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ANOTACE 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala geometrický plán pro vyznačení budovy 

v katastrálním území Vendryně. Cílem této práce je zaměření a následné vyhotovení 

geometrického plánu. 

 

Klíčová slova:geometrický plán, katastrální území, vyznačení budovy 

 

 

SUMMARY 

 

For my bachelor thesis I chose to indicate the geometral plan of the building in the 

cadastral territory of Vendryně. The aim of this work is the focus and the subsequent 

preparation of geometric plan. 

 

Key words: geometric plan, cadastral distrikt, designation of the building 
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Seznam zkratek: 

BPEJ – bonitní půdně ekologická jednotka 

 

GP – geometrický plán 

 

ISKN – informační systém katastru nemovitostí 

 

KN – katastr nemovitostí 

 

PM – podklady pro měření 

 

SGI – soubor geodetických informací 

 

SPI – soubor popisných informací 

 

S-JTSK  – systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

 

VFK – výměnný formát 

 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 

 

KÚ – Katastrální úřad 

 

LV  – list vlastnictví 

 

ÚOZI  - úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
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1 ÚVOD 

     Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala geometrický plán pro zaměření 

stavby v katastrálním území Vendryně.  

     Katastrální území Vendryně spadá svou polohou do okresu Frýdek – Místek a 

do státní správy Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Třinec.  Katastrální mapa je vedena v souboru geodetických informací 

katastrálního operátu ve formě digitální mapy. 

     Měřické práce v terénu byly provedeny v říjnu 2011 roku.    
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Seznam pojmů 

       Soubor popisných informací (SPI), který obsahuje údaje o katastrálních územích, 

parcelách, stavbách, bytech a nebytových prostorech, vlastnících a jiných oprávněných, 

právních vztazích a právech a skutečnostech jak ukládá zákon. 

      Soubor geodetických informací (SGI), který zahrnuje katastrální mapu, jejíž 

součástí jsou body polohového bodového pole, polohopis a popis. 

      Katastrální mapa – rozlišujeme: a) - katastrální mapu v s-jtsk vyhotovenou při 

obnově katastrálního operátu novým mapováním, na podkladě výsledků pozemkových 

úprav a přepracováním souboru geodetických informací, nebo převedením jejího 

číselného vyjádření do digitální formy – (DKM a KMD), b) katastrální mapu na 

plastové fólii – analogovou, c) - katastrální mapu v s-jtsk vyhotovenou přepracováním 

analogové mapy – digitalizovanou (KM-D, KMD). 

      Polohopis katastrální mapy, je to soubor bodů, čar, mapových značek a předmětů 

šetření a měření. 

        Popis katastrální mapy, tvoří ho údaje uvnitř mapového rámu – čísla bodů 

PBPP, čísla hraničních znaků, místní a pomístní názvosloví, parcelní čísla a mapové 

značky, vně rámu – označení mapového listu, poloha mapového listu v poloze členění 

státu, souřadnicový systém, měřítka, údaje vzniku či reprodukce mapy. 

     Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ), určovací a oceňovací jednotka 

produkční schopnosti zemědělské půdy, vyjádřená pětimístným číselným kódem. 
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2 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán
1
 je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a listin, 

které podle zákona osvědčují nebo potvrzují práva k nemovitostem. Spolu se 

záznamem změn je podkladem pro provedení změn v souboru geodetických 

informací a v souboru popisných informací. 

Geometrický plán musí být čitelný a vyhotovuje se na předepsaných tiskopisech 

katastrálního úřadu nebo jako tiskový výstup z počítače, má základní formát A 4 a 

vyhotovuje se jen po jedné straně podložky. 

Geometrické plány vyhotovují fyzické či právnické osoby, které mají způsobilost 

vykonávat zeměměřické činnosti. 

 

2.1 Druhy geometrického plánu 

Geometrický plán se vyhotovuje
2
 

 

 pro změnu hranice katastrálního území a hranice správní jednotky
3
 

 pro rozdělení pozemku 

 pro změnu hranic pozemku 

 pro vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru 

 při vymezení hranic při pozemkových úpravách 

 pro doplnění SGI o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem 

 pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí 

 pro upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení 

 pro průběh vytýčené nebo upřesněné hranice pozemků 

 pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

 

                                                 
1
 § 73 odst. 4 vyhlášky č. 26/2007  Sb. 

2
 § 73 odst. 1 vyhlášky č.26/2007  Sb. 

3
 § 22 odst. 3 vyhlášky č.26/2007  Sb. 
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2.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu4 

Podkladem pro vyhotovení geometrického plánu je záznam podrobného měření 

změn. 

Mezi podklady pro vyhotovení geometrického plánu patří soubor popisných 

informací a soubor geodetických informací KN. 

Patří tu zejména katastrální mapa, seznamy souřadnic, dokumentace 

geodetických prací, podklady ve výměnném formátu (soubor .vfk), údaje o parcele 

(kultura, využití, výměra, číslo listu vlastnictví, údaje o vlastníkovi, údaje o BPEJ, 

jiné právní vztahy a mapový list)  

2.3 Obsah a náleţitosti geometrického plánu 

Geometrický plán má tyto náležitosti
5
: 

 popisové pole 

 grafické znázornění 

 výkaz dosavadního a nového stavu údajů  KN 

 seznam souřadnic 

 výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu  

 

Do geometrického plánu se poznamená případný návrh na opravu geometrického 

a polohového určení pozemku nebo změna výměry. 

 

 

    

 

 

 

 

                                                 
4
  § 74 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

5
  § 78 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 
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Geometrickým základem podrobného měření jsou: 

* body polohového bodového pole, popřípadě pomocné měřické body, v případě použití 

technologie globálního polohového systému také body referenční sítě permanentních 

stanic, globální navigační satelitní systém GNSS 

 

* podrobné body v terénu jednoznačně identifikovatelné, jejichž souřadnice byly určeny 

v S-JTSK s požadovanou přesností 
6
 

 

Pro připojení na identické body platí, že zaměřované podrobné body musí být uvnitř 

kružnice se středem v polovině spojnice mezi nejvzdálenějšími identickými body, jejíž 

poloměr je roven ¾ délky takové spojnice. 

 

3 ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI V TERÉNU 

3.1 Přípravné práce  

Podklady potřebné pro měřické práce a vyhotovení geometrického plánu se 

získají na příslušném katastrálním úřadu. 

3.2 Podklady pro vyhotovení 

Katastrální úřad pro moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Třinec přiřadil 

v řízení PM  2078/2011 pro dané katastrální území číslo ZPMZ 2556. Dotčenou 

kmenovou parcelu č.326/11 podlomil a přiřadil nové parcelní číslo č. 326/16.  

Dále poskytnul výměnný formát (.vfk), který obsahuje popisné a geodetické 

informace. Pro měřickou lokalitu se dohledaly původní záznamy podrobného 

měření.    

 

 

                                                 
6
  podle bodu 13.1 přílohy vyhlášky č.206/2007 Sb. 
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3.3 Rekognoskace terénu 

Na základě podkladů poskytnutých katastrálním úřadem byla provedena v terénu 

rekognoskace, byly vyhledány identické body, které splňují náležitosti přesnosti 

dle bodu13.1 přílohy vyhlášky.  Jedná se zejména o rohy domů, plastové mezníky, 

trubky a kameny. 

 Jako body geometrického základu byly zvoleny body určeny na základě 

dřívějších zeměměřických činnosti:      

 

Číslo bodu:              Y X Z třída přesnosti  

108007610004      442344.35   1124820.81        0.00     3 

108007610005      442340.53   1124820.17        0.00     3 

108011490003      442322.91   1124809.99        0.00     3 

108020540002      442309.79   1124809.01        0.00     3 

108020540003      442336.02   1124810.67        0.00     3 

108020540005      442340.38   1124755.74        0.00     3 

108020540006      442314.67   1124753.75        0.00     3 

Tab. č. 1 – identické body 

Obr. č. 1 - mapa lokality 
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3.4 Zaměření změny v terénu 

Jestliže jsou dány svými pravoúhlými rovinnými souřadnicemi tři body – mohou 

to být body podrobného bodového pole, pomocné měřické body nebo podrobné, 

dříve zaměřené body, lze pro měření polární metodou zvolit úlohu – volné 

stanovisko. 

Pro zaměření si zvolíme pomocný měřický bod, z kterého je dobrá viditelnost na 

identické body
7
. Stabilizuji nastřelovacím hřebem a označím barevným sprejem. 

Provedu horizontaci a centraci měřického přístroje na pomocném měřickém bodě 

4001. Nejdříve zaměřím vodorovné úhly a délky na body geometrického základu: 

bod č. 108007610004, č. 108007610005, č. 108020540002, č. 108020540003 a č. 

108020540006 a jednoznačně určím polohu pomocného měřického bodu. 

Následně zaměřím vodorovné úhly a délky na podrobné body č. 108025560001 až 

108025560007. 

Body změny č. 108025560008, č. 108025560009 a č. 108025560010 byly 

zaměřeny ortogonální metodou. Staničení je délka měřená od začátku měřické 

přímky, kolmice je délka z nově určovaného bodu kolmá k měřické přímce. 

      

Ke  kontrole přesnosti určených bodů slouží metoda kontrolních oměrných, 

pomocí které ověříme rozdíly v délce mezi body určenými ze souřadnic a délky 

změřené v terénu pomocí ocelového pásma.  

 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnicové dvojice bodů je střední 

chyba délky md.
8
 

md=k.(d+12)÷ (d+20), kde d je větší z porovnávajících délek v metrech a k se 

vypočte jako √2 násobek základní souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality 

s nižší přesností. 

Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem souřadnicové chyby mxy. . 

Mezní polohová chyby up = √2.uxy . 

 

 

 

                                                 
7
 § 70 vyhlášky 206/2007 Sb. 

8
 Bod 13.1 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb. 
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4 ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

       Podkladem pro vyhotovení geometrického plánu je záznam podrobného měření změn 

(ZPMZ), kde jsou zaznamenány a zpracovány měřené číselné údaje. 

Náležitosti ZPMZ
9
 : 

 

 popisové pole 

 měřický náčrt 

 zápisník 

 protokol o výpočtech 

 záznam výsledků výpočtu výměr parcel 

 návrh zobrazení změny 

 údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic, zpravidla pod popisovým polem 

4.1 Popisové pole 

Popisové pole obsahuje: 

- označení zpracovatele, označení příslušného KÚ, obec a okres 

- číslo záznamu, číslo zakázky, číslo katastrálního území 

- souřadnicový systém, jméno vyhotovitele, datum, změnou dotčené parcely 

- číslo katastrální mapy, označení přístroje, označení hranic,  

- úřední ověření výsledků měření 

- ověření ÚOZI 

 

 

 

 

                                                 
9
 Bod 16.1 přílohy k vyhlášce č. 26/2007 Sb. 
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Pod popisovým polem může být uveden text: „S průběhem a trvalým označením 

nových navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen“ a uvede se 

jméno a příjmení dotčeného vlastníka, dále adresa, datum a místo. Dále se uvede 

seznam příloh, popřípadě upozornění na návrh opravy geometrického a 

polohového určení pozemku tak jak je uvedeno v příloze k vyhlášce č.26/2007Sb. 

 

Obr. č. 2 – popisové pole 

4.2 Měřický náčrt 

Měřický náčrt obsahuje: 

- kresbu dosavadního stavu polohopisu zobrazenou tenkou čárou a kresbu nového 

stavu zobrazenou tlustou čárou 

- označení parcel parcelními čísly a označení nových parcel v oválu 

- mapové značky, zákres bodů PBPP, pevných bodů a ostatních bodů měřické sítě a 

jejich čísel červenou barvou 

- vyznačení směrů na připojovací body 

- označení stabilizace na měřené body 

-  po případě další související údaje obsahu katastru 

         Náčrt se vyhotoví v měřítku tak, aby kresba byla přehledná a číselné údaje dobře 

čitelné. Když je nemožné ve zvoleném měřítku náčrtu zobrazit zaměřovanou změnu, 

vyhotoví se pro danou část detail a označí velkým písmenem abecedy. 
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Základní formát pro vyhotovení náčrtu je A 4. 

 

 

 

 

Obr.č3 - měřický náčrt 
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4.3 Zápisník 

Zápisník obsahuje: 

 čísla bodů geometrického základu měření, pomocného měřického bodu, 

kontrolních, identických a nových bodů a měřené hodnoty určující jejich 

polohu, 

 změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických 

bodů, 

 další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNÍK PODROBNÉHO MĚŘENÍ 
 

 

; CB , Typ delky, Delka, Vys.cile, Hor.uhel, Zen.vzd.,  Domerek, Kolmice 

 

;##### Soubor: E:\Gdata\psion\ven2556.odb 

 108007610005 2     30.241   0.000  253.7590   99.4640    ; Or 

 108007610004 2     33.982   0.000  255.7290   99.6070    ; Or 

 108020540002 2      3.708   0.000  110.0080  100.2470    ; Or 

 108020540003 2     23.105   0.000  272.5260   99.2690    ; Or 

 108020540006 2     53.692   0.000  379.7030  100.5870    ; Or 

-1    ; --- KONEC ORIENTACI ----------- 

 108025564001 2   0.000    ; <====  STANOVISKO 

 108025560001 2     21.708   0.000  318.8460  101.7180    ; Cil 

 108025560002 2     18.404   0.000  328.4380  101.2480    ; Cil 

 108025560003 2     18.974   0.000  330.1490  101.2470    ; Cil 

 108025560004 2     16.081   0.000  339.3190  101.1940    ; Cil 

 108025560005 2     13.985   0.000  358.7840  101.9630    ; Cil 

 108025560006 2     19.055   0.000  375.5020  101.3090    ; Cil 

 108025560007 2     23.020   0.000  375.5910  101.2740    ; Cil 

/    ; --- KONEC STANOVISKA ------------------------- 

 

 

 
 

Tab. č. 2 – zápisník 
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4.4 Protokol o výpočtech 

Podkladem pro výpočetní práce jsou data uložena v měřickém stroji pod označenou 

zakázkou. Nejdřív se provede import dat ze stroje do počítače a následovně pomocí 

programu Groma  metodou polární metoda dávkou se načtou měřená data k následovnému 

zpracování.  

      Protokol o výpočtech obsahuje: 

- seznam souřadnic bodů geometrického základu měření 

- údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, ověření dosažených výsledků   

pomocí kontrolních oměrných měr, porovnání odchylek 

- výpočty spojené s napojením a přiřazením změny 

- výpočet číselně určených výměr 

- seznam souřadnic nově určených bodů 

- datu, jméno a příjmení vyhotovitele a jeho podpis 

VÝPOČETNÍ PROTOKOL 

                        S E Z N A M   S O U Ř A D N I C 
 Souřadnicový systém: S-JTSK                              Výškový systém: BPV 

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

 

 Dané body 

 

  1080 0761 0004   442344.35  1124820.81     0.00     3 

  1080 0761 0005   442340.53  1124820.17     0.00     3 

  1080 1149 0003   442322.91  1124809.99     0.00     3 

  1080 2054 0002   442309.79  1124809.01     0.00     3 

  1080 2054 0003   442336.02  1124810.67     0.00     3 

  1080 2054 0005   442340.38  1124755.74     0.00     3 

  1080 2054 0006   442314.67  1124753.75     0.00     3 

  

 

 == 1   Polární metoda  ==================================================== 

       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

  1: 1080 0761 0005     30.24  2   0.00  253.7590  99.4640 

  2: 1080 0761 0004     33.98  2   0.00  255.7290  99.6070 

  3: 1080 2054 0002      3.71  2   0.00  110.0080 100.2470 

  4: 1080 2054 0003     23.11  2   0.00  272.5260  99.2690 

  5: 1080 2054 0006     53.69  2   0.00  379.7030 100.5870 

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

  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 

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

   1:   1080 0761 0005      0.01      0.01      0.01  do    Mxy    ANO 

   2:   1080 0761 0004      0.01     -0.01      0.01  do    Mxy    ANO 

   3:   1080 2054 0002      0.00      0.00      0.00  do    Mxy    ANO 

   4:   1080 2054 0003     -0.02     -0.01      0.01  do    Mxy    ANO 

   5:   1080 2054 0006      0.00      0.00      0.00  do    Mxy    ANO 

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

  Střední chyba transformace  :      0.01 

 ST:  1080 2556 4001    442313.13    1124807.41 

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

 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní: 

  1:  1080 0761 0005    218.4953       -0.01      0.12     

  2:  1080 0761 0004    218.4603       -0.01      0.12     

  3:  1080 2054 0002    218.4324       -0.00      0.07     

  4:  1080 2054 0003    218.4678        0.02      0.11     
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  5:  1080 2054 0006    218.4705       -0.01      0.14     

 

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

 Výsledná orientace :  218.4719 

 Stř.chyba orientace =   0.0113     Mez.stř.chyba =   0.0800 

 

  Zavedené zkreslení délek:   1.000000000000 

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

     1080 2556 0001     21.71  2   0.00  318.8460 101.7180 

                   442331.21   1124795.41           

     1080 2556 0002     18.40  2   0.00  328.4380 101.2480 

                   442326.76   1124795.05           

     1080 2556 0003     18.97  2   0.00  330.1490 101.2470 

                   442326.83   1124794.29           

     1080 2556 0004     16.08  2   0.00  339.3190 101.1940 

                   442323.03   1124794.74           

     1080 2556 0005     13.98  2   0.00  358.7840 101.9630 

                   442318.02   1124794.31           

     1080 2556 0006     19.05  2   0.00  375.5020 101.3090 

                   442314.93   1124788.44           

     1080 2556 0007     23.02  2   0.00  375.5910 101.2740 

                   442315.27   1124784.49           

  

 == 0   Ortogonální metoda ================================================== 

        ČÍSLO BODU      STANIČENÍ       KOLMICE 

   1:  1080 2556 0002         0.00          0.00 

   2:  1080 2556 0003         0.00         -0.75 

   3:  1080 2556 0004         3.75          0.00 

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

  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 

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

   1:   1080 2556 0002      0.01     -0.01      0.01  do    Mxy     

   2:   1080 2556 0003     -0.00      0.01      0.01  do    Mxy     

   3:   1080 2556 0004     -0.00     -0.00      0.00  do    Mxy     

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

  Střední chyba transformace:      0.01 

  Kód kvality: 3    Mxy = 0.14 

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

     1080 2556 0008         3.75         -0.75 

                    442323.09    1124793.99              3 *  

  

 == 0   Ortogonální metoda ================================================== 

        ČÍSLO BODU      STANIČENÍ       KOLMICE 

   1:  1080 2556 0005         0.00          0.00 

   2:  1080 2556 0006         5.60          3.56 

   3:  1080 2556 0007         9.56          3.56 

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

  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 

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

   1:   1080 2556 0005     -0.00      0.00      0.00  do    Mxy     

   2:   1080 2556 0006      0.01     -0.00      0.01  do    Mxy     

   3:   1080 2556 0007     -0.00      0.00      0.00  do    Mxy     

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

  Střední chyba transformace:      0.01 

  Kód kvality: 3    Mxy = 0.14 

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

     1080 2556 0009         5.60          0.00 

                    442318.48    1124788.73              3 *  

  

 == 0   Ortogonální metoda ================================================== 

        ČÍSLO BODU      STANIČENÍ       KOLMICE 

   1:  1080 2556 0001         0.00          0.00 

   2:  1080 2556 0007         9.56         16.78 

   3:  1080 2556 0006         5.60         16.78 

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

  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 

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

   1:   1080 2556 0001     -0.00      0.00      0.00  do    Mxy     

   2:   1080 2556 0007     -0.01     -0.00      0.00  do    Mxy     

   3:   1080 2556 0006      0.01     -0.00      0.00  do    Mxy     

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

  Střední chyba transformace  :      0.01 
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  Kód kvality: 3    Mxy = 0.14 

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

     1080 2556 0010         9.56          0.00 

                    442332.00    1124785.88              3 *  

   

 == 9 Kontrolní oměrné ====================================================== 

                                     VYPOČTENÁ    MĚŘENÁ     ODCH      MEZNÍ 

   1080 2556 0001  -  1080 2556 0002      4.46      4.45      0.01     0.27 

   1080 2556 0002  -  1080 2556 0003      0.76      0.75      0.01     0.24 

   1080 2556 0003  -  1080 2556 0008      3.75      3.75      0.00     0.26 

   1080 2556 0008  -  1080 2556 0004      0.75      0.75      0.00     0.24 

   1080 2556 0004  -  1080 2556 0005      5.03      5.03     -0.00     0.27 

   1080 2556 0005  -  1080 2556 0009      5.60      5.60     -0.00     0.27 

   1080 2556 0009  -  1080 2556 0006      3.56      3.56      0.00     0.26 

   1080 2556 0006  -  1080 2556 0007      3.96      3.96      0.00     0.26 

   1080 2556 0007  -  1080 2556 0010     16.79     16.78      0.01     0.31 

   1080 2556 0010  -  1080 2556 0001      9.56      9.56      0.00     0.29 

 ............................................................................ 

  Test dle KatV ve znění č.164/2009 Sb. přílohy 13: 

  do Md:10 přes Md do Ud:0  více než  >>> % délek do Md: 100 

   

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

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

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

   1080 2054 0005                442340.38    1124755.74    3 

   1080 2054 0006       25.79    442314.67    1124753.75    3 

   1080 2054 0002       55.48    442309.79    1124809.01    3 

   1080 1149 0003       13.16    442322.91    1124809.99    3 

   1080 2054 0003       13.13    442336.02    1124810.67    3 

   1080 2054 0005       55.10    442340.38    1124755.74    3 

   

 odečítaný vnitřní objekt č.1 

   1080 2556 0010                442332.00    1124785.88    3 

   1080 2556 0007       16.79    442315.27    1124784.49    3 

   1080 2556 0006        3.96    442314.93    1124788.44    3 

   1080 2556 0009        3.56    442318.48    1124788.73    3 

   1080 2556 0005        5.60    442318.02    1124794.31    3 

   1080 2556 0004        5.03    442323.03    1124794.74    3 

   1080 2556 0008        0.75    442323.09    1124793.99    3 

   1080 2556 0003        3.75    442326.83    1124794.29    3 

   1080 2556 0002        0.76    442326.76    1124795.05    3 

   1080 2556 0001        4.46    442331.21    1124795.41    3 

   1080 2556 0010        9.56    442332.00    1124785.88    3 

 plocha vnitřního objektu:   137.9063 m2 

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

  Označení parcely (dílu) : 326/11   plocha:  1303.3054 m2   (kk:3) 

   

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

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

   1080 2556 0006                442314.93    1124788.44    3 

   1080 2556 0009        3.56    442318.48    1124788.73    3 

   1080 2556 0005        5.60    442318.02    1124794.31    3 

   1080 2556 0004        5.03    442323.03    1124794.74    3 

   1080 2556 0008        0.75    442323.09    1124793.99    3 

   1080 2556 0003        3.75    442326.83    1124794.29    3 

   1080 2556 0002        0.76    442326.76    1124795.05    3 

   1080 2556 0001        4.46    442331.21    1124795.41    3 

   1080 2556 0010        9.56    442332.00    1124785.88    3 

   1080 2556 0007       16.79    442315.27    1124784.49    3 

   1080 2556 0006        3.96    442314.93    1124788.44    3 

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

  Označení parcely (dílu) : 326/16   plocha:   137.9063 m2   (kk:3) 

  

 

 

  

                          Seznam souřadnic (S-JTSK) 

 Číslo bodu      Souřadnice obrazu              Souřadnice polohy      Poznámka 

                    Y          X    Kód kv.        Y        X    Kód kv. 

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

 
 

 1080 2054 0002   442309.79  1124809.01         442309.79  1124809.01  3   

 1080 2054 0003   442336.02  1124810.67         442336.02  1124810.67  3   
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 1080 2054 0005   442340.38  1124755.74         442340.38  1124755.74  3   

 1080 2054 0006   442314.67  1124753.75         442314.67  1124753.75  3   

 1080 2556 0001   442331.21  1124795.41         442331.21  1124795.41  3   

 1080 2556 0002   442326.76  1124795.05         442326.76  1124795.05  3   

 1080 2556 0003   442326.83  1124794.29         442326.83  1124794.29  3   

 1080 2556 0004   442323.03  1124794.74         442323.03  1124794.74  3   

 1080 2556 0005   442318.02  1124794.31         442318.02  1124794.31  3   

 1080 2556 0006   442314.93  1124788.44         442314.93  1124788.44  3   

 1080 2556 0007   442315.27  1124784.49         442315.27  1124784.49  3   

 1080 2556 0008   442323.09  1124793.99         442323.09  1124793.99  3   

 1080 2556 0009   442318.48  1124788.73         442318.48  1124788.73  3   

 1080 2556 0010   442332.00  1124785.88         442332.00  1124785.88  3   

  

 

 

 

V Třinci dne 3.11.2011                                  Kluzová  Beata 

 

Tab. č. 3 – výpočetní protokol 

 

Výměry nových a změněných parcel se určí ze souřadnic lomových bodů určených v s-

jtsk
10

 s kódem kvality 3. Způsob určení výměry se označí kódem 2. 

Návrh zobrazení změny
11

 má vždy elektronickou podobu 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. 

5 VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

5.1 Popisové pole 

Popisové pole
12

 se nachází v dolní části titulního listu geometrického plánu a 

obsahuje základní údaje: 

 označení účelu, ke kterému je geometrický plán vyhotoven 

 vyhotovitele 

 číslo geometrického plánu 

 okres, obec a katastrální území 

 mapový list (DKM) 

                                                 
10

 § 77 odst. 2 písm.) vyhlášky č. 26/2007 Sb. 
11

 Bod 16.24 přílohy k vyhlášce č.26/2007 Sb. 
12

 Bod 17.1 přílohy k vyhlášce č.26/2007 Sb. 
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 určení výměr 

 označení hranic v terénu 

 ověření ÚOZI, souhlas katastrálního pracoviště a datum 

 

 

Obr. č. 4 - popisové pole 

5.2 Grafické znázornění 

       Grafické znázornění
13

 dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy, vyhotovuje se černou barvou ve vhodném měřítku, které zaručuje 

čitelnost.  Zejména se použijí tyto mapové značky: 

 

a) tenká čára 

1. plná pro dosavadní stav katastrální mapy 

2. střídavá pro spornou hranici a pro zobrazení rozsahu právních vztahů 

k nemovitostem 

3. čárkovaná pro zobrazení rámů mapových listů 

 

                                                 
13

 Podle bodu 17.4 přílohy k vyhlášce č.206/2007 Sb. 
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b) velmi tlustá čára 

1. plná pro nový stav hranic a vyznačení nových sluček 

2. střídavá pro nový stav hranic  

 

c) značka pořadové číslo 1.05 pro hraniční znak 

 

d) značka pořadové číslo 2.18 pro vnitřní kresbu 

 

 

e) parcelní čísla a označení dílů písmem velikosti 2-3 mm, nová parcelní čísla se 

zvýrazní oválem a parcelní čísla z mapových podkladů jiných než katastrální mapa 

v kulaté závorce 

 

f) značky druhů pozemků a způsobu jejich využití 

 

 

g) rozsah nového věcného břemene 

 

       Neplatný stav hranic se zruší dvěma krátkými tenkými plnými čárami, rušená parcelní 

čísla a mapové značky se podélně škrtnou tenkou plnou čárou. 

       Díly parcel se označují písmeny malé abecedy. Mezi lomovými body se vyznačí délky 

a čísla bodů dle seznamu souřadnic. 

      Grafické znázornění se orientuje k severu. 

 

 

 



Beata Kluzová: Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastrálním území Vendryně 

 

2012  22 

 

 

 

Obr. č. 5 – grafické znázornění 
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5.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a 

způsobu využití pozemku, typu stavby a jejím využití se uvedou v novém stavu podle 

skutečného stavu v terénu. 

Součástí nového stavu je porovnání 
14

 se stavem evidence právních vztahů. 

 

 

Tab. č. 4 – výkaz dosavadního a nového stavu 

5.4 Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic
15

 obsahuje souřadnice bodů na nové hranici a souřadnice 

kontrolních bodů.  Seznam se umístí na vhodné volné místo poblíž grafického 

znázornění, podle potřeby se doplní poznámkou o způsobu stabilizace bodu v terénu.  

V seznamu se uvádí 12-ti místné číslo bodu, souřadnice v pořadí Y a X a kód kvality. 

 

Číslo bodu souřadnice pro zápis do KN 

                                         Y X kód kv.     

108025560001          442331.21          1124795.41        3 

108025560002          442326.76          1124795.05        3 

108025560003          442326.83          1124794.29        3 

108025560004          442323.03          1124794.74        3 

108025560005          442318.02          1124794.31        3 

108025560006          442314.93          1124788.44        3 

108025560007          442315.27          1124784.49        3 

108025560008          442323.09          1124793.99        3 

108025560009          442318.48          1124788.73        3 

108025560010          442332.00          1124785.88        3 

Tab. č. 5 – seznam souřadnic 

                                                 
14

 Podle bodu 17.16 přílohy k vyhlášce 
15

 Podle bodu 17.19 přílohy k vyhlášce č.26/2007 Sb. 
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5.5 Výkaz údajů BPEJ 

      Výkaz údajů o BPEJ
16

 k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, popřípadě podle zjednodušené 

evidence, pětimístný kód  BPEJ a výměru dílu parcely. 

 

 

Tab. č. 6 – výkaz údajů BPEJ 

5.6 Ověření a potvrzení geometrického plánu 

         Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli všech 

stejnopisů geometrického plánu. 

               Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje pod 

otisk razítka ověřovatele. 

        Ověřovatel písemně požádá o potvrzení
17

 geometrického plánu příslušný katastrální 

úřad. Přílohou žádosti o potvrzení jsou nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a 

záznam podrobného měření změn. 

         Katastrální úřad geometrický plán zkontroluje, a pokud nezjistí při přezkoumání vady 

tak ho potvrdí.  Stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného měření změn 

katastrální úřad založí do měřické dokumentace. 

         Geometrický plán, u kterého byly zjištěny vady, katastrální úřad nepotvrdí a vrátí jej 

ověřovateli s písemným odůvodněním. 

 

 

 

                                                 
16

 Podle bodu 17.21 přílohy k vyhlášce č.26/2007 Sb. 
17

 § 80 vyhlášky č.26/2007 Sb. 
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6 MĚŘICKÉ PŘÍSTROJE 

Při měření byla použita totální stanice Leica FlexLine TS06. Tento měřický stroj je 

dostatečně výkonný a své uplatnění si získá obzvlášť v inženýrské geodézii.   

Stroj se centruje pomocí laserové olovnice. Pomocí digitálního displeje se zadá 

zakázka a předem se načtou seznamy identických bodů.  Při měření cílíme na odrazný 

hranol nebo ve výjimečných případech použijeme měření laserem. Pomocí připojení 

USB načítáme data do počítače a naopak. 

Při měření bylo rovněž použito ocelové pásmo. 

 

 

Obr. č. 6  -  Leica FlexLine TS06 

Technické parametry Leica FlexLine TS06 

měření úhlů:  2" (0.6 mgon), 3"(1 mgon), 5"(1.5 mgon) 

rozlišení displeje: 0.1"/0.1 mgon/0.1 mil. 

kompenzace: přesnost nastavení 0.5", 1", 1.5" 

přesnost/doba měření vzdáleností: standardní - 1.5 mm 2ppm / typ. 2.4 s, rychlé – 3 

mm 2ppm/typ. 0.8 s, cracking 3 mm 2ppm / typ. <0.15 s 
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paměť: až na 100000 bodů 

dalekohled zvětšení 30X, rozlišovací schopnost 3" 

přenos dat: Bluetooth, USB kabel, mini USB 

převod: GSI, DXF, ASCII, LandXML, CSV 

7 POUŢITÉ GEODETICKÉ PROGRAMY 

Groma 9.1  

Pomocí programu Groma lze načíst naměřená data dle uložené zakázky 

v měřickém stroji. Použijeme úlohu polární metoda dávkou. Pomocí programu lze 

provést výpočet souřadnic použitím polární metody, ortogonální metody a určit 

výměry nově vzniklých parcel. Groma testuje měřené a vypočtené hodnoty 

s požadovanou přesností a koresponduje s vyhláškou, při překročení hodnot ihned 

nás informuje o nedodržení přesnosti a dovolených odchylek. 

 

 

Obr. č. 7 – Groma 9.1 

 



Beata Kluzová: Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastrálním území Vendryně 

 

2012  27 

 

MicroStation  – Nautil 

Jedná se o nadstavbový program MicroStaionu, který využívají katastrální úřady při 

obnově katastrálního operátu.  Program plně umožňuje pracovat s rastrovými daty, 

seznamy souřadnic a kreslícími prvky. Je rovněž přizpůsoben pro tvorbu 

geometrických plánů, kde zpracovatel po zadání příslušných údajů vyhotoví popisové 

pole, výkaz dosavadního a nového stavu a údaje o BPEJ.   

 

 

 

Obr. č. 8  –  práce v MicroStacionu 
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ZÁVĚR 

Zadáním této práce bylo zaměření skutečného provedení stavby v terénu a 

vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území 

Vendryně.   

Úkolem této práce bylo zaměření stavby v terénu na základě získaných podkladů 

z dokumentace katastrálního pracoviště v Třinci, dále zpracovaní naměřených údajů a 

vyhotovení geometrického plánu. 

ZPMZ je podkladem pro vyhotovení geometrického plánu a spolu s ním splňuje 

veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 26/2007 Sb. 

Na základě geometrického plánu a příslušné listiny vydané stavebním úřadem se v 

 katastru zapíše na žádost vlastníka rozestavěná stavba nebo stavba s přiděleným 

číslem popisným.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beata Kluzová: Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastrálním území Vendryně 

 

2012  29 

 

 LITERATURA 

1. Vyhláška ČUZK č.26/2007 Sb.  

2. Příloha k vyhlášce č.26/2007  Sb. 

3. Zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 

4. Návod k obsluze – Leica FlexLine TS06 

5. www.mapy.cz 

6.  Návod – Groma 9.1 

7.  Návod – MicroStation 

  

 

SEZNAM OBRÁZKU 

Obr. č. 1 – mapa lokality 

Obr. č. 2 -  popisové pole 

Obr. č. 3 – měřický náčrt 

Obr. č. 4 – popisové pole 

Obr. č. 5 – grafické znázornění 

Obr. č. 6 – Leica FlexLine TS06 

Obr. č. 7 – Groma 9.1 

Obr. č. 8 – práce v MicroStationu 

 

SEZNAM TABULEK 

Tab. č. 1 – identické body 

Tab. č. 2 – zápisník 

Tab. č. 3 – výpočetní protokol 

Tab. č. 4 – výkaz dosavadního a nového stavu 

Tab. č. 5 – seznam souřadnic 

Tab. č. 6 – výkaz údajů BPEJ 

http://www.mapy.cz/


Beata Kluzová: Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastrálním území Vendryně 

 

2012  30 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Záznam podrobného měření změn 

Příloha č. 2  - Geometrický plán 

 

 


