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Anotace 

Tato bakalářské práce se zabývá zaměřením budovy a následným 

vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území 

Bylnice. Konkrétně je tato bakalářské práce zaměřena na obecnou definici pojmů 

katastr nemovitostí, katastrální území a geometrický plán. Dále je zaměřena na 

samotné zpracování konkrétní úlohy. Tímto zpracováním je zde myšleno pořízení 

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

geometrického plánu.     
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 geometrický plán, vyznačení budovy, katastrální území, záznam podrobného měření 

změn 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the measurement of building followed by 

elaboration of surfy sketch of the building in cadastral district Bylnice. Specifically, 

this work focuses mainly on a general definition of cadastre, cadastral area and 

geometric plan. It´s including 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.  
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 survey sketch, designation of the building, cadastral area, record of detailed 

measurement of changes 

 



 

Seznam použitých zkratek  

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM  digitální katastrální mapa 

GP  geometrický plán 

HGF  Hornicko-geologická fakulta 

KM  katastrální mapa 

KN  katastr nemovitostí 

k. ú.  katastrální území 

PPBP  podrobné polohové bodové pole 

SGI  soubor geodetických informací 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI  soubor popisných informací 

s.s.  souřadnicový systém 

VKF  vektorový formát katastru 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 
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1. ÚVOD 

Zadáním mé bakalářské práce je vypracování geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Bylnice. Úkolem praktické části bakalářské 

práce bylo zaměření skutečného stavu budovy a následné vyhotovení geometrického 

plánu. Tento geometrický plán poté bude slouţit k zápisu rodinného domu do 

katastru nemovitostí. V katastru nemovitostí bude evidován jako budova, které se 

přiděluje číslo popisné. 

V první části se zaměřuji na teorii popisující se oblasti, které jsou úzce spjaty 

s geometrickým plánem, coţ obsahuje např. katastr nemovitostí, zeměměřické 

činnosti prováděny pro katastr nemovitostí, účely vyhotovení geometrických plánů, 

podklady pro jejich vyhotovení, náleţitosti geometrického plánu, apod. 

V dalších částech se budu zabývat samotnými metodami a postupy při měření 

a pro vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy, výpočetní zpracování 

naměřených hodnot a grafickým zpracování. 

 

Informace o lokalitě a budově 

Řešená budova se nachází ve městě Brumov–Bylnice ve Zlínském kraji. 

Brumov–Bylnice je hraniční město mezi Českou a Slovenskou republikou.je tvořeno 

čtyřmi částmi, kterými jsou Brumov, Bylnice, Svatý Štěpán a Sidonie. Město je 

situováno do údolí říčky Brumovky v Bílých Karpatech, v nadmořské výšce 330 m. 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR 

vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské 

Klobouky.    

Měřické práce v terénu byly provedeny v prosinci roku 2014. Výsledný 

geometrický plán je vypracován v souřadnicovém systému S-JTSK. Naměřené 

hodnoty jsou zpracovány v programu Groma a grafické znázornění v programu 

AutoCad. 

Katastrální území Bylnice je zobrazeno ve formě katastrální mapy DKM,  

která byla zplatněna od 31.12.2004. 
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2. KATASTR NEMOVITOSTÍ  

Katastr nemovitostí je definován jako veřejný seznam obsahující soubor 

údajů o nemovitých věcech vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, 

popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. [1] 

2.1 Předmět evidence 

V katastru se evidují 

a) pozemky v podobě parcel, 

b) budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud 

nejsou součástí pozemku nebo práva stavby, 

c) budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud 

nejsou součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na 

pozemku a nejde o drobné stavby, 

d) jednotky vymezené podle občanského zákoníku, 

e) jednotky vymezené podle zákona č. 72/1992 Sb., kterým se upravují 

některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy 

k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o 

vlastnictví bytů ) , ve znění pozdějších předpisů, 

f) právo stavby, 

g) nemovitosti, o nichţ to stanoví jiný právní předpis.  

Pozemky se člení dle druhu na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, 

ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a 

nádvoří a ostatní plochy.  

K evidovaným nemovitostem se zapisují práva a další skutečnosti, o kterých 

to stanoví právní předpis.  

Nemovitosti se v katastru evidují podle katastrálních území. [1] 

2.2 Obsah katastru 

Katastr obsahuje 

a) geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních 

území, 

b) druhy pozemků. čísla a výměry parcel, údaje o budovách, kterým se 

přiděluje číslo popisné nebo evidenční včetně čísel těchto budov, 

údaje o budovách, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, 
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pokud jsou hlavní stavbou na pozemku, nejedná se o drobné stavby, 

vybrané údaje o způsobu ochrany a vyuţití nemovitostí a čísla 

jednotek, 

c) cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umoţňující propojení 

s jinými informačními systémy, které mají vtah k obsahu katastru, 

d) u evidovaných budov údaj o tom, zda se jedná o dočasnou stavbu, 

e) údaje o právech včetně údajů o vlastnících a údaje o oprávněných 

z jiného práva, které se zapisuje do katastru, 

f) upozornění týkající se nemovitosti, pokud jiný právní předpis stanoví 

povinnost vyznačit je v katastru nebo jsou potřebná pro správu 

katastru, 

g) úplná znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na 

vlastnické právo k jednotkám, 

h) dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti, 

i) údaje o bodech podrobných polohových bodových polí, 

j) místní a pomístní názvosloví. [1] 

 

2.3. Zápis práv do katastru 

Zápisy týkající se práv se do katastru provádějí vkladem, záznamem nebo 

poznámkou. Vklad je zápis do katastru, kterým se zapisují věcná práva, práva 

ujednaná jako věcná práva, nájem a pacht. Záznam je zápis do katastru, kterým se 

zapisují práva odvozená od vlastnického práva. Poznámka je zápis do katastru, 

kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo 

v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných. [1] 

Zápisy práv se do katastru provádějí na základě písemností v listinné podobě 

nebo v elektronické podobě. Pokud je listina vyhotovena v elektronické podobě, 

musí být opatřena téţ kvalifikovaným časovým razítkem. [1] 

Týká-li se právo, které má být na základě listiny zapsáno do katastru, jen části 

pozemku evidovaného v katastru, musí být s listinou spojen geometrický plán, který 

část pozemku vymezuje. Geometrický plán se povaţuje za součást listiny. [1] 

V listinách pro zápis práv do katastru musí být nemovitosti označeny údaji 

katastru, a to 

a) pozemek parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve 

kterém leţí, a v případě, ţe jsou v katastrálním území pozemky 

vedeny ve dvou číselných řadách a jde o stavební parcelu, téţ údajem 

o této skutečnosti, jinak se má za to, ţe jde o pozemkovou parcelu, 
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b) pozemek, který je evidován zjednodušeným způsobem, parcelním 

číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o 

parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu, 

scelovacího operátu nebo evidence nemovitostí, s uvedením názvu 

katastrálního území, ve kterém leţí, a s uvedením názvu původního 

katastrálního území, pokud byl pozemek dotčen změnou hranice 

katastrálního území, 

c) budova, která není součástí pozemku ani práva stavby, označením 

pozemku, na němţ je postavena, číslem popisným nebo evidenčním a 

příslušností budovy k části obce, pokud je název části obce odlišný od 

názvu katastrálního území, v němţ se nachází pozemek, na kterém je 

budova postavena, 

d) budova, jenţ není součástí pozemku ani práva stavby a číslo popisné 

ani evidenční se jí nepřiděluje, je hlavní stavbou na pozemku a 

nejedná se o drobnou stavbu, označením pozemku, na němţ je 

postavena, a způsobem vyuţití, 

e) jednotka označením budovy, v níţ je vymezena, pokud není součástí 

pozemku ani práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva 

stavby, jehoţ součástí je budova, v níţ je vymezena, číslem jednotky a 

jejím pojmenováním, 

f) rozestavěná jednotka označením budovy, v níţ je vymezena, pokud 

není součástí pozemku ani práva stavby, nebo označením pozemku 

nebo práva stavby, jehoţ součástí je budova, v níţ je vymezena, 

číslem jednotky a označením, ţe se jedná o rozestavěnou jednotku, 

g) právo stavby označením pozemku, ke kterému je zřízeno, 

h) nemovitost evidovaná v katastru podle jiného zákona označením 

pozemku, na kterém je postavena, a způsobem vyuţití. [1] 

Dojde-li katastrálnímu úřadu návrh nebo jiná listina pro zápis práv do 

katastru, vyznačí u dotčených nemovitostí nejpozději následující pracovní den, ţe 

práva jsou dotčena změnou. Kaţdý má právo nahlédnout do přehledu doručených 

návrhů nebo listin. [1] 

Pořadí zápisů práv do katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, v 

okamţiku, ve kterém byl návrh na zápis do katastru doručen katastrálnímu úřadu. [1] 
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2.4 Zeměměřické činnosti a geometrické plány 

Zeměměřické činnosti pro účely katastru jsou vyuţívány k vytváření 

měřických podkladů pro provádění změn v souboru geodetických informací platného 

katastrálního operátu, obnovu souboru geodetických informací a vytyčování hranic 

pozemků. Jejich výsledky musí být uvedeny v závazném souřadnicovém systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální. [1] 

Geometrickým základem zeměměřických činností jsou povaţovány body 

polohového bodového pole.  

Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listiny, podle které má být 

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

má-li být zpřesněno jeho polohové a geometrické určení nebo byl-li průběh hranice 

určen soudem.  [1] 

Geometrický plán musí být ověřen, ţe svými náleţitostmi a přesností 

odpovídá platným právním předpisům, a je opatřen souhlasem katastrálního úřadu 

s očíslováním parcel. [1] 

2.5 Poskytování údajů z katastru 

Katastrální úřad vyhotoví na poţádání z katastrálního operátu výpis, opis 

nebo kopii, jakoţ i identifikaci parcel.  

Výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu, jakoţ i identifikace parcel 

vyhotovené katastrálním úřadem ve formě stanovené prováděcím právním předpisem 

jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru k danému 

okamţiku, který je na nich uveden. Jestliţe jsou poskytované údaje katastru vedeny 

v elektronické podobě, poskytuje je kterýkoli katastrální úřad z celého území České 

republiky. [1] 

K údajům katastru vedeným v elektronické podobě můţe získat dálkový 

přístup kaţdý pomocí počítačové sítě za úplatu a za podmínek stanovených 

prováděcím právním předpisem.  

Údaje katastru se poskytují i v jiné formě stanovené prováděcím právním 

předpisem. Pokud právní předpis stanoví povinnost katastrálních úřadů předávat tyto 

údaje jiným orgánům veřejné moci, děje se tak bezúplatně. [1] 
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3. KATASTRÁLNÍ MAPA 

Závazné státní mapové dílo velkého měřítka obsahující body bodových polí, 

polohopis a popis nemovitostí v katastru nemovitostí. Tvoří soubor geodetických 

informací pro katastr nemovitostí. [3] 

3.1 Forma katastrální mapy   

Katastrální mapa má pouze digitální formu. Katastrální mapa vzniklá dle 

dřívějších právních předpisů můţe být do obnovy operátu vedena na plastové folii. 

Katastrální mapa v digitální formě se vede počítačovými prostředky v S-

JTSK ve vztaţném měřítku 1 : 1 000. 

Katastrální mapa můţe mít pro ucelené části katastrálního území různou 

formu.  [2] 

3.2 Polohopis katastrální mapy 

Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, 

hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov 

a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu, hranice chráněných 

území a ochranných pásem a body polohového bodového pole. Polohopis katastrální 

mapy v digitální formě obsahuje zobrazení hranic rozsahu věcného břemene k části 

pozemku. 

Mezi další prvky polohopisu patří :  

a) most, 

b) propustek a tunel v násypovém tělese pozemní komunikace, pokud 

jimi prochází vodní tok nebo pozemní komunikace, přičemţ pozemek 

pod tímto vodním tokem nebo pozemní komunikací je evidován jako 

parcela, 

c) obvod budovy, která je hlavní stavbou a je součástí pozemku nebo 

součástí práva stavby, 

d) obvod budovy, která je vedlejší stavbou a je součástí pozemku nebo 

součástí práva stavby. [2] 

 

 

Hranice a obvody budov a vodních děl se v katastrální mapě zobrazují 

pomocí přímých spojnic jejich lomových bodů, popřípadě bodů vloţených do těchto 
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přímých spojnic. Jsou-li hranice tvořeny kruhovým obloukem nebo jinou křivkou, 

vyjádří se úsečkami, jejichţ délka se volí tak, aby se ţádný bod na úsečce neodchýlil 

od skutečného průběhu hranice o více neţ 0,10 m. Není-li vhodné postupovat podle 

předchozí definice, lze pouţít kruţnici nebo její část. [2] 

Při měření se rozlišují podrobné tvary předmětů polohopisu, pokud dosahuje 

délka přímé spojnice lomových bodů alespoň 0,10 m. Pro zobrazení polohopisu 

v mapě vedené na plastové fólii musí spojnice lomových bodů v mapě dosahovat 

délky alespoň 0,2 mm, jinak se nezobrazuje. [2] 

3.3 Popis katastrální mapy 

Popis katastrální mapy je tvořen 

a) čísla bodů polohového bodového pole, 

b) čísla hraničních znaků na státní hranici, 

c) místní a pomístní názvosloví 

1. názvy územních samosprávných celků a částí obcí, 

2. pomístní jména pozemkových tratí ve standardizovaném 

znění, 

3. v příslušných listech katastrální mapy standardizovaná znění 

názvů sousedních států, 

4. názvy veřejných prostranství, 

5. názvy vodních toků a vodních ploch ve standardizovaném 

znění, 

d) mapové značky budov a vodních děl  

e) označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami. [2] 

U katastrální mapy vedené na plastové fólii tvoří její popis také mimorámové 

údaje, kterými jsou název Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho 

poloze v územním členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení 

sousedních mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tiráţní údaje a okrajové 

náčrtky. [2] 
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4. ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI PRO ÚČELY KATASTRU 

Pro účely katastru se vyuţívají tyto výsledky zeměměřických činností : 

a) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného 

polohového bodového pole, 

b) záznamy podrobného měření změn, 

c) geometrické plány, 

d) neměřické záznamy, 

e) dokumentace výsledků zjišťování hranic a podrobného měření pro 

obnovu katastrálního operátu. [2] 

Výsledky zeměměřických činností, které se vyuţívají pro účely katastru, 

přebírá katastrální úřad od odborně způsobilé osoby. Výsledky zeměměřických 

činností se vyhotovují pouze v elektronické podobě. 

Při převzetí zaměstnanec pověřený přebíráním výsledků zeměměřických 

činností zkontroluje, zda výsledek zeměměřických činností pro účely katastru 

neobsahuje zjevné vady. Přitom vţdy přezkoumá, zda 

a) výsledek zeměměřických činností 

1. je ověřen ověřovatelem v rozsahu jeho oprávnění, 

2. má předepsané náleţitosti, 

3. vychází z údajů katastru, 

4. nepřekračuje stanovené mezní odchylky, 

b) nové a změněné parcely jsou označeny správnými parcelními čísly. 

[2] 

 

Neshledá-li katastrální úřad při přezkoumání vadu ve výsledku 

zeměměřických činností, vyznačí jeho převzetí v příslušném protokolu a v případě 

výsledku v listinné podobě vyznačí jeho převzetí i na první straně předávané 

dokumentace. Pokud výsledek zeměměřických činností obsahuje vady, pro které ho 

nelze převzít do katastru, doručí katastrální úřad dokumentaci s písemným 

odůvodněním zpět tomu, kdo jej předloţil. [2] 

4.1 Podrobné měření a připojení na identické body 

Podrobné měření se připojuje na geometrický základ zeměměřických 

činností, a i prostřednictvím referenční sítě permanentních stanic. Podrobné měření 

se připojí na jednoznačně identifikovatelné podrobné body v terénu. 
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Podle potřeby zobrazení a navázání zaměřované změny na polohopisný obsah 

katastrální mapy se měření připojí s ohledem na rozsah na dostatečný počet 

podrobných bodů v terénu, jenţ jsou jednoznačně identifikovatelné a zobrazeny 

v katastrální mapě.  [2] 

Za identické body se volí body v okolí změny, především 

a) trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích 

katastrálních území nebo na hranicích pozemků, zejména jsou-li na 

styku 3 nebo více takových hranic, 

b) lomové body na obvodu budov, popřípadě body na jiných trvalých 

předmětech obsahu katastrální mapy, lze-li předpokládat, ţe se jejich 

poloha nezměnila. [2] 

 

Jako identický bod lze také vyuţít styk hranic tří nebo více pozemků, trvalým 

způsobem neoznačený, jehoţ poloha je v terénu zřetelná a určitá. Výjimečně lze 

identický bod nahradit průsečíkem spojnice dvou identických bodů s hranicí 

pozemku, která je v terénu zřetelná a určitá, popřípadě identickou linií hranice 

pozemku. Průsečík musí být zajištěn nejméně jednou kontrolní mírou. Je-li více 

pouţitelných identických bodů, volí se přednostně body co nejbliţší zaměřované 

změně. [2] 

 

5. ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

Obsahuje dokumentaci činností při vyhotovení geometrického plánu a je 

podkladem pro provedené změn v souboru geodetických informací a v souboru 

popisných informací, dále obsahuje dokumentaci činností při vytyčení hranice 

pozemků. [2] 

Je podkladem pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických 

informací a v souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, 

ale nevyţadují vyhotovení geometrického plánu. [2] 

V případě potřeby je moţno záznam podrobného měření změn vyhotovený 

pro zaměření více vzájemně souvisejících změn vyuţít jako podklad pro vyhotovení 

několika geometrických plánů pro jednotlivé změny. [2] 
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5.1 Náležitosti záznamu podrobného měření změn 

Záznam podrobného měření změn obsahuje tyto náleţitosti 

a) popisové pole, 

b) náčrt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpočtech, 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel, 

f) návrh změny, 

g) údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic [2] 

Podrobný bod, pomocný měřický bod a pomocný bod pro výpočet se označují 

číslem a příslušností ke katastrálnímu území. Číslo bodu se skládá z čísla záznamu 

podrobného měření změn a vlastního čísla bodu. [2] 

Podrobný bod má vlastní číslo v rozmezí 1 aţ 3999, pomocný bod má vlastní 

číslo od čísla 4001 včetně. Úplné číslo bodu je devítimístné, kde prvních pět číslic je 

číslem záznamu podrobného měření změn a poslední čtyři číslice jsou vlastním 

číslem bodu. [2] 

Při změně evidovaných souřadnic nebo kódu kvality lomového bodu 

v důsledku zpřesnění geometrického a polohového určení hranice pozemku se 

nahrazují dosavadní údaje, včetně označení bodu, novými údaji. [2] 

5.1.1 Popisové pole 

 

Obr.1 Vzor popisového pole 
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Formální a věcné náleţitosti obsahující popisové pole jsou vymezeny 

katastrální vyhláškou. Náleţitosti popisového pole jsou následující: vyhotovitel, 

lokalizace, číslo záznamu podrobného měření změn, důvod změny, číslo 

geometrického plánu, odborně způsobilá osoba a údaje o seznámení vlastníků. 

Pod popisovým polem se uvádí :  

“S průběhem a označením nových navrhovaných nebo změněných hranic byl 

v terénu seznámen:“. A za textem se uvede jméno a příjmení osoby, která byla 

seznámena s průběhem a označením hranic pozemků, místo a datum seznámení 

s průběhem a označením hranic pozemků.  [2] 

Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci daného katastrálního 

území v jedné číselné řadě v rozsahu 1 aţ 89999. 

5.1.2 Náčrt 

 

Obr.2 Vzor náčrtu 
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Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, 

měřické sítě, rámu s označením listů katastrální mapy ( je-li jím náčrt dělen, a to jen 

u katastrálních map vedených na plastové fólii ), dosavadního a nového stavu 

polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, dále čísla bodů, parcelní čísla, 

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

oměrné a jiné kontrolní míry,popřípadě další související údaje obsahu katastru, 

přitom nový stav se vţdy označuje červeně. [2] 

Pokud jsou oměrné a jiné kontrolní míry uvedeny v zápisníku  

symbolizujeme míru v náčrtu zakreslením krátké čárky uprostřed a podél příslušné 

délky. Pokud není moţné změřit oměrnou míru ani nepřímo, poznamená se u 

dotčeného úseku hranice místo měřického údaje jen písemná zkratka “ n.m.“.  [2] 

Budova se zvýrazňuje šrafováním. U zaměřované budovy a budov, které mají 

pro zaměření změny význam, je vhodné také uvést jejich typ a způsob vyuţití, 

popisné nebo evidenční číslo, jsou-li tyto údaje známy.  [2] 

Náčrt má formální náleţitosti jako grafické znázornění geometrického plánu. 

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

tisku. Není-li moţné v pouţitém měřítku některou část změn zobrazit, vykreslí se na 

okraji náčrtu detail ve větším měřítku s vyznačením vzájemné souvislosti písmenem 

velké abecedy.  [2] 

Číslo bodu, jehoţ poloha byla určena z výsledků měření dokumentovaných 

v předchozím záznamu podrobného měření změn, obsahuje na prvním místě číslo 

tohoto záznamu podrobného měření změn odděleny pomlčkou od vlastního čísla 

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

uvede se nejdříve číslo nového bodu , dále za rovnítko škrtnuté číslo rušeného bodu. 

[2] 

Náčrt má maximální formát A1.V případě potřeby se vyhotovuje více stran, 

přitom při počtu tří a více stran se na první z nich uvede jednoduchý přehled kladu 

listů. 

5.1.3 Zápisník 

V zápisníku jsou obsaţena :  

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

nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

b) změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a 

identických bodů, 
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c) další měřené kontrolní údaje, případně doplňující popis bodů. [2] 

Zápisník, obsahující měřené údaje můţe být v případě vyuţití technologie 

GNSS nahrazen výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského 

programu. 

 

Obr.3 Vzor zápisníku 

5.1.4 Protokol o výpočtech 

V důsledku povahy změny obsahuje protokol o výpočtech :  

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů 

polohopisu katastrální mapy pouţitých pro výpočet souřadnic nových 

podrobných bodů, 

b) údaje o pouţitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání 

dosaţených výsledků a mezi výsledků s mezními hodnotami, 

c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených 

transformací z vytyčovacích prvků,a jejich kódy kvality, 

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

e) výpočet číselně určených výměr, 

f) seznam souřadnic nově určených bodů. [2] 

U pomocných bodů a dalších bodů zaměřených v terénu, které nebudou 

v novém stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se neuvádí souřadnice 

obrazu a kód kvality. U bodů z jiného katastrálního území se uvede v poznámce 

příslušnost ke katastrálnímu území. [2] 



Jakub Naňák : Geometrický plán pro vyznačení budovy 

2014/2015   23 

 

 

Obr. 4 Seznam souřadnic nově určených bodů 

5.1.5 Výpočet výměr parcel ( dílů ) 

 

Obr.5 Vzor výpočtu výměr parcel ( dílů ) 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel obsahuje : 

a) číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, 

pokud se nezhotovuje geometrický plán, název katastrálního území a 

označení listu katastrální mapy,  

b) sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním 

a kódem způsobu výpočtu, 

c) podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením 

druhu dřívější pozemkové evidence, 
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d) případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin 

s uvedením jeho velikosti a příčiny. [2] 

 

5.1.6 Návrh změny 

Návrh změny je tvořen změnovými daty 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. Souřadnice polohy jsou určeny geodetickými 

metodami. Souřadnice obrazu podrobného bodu polohopisu v katastrální mapě jsou 

souřadnice slouţící k zobrazení bodu v katastrální mapě. V prostorech s katastrální 

mapou vedenou na plastové fólii se souřadnice obrazu uvedou shodné se 

souřadnicemi polohy.  [2] 

Návrh změny přizpůsobením mapy změně se pouţije, pokud 

a) změna nenavazuje na dosavadní hranice parcel, 

b) bod na dosavadní hranici pozemku, ze kterého nová hranice vychází, 

je v katastru evidován s kódem kvality 3, nebo 

c) bod napojení je vloţeným bodem do dosavadní hranice mez 

navazující kontrolní body v katastru evidované s kódem kvality 3, 

d) dosavadní geometrické a polohové určení lze zpřesnit, a to alespoň 

zpřesněním souřadnic bodu napojení bez zpřesnění navazujících 

kontrolních bodů 

Návrh změny přizpůsobením změny mapě se pouţije, kdyţ 

a) se nejedná o katastrální mapy v S-JTSK, 

b) se jedná o katastrální mapy v S-JTSK, ale navazující kontrolní body 

jsou evidovány s kódem kvality jiným neţ 3 nebo nemají určeny 

souřadnice,přitom nelze zpřesnit dosavadní geometrické a polohové 

určení, 

c) se jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale přizpůsobením mapy změně 

by došlo k hrubému narušení logických vztahů okolního polohopisu. 

[2] 
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6. GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení listin, podle 

kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru 

popisných informací. [4] 

Geometrický plán musí být ověřen, ţe svými náleţitostmi a poţadovanou 

přesností odpovídá platným právním předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního 

úřadu s očíslováním parcel. 

Vyhotovení geometrického plánu musí být vţdy spojeno s měřením v terénu 

a můţe jej vyhotovit pouze odborně způsobilá osoba. 

6.1 Účel vyhotovení geometrického plánu 

Geometrický plán se vyhotovuje pro účely  

a) změny hranice katastrálního území, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

d) vyznačení či změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na 

pozemku,  a vodního díla, 

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud 

evidovaný zjednodušeným způsobem, 

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků, 

j) průběh hranice určené soudem, 

k) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. [2] 

 

Je-li část pozemku sloučena do sousedícího pozemku nebo má-li z více části 

vzniknout pozemek nový, je přípustné označení části pozemku písmenem malé 

abecedy, pokud z listiny bude vyplývat realizace všech souvisejících změn. [4] 

Zasahuje-li předmět měření znázorněn na geometrickém plánu do více 

katastrálních území, vyhotoví se samostatný geometrický plán pro kaţdé katastrální 

území. [2] 
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6.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závaznými podklady pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací. 

Mezi další podklady pro vyhotovení geometrického plánu, jenţ můţeme  

vyuţít jsou :   

a) výsledky šetření a měření uloţené v měřické dokumentaci, do nichţ 

patří záznam podrobného měření změn, geometrické plány, 

vytyčovací náčrty apod. , 

b) grafické operáty dřívějších pozemkových evidencí ( mapový operát 

pozemkového katastru, jednotné evidence půdy, přídělové operáty ), 

c) údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích 

bodech a také bodech podrobného polohového bodového pole, 

d) údaje o bonitované půdně ekologické jednotce v elektronické podobě 

nebo jako kopie grafického podkladu se zobrazením bodů. [2] 

6.3 Náležitosti geometrického plánu 

Jednotně stanovený obsah pro geometrický plán je povinný a přesně 

nadefinován dle § 84 katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Tímto by mělo být zabezpečeno, aby geometrický plán obsahoval všechny 

potřebné údaje, jenţ jsou nezbytné pro vyhotovení příslušné právní listiny o 

nemovitostech, ale také aby byly zaznamenány i veškeré další skutečnosti potřebné 

pro vedení katastru nemovitostí. 

Geometrický plán se vyhotovuje v elektronické podobě. V případě potřeby 

vyhotovení listiny se vyhotoví jeho stejnopis v listinné podobě podle zákona o 

zeměměřictví. 

Cílem geometrického plánu je grafické a číselné vyjádření skutečného stavu 

před změnou a po změně. Geometrický plán se vyhotovuje v základním formátu A4. 

Obsah a náleţitosti geometrického plánu jsou popsány v následujících kapitolách. [2] 

6.3.1 Popisové pole 

V popisovém poli je uveden : 

a) účel geometrické plánu, 
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b) číslo geometrického plánu sloţené z čísla záznamu podrobného 

měření změn, čísla podle evidence zakázek, vyhotovitele 

geometrického plánu a úplného letopočtu, 

c) u vyhotovitele geometrického plánu je uvedeno jméno, příjmení a 

adresa trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní jméno a adresa 

sídla podnikání podnikatele – fyzické či právnické osoby, 

d) název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální 

mapy (nově u digitálních map také klad v S-JTSK v měřítku 1 : 1000) 

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

jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic, 

f) údaje o ověření geometrického plánu, 

g) údaje o potvrzení geometrického plánu.    [5] 

 

 

Obr. 6 Vzor popisového pole 

Popisové pole je vţdy umístěno ve spodní části geometrického plánu spolu 

s výkazem dosavadního a nového stavu, výkazu údajů o bonitované půdně 

ekologické jednotce, popřípadě seznamem souřadnic. 

6.3.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění vychází ze stavu platné katastrální mapy, který je 

doplněn o znázornění změny. V případech, kdy rozsah práv k nemovitostem je 

graficky vyjádřen na jiných mapových podkladech neţ na katastrální mapě, doplní se 

grafické znázornění kresbou polohopisu z daných podkladů.  [2] 

Znázornění změny je barevně odlišeno červenou barvou od stávajícího stavu, 

kdy stávající stav je vyznačen tence černě. Při zpracování je dbáno na vhodné 

měřítko, které zajišťuje zřetelnost a čitelnost všech údajů. V případě nutnosti je 

moţné vyuţít detail. Rozsah grafického znázornění se určí tak, aby byla zřejmá 

souvislost změny k nejbliţšímu okolí. Pouţívají se mapové značky shodné 
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s obsahem katastrální mapy. Sporná hranice se značí pomocí střídavé linie. Původní 

hraniční znaky se zobrazují černě , zatímco nové se zobrazují červeně.Neplatný stav 

hranic pozemků se ruší dvěma krátkými červenými plnými čarami, vyznačenými 

kolmo k rušené čáře. Jestliţe není grafické znázornění orientováno k severu, vyznačí 

se sever šipkou v délce 20 mm. Délky mezi lomovými body nově vyznačovaných 

nemovitostí se vyznačí, a pokud není moţno tuto délku zaměřit, pak se v závorce 

uvede délka vypočtena ze souřadnic. [2] 

  

Obr. 7 Vzor grafického znázornění geometrického plánu 

6.3.3 Výkaz dosavadního a nového stavu 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru obsahuje vybrané údaje 

souboru popisných informací o změnou dotčených pozemcích a nově vyznačovaných 

nemovitostech s porovnáním se stavem evidence právních vztahů. V tomto 

porovnání se ke všem nově oddělovaným parcelám přiřadí údaje o parcelních 

číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle evidence 

právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin.  [2] 

Nový stav vyjadřuje stav po změně, kdy součet výměr u nových parcel je 

shodný se součtem výměr u dosavadního stavu. Rozdíl je moţný pouze v případě 

zjištěné chyby v katastru nemovitostí nebo v případě změny výměry parcely 

výpočtem s vyšším kódem kvality výměry , nebo pokud se jedná o rozdíl vzniklý 

zaokrouhlením výměr.  [2] 

Způsoby určování výměr : 

a) Ze souřadnic S-JTSK lomových bodů v kódu kvality 3 a 4; způsob 

určení výměry 2. 
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b) Jiným číselným způsobem (z přímo měřených měr nebo ze souřadnic 

v místním souřadnicovém systému); způsob určení výměry se značí 1. 

c) Ze souřadnic lomových bodů, z nichţ nejméně jeden lomový bod má 

souřadnici s kódem kvality 5 aţ 8, poté se stanoví způsob určení 

výměry 0. 

d) Graficky :  

1) Planimetrováním, 

2) výpočtem z měr odměřených na mapě, 

3) výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely 

nebo dílů parcely odměřených na mapě, s přihlédnutím k 

plošné deformaci mapového listu, pak je způsob určení 

výměry označeno kódem 0.  [2] 

 

Výměry části parcel, ke kterým se vztahuje věcné břemeno, se neurčují. 

 

Obr. 8 Vzor výkazu dosavadního a nového stavu 

 

6.3.4 Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové či zpřesněné hranice, 

obvodu budovy nebo vodního díla a souřadnice navazujících kontrolních bodů. 

Uvádějí se čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y a X a kód kvality. V poznámce 

můţe být uvedena stabilizace bodů. U nových bodů změny lze uvádět pouze vlastní 

čísla bodů. U bodů určovaných v předcházejících ZPMZ se čísla bodů uvádějí 

ve formátu ZPMZ-číslo bodu. Seznam souřadnic se umísťuje do volného prostoru 

grafického znázornění nebo můţe tvořit samostatnou přílohu geometrického plánu. 

[2] 

 



Jakub Naňák : Geometrický plán pro vyznačení budovy 

2014/2015   30 

 

 

Obr. 9 Vzor seznamu souřadnic 

6.3.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách  

Výkaz údajů o BPEJ se vyhotovuje pouze v oblastech, kde jsou tyto údaje 

evidovány u příslušného katastru. Bonitovaná půdně ekologická jednotka je 

pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní 

půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkci zemědělské půdy a její 

ekonomické ohodnocení. 

a) První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu, 

které jsou označeny kódy 0 aţ 9. Klimatické regiony byly vyčleněny 

na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu v Praze 

výhradně pro účely bonitace zemědělského půdního fondu a zahrnují 

území s přibliţně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a 

vývoj zemědělských plodin. V ČR je vymezeno celkem 10 

klimatických regionů. 

b) Druhá a třetí číslice značí příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 

(01-78). Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem, 

příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány 

morfogenetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, 

zrnitostí a u některých půdních jednotek výraznou svaţitostí, 

hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. 

c) Čtvrtá číslice stanovuje kombinaci svaţivosti a expozice pozemku ke 

světovým stranám. 

d) Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho 

skeletovosti. [10] 
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Obr. 10 Vzor výkazu údajů o BPEJ 

6.4 Ověření geometrického plánu 

Výsledek zeměměřické činnosti, tj. vypracovaný geometrický plán musí být 

ověřen zda byl zpracován dle platných právních předpisů. Ověření odborné 

správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě se provádí pouze 

úředně oprávněný zeměměřický inţenýr, který musí splňovat tyto podmínky pro 

udělení oprávnění : 

a) Vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském studijním 

programu v oblasti zeměměřictví, 

b) odborná praxe v délce minimálně 5 let na území České republiky, 

c) způsobilost k právním úkonům, 

d) bezúhonnost, 

e) a úspěšné sloţení zkoušky o odborné způsobilosti na ČÚZK. [6] 

 

 

Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě podepíše fyzická 

osoba uznávaným elektronickým podpisem, připojí kvalifikovaný certifikát, na 

kterém je uznávaný elektronický podpis zaloţen, a opatřen kvalifikovaným časovým 

razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je zaloţeno časové razítko, musí mít 

platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti. [6] 

Kvalifikovaný certifikát pouţit pro účely ověření výsledků musí obsahovat 

jméno a příjmení úředně oprávněného zeměměřického inţenýra, číslo poloţky, pod 

kterou je veden v seznamu katastrálního úřadu, a rozsah úředního oprávnění,které se 

dělí pro ověřování :  

a) Geometrických plánů, kopie geometrických plánů, nového souboru 

geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace na 

vytyčení hranice pozemku. 

b) Ověření dokumentace o zřízení, obnovení či přemístění bodu 

podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů 
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měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro 

potřeby orgánů zeměměřictví a katastru nemovitosti. 

c) Ověření geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o 

vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a 

tvaru stavby pro účely výstavby (inţenýrská geodézie). 

d) Dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného 

polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů 

měření,které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany 

státu. [7] 

 

6.5 Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

Potvrzení geometrického plánu provádí zaměstnanec, který je pověřen 

ředitelem katastrálního úřadu. O opatření geometrického plánu souhlasem 

katastrálního úřadu ţádá jeho ověřovatel v elektronické podobě, a to na formuláři 

stanoveným katastrálním úřadem. [2] 

Geometrický plán je potvrzen, pokud v něm nebyla zjištěna vada při 

přezkoumání za účelem převzetí pro účely katastru a souhlasí-li s údaji příslušného 

záznamu podrobného měření změn. 

Potvrzení geometrického plánu zaměstnancem proběhne tak, ţe podepíše 

geometrický plán elektronickým podpisem zaloţeným na kvalifikovaném certifikátu 

vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních sluţeb pro katastrální úřad 

jako drţitele certifikátu. Vizualizovaná podoba podpisu obsahuje jméno,popřípadě 

jména, a příjmení tohoto zaměstnance, datum potvrzení geometrického plánu a číslo 

protokolu o potvrzení geometrického plánu. K podpisu se přiloţí certifikát a 

geometrický plán se opatří časovým razítkem. [2] 

Jestliţe je v geometrickém plánu upozorněno na chybu v dosavadních údajích 

katastru, která vznikla omylem při vedení a obnově katastru, prošetří se s vyuţitím 

záznamu podrobného měření změn oprávněnost tohoto upozornění. Podle výsledku 

prošetření se zahájí řízení o opravě dané chyby a v případě, ţe se chyba prokáţe, 

geometrický plán se po provedení opravy potvrdí. [2] 
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7. VLASTNÍ MĚŘENÍ – praktická část 

Praktická část této bakalářské práce se týká vyhotovení geometrického plánu 

pro vyznačení budovy v katastrálním území Bylnice. Zaměřovaná budova se nachází 

ve městě Brumov – Bylnice, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské klobouky. Mapa je 

vedena v souboru geodetických informací ve formátu DKM. 

 

Obr. 11 Vymezení lokality 

7.1 Podklady pro vyhotovení 

K vyhotovení geometrického plánu bylo nutností, před zahájením 

zeměměřických prací, z katastrálního pracoviště Valašské Klobouky získat potřebné 

podklady: 

1) katastrální mapu pro dané území ve formátu *.vfk 

2) číslo ZPMZ – 1191 

3) nová parcelní čísla – 757/1 a 757/2 

 

Seznam souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole, které se 

vyskytují v zaměřovaném území, byl získán z katastrální mapy, kterou poskytlo 
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katastrální pracoviště Valašské Klobouky. Geometrickým základem pro zpracování  

geometrického plánu byly jednoznačně identifikovatelné body 619 a 630, jejichţ 

souřadnice byly určeny v S-JTSK s přesností kódu kvality 3 (se základní střední 

souřadnicovou chybou mxy= 0,14 m). 

7.2 Rekognoskace terénu 

Před zahájením samotného měření je vţdy potřebné provést rekognoskaci 

terénu, podle které se určí vhodná metoda a postup měření. V dané lokalitě 

katastrálního území byly vyhledávány veškeré body, které by bylo moţné vyuţít pro 

připojení do systému JTSK. Touto rekognoskací bylo zjištěno, ţe se v blízkosti místa 

měření nacházelo několik bodů, které byly následně i vyuţití pro připojení do 

systému JTSK. 

V okolí se nachází body PPBP, které díky dobré viditelnosti byly vyuţity. 

Dále bylo vyuţito bodů, jejichţ poloha byla určena jiţ z dřívějších měření metodou 

RTK s vyuţitím technologie GNSS, ze kterých byly zaměřeny podrobné body změny 

polární metodou a metodou konstrukčních oměrných.  

7.3 Použité měřící přístroje 

Pro měření byla pouţita totální stanice TOPCON řady GTS – 723. Technické 

parametry totální stanice jsou tyto :  

DALEKOHLED 

zvětšení 30x 

zorné pole 1°30´ 

PŘESNOST MĚŘENÍ DÉLEK 

bezhranolový mód 10 mm ( 1,5 až 25 m ) 

hranolový mód 2 mm + 2 ppm 

MĚŘENÍ ÚHLŮ 

přesnost  3´´ ( 1.0mgon ) 

minimální čtení 1´´ ( 0.2mgon ) 

Tab. 1    Technické parametry totální stanice TOPCON GTS – 723 

Při měření v terénu byl dále pouţit odrazný hranol, trasírka a ocelové pásmo 

pro zaměření konstrukčně oměrných měr. 

Pro měření pomocí metody RTK v technologii GNSS bylo vyuţito z důvodu 

kontroly nejdříve přístroje Topcon FC-200 , a také přístroje Trimble R4-3. 
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7.4 Měřické práce 

K zaměření podrobných bodů byla pouţita polární metoda v kombinaci 

s metodou konstrukčních oměrných. Jako vhodná stanoviště k měření polární 

metodou byly zvoleny body č. 613070010484001, 613070011914002 a 

613070011914003. Nad těmito stanovišti byl postaven stativ s totální stanicí 

TOPCON GTS – 723, který byl zcentrován a zhorizontován nad těmito body. 

Nejdříve byly zaměřeny orientační body ze stanoviště na bodu č. 

613070010484001, který byl jiţ dříve zaměřen metodou GNSS. Těmito body byl bod 

č. 613070011914002, bod podrobného polohového bodového pole č.  

613070000000619 a bod 613070008165001, jenţ se nacházel na televizní věţi 

v katastrálním území Bylnice. V další fázi měření byly zaměřeny podrobné body 

změny a také byl zaměřen bod č. 613070011914003, který byl stabilizován dočasně 

dřevěným kolíkem a vyuţit jako stanoviště vypočteno metodou rajónu. 

Po přestavění stativu s přístrojem nad bod č. 613070011914003 a jeho 

orientaci na bod č. 613070010484001 byly zaměřeny další viditelné podrobné body 

změny. Poté došlo k přemístění přístroje nad poslední bod č. 613070011914002, 

který byl vyuţit jako stanoviště pro zaměření zbývající bodů na budově. Orientace 

z tohoto stanoviště byla provedena na bod podrobného polohového bodového pole č. 

613070000000630 a bod č. 613070008165001. Díky špatné viditelnosti na bod č. 

6103070011910001 bylo vyuţito metody konstrukčně oměrných k výpočtu 

souřadnic tohoto bodu. 

V poslední fázi bylo provedeno měření kontrolních oměrných zaměřením 

podrobných bodů ocelovým pásmem. 

8. ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Po ukončení měřických prací v terénu bylo potřeba naměřené hodnoty 

importovat z totální stanice do počítače. 

8.1 Programové vybavení  

Naměřená data z terénu byla zpracována v geodetickém výpočetním 

programu Groma. Grafická podoba výsledků měření byla zpracována v programu 

AutoCad. 

Groma je geodetický program, jenţ je určen ke kompletnímu zpracování 

geodetických dat od surových údajů přenesených z totální stanice, aţ po výsledné 

seznamy souřadnic, výpočetní protokoly a kontrolní kresbu. V programu Groma byly 
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provedeny veškeré výpočty polární metody, konstrukčně oměrných měr,výpočty 

výměr a kontrolních oměrných. 

Tabulky a popisová pole pro geometrický plán a záznam podrobného měření 

změn byly provedeny v programu Microsoft Excel. 

8.2 Výpočetní práce 

8.2.1 Zápisník měření 

Veškeré naměřené hodnoty v terénu byly přeneseny do počítače pomocí 

přístrojového vybavení patřící k totální stanici TOPCON. Pro účely vyhotovení 

geometrického byl vyuţit formát zápisníku se záznamem délek a úhlů. 

 

Tab. 2    Zápisník měření – část výpočtů 

8.2.2 Číslování použitých bodů 

Čísla podrobných bodů jsou sloţena ve tvaru PPPPPP0ZZZZCCCC. Prvních 

šest číslic u podrobných bodů značí katastrální území v rámci územního obvodu, ve 

kterém má působnost dané katastrální pracoviště. Poté vţdy následuje pět čísel, 

kterými se značí ZPMZ, ve kterém byl bod určen. Poslední čtyři čísla jsou pořadová 

čísla v rozmezí od 1 do 9999. 
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8.2.3 Polární metoda 

Polární metoda se pouţívá pro zaměření nebo vytyčení podrobných bodů, 

jejichţ poloha se určuje z délek mezi stanoviskem a podrobným bodem a také 

z naměřených vodorovných úhlů. Princip spočívá u polární metody v tom, ţe je 

určen orientační bod, nebo-li pevný směr, a od něj se zaměřují směry a délky na 

určované podrobné body. 

 

Obr. 12 Ukázka výpočtu polární metody – Groma  

8.2.4 Metoda konstrukčních oměrných 

Tuto metodu vyuţíváme pro zaměřování pravoúhlých výstupků bodů. 

V našem případě máme dány dva body zaměřeny polární metodou, a tudíţ máme 

určeny jejich souřadnice. Pomocí oměrných měr, které byly zaměřeny pomocí 

ocelového pásma, se určí zbývající bod, jenţ nemohl být určen díky špatné 

viditelnosti ze stanovišť. Oměrná míra má záporné znaménko, jestliţe leţí koncový 

bod oměrné od spojnice ve směru postupu předpisu vlevo. Maximální počet 

určovaných bodů je osm. 
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8.2.4 Metoda kontrolních oměrných 

Kontrolní oměrné míry se vyuţívají jako nezávislá kontrola měření. Mezi 

jednotlivými lomovými body, které byly zaměřeny polární metodou, se provede 

kontrolní měření pomocí ocelového pásma. Následně proběhlo porovnání mezi 

délkami vypočtenými ze souřadnic a zaměřenými délkami. 

8.2.5 Výpočet výměr 

U nově vzniklých parcel číslo 757/1 a 757/2 byl proveden výpočet výměr ve 

výpočetní části programu Groma. Princip funkce „výpočet výměr“ spočívá v určení 

jednotlivých lomových bodů, které se nacházejí na obvodu parcely. 

 

Obr. 13 Ukázka výpočtu výměr – Groma 
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9. ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce se zabývala zaměření a následným zhotovením 

geometrického plánu pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí v katastrálním 

území Bylnice. Všechny potřebné podklady byly poskytnuty katastrálním 

pracovištěm Valašské Klobouky. 

Po rekognoskaci zájmového území bylo provedeno zaměření lomových bodů 

budovy, dále pak výpočet naměřených hodnot a zpracování záznamu podrobného 

měření změn a samotného geometrického plánu včetně všech náleţitostí, které jsou 

obsahem příloh č. 1 a 2. 

Souřadnice podrobných bodů byly určeny v platném souřadnicovém systému 

JTSK s kódem kvality určení bodu 3, u nějţ odpovídá hodnota střední souřadnicové 

chyby mxy=0,14m. 

Veškeré výpočetní a měřické práce byly provedeny dle platné vyhlášky, po 

ověření úředně oprávněným zeměměřickým inţenýrem bylo provedeno vyznačení 

budovy do katastru nemovitostí. V této práci jsem převáţně čerpal z katastrálního 

zákonu 256/2013 Sb. a z katastrální vyhlášky 357/2013 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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