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ANOTACE 

Úkolem této bakalářské práce bylo vyhotovit geometrický plán pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Petřvald u Karviné. Cílem této práce je 

komplexní řešení geometrického plánu, které se skládá ze získání potřebných 

podkladů, měření změny v terénu, zpracování a vyhodnocení měřených hodnot a 

zpracování geometrického plánu dle platné vyhlášky 26/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č.164/2009 Sb. 

Klíčová slova: geometrický plán, vyznačení budovy, katastr nemovitostí 

SUMMARY 

The aim of my thesis is Survey Sketch for the Designation of the Building in 

Cadastral District Petřvald u Karviné. The aim of this work is a comprehensive 

solution to the survey sketch consisting of obtaining the necessary documentation, 

measuring changes in terrain processing and evaluation of measured values and 

processing of the survey sketch by that Order 26/2007 Coll., As amended (the 

cadastral decree) in amended by Decree No. 164/2009 Coll .. 

Key words: Survey sketch, Designation of the Building, Cadastre of Real Estates 
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Seznam použitých zkratek: 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

DKM Digitální katastrální mapa 

GNSS Global Navigation Satellite Systém 

GIS Geografický informační systém 

GP Geometrický plán 

GPS Global Positioning System 

KN Katastr nemovitostí 

KM Katastrální mapa 

RTK Real Time Kinematic 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI Soubor geodetických informací 

SPI Soubor popisných informací 

VFK Výměnný formát katastru nemovitostí 

ZPMZ Záznam podrobného měření 
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Obr.č. 1 Ortofotomapa se znázorněním budovy [12] 

1 Úvod 

V mé bakalářské práci se zabývám zaměřením a vyhotovením 

geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území Petřvald 

u Karviné. Toto katastrální území patří do působiště Katastrálního pracoviště 

Karviná, které spadá pod správu Katastrálního úřadu Moravskoslezského kraje.  

Petřvald u Karviné je dle [11] hornické město, jeţ leţí ve slezské části 

severní Moravy. Specifický charakter dává městu jiţ ukončená hlubinná těţba 

černého uhlí, která zde probíhala po dobu 160 let a byla ukončena v březnu roku 

1998. 

Měření bylo prováděno za spolupráce s geodetickou firmou GIS - 

STAVINVEX a.s., která poskytla veškeré přístrojové vybavení pro zaměření 

geometrického plánu.  
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2 Geometrický plán 

V této rozsáhlé kapitole se nejprve zmíním o historii geometrického plánu. 

Dále se budu zabývat definicí geometrického plánu, za jakým účelem se 

vyhotovuje, jaké jsou jeho části. Rovněţ uvádím získávání podkladů a teoretické 

náleţitosti pro vypracování geometrického plánu. V závěru této kapitoly se věnuji 

konečnému ověření a potvrzení geometrického plánu. 

2.1 Historie geometrického plánu dle [5] 

Císař Josef II. vydal dne 20. dubna 1785 patent, který se stal podkladem 

pro první katastrální mapování v našich zemích – vznikl Josefský katastr, který 

rozdělil naši katastrální historii na dvě éry: období bez měření znamenající 

sdělování katastrálních údajů pouze ústně s odhadovanými katastrálními výnosy, 

a na období s měřením, které katastrální problematiku buduje na exaktních 

základech. První období trvalo od roku 1022, tedy od dob prvních poţadavků na 

odevzdávání daní kníţeti Oldřichu II., do vyhlášení Josefského katastru v roce 

1789. Druhé období trvá od roku 1789 dodnes. Ačkoliv se technologie měření a 

technika budou vyvíjet a zdokonalovat jakkoliv, budou trvat zřejmě navţdy. 

Vydáním rozkazu císaře Františka I. z 23. prosince 1817 o pozemkové dani 

nastal zlomový okamţik a začal vznikat stabilní katastr, který je právem 

povaţován pro svou úroveň za dílo, jímţ se můţeme pyšnit nejenom v evropském 

měřítku. Avšak malý počet zeměměřických úředníků nemohl zvládnout rostoucí 

číslo zaznamenání změn a tak se slovo stabilní začalo stávat zavádějícím. 

Z politického hlediska je zlomovým bodem revoluční rok 1848, zvláště jeho 

důsledek: osvobození rolníků. Po zrušení nevolnictví mohl i prostý sedlák 

rozdělovat pozemkovou drţbu na své potomky a nikoli ji celou předávat 

prvorozenému synu. Bohuţel si však situace vynutila podpoření zákona 

č. 92/1883 ř.z., tedy snahy o scelování pozemků. Opět s nároky na změny 

v obsahu operátu stabilního katastru.  
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Rozhodujícím legislativním krokem k nápravě bylo vydání zákona z 23. 

května 1883 č. 83/1883 říšského zákoníku o Evidenci katastru daně pozemkové, 

který stanovil, ţe katastrální operát se musí udrţovat v souladu se skutečným 

stavem. Všichni drţitelé pozemků obdrţeli opisy svých pozemnostních archů, aby 

věděli, jak je jejich majetek zapsán v katastru, a aby mohli stav zápisu 

konfrontovat se zápisy ve veřejných knihách. Zákon stanovil povinnost vyznačovat 

pozemkové a stavební parcely ve veřejných knihách shodně s operátem stabilního 

katastru. Ohlašovací povinnost měly i soudy a ostatní úřady státní správy. 

Tyto okolnosti si vyţádaly zavedení geometrického plánu, který vznikl 

z potřeby jednoznačného geometrického, polohového a rozměrového určení 

změny údaje ve stabilním katastru. Pozdější právní a technické předpisy upravující 

evidování nemovitostí, tj. zákony č. 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru, 

22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a v současnosti platný zákon 344/1992 Sb. 

modifikovaly geometrický plán dle dobových okolností. Mimo jiné vznikaly a 

zanikaly i speciální předpisy definující přesnosti, obsahové a formální parametry 

geometrického plánu v souladu s moderními technickými moţnostmi a 

technologickými postupy. V průběhu let se měnila terminologie i podoba GP. 

Pouţívání jednoduchého a přitom jednoznačného pojmu geometrický plán 

se ustálilo se vznikem evidence nemovitostí v roce 1964. Docházelo i k několika 

změnám co se týče grafického znázornění a barevnosti GP. 

2.2 Definice GP: 

Geometrický plán je dle [2] neoddělitelnou součástí listin, podle nichţ má 

být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do 

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

katastrální mapy doplňovány parcely na základě upřesnění či rekonstrukce přídělu 

provedených podle zvláštního právního předpisu. V těchto případech budou 

parcely do katastrální mapy zobrazeny na základě upřesněného přídělového 

plánu. Náleţitosti upřesněného přídělového plánu stanoví prováděcí právní 

předpis. 
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Geometrický plán musí být ověřen, ţe svými náleţitostmi a předností 

odpovídá platným předpisům a opatřen souhlasem katastrálního úřadu 

s očíslováním parcel. 

Kopie geometrického plánu, zřetelně jako kopie označená, můţe být 

ověřena osobou s úředním oprávněním. 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a 

jiných listin a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro 

provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných 

informací.  

2.3 Druhy geometrického plánu 

Geometrický plán se dle [1] vyhotovuje pro: 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky 

(pokud její nový průběh nelze ztotoţnit s průběhem parcely zobrazené 

v katastrální mapě),  

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku,  

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru nebo 

jen v SGI,  

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, ţe jejich 

výsledky nejsou vyuţity pro obnovu katastrálního operátu,  

f) doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem, 

pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu,  

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti,  

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení,  

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků,  

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.  

2.4 Poskytování údajů z katastru nemovitostí 

Údaje z katastru nemovitostí se dle [1] poskytují fyzickým nebo právnickým 

osobám na jejich ţádost, pokud zvláštní případ nestanoví jinak. 
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K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad: 

 přidělí číslo záznamu podrobného měření změn (ZPMZ), podle potřeby 

parcelní čísla nových parcel a čísla bodů podrobného polohového 

bodového pole, pokud budou takové body zřizovány, 

 poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu 

nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě 

reprografických kopií. 

V případě pochybnosti, zda osoba, která vyhotovuje geometrický plán, je 

odborně způsobilá, můţe katastrální úřad při poskytování podkladů poţadovat 

předloţení dokladu prokazujícího způsobilost podle zákona o zeměměřictví. 

2.5 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou dle [1]  

 Údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací 

 Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění 

nemovitostí spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů 

dřívějších pozemkových evidencí 

 Záznam podrobného měření změn 

 Údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích 

bodech, bodech podrobného polohového bodového pole 

 Údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického 

podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou 

v katastru obsaţeny 

2.5.1 Soubor geodetických informací 

Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, 

obsahuje body polohového bodového pole, polohopis, popis a má tyto formy dle 

[1]: 
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a) KM v S-JTSK vyhotovená při tvorbě nově katastrálního operátu novým 

mapováním, na podkladě výsledků pozemkových úprav, přepracováním 

souboru geodetických informací nebo převedením jejího číselného 

vyjádření do digitální formy. 

b) KM na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě stanovenými 

v době jejího vzniku. 

c) KM v S-JTSK vyhotovená přepracováním analogové mapy 

v souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském do 

digitální formy nebo digitální forma KM vyhotovená podle dřívějších 

předpisů, zejména v souřadnicovém systému gusterbergském nebo 

svatoštěpánském. 

2.5.2 Soubor popisných informací 

Soubor popisných informací obsahuje údaje vedené v informačním systému 

katastru nemovitostí. Ze souboru popisných informací se vytvářejí základní 

výstupy dle [1]: 

a) Výpis z katastru nemovitostí 

b) Informace o vlastnících a jiných oprávněných 

c) Informace o parcelách katastru 

d) Informace o budovách a seznam budov s čísly popisnými a evidenčními 

e) Informace o vodních dílech 

f) Informace o jednotkách 

g) Informace o územních jednotkách, které zahrnují seznamy okresů, 

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

hodnoty druhů pozemků 

2.6 Připojení na identické body 

Pro připojení na identické body platí dle [1], ţe zaměřované podrobné body 

musí být uvnitř kruţnice se středem v polovině spojnice navzájem 

nejvzdálenějších identických bodů, jejíţ poloměr je roven ¾ délky takové spojnice. 

Za identické body se volí: 
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a) trvalým způsobem označené původní lomové body na hranicích 

katastrálního území nebo na hranicích pozemků, přednostně jsou-li na 

styku tří nebo více takových hranic. 

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

předmětech obsahu KM, lze-li předpokládat, ţe se jejich původní poloha 

nezměnila. 

2.7 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrická plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po 

změně. 

Geometrický plán dle [1] má  tyto náleţitosti: 

a) popisové pole 

b) grafické znázornění 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

d) seznam souřadnic 

e) výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu  

2.7.1 Popisové pole 

Popisové pole se umísťuje vţdy ve spodní části základního formátu 

geometrického plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího 

formátu. 

V popisovém poli se uvede dle [1]: 

 účel geometrického plánu 

 číslo geometrického plánu sloţené z čísla záznamu podrobného měření 

změn, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a 

úplného letopočtu 

 u vyhotovitele geometrického plánu jméno, příjmení a adresa trvalého 

pobytu fyzické osoby (popřípadě adresa bydliště, nemá-li trvalý pobyt na 

území České republiky), nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání 

podnikatele – fyzické nebo právnické osoby. 
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 Název okresu, obce a katastrálního území a označování listu katastrální 

mapy 

 Způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede 

u jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic 

 Údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu 

V katastrálním území s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se 

místo čísla mapového listu uvádí DKM. 

2.7.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí dle [1] 

vychází ze stavu katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které 

zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a jejich 

označení, přičemţ se vţdy pouţijí platné mapové značky (druhu pozemku, 

stavební objekty, tenká čára, velmi tlustá čára, slučka apod.). Rozsah grafického 

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

okolím. Identické body a kontrolní body, které jsou od změny značně vzdáleny, 

mohou být znázorněny schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o jejich 

totoţnosti.  

2.7.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí dle [1] 

 obsahuje údaje stanovené tiskopisem úřadu,  

Obr.č. 2 Popisové pole [1] 
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 uvedou se příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a způsobu vyuţití 

pozemku, typu stavby a způsobu vyuţití stavby se uvedou v novém stavu 

podle skutečnosti v terénu,  

 ke všem nově oddělovaným parcelám se přiřadí údaje o parcelních číslech, 

číslech listů vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle evidence 

právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin.  

2.7.4 Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic obsahuje dle [1] souřadnice bodů nové hranice a 

souřadnice kontrolních bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich 

souřadnice v pořadí Y a X a kód kvality. Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, 

uvádějí se v místním systému. Druh systému se uvede u nadpisu „Seznam 

souřadnic“. V případě přizpůsobení změny mapě podle bodu 16.26 písm. b), jehoţ 

výsledkem bude evidence souřadnic obrazu bodu napojení odlišných od souřadnic 

polohy, se pod seznam souřadnic napíše upozornění „Souřadnice bodů na 

dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru 

nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem 

charakteristiky kvality souřadnic vyšším neţ 3. Důvodem je nerealizované 

zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doloţit listinu prokazující shodu 

vlastníků na jejím průběhu (§ 19a odst. 4 katastrálního zákona).“. U bodů se 

souřadnicemi s kódem charakteristiky kvality vyšším neţ 3 se ve sloupci 

Souřadnice určené měřením uvádí také souřadnice polohy, pokud jsou odlišné od 

souřadnic obrazu. 

Tabulka č. 1 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 



Tomáš Ptáček Geometrický plán pro vyznačení budovy 

2010 17 

Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíţ 

grafického znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. Podle 

potřeby se doplní dalším sloupcem se stručnou poznámkou (například způsob 

označení bodu v terénu, pokud není u všech bodů stejný, nebo pokud není ze 

zobrazení zřejmý). 

2.7.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k 

parcelám nového stavu dle [1] 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu znamená částečný návrat 

funkcí katastru k jeho původnímu účelu. Původní účel byl pro stanovení výše daně 

a ocenění pozemku. Tento výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu se 

vyhotovuje v územích, kde katastr tyto údaje eviduje a v případě, kdy katastr v 

dosavadním stavu tyto údaje neeviduje, ale je moţné z podkladů, které jsou 

uloţeny u katastrálního úřadu, tyto údaje parcelám nového stavu přiřadit. Ve 

výkazu o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje vţdy číslo parcely 

zemědělského pozemku, pětimístný kód BPEJ a výměru parcely či dílu, který 

přísluší k tomuto kódu. 

2.8 Ověřování geometrického plánu 

Ověřit geometrický plán dle [1] můţe pouze úředně oprávněný 

zeměměřický inţenýr, který absolvoval vysokoškolské vzdělání zeměměřického 

směru, pět let odborné praxe v zeměměřických činnostech a úspěšně vykonal 

zkoušku odborné způsobilosti před komisí Českého úřadu zeměměřického 

katastrálního. 

Ověření geometrického plánu se provádí v popisovém poli geometrického 

plánu a to na všech stejnopisech. 

Tabulka č. 2 BPEJ 
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Popis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje 

pod otisk razítka ověřovatele.  

2.9 Potvrzení geometrického plánu 

O potvrzení geometrického plánu poţádá písemně ověřovatel katastrální 

úřad na tiskopisu Úřadu. Před potvrzením geometrického plánu katastrální úřad 

zkontroluje, zda geometrický plán je vyhotoven pro některý z účelů podle § 73 

odst. 1 a zda nemá jiné vady podle § 72 odst. 2. podle [1]. 

Katastrální úřad potvrdí geometrický plán, je-li v souladu s údaji záznamu 

podrobného měření změn, a pokud v něm nebyla zjištěna vada. Dále katastrální 

úřad potvrdí souhlas s očíslováním parcel. Údaje o potvrzení geometrického plánu 

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

potvrzováním geometrických plánů a otisk razítka katastrálního úřadu se státním 

znakem. 

Jeden stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného měření změn 

se ponechá na katastrálním úřadu pro další vyuţití, ostatní stejnopisy 

geometrického plánu se vrátí ověřovateli. V případě zjištění vady, katastrální úřad 

geometrický plán nepotvrdí a se záznamem podrobného měření změn ho 

s písemným odůvodněním vrátí ověřovateli. 

3 Záznam podrobného měření změn  

Záznam podrobného měření změn je podkladem pro: 

a) Pro vyhotovení geometrického plánu 

b) Pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a 

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

nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla 

c) Pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem 

Záznam podrobného měření změn má dle [1] tyto náleţitosti 

a) Popisové pole 

b) Náčrt 
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c) Zápisník 

d) Protokol o výpočtech 

e) Záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů 

f) Návrh zobrazení změny 

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

změněných hranic 

3.1 Popisové pole 

 Věcné a formální náleţitosti popisového pole jsou dle [1] vymezeny 

tiskopisem Úřadu. Název „Záznam podrobného měření změn“ v tiskopisu nebo při 

jeho vyhotovení počítačovými prostředky se upraví na název podle této vyhlášky, 

jedná-li se o neměřický záznam.  

Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci katastrálního území 

v jedné číselné řadě v rozsahu 0001 aţ 9999. 

3.2 Náčrt 

Náčrt obsahuje dle [1] zobrazení bodů geometrického základu, identických 

bodů, měřické sítě, rámu s označením listů katastrální, dosavadního a nového, 

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 další související údaje obsahu katastru. 

Tabulka č. 3 Hlavička ZPMZ 
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3.3 Zápisník 

Zápisník obsahuje dle [1] 

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, 

c) další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů. 

3.4 Protokol o výpočtech 

a) Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje dle [1] 

b) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy pouţitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů 

a výměr, 

c) údaje o pouţitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosaţených 

výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

d) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

e) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

f) výpočet číselně určených výměr, 

g) seznam souřadnic nově určených bodů, 

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

3.5 Seznam souřadnic 

a) úplné číslo bodu, 

b) souřadnice obrazu v pořadí Y, X, 

c) souřadnice polohy v pořadí Y, X, 

d) kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového 

určení, 
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e) případnou poznámku. 

 U pomocných bodů a dalších v terénu zaměřených bodů, které 

nebudou v novém stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se 

neuvádí souřadnice obrazu a kód kvality. 

3.6  Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

a) Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje dle [1] 

b) číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, pokud 

se nezhotovuje geometrický plán, a označení listu katastrální mapy, 

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

kódem způsobu výpočtu, 

d) podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením 

druhu dřívější pozemkové evidence 

e) případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením jeho 

velikosti a příčiny a 

f) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala. 

3.7 Návrh zobrazení změny 

Návrh zobrazení změny má dle [1] vţdy elektronickou formu a tvoří jej 

změněná data ve výměnném formátu. Souřadnice obrazu podrobného bodu 

polohopisu v katastrální mapě (dále jen „souřadnice obrazu“) jsou souřadnice, 

které slouţí k zobrazení bodu v katastrální mapě. Kód kvality podle § 6 odst. 2 se 

vztahuje k souřadnicím polohy, nebo souřadnicím obrazu, kterými má být 

nemovitost v katastru geometricky a polohově určena. Součástí návrhu zobrazení 

změny jsou i identické body se souřadnicemi polohy a obrazu pouţitými pro 

přiřazení změny podle identických prvků (dále jen "přiřazení změny").  
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4 Technologie GNSS 

Globální druţicové navigační systémy jsou dle [4] schopné s omezeným 

počtem umělých druţic zajistit pokrytí celého povrchu zemského navigačními 

signály a umoţňují tak určovat polohu kdekoliv na Zemi. Hlavní výhodou těchto 

systémů je, ţe umoţňují určovat polohu v jednotném souřadnicovém systému 

společném pro celou zeměkouli. Tyto systémy pracují 24hodin denně, bez ohledu 

na počasí a denní nebo roční dobu. 

K nejrozšířenějším druţicovým navigačním systémům patří GPS, 

vybudovaný a provozovaný armádou Spojených států amerických. Je to vojenský 

systém, který je uvolněn i pro civilní vyuţití. 

4.1 Technické požadavky měření bodů určovaných technologií 

GNSS 

Při měření a zpracování výsledků měřických prací za pouţití technologií 

vyuţívajících GNSS se dle [3] musí pouţívat takové přijímače GNSS, 

zpracovatelské výpočetní programy a měřické postupy, které zaručují 

poţadovanou přesnost výsledků provedených měřických a výpočetních prací. Při 

měření i početním zpracování je nutné dodrţovat zásady uvedené v dokumentaci 

pro příslušné přístroje i pro pouţitý zpracovatelský program. K měření je moţno 

vyuţít signály všech zprovozněných a správně fungujících druţic všech 

dostupných globálních navigačních druţicových systémů, které jsou zaloţeny na 

obdobném principu jako americký systém GPS. 

K dosaţení výsledků lze vyuţít měření v reálném čase i měření s 

následným zpracováním. Pro měření s následným zpracováním mohou být vyuţity 

jak statické, tak kinematické metody. Doba měření na bodě musí být  u statických 

metod dostatečně dlouhá vzhledem k pouţité metodě měření, délce vektoru, 

pouţitým aparaturám a počtu druţic obsaţených ve výsledku následného 

zpracování, u kinematických metod a měření v reálném čase pak musí obsahovat 

nejméně 5 záznamů. Pro měření v reálném čase, statické i kinematické metody 

platí, ţe pro další zpracování je moţné pouţít pouze taková řešení, kterých bylo 

dosaţeno za podmínky, ţe ambiguity byly určeny jako celá čísla, dále platí, ţe 
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Obr.č. 3 Mapa sítě permanentních stanic CZEPOS [6] 

vzdálenost bodů, mezi nimiţ se vztahy přímo určují, nesmí být delší, neţ 

maximální vzdálenost, na kterou jsou tyto vztahy řešitelné pouţitým 

zpracovatelským programem. 

Poloha bodu musí být určena buď ze dvou nezávislých měření pomocí 

technologie GNSS, nebo jednoho výsledku měření technologií GNSS a jednoho 

výsledku měření klasickou metodou. Souřadnice bodu musí vyhovět 

charakteristikám přesnosti stanoveným touto vyhláškou pro trigonometrické body 

a zhušťovací body a zvláštním právním předpisem pro body podrobného 

polohového bodového pole a podrobné body. 

Opakované měření GNSS musí být nezávislé a musí být tedy provedeno při 

nezávislém postavení druţic.  

4.2 Česká síť permanentních stanic pro určování polohy (CZEPOS) 

CZEPOS poskytuje dle [6] uţivatelům GNSS korekční data pro přesné 

určení pozice na území České republiky. CZEPOS spravuje a provozuje 

Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky. 
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Síť obsahuje na území ČR 27 stanic viz Obr.č. 3.Tuto síť vyuţijí všichni 

uţivatelé, kteří potřebují v reálném čase určovat pozici pevného či pohybujícího se 

stanoviště. Lze ji vyuţít při zaměřování nebo vytyčování vlastnických hranic, 

určování souřadnic geodetických bodů, případně pro mapování. Přístup ke 

sluţbám mají pouze registrovaní uţivatelé. 

5 Použitá technika a uživatelské programy 

5.1 GNSS stanice Topcon HiPer+ 

Geodetické RTK přijímače HiPER+ jsou dle [7] určené především pro práci v sítích 

TopNET, SKPOS a CZEPOS. Dodávají se ve dvou variantách lišících se integrací 

GSM/GPRS modemu a komunikačním rozhraním Bluetooth. 

Tabulka č. 4 Technické parametry Topcon Hiper+ 

Sledování 
  

Signály GPS/GLONASS L1/L2 C/ a P kód & nosná, WAAS/EGNOS 

Kanály 40 

Studený start <60 vteřin 

Teplý start <10 vteřin 

Znovu obnovení sledování <1 vteřina 

Přesnost   

Statika 3mm +0.5ppm horizontální, 5mm +0.5ppm vertikální 

RTK/Kinematika 10mm + 1ppm horizontální, 15mm + 1ppm vertikální 

Obr.č. 4 GNSS stanice Topcon Hiper+ [7] 
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5.2 Totální stanice TOPCON GPT 7005i 

Bezhranolová elektronická totální stanice vybavená dle [8] počítačem s 32 bitovým 

operačním systémem Windows CE a bohatým softwarovým vybavením TopSURV. 

Na rozdíl od standardní řady totálních stanic GPT-7000 je vybavena dvěma 

integrovanými digitálními kamerami. 

Tabulka č. 5 Technické parametry Topcon GPT 7005i 

DALEKOHLED 
  

Zvětšení 30x 

Zorné pole 1° 30 ´ 

Min. zaostření 1.3 m 

MĚŘENÍ DÉLEK (Hranol)   

Přesnost ± (3mm + 2ppm), 

Minimální čtení Jemný: 0.2mm Hrubý: 1mm, Tracking: 10mm 

Doba měření Jemný: 1.2 sec Hrubý: 0.5 sec Tracking: 0.3 sec 

MĚŘENÍ DÉLEK (Bez hranolu)   

Dosah (Kodak white) 1.5 ~ 250m 

Přesnost 5mm (nad 25m) 10mm . (1.5 až 25m) 

Třída laseru  Třída 1 

MĚŘENÍ ÚHLŮ   

Přesnost  5” (1.5mgon) 

Minim. čtení 1” (0.2mgon) 

SENZOR NÁKLONU   

Typ Dvouosý 

Rozsah kompenzace ± 4´ 

Obr.č. 5 Totální stanice TOPCON GPT 7005i [13] 
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POČÍTAČOVÁ JEDNOTKA   

Procesor 177 MHz 

Operační systém Microsoft® Windows® CE.NET 4.2 

Paměť 2 x 64 MB 

OPTICKÁ CENTRACE   

Zvětšení 3 X 

Zorné pole 4° 

DALŠÍ PARAMETRY   

Výška přístroje 182mm 

Vytyčovací světla Ano 

Slot na CompactFlash kartu Ano 

Ochrana proti vodě a prachu IP54 

Provozní teplota -20°C + 50°C 

DOBÍJITELNÁ BATERIE   

Maximální doba  5 hodin  

měření včetně měření délek 2.5 hodiny 

 

5.3 Geus verze 14.0 dle [9]: 

Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických 

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

směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, spuštění 

kolmice z bodu k přímce, ...) a výpočty základních typů polygonových pořadů.  

Výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu editovat. Veškeré body dotčené 

výpočtem se ihned zaznamenávají i do grafické části programu, do které se lze 

přepnout v libovolném místě programu. 

Veškeré vlastnosti prvků (vrstvu, barvu, typ čáry, značku a způsob 

umisťování značky) lze měnit pomocí jednoho tlačítka pro zvolení "stylu kresby". 

Tyto styly kresby jsou pod plnou kontrolou uţivatele. To vše umoţňuje snadnou 

standardizaci struktury kresby v rámci firmy a hlavně pro vytváření map ve formátu 

VKM (Výměnný formát Katastrální Mapy). 
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Kresbu lze exportovat do formátů DXF (např. AutoCAD, MicroStation, 

AutoSketch...), VTX + STX (KOKEŠ, Geoplot ...). Import kresby je moţný 

z formátu DXF: import umoţňuje přenos linií, textů. Pomocí převodních tabulek lze 

definovat i převod vrstev, barev, typů čar a také značek. Lze tedy importovat i 

DKM (digitální katastrální mapa) z formátu VKM nebo DXF. 

5.4 Microstation V8 XM 

MicroStation V8i  je dle [10] softwarová platforma pro architekty, 

projektanty, geodety a další profese, které pojí společný cíl dodávat ty nejlepší 

projekty. S integrovaným balíkem snadno pouţitelných a univerzálních nástrojů 

pomáhá platforma MicroStation zlepšovat jejich práci ve fázi návrhu, modelování, 

vizualizace, dokumentace nebo na mapových projektech různého zaměření a 

velikostí. 

Na rozdíl od konkurenčních produktů je platforma MicroStation úspěšně 

integrována do komplexního portfolia SW nástrojů a hladce komunikuje se 

specializovanými poţadavky různých oborů, profesí a trhů. 

6 Vyhotovení geometrického plánu 

Vyhotovení GP lze rozdělit na etapy: 

Získání podkladů pro vypracování 

Rekognoskace terénu a zaměření změny 

Výpočetní práce a vyhotovení GP 

6.1 Získání podkladů pro vypracování 

Pro zpracování GP je nutné pořídit podklady pro měření a následné 

zpracování GP. Tyto podklady získáme z příslušného katastrálního pracoviště. 

Mapa katastrálního území Petřvald u Karviné je ve formě DKM. Zaţádal jsem tedy 

o výřez mapy ve formátu *.vfk, o přidělení čísla ZPMZ 3563 a o číslo nově 

zaloţené stavební parcely 490/5. 
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6.2 Rekognoskace terénu a zaměření změny 

Po příjezdu na místo byla provedena rekognoskace terénu. Zvolil jsem si 

vhodnou polohu pomocných měřických bodů, aby byly splněny podmínky pro 

měření GNSS, pro připojení do systému S-JTSK. Pomocné body byly 

stabilizovány kovovým hřebem. 

Pomocné měřické body 4001, 4002, 4003 byly zaměřeny technologií GNSS 

metodou RTK. K ověření polohy bodů bylo provedeno opakované měření při 

nezávislém postavení druţic, následující den v jiném čase. Vzhledem k rozsáhlosti 

objektu byl zvolen pomocný bod 4004. 

K měření podrobných a identických bodů byla pouţita totální stanice 

Topcon GPT 7005i. Nejprve byla provedena centrace a horizontace na pomocném 

bodě 4001, následně byly zaměřeny orientace na pomocné body 4002, 4003 a 

polární metodou byl zaměřen pomocný bod 4004, podrobné body 1–4, identické 

body 2398–701, 2398–702, 2398–512, 3115–1, 2495–6. Poté byla provedena 

centrace a horizontace na pomocném bodě 4004, zaměřena orientace na 4001, 

polární metodou zaměřeny podrobné body 5–10, identické body 2191–10, 3115–

2, 2495–5, 2398–693. Na závěr byli měřené oměrné míry po obvodu budovy. 

Obr.č. 6 Výřez katastrální mapy GIS Marushka [12] 
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6.3 Výpočetní práce a vyhotovení 

Naměřená data technologií GNSS byla exportována z GNSS stanice 

Topcon Hiper+ pomocí programu TopSurv ver,7. Pro získání polohy pomocných 

bodů byla provedena transformace souřadnic do S–JTSK programem TranGPS 

ver.2.1.1. Výsledné souřadnice byly zprůměrovány z dvojího měření. Měřené 

hodnoty naměřené totální stanicí byly také exportovány. Další výpočetní práce 

byly zpracovávány v programu Geus. Nejprve byl proveden import DKM ve 

formátu *.vfk. Do seznamu souřadnic byly přidány souřadnice pomocných bodů 

4001–4003. Polární metodou byly vypočteny souřadnice pomocného bodu 4004 a 

podrobných bodů. Byla provedena kontrola délek mezi lomovými body a 

porovnání odchylek. Vypočtena výměra parcely 490/5. Polární metodou byly 

vypočteny souřadnice identických bodů a provedena kontrola identických bodů 

s překročením odchylek. Na základě tohoto výsledku byla aplikována Helmertova 

transformace. Výsledné souřadnice bodů pro zápis do KN mají kód kvality č. 6, tj. 

střední polohová odchylka ±0,21 m. Dále byly spočítány lomové body hranice 11 a 

12 metodou průsečík přímek a vypočteny nové výměry parcel 490/2,490/3,490/5 a 

díly „a“ a „b“ parcely 490/5. 

Popisové pole 

 viz příloha č. 2 

Grafické znázornění 

Grafické znázornění geometrického plánu bylo vytvořeno v programu 

Microstation V8 XM viz příloha č. 5. Do DKM byla vyznačena budova s parcelním 

číslem 490/5. Tato parcela je označena novým parcelním číslem umístěným 

v ovále. Byly vyznačeny čísla bodů, kontrolní délky mezi lomovými body 

vyznačené budovy. 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Výměry nově vzniklých parcel byly vypočteny ze souřadnic S-JTSK. Celý 

výpočet je uveden v protokolu viz příloha č. 1.  

Dosavadní stav:  
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 Označení pozemku parcelním číslem 

 Výměra parcely  

 Druh pozemku 

Nový stav: 

 Označení pozemku parcelním číslem 

 Výměra parcely 

 Druh pozemku 

 Způsob vyuţití 

 Díl přecházející z pozemku označeného v KN 

 Číslo listu vlastnictví 

 Výměra dílů 

Seznam souřadnic 

Vyhotoven na základě exportu souřadnic z programu GEUS. Výsledné 

souřadnice jsou uvedeny v metrech s přesností na dvě desetinná místa. Body jsou 

určeny kódem kvality č. 6.  

Výkaz údajů o bonitovaných pudně ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu 

Na stránkách Úřadu vyhledány informace o parcelách a doplněna parcelní 

čísla, kód BPEJ a vypočtené výměry. 
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7 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Petřvald u Karviné. Od katastrálního 

úřadu byl dodán výřez DKM ve formátu *.vfk, číslo ZPMZ a číslo stavební parcely. 

Geometrický plán byl zaměřen, vyhotoven a obsahuje veškeré náleţitosti a 

přílohy, které jsou vyhotoveny v souladu s vyhláškou č. 26/007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Přesnost určovaných bodů vyhovuje kritériím katastru 

nemovitostí.  

 

Tabulka č. 6 Informace o parcele  

Parcelní číslo: 490/5 

Výměra *m2+: 136 

Katastrální území: Petřvald u Karviné 720488 

Číslo LV: 984 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
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