a pro část grafickou jde o 

výkres. 

 Výpočetní část 

Ve výpočetní části se nacházejí všechny základní souřadnicové výpočty, které 

jsou seřazeny vzestupně podle čísla úlohy (Obr. 12: Seznam základních 

souřadnicových výpočtů v programu GEUS v. 15) a mimo tyto výpočetní úlohy 
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obsahuje výpočty polygonových pořadů, polární vytyčovací prvky, výpočet polární 

metody dávkou, aj.  

Mimo výše uvedené jsou důležitou součástí seznamy souřadnic, které lze snadno a 

rychle importovat a naopak exportovat do textových editorů (např. MS Word, Writer, 

OpenOffice aj.) a tvorba podrobných výpočetních protokolů do různých textových 

formátů včetně jejich tisků. 

 

 

Obr. 12: Seznam základních souřadnicových výpočtů v programu GEUS v. 15 

 

 Grafická část 

Do grafické části programu GEUS se vstupuje z jeho výpočetní části a slouží, jak 

už bylo zmíněno, pro tvorbu map velkých měřítek. Vzhledem k referenční části GP-

ISKN je vhodný pro práce spojené s katastrem nemovitostí, a proto i pro tvorbu 

geometrických plánů. I tato složka programu obsahuje určité souřadnicové výpočty 

(určení směrníku a délky, určení hodnoty úhlu mezi úsečkami, aj.) a mimo ně i 

konstrukční úlohy jako je např. interpolace výšek apod. Veškeré výpočty prováděné 

v grafice je možné ukládat do výpočetního protokolu shodného s protokolem, 

vytvořeném ve výpočetní části. 

Součástí softwaru jsou všechny mapové značky pro tvorbu katastrální mapy a 

nabízí celkem 64 vrstev, do nichž lze kresbu libovolně rozdělit.  
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Významnou aplikací pro práce spojené s katastrem nemovitostí je Nahlížení do 

KN, kdy prostřednictvím připojení k internetu lze získat informace o parcele, které 

jsou uvedeny na stránkách ČÚZK. 

5.2.2 Import VFK 

Zkratkou VFK rozumíme výměnný formát katastrální, který byl na požádání 

poskytnut z katastrálního pracoviště Ostrava. Pro import VFK slouží aplikace GP-ISKN. 

Zásadním úkonem je vytvořit novou databázi, do níž se VFK importuje. 

 

Obr. 13: Dialog pro Import VFK 

 

Po úspěšném importování VFK se zobrazí dialogové okno pro import databází 

VFK, v němž se nachází název zakázky a katastrálního území včetně jeho šestimístného 

kódu a kódu obce. Dále je v tomto kroku možné nastavit druh importovaných dat 

(přítomnost, budoucnost), způsob importu (obecný, pro tvorbu GP), atd. Poté se pokračuje 

Importem katastrální mapy z GeusISKN, kdy je kresba načtena do výkresu. Součástí je i 

protokol o importu výkresu, ve kterém jsou udány počtu převedených čar, značek, křivek, 

textů, aj. 
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5.2.3 Výpočet souřadnic bodů 

Dříve, než však začal samotný výpočet měřených dat, provedl se ve výpočetní části 

GEUSu import zprůměrovaných souřadnic pomocných bodů zaměřených technologií 

GNSS do stávajícího seznamu souřadnic z VFK souboru. Následovalo přečíslování 

zaměřených identických bodů a drobná úprava v zápisníku měřených dat. V hlavním 

formuláři bylo nastaveno předčíslí bodu, sestávající z pořadového čísla k.ú., čísla ZPMZ a 

čísla podrobného bodu. 

                 

kde  PPPP  … pořadové číslo k.ú.  

  ZZZZ  … číslo přiděleného ZPMZ  

  0001  …  číslo podrobného bodu 

 

Dalším nastavením pak byl typ délky. Již v kapitole 4.3 Zaměření změny bylo 

zmíněno, že byly zaměřovány šikmé délky. Kód tohoto typu měřené délky je 2. Veškeré 

výpočty a výsledky souřadnic jsou pro práci v katastru udávány na centimetry, počet 

desetinných míst byl tedy nastaven také na hodnotu 2. Mimo jiné lze nastavit pořadí výpisu 

jednotlivých souřadnic (Y, X), výpis třídy přesnosti (tedy kvality bodu), popis bodu, 

případnou redukci souřadnic, formát čísla bodu a mnoho dalších. 

Po patřičném nastavení se mohlo přejít k výpočtu měřených dat. V roletovém menu 

Další výpočty byla vybrána položka Polární metoda dávkou. V dialogu byl vybrán zápisník 

měřených hodnot a data se konvertovala do souboru polárních dat. 
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Obr. 14: Dialog pro výpočet polární metody dávkou v programu GEUS v. 15 

 

Po spuštění výpočtu naskočí na dialog, který nám dává informace o výpočtu. 

V případě, že by byl překročen mezní rozdíl délek nebo střední chyba orientace byla větší, 

než je povolená pro práce v katastru nemovitostí, pak lze některou z orientací vyloučit. 

Hodnota střední chyby orientace pro práce v katastru činí 0.0800
g
. 

Poslední roh budovy, bod č. 7, byl dopočítán pomocí ortogonální metody, tedy 

metody pravoúhlých souřadnic.  

5.2.4 Ostatní výpočty 

Dalším úkolem bylo porovnat souřadnice nově určených podrobných bodů dvojího 

měření. Posuzovaly se tedy délky vypočtené ze souřadnic nově určených bodů s délkami 

měřenými v terénu. K posouzení přesnosti bylo použito typu úlohy č. 9 – Kontrolní 

oměrné. Porovnáním hodnot dvou délek byla určena odchylka, která nepřekročila základní 

střední chybu délky md, která je dle [2] stanovena: 
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             (5.1) 

kde d … větší z pozorovaných délek v metrech 

 k …    násobek základní střední souřadnicové chyby stanovené  

podle kódu kvality bodu s nižší přesností 

Posledním výpočtem bylo určení výměr, které byly určeny ze souřadnic. Nejprve 

byla vypočtena výměra původní parcely č. 727/19, od níž se následně odečetla výměra 

nové stavební parcely č. 676. 

5.2.5 Grafická tvorba geometrického plánu a ZPMZ 

Po úspěšném výpočtu souřadnic nových bodů byly tyto body exportovány do 

grafické části programu GEUS, v níž byl zpracován náčrt záznamu podrobného měření 

změn a grafické znázornění geometrického plánu.  

Změna, tedy obvod budovy, se zobrazila, jak je uvedeno v [2], tlustou černou plnou 

čarou. Do této nově vyznačené budovy se přidalo nové parcelní číslo v oválku, které bylo 

přiděleno katastrálním pracovištěm. 

Jak v grafickém znázornění GP, tak v náčrtu ZPMZ, musí být umístěny oměrné 

míry, které byly přidány funkcí Kreslit oměrnou. V náčrtu ZPMZ byla navíc zobrazena 

měřická síť. Čísla pomocných bodů a značky na nich se kreslí červenou barvou, stejně tak 

jako záměry na body orientace, které byly vykresleny čerchovanou čarou. Do grafického 

znázornění GP pak byly přidány souřadnice nově určených bodů pro zápis do KN. 

5.2.6 Další náležitosti geometrického plánu a ZPMZ 

Náležitosti jak geometrického plánu, tak Záznamu podrobného měření změn byly 

popsány v kapitolách  2.1.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu a 2.2 Záznam 

podrobného měření změn. 
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5.2.6.1 GEOMETR v. 13 

Jedná se o nadstavbu programu GEUS a slouží pro poloautomatické vytváření, tisk 

a export tabulek geometrických plánů. V tomto programu byly zpracovány popisová pole 

jak ZPMZ, tak GP, dále Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

Výkaz údajů o BPEJ a záznamy výsledků výpočtu výměr. 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovit geometrický plán pro vyznačení budovy 

do katastru. Geometrický plán byl vyhotoven v k.ú. Prostřední Bludovice a pro jeho 

vyhotovení byly poskytnuty všechny potřebné podklady Katastrálním pracovištěm 

Ostrava.  

Po rekognoskaci zájmového území bylo provedeno zaměření změny, dále pak 

výpočet naměřených hodnot a zpracování záznamu podrobného měření změn a samotného 

geometrického plánu v programu GEUS v. 15 a GEOMETR v. 13 včetně všech náležitostí, 

které jsou obsahem příloh č. 2 a 3.  

Souřadnice podrobných bodů změny byly určeny v platném souřadnicovém 

systému JTSK s kódem kvality určení bodu 3, jemuž odpovídá hodnota střední 

souřadnicové chyby mxy=0,14 m. 

Na podkladě tohoto geometrického plánu, vyhotoveného podle platné legislativy, 

bylo po ověření Úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem provedeno vyznačení 

budovy do katastru nemovitostí. 
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