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1. ÚVOD 

Úkolem této diplomové práce bylo zaměření skutečného provedení stavby 
cyklostezky a následného vyhotovení geometrického plánu za účelem odkupu pozemků, 
přes které cyklostezka prochází. 

Část cyklostezky, která je předmětem diplomové práce se nachází v extravilánu 
katastrálního území Brandýs nad Orlicí, obec Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí. 
Cyklostezka prochází údolím řeky Tiché Orlice, terén je rovinatý, místy zvlněný a dobře 
přehledný. Cyklostezka je rozdělena na dvě samostatné části, protože mezi těmito dvěmi 
částmi vede trasa po místních stávajících komunikacích, které nebyly předmětem měření. 
Rozsah měření byl upřesněn objednatelem a je uveden na Obr. 1. 

Měření bylo uskutečněno po ukončení stavebních prací v květnu 2009. 

Měření bylo provedeno polární metodou při současném zaměření polohopisu 
i výškopisu metodou tachymetrie. 

Podle zadání byla zhotovena geodetická část dokumentace zaměření skutečného 
provedení stavby cyklostezky na podkladě platné katastrální mapy, která obsahuje grafický 
výstup ve formátu *.dgn a *.dxf, seznam souřadnic a výšek ve formátu *.txt a technickou 
zprávu. 

Po provedení porovnání měření s digitální katastrální mapou objednatel upřesnil, kde 
bude nutno udělat geometrický plán pro rozdělení pozemku. 

 

Obr. 1  Měřená lokalita 
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2. REKOGNOSKACE TERÉNU 

Důležitou činností před samotným zahájením zeměměřické činnosti v terénu je 
rekognoskace terénu, která slouží k volbě a doplnění bodového pole tak, aby byla daná 
oblast co nejlépe a nejpřehledněji měřitelná. Dále rekognoskace terénu napoví o členitosti 
terénu, charakteru zástavby, dostupnosti lokality, viditelnost při měření atd. 

Při rekognoskaci lokality, ve které se cyklostezka nachází, byly nalezeny body PPBP 
č. 702 a č. 703 a ZhB 2407-2190, jejichž geodetické údaje byly poskytnuty katastrálním 
pracovištěm Ústí nad Orlicí. Poloha bodů byla ověřena podle geodetických údajů. 

Další body ZPBP ani PPBP nebyly v dané lokalitě nalezeny, proto bylo nutno 
bodové pole doplnit o body vytvořené metodou GNSS. 

Pro stabilizaci bodů polohového a výškového bodového pole byly použity měřické 
hřeby, které byly poté označeny červenou reflexní barvou pro lepší viditelnost bodů při 
opakovaném používání bodového pole. 

Zájmové území se nachází v rovinatém až mírně zvlněném terénu, který je přehledný 
a bez větších překážek, které by bránily dobré viditelnosti. 



Bc. Petra Kohoutová: Zaměření cyklostezky a vyhotovení geometrického plánu 
 

2010 strana 3 

3. PŘIPOJENÍ LOKALITY DO PLATNÉHO SOUŘADNICOVÉHO 
A VÝŠKOVÉHO SYSTÉMU 

Mapa polohopisu a výškopisu, stejně tak jako měření pro potřeby katastru 
nemovitostí, se vyhotovují v 3. třídě přesnosti, v platném souřadnicovém systému S-JTSK 
a ve výškovém systému BPV. 

Volba měřické sítě je důležitá pro následné zaměřování jednotlivých prvků 
polohopisu a výškopisu. Měřická síť musí být přehledná, musí mít dostatečné množství 
měřických bodů pro zaměření všech prvků polohopisu a výškopisu a musí být 
stabilizovaná tak, aby nedošlo k poškození jednotlivých měřických bodů, případně aby 
bylo možné měřickou síť jednoduše doplnit o další potřebné body sítě. 

Při rekognoskaci byly nalezeny body ZhB 2407-2190 a body PPBP č. 702 a č. 703. 
Bodové pole bylo nutno doplnit dále o body určené metodou GNSS a pomocné měřické 
body, které byly určeny a vyrovnány metodou nejmenších čtverců. 

Polohopis byl připojen do S-JTSK pomocí bodů ZhB 2407-2190, PPBP č. 702, 703 
a bodů určených metodou GNSS č. 9135, 9137, 9141, 9143, 9146, 9147, 9148, 9151, 9153, 
9155, 9156, 9187 a 9188. 

Výškopis byl připojen na body GNSS a bod ZhB 2407-2190. 

3.1. Určení měřických bodů metodou GNSS 

3.1.1. GNSS – globální navigační družicový systém [3] 

GNSS je globální navigační družicový systém vybudovaný a provozovaný armádou 
USA. Jde o vojenský družicový navigační systém, který byl částečně uvolněn pro široké 
civilní využití. 

Výhody GNSS: 

− Vysoká polohová přesnost. 

− Schopnost určování i rychlosti a času. 

− Dostupnost signálu kdekoliv na zemi, na moři, ve vzduchu i blízkém kosmickém 
prostoru. 

− Systém pracující 24 hodin denně. 

− Polohu i rychlost je možno určit v trojrozměrném systému. 

Systém GNSS je tvořen třemi segmenty a to řídícím, kosmickým a uživatelským 
segmentem. 
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Úkolem řídícího segmentu je kontrola chodu celého systému a vysílání datových 
a korekčních zpráv k družicím. Řídící segment předává vypočtené efemeridy (dráhy 
družic) a parametry družic všem družicím.  

Kosmický segment je tvořen soustavou družic, které jsou rozmístěny na stálých 
oběžných drahách a vysílají navigační signály. Oběžné dráhy družic mají sklon 55° 
vzhledem k rovníku. Družice se pohybují po šesti drahách, na každé z nich jsou 4 družice. 
Družice vysílají signály na frekvencích L1 a L2 v kódech C/A a P. Ke zpracování přijatého 
kódu se používá kódová korelační technika. 

Uživatelský segment se skládá z přijímačů GNSS, vyhodnocovacích postupů 
a uživatelů. Přijímače na základě přijatých signálů provádějí výpočty polohy, rychlosti 
a času v systému WGS-84. Pro výpočet všech souřadnic je nutné přijmout signál alespoň 
ze čtyř družic.  

Světový geodetický systém WGS-84 je pravotočivý geocentrický systém s počátkem 
v těžišti Země. Osa X je průsečnicí referenčního nultého poledníku procházejícího 
Greenwichem a rovinou rovníku, osa Y je průsečnicí poledníkové roviny délky 90° 
s rovinou rovníku, a osa Z směřuje do referenčního pólu IERS. 

3.1.2. Určení souřadnic bodů 9135 – 9188 metodou GNSS 

Body č. 9135, 9137, 9141, 9143, 9146, 9147, 9148, 9151, 9153, 9155, 9156, 9187 
a 9188 byly určeny metodou GNSS. Pro měření byly použity dva dvoufrekvenční 
přijímače typu TRIMBLE 5700. Výhodou použití dvou frekvencí je snížení chyby 
měřeného časového intervalu způsobené nepřesnou znalostí vlastností ionosféry. Přijímač 
TRIMBLE 5700 je vhodný pro statické, kinematické i RTK aplikace. 

Pro určení souřadnic bodů byla použita metoda RTK. Metoda RTK využívá měření 
v reálném čase. Využívá se rádiového přenosu korekcí fázových měření od referenčního 
přijímače k pohybujícímu se přijímači. V pohybujícím se přijímači je zabudovaný 
software, který zpracovává přijímaná měření a ihned provádí transformace. Po zpracování 
přijatých a vlastních měření je tak známa určovaná poloha bodu v reálném čase. 

Transformační klíč, který byl použit pro transformaci, obsahuje identické body ZPBP 
2401-490, 2402-280, 2402-470, 2403-160 a 2522-290. Pro výpočet transformačních 
parametrů je třeba znát polohu identických bodů v S-JTSK i v systému WGS-84. 
Transformační klíč byl vytvořen Ing. Michalem Kadlecem v roce 2002. Pro výpočty byl 
použit firemní software Trimble Geomatics Office. 

Body transformačního klíče spolu se schématickým zakreslením rozložení bodů jsou 
uloženy v Příloha 2. 
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Všechny body určené metodou RTK byly určeny třikrát a výsledné souřadnice jsou 
aritmetickým průměrem všech tří nezávislých měření. Výsledkem jsou souřadnice bodů 
v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému BPV. 

Veškerá měření a výpočty bodů určených metodou GNSS provedl Ing. Michal 
Kadlec z firmy Geodézie Česká Třebová, a pro diplomovou práci byly souřadnice těchto 
bodů (viz Tab. 1) získány v elektronické podobě ve formátu *.txt. 

Tab. 1  Souřadnice bodů určených metodou GNSS v S-JTSK 

Číslo bodu y [m] x [m] z [m] 

9135 609825,96 1069316,54 309,20 

9137 612785,37 1068982,03 297,80 

9141 610660,34 1069501,95 308,45 

9143 611264,76 1069534,31 301,36 

9146 611362,13 1069375,39 301,37 

9147 612007,71 1068837,11 300,14 

9148 612154,94 1068771,73 299,82 

9151 612761,80 1068875,08 298,11 

9153 613321,02 1069379,29 300,73 

9155 613491,08 1069276,34 298,53 

9156 613569,89 1069174,05 296,70 

9187 609780,37 1069588,96 308,81 

9188 609736,09 1069674,80 308,67 

3.2. Metoda nejmenších čtverců 

Metoda nejmenších čtverců je numerická metoda sloužící k nalezení takového 
vyrovnání měření, aby součet druhých mocnin chyb nalezeného řešení byl minimální, tzn. 
aby součet čtverců odchylek byl co nejmenší. 

Tuto metodu lze využít pro vyrovnání měření přímých, měření zprostředkujících 
i pro vyrovnání měření podmínkových. 

V této diplomové práci bylo pro výpočet souřadnic a výšek bodů bodového pole 
využito vyrovnání měření zprostředkujících, kdy hledané veličiny nelze měřit přímo, ale 
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jsou v určitém matematickém vztahu s veličinami, které lze měřit přímo. U měření 
zprostředkujících se hledané neznámé veličiny určují na podkladě jiných přímo měřených 
veličin, které jsou s hledanými veličinami ve známé matematické závislosti. 

Úkolem bylo určit u bodů bodového pole souřadnice x, y, z. Protože není možno 
souřadnice bodů měřit přímo, je nutné je vypočítat z měřených úhlů, délek a zenitových 
úhlů. V případě existence nadbytečných měření, přistupuje se k vyrovnání MNČ. 

Vyrovnání metodou MNČ bylo vypočteno v programu GEUS a protokol o výpočtu 
polohového a výškového vyrovnání je uložen jako Příloha 3. 
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4. ZAMĚŘENÍ CYKLOSTEZKY 

Podrobné zaměření cyklostezky obsahuje jak zaměření prvků polohopisu, tak 
výškopisu za účelem vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby cyklostezky. 

Metody používané pro zaměřování polohopisu jsou např. metoda polárních 
souřadnic, metoda pravoúhlých souřadnic, metoda protínání vpřed. 

Výškopis je možné určit metodou nivelace, trigonometrickým určováním výšek či 
barometrickým určováním výšek. 

4.1. Příprava před měřením 

Před samotným měření je důležité, aby veškeré měřické přístroje a pomůcky byly 
rektifikované. 

Jednou z nejdůležitějších činností je kontrola osových podmínek, které jsou důležité 
při měření vodorovných a svislých úhlů. 

Osové podmínky, které vychází z Obr. 2, jsou: 

− Vertikální osa V má být kolmá k ose libely L. 

− Záměrná (kolimační) osa Z má být kolmá na vodorovnou osu H. 

− Vodorovná osa H má být kolmá na osu alhidády V. 

 

Obr. 2  Osy teodolitu 
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4.2. Metody podrobného měření 

Polární metoda (viz Obr. 3) spočívá v měření polárních prvků a to vodorovných 
úhlů a délek. Před měřením se budují bodová pole, která slouží jako jednotlivá stanoviště 
přístroje a jako počátek orientačních směrů. 

 

Obr. 3  Polární metoda 

Ortogonální metoda (viz Obr. 4), neboli metoda pravoúhlých souřadnic, je založena 
na měření vzdáleností na měřické přímce a to staničení a kolmice. Tato metoda slouží při 
použití totálních elektronických teodolitů jako pomocná doplňková metoda. 

 

Obr. 4  Ortogonální metoda 

Tachymetrie (viz Obr. 5) je měřická metoda, která umožňuje současné měření 
polohopisu a výškopisu. Tato metoda je rychlá, časově nenáročná a pro měření totálními 
stanicemi velmi vhodná. Při tachymetrii se poloha bodů vyjadřuje polárními souřadnicemi 
(úhly a délky) a výška bodu se určuje trigonometricky. Při měření metodou tachymetrie je 
důležité dbát na správně zadanou výšku přístroje i výšku cíle. 
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Obr. 5  Tachymetrie 

Trigonometrické měření výšek je metoda k určení výšek a převýšení, která je 
založena na měření vodorovné vzdálenosti d0 a výškového úhlu β nebo zenitového úhlu z. 
Výškový rozdíl h určen ze vztahu: 

βtgdh ⋅= 0  (1) 

nebo podle 
z cotgdh ⋅= 0  (2) 

4.3. Přístroje a pomůcky použité pro měření 

Pro podrobné měření polohopisu a výškopisu byly použité následující měřické 
přístroje a pomůcky: 

− Elektronická totální stanice Geodimeter. 

− Odrazný hranol. 

− Dřevěný stativ. 

− Měřické pásmo délky 50 metrů a skládácí metr délky 2 metry. 

4.4. Vlastní měření polohopisu a výškopisu 

Měření cyklostezky probíhalo po ukončení všech stavebních činností v měsíci květnu 
roku 2009.  
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Pro vlastní zaměření cyklostezky byla zvolena metoda tachymetrie, která umožňuje 
současné zaměřování polárních úhlů a délek a zároveň zenitového úhlu. Měření probíhalo 
z jednotlivých bodů měřické sítě, která byla vybudována před samotným měřením. 

Po nezbytné centraci a horizontaci teodolitu na jednotlivých měřických bodech a po 
zadání vstupních dat bylo možno přistoupit k zaměřování podrobných bodů cyklostezky 
a nejbližšího okolí. Měřené veličiny (vodorovné úhly, délky a zenitové úhly) byly 
automaticky ukládány do klávesnice teodolitu, která je odnímatelná. Po ukončení měření 
v terénu byla data přenesena do vyhodnocovacího počítače a následně zpracována 
v programu GEUS. 

Naměřené hodnoty prvků polohopisu a výškopisu jsou uvedeny v Příloha 4. 
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5. GEODETICKÁ ČÁST SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 
CYKLOSTEZKY 

Mapa je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země převedený do roviny 
pomocí matematicky definovaných vztahů. Účelové mapy slouží k podrobnému zobrazení 
prvků a objektů na povrchu, pod povrchem a nad povrchem země. Účelové mapy vznikají 
přímým měřením příp. přepracováním nebo částečným odvozením ze stávajících map. 

Dělení účelových map [1], [2]: 

− Základní účelová mapa – technická mapa města (TMM), základní mapa závodu 
(ZMZ), základní mapa dálnice (ZMD), základní mapa letiště (ZML), jednotná 
železniční mapa stanic a tratí (JŽMST). 

− Účelová mapa podzemních prostor – mapy jeskyň a podzemních chodeb 
s výjimkou dolů, tunelů a objektů metra. 

− Ostatní účelové mapy – jsou mapy, které slouží pro projektové účely, mapy pro 
provozní potřeby organizací, pro pozemkové úpravy, mapy lesnické 
a vodohospodářské, geodetická část dokumentace skutečného provedení staveb, 
mapy sídlišť a mapy sloužící pro dokumentaci památkových objektů. 

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby, která byla cílem této 
práce, musí obsahovat podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. [7] následující: 

− číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru 
pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně technického 
vybavení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě,  

− polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1:200, 1:500 nebo 1:1000 se 
zobrazením všech nově postavených objektů a zařízení a bodů vytyčovací sítě,  

− měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů bodového 
pole, vytyčovací sítě a podrobných bodů,  

− technickou zprávu. 

Předmětem měření byla nově vybudovaná cyklostezka spolu s dopravními 
a elektrickými zařízeními (osvětlení, lampy, dopravní značení), které se na ní vyskytují 
a také nejbližší okolí cyklostezky, což jsou mostky, propustky, stavební objekty atd. 
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5.1. Zpracování naměřených hodnot 

Zpracování naměřených hodnot bylo provedeno v programu GEUS, který sloužil 
k výpočtu souřadnic y, x a z jednotlivých bodů v systému S-JTSK. 

Poté následoval export vypočtených hodnot do grafické části programu GEUS za 
účelem zhotovení mapy polohopisu a výškopisu. 

5.2. Grafický výstup 

Grafická část skutečného provedení byla vyhotovena v programu GEUS v měřítku 
1:250. Měřítko bylo zvoleno s ohledem na rozsah měřeného území, čitelnost a přehlednost 
mapy. Polohopis a výškopis byl zobrazen na podkladu katastrální mapy DKM. 

Polohopis byl zobrazen průmětem měřených prvků do zobrazovací roviny. Předměty 
malého rozsahu (např. dopravní značky, lampy, body bodového pole) byly zobrazeny 
pomocí mapových značek, které jsou předepsány normou (viz Příloha 1). 

Výškopis je možno zobrazovat formou kót, šraf, stínování, tónování nebo 
vrstevnicemi. Pro mapy velkých měřítek se používají kóty, technické šrafy nebo 
souřadnice. 

Výškopis byl podle přání objednatele zobrazen kótami tj. uvedením jednotlivých 
výšek měřených bodů a je znázorněn hnědou barvou. 

Kopie části katastrální mapy v digitálním formátu byla získána na katastrálním úřadě 
v Ústí nad Orlicí. Kopie katastrální mapy je v účelové mapě z důvodu odlišení zobrazena 
modrou barvou. 

Dalšími prvky účelové mapy je klad mapových listů daný měřítkem 1:250, dále 
čtvercová síť, vyznačení severu a legenda. 

Polohopis a výškopis na podkladu katastrální mapy je uložen jako Příloha 6. 

5.3. Číselný výstup 

Číselným výstupem je výsledek výpočtu souřadnic jednotlivých měřených bodů 
polární metodou v pořadí y, x, z . Výpočet souřadnic bodů polární metodou je uložen jako 
Příloha 4. Seznamy souřadnic podrobných bodů a bodů bodového pole je uložen jako 
Příloha 5. 
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5.4. Technická zpráva 

Součástí dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby je technická 
zpráva, která obsahuje: 

− Údaje o objednateli. 

− Popis zadání. 

− Metody připojení do platného souřadnicového a výškového systému. 

− Metody měření podrobných bodů. 

− Použité přístroje a pomůcky. 

− Použité softwarové vybavení. 

− Použité předpisy a normy. 

− Datum, kterému odpovídá ukončení měřických prací. 

− Jméno zhotovitele. 

− Jméno ověřovatele. 

Technická zpráva je uložena jako Příloha 1. 
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6. GEOMETRICKÝ PLÁN [6] 

V katastru nemovitostí se pozemky evidují ve formě pozemkových a stavebních 
parcel [4]. Jednou z forem zápisu nových parcel do katastru nemovitostí je vklad do 
katastru nemovitostí, jehož nutnou součástí je geometrický plán, podle jehož údajů se zápis 
do souboru popisných informací a souboru grafických informací provede. 

Geometrický plán je technickým podkladem pro provedení změny v souboru 
popisných informací a souboru geodetických informací. 

Geometrický plán je neoddělitelná součást všech právních listin, podle kterých se 
provádí zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální 
mapy. 

Geometrický plán je vyhotoven vždy na základě výsledků zeměměřických činností. 

6.1. Účel zhotovení geometrického plánu 

Geometrický plán se vyhotovuje pro: 

− Změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, pokud její 
nový průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální 
mapě 

− Rozdělení pozemku. 

− Změnu hranice pozemku. 

− Vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru 
s výjimkou drobných staveb. 

− Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky 
nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu. 

− Doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 
zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu. 

− Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti. 

− Upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení. 

− Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. 

− Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 
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6.2. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu je soubor geodetických 
a soubor popisných informací. 

Dalšími podklady mohou být mapa bývalého pozemkového katastru spolu 
s příslušnými písemnými údaji operátů dřívějších pozemkových evidencí, pokud nejsou 
dosud vyznačeny v SPI a SGI, nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná 
katastrální mapa. Dále pak záznamy podrobného měření změn, údaje o bodech základního 
polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech podrobného polohového 
bodového pole a údaje o BPEJ. 

6.3. Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. 

Musí mít tyto předepsané náležitosti: 

− Popisové pole – se umisťuje ve spodní části geometrického plánu základního 
formátu nebo v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. 
Popisové pole musí obsahovat účel geometrického plánu, číslo geometrického 
plánu, vyhotovitele GP s adresou, název okresu, obce a katastrálního území, 
označení listu katastrální mapy (v územích s digitální nebo digitalizovanou mapou 
v S-JTSK se uvádí DKM nebo KMD), způsob označení nových hranic a údaj 
o ověření a potvrzení geometrického plánu. 

− Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitosti vychází ze stavu 
katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodně zvoleném měřítku, které 
zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost popisu. 

− Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí. 

− Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 
kontrolních bodů. Uvádějí se čísla bodů, jejich souřadnice v pořadí y, x, kód 
kvality a poznámka. 

6.4. Ověření geometrického plánu 

Veškeré výsledky zeměměřické činnosti musí být ze zákona [5] ověřeny, že svými 
náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům. Toto ověření je stvrzeno kulatým 
razítkem úředně oprávněného zeměměřického inženýra. 
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Ověření vyznačí ověřovatel v popisovém poli geometrického plánu, a to na všech 
stejnopisech. Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojuje 
pod otisk razítka ověřovatele. 

6.5. Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na 
tiskopisu úřadu. Přílohou žádosti o potvrzení GP jsou nejméně tři stejnopisy 
geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. 

Před potvrzením GP katastrální úřad zkontroluje, zda je GP vyhotoven pro některý 
z účelů (viz. kap. 6.1) a zda nemá jiné vady. 

Geometrický plán katastrální úřad potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada při 
přezkoumání a je v souladu s údaji záznamu podrobného měření změn. 
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7. ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN [6] 

Záznam podrobného měření změn je podkladem pro: 

− Vyhotovení geometrického plánu. 

− Pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a SPI, které jsou spojeny s měřením 
v terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo vodního díla. 

− Opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

Náležitosti záznamu podrobného měření změn: 

− Popisové pole. 

− Náčrt. 

− Zápisník. 

− Protokol o výpočtech. 

− Záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů. 

− Návrh zobrazení změny. 

− Údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 
hranic. 

Přílohou záznamu podrobného měření změn je podle povahy změny: 

− Dokumentace o zřízení bodu podrobného polohového bodového pole a oznámení 
o změnách a zjištěných závadách v geodetických údajích o bodu podrobného 
polohového bodového pole. 

− Písemný podnět na opravu chybných údajů katastru obsahující důvody, pro které 
vyhotovitel považuje obsah katastru za chybný, popř. údaje, podle kterých může 
být chyba opravena. 

− Kopie geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v takovém 
rozsahu, který je potřebný pro vyznačení dalšího prvku polohopisu nebo jeho 
změny a srovnávací sestavení čísel bodů v záznamu podrobného měření změn 
a v geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. 

− Kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku. 

− Technická zpráva obsahující údaje o použitých podkladech a dosažených 
odchylkách na bodech použitých pro zobrazení přídělu v katastrální mapě. 
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8. POSTUP ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 
A ZÁZNAMU PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

8.1. Podklady pro tvorbu geometrického plánu 

Podkladem pro tvorbu geometrického plánu byla katastrální mapa a soubor 
popisných informací. V katastrálním území Brandýs nad Orlicí, ve kterém se GP dělal, je 
katastrální mapa v digitální formě DKM. 

Z katastrálního pracoviště v Ústí nad Orlicí byly získány tyto podklady pro 
vyhotovení geometrického plánu: 

− Kopie katastrální mapy DKM ve výměnném formátu VFK. 

− Údaje z SPI o dotčených pozemkových parcelách KN - 19/1, 474/8, 482/1, 482/4, 
482/5, 482/6, 485/1, 576/6, 584/1, 599/2, 599/4, 603/4, 709/1, 709/2, 709/3, 
709/4, 709/6, 709/7, 709/8, 709/9, 710/1, 710/2, 714, 715/1, 720/3, 747, 833/7, 
845/3, 864/2, 890, 1309/4, 1312/2, 1312/10, 1371/2, 1371/10, 1371/12, 1371/13, 
1373/2, 1401/4, 1401/6, 1432/1, 1437/1 [4]. 

− Údaje o BPEJ u pozemkových parcel 474/8, 482/1, 482/4, 482/5, 482/6, 482/8, 
576/6, 584/1, 599/2, 599/4, 603/4, 714, 864/2, 1373/2. 

8.2. Provedené výpočty 

Veškeré výpočty souřadnic bodů bodového pole a podrobných bodů byly převzaty 
z elaborátu skutečného provedení stavby cyklostezky (viz kap. 5.1). Potřebné body byly 
přečíslovány do dvanáctimístného tvaru podle požadavků katastrálního úřadu. První 
čtyřčíslí bodu obsahuje kód katastrálního území, druhá čtveřice čísel je číslo záznamu 
podrobného měření změn, které přiřazuje katastrální úřad a v daném katastrálním území je 
číslováno od 1 do xxxx, a poslední čtyřčíslí tvoří samotné číslo bodu. 

Pro kontrolu přesnosti katastrální mapy DKM byly provedeno ověření odchylek 
souřadnic bodů RESu. Výpočet těchto odchylek kontrolních bodů je uveden v Tab. 2. 

Tab. 2  Odchylky kontrolních bodů 

Číslo bodu dle RES ∆y [m] ∆x [m] uxy [m] 

463-2510 0,04 -0,01 0,03 

463-2504 0,00 0,01 0,01 

520-22 0,03 0,04 0,04 
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Číslo bodu dle RES ∆y [m] ∆x [m] uxy [m] 

520-17 0,07 0,03 0,05 

463-2720 -0,02 0,12 0,08 

463-2718 -0,02 0,09 0,07 

463-2717 0,14 0,03 0,10 

463-2719 0,06 0,19 0,14 

520-19 0,15 0,04 0,11 

520-18 0,10 0,01 0,07 

463-2691 -0,01 0,02 0,02 

463-2680 -0,01 -0,02 0,01 

463-2679 0,03 0,03 0,03 

Lomové body nové hranice oddělovaných parcel byly určeny ve výpočetním 
programu GEUS podle přání objednatele v určité vzdálenosti od kraje asfaltového povrchu 
cyklostezky. 

Po vytvoření nových hranic byly provedeny kontrolní výpočty, zda průsečíky nových 
a stávajících hranic leží na přímkách stávajících hranic. Pro kontrolu byla použita metoda 
ortogonálních vytyčovacích prvků. 

8.3. Vytyčení bodů v terénu a stabilizace bodů 

Body nové hranice spolu s vedlejšími body stávajících hranic bylo nutno v terénu 
vytyčit a stabilizovat. 

Body byly vytyčeny metodou polárních vytyčovacích prvků a označeny v terénu 
předepsanou stabilizací [6]. Body, které byly vytyčeny na asfaltovém povrchu cyklostezky, 
byly stabilizovány měřickými hřeby a označeny červenou reflexní barvou (viz Obr. 8), 
ostatní body pak byly stabilizovány plastovými mezníky (viz Obr. 6) nebo dřevěnými 
kolíky (viz Obr. 7). 
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Obr. 6  Způsob stabilizace plastovým mezníkem 

 

Obr. 7  Způsob stabilizace kolíkem 
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Obr. 8  Způsob stabilizace hřebem 

Po stabilizaci byly některé body nové hranice znovu kontrolně zaměřeny. Výpočet 
kontrolního zaměření je doložen ve výpočetním protokolu ZPMZ (Příloha 8).  

8.4. Kontrolní oměrné 

Po stabilizaci všech bodů v terénu, které bylo nutné vytyčit, bylo v terénu provedeno 
ověření jejich polohy nezávislým měřením. K ověření byla použita metoda kontrolních 
oměrných měr. Tato metoda porovnává vzdálenost určenou rozdílem souřadnic dvou 
sousedních bodů s přímo měřenou vzdáleností těchto bodů v terénu měřickým pásmem. 

Výpočet kontrolních oměrných měr je uveden ve výpočetním protokolu v záznamu 
podrobného měření změn (Příloha 8). 

Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření jsou uvedeny v kap. 10. 

8.5. Výpočet výměr 

Jelikož celé katastrální území Brandýs nad Orlicí má katastrální mapu v digitální 
formě DKM, byly veškeré výměry původních a nových parcel počítány ze souřadnic 
lomových bodů. K výpočtu byl použit program GEUS. 
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Z důvodu výskytu lomových bodů parcel s kódem kvality určení bodu vyšším než 4 
byly některé výměry nových parcel označeny způsobem určení 0 a některé způsobem 
určení 2. 

Způsob určování kódu kvality výměry je následující [6]: 

− Ze souřadnic JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a souřadnic 
lomových bodů, které jsou vloženými body na přímých hranicích, bez ohledu na 
jejich kód kvality; způsob určení výměry se označí kódem 2. 

− Ze souřadnic lomových bodů, z nichž nejméně jeden lomový bod, který není 
vloženým bodem na přímé hranici, má souřadnice s kódem kvality 5 až 8; způsob 
určení výměry se označí kódem 0. 

Výpočet výměr parcel a dílů je uveden ve výpočetním protokolu, který je součástí 
ZPMZ a je uložen jako Příloha 8. 

Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí je součásti geometrického 
plánu a je uložen jako Příloha 7. 

8.6. Seznam souřadnic nově určovaných bodů 

Seznam souřadnic nově určovaných bodů musí obsahovat [6]: 

− úplné dvanáctimístné číslo bodu, 

− souřadnice obrazu v pořadí y, x, 

− souřadnice polohy v pořadí y, x, 

− kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového základu. 

U pomocných bodů, které nebudou v novém stavu podrobnými body polohopisu 
katastrální mapy, se neuvádí souřadnice obrazu a kód kvality. 

8.7. Grafická část geometrického plánu a náčrt ZPMZ 

V grafické části geometrického plánu se zobrazuje dosavadní stav mapy KN spolu 
s nově navrhovanou hranicí. Nová hranice se zobrazuje tučnou čárou a nová parcelní čísla 
se označují v oválu. Geometrický plán se vyhotovuje černobíle. 

V náčrtu ZPMZ se kromě dosavadního a nového stavu mapy zobrazí i schéma 
měřické sítě (červenou barvou), stabilizace vytyčených bodů spolu s jejím popisem, 
naznačí se směr z jednotlivých měřických bodů na vytyčované body, stavební objekty se 
označí šrafováním, označí se ploty atd. 
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8.8. Dokumentace o vytyčení hranice pozemku 

Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří vytyčovací náčrt a protokol 
o vytyčení hranice pozemku. Zhotovitel je povinen do 30 dnů po seznámení vlastníků 
s průběhem vytyčené hranice předat stejnopis dokumentace objednateli a všem vlastníkům 
dotčených pozemků předat kopii. Do 90 dnů od seznámení vlastníků je zhotovitel povinen 
předat kopii dokumentace o vytyčení vlastnických hranic katastrálnímu úřadu k založení 
jako přílohu záznamu podrobného měření změn.  

Protokol o vytyčení hranice pozemků i vytyčovací náčrt se vyhotovují na tiskopisu 
předepsaném ČUZK [4]. 

Vytyčovací náčrt obsahuje body měřické sítě, pomocí nichž bylo provedeno vytyčení 
jednotlivých lomových bodů stávajících hranic, dále je v náčrtu naznačen směr na 
jednotlivé vytyčované body, popis způsobu stabilizace vytyčených bodů, atd. 

Vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemků jsou součástí výpočetního 
protokolu ZPMZ (Příloha 8). 
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9. NÁLEŽITOSTI GEOMETRICKÉHO PLÁNU A ZÁZNAMU 
PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

Náležitosti geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn jsou uvedeny 
v kap. 6.3 a kap. 7. 

Grafická část geometrického plánu, výkaz výměr, údaje o BPEJ, popisové pole 
a seznam souřadnic jsou uloženy jako Příloha 7. 

Záznam podrobného měření změn se všemi náležitostmi je uložen jako Příloha 8. 



Bc. Petra Kohoutová: Zaměření cyklostezky a vyhotovení geometrického plánu 
 

2010 strana 25 

10. CHARAKTERISTIKY A KRITÉRIA PŘESNOSTI [6] 

10.1. Charakteristika přesnosti určení bodů podrobného polohového 
bodového pole 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y bodů podrobného polohového 
bodového pole je střední souřadnicová chyba mxy, daná vztahem 

2

22
yx

xy

mm
m

+
=

 (3) 

kde mx, my jsou střední chyby určení souřadnic x, y. 

Podrobné polohové bodové pole se vytváří s přesností, která je dána základní střední 
souřadnicovou chybou 0,06 m a vztahuje se k nejbližším bodům základního polohového 
bodového pole a zhušťovacím bodům. 

Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví jako dvojnásobek základní střední 
souřadnicové chyby mxy. 

10.2. Charakteristiky a kritéria přesnosti podrobného měření a souřadnic 
podrobných bodů 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnice x, y podrobných bodů polohopisu je 
střední souřadnicová chyba mxy, která se vztahuje k nejbližším bodům polohového 
bodového pole. Souřadnice podrobných bodů polohopisu se určují s přesností, která je 
dána základní střední souřadnicovou chybou (viz Tab. 3). 

Tab. 3  Kritéria přesnosti podrobných bodů polohopisu 

Třída přesnosti uxy [m] 

1 0,04 

2 0,08 

3 0,14 

4 0,26 

5 0,50 

 

Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví jako dvojnásobek základní střední 
souřadnicové chyby mxy. 
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Mezní polohová chyba up je pak dána vztahem  

xyp uu ⋅= 2  (4) 

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední chyba 
délky md. Základní střední chyba délky je dána vztahem 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
+

⋅=
20
12

d
dkmd

 (5) 

kde parametr d je dán větší hodnotou z porovnávaných délek v metrech a součinitel 

k se vypočte jako 2 násobek základní střední souřadnicové chyby stanovené podle kódu 
kvality bodu s nižší přesností. 

Mezní rozdíl délky ud se stanoví jako dvojnásobek základní střední chyby délky md. 

10.3. Charakteristiky a kritéria přesnosti výškového měření podrobných bodů 

Charakteristikou přesnosti určení výšek H podrobných bodů výškopisu je základní 
střední výšková chyba mH. Výšky podrobných bodů jedné třídy přesnosti musí být určené 
tak, aby charakteristika mH nepřekročila kritérium uH a u bodů na nezpevněném povrchu 
nepřekročila kritérium Hu⋅3 . Vrstevnice musí být sestrojené a zobrazené tak, aby z nich 

bylo možné určit výšky bodů terénního reliéfu. Charakteristika přitom mH nesmí překročit 
kritérium uV uvedené v Tab. 4. 

Tab. 4  Kritéria přesnosti výšek 

Třída přesnosti uH [m] uV [m] 

1 0,03 0,30 

2 0,07 0,40 

3 0,12 0,50 

4 0,18 0,80 

5 0,35 1,50 
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10.4. Zásady a kritéria určení výměr 

Mezní odchylka v digitální mapě mezi výměrou parcely grafického počítačového 
souboru a výměrou souboru popisných informací je uvedena v Tab. 5. 

Tab. 5  Mezní odchylky mezi parcelou grafického souboru a SPI 

Kód kvality u nejméně přesně určeného 
lomového bodu 

na hranici parcely (dílu parcely) 
Mezní odchylka [m2] 

3 2 

4 44,0 +⋅ P  

5 122,1 +⋅ P  

6 33,0 +⋅ P  

7 88,0 +⋅ P  

8 200,2 +⋅ P  

 



Bc. Petra Kohoutová: Zaměření cyklostezky a vyhotovení geometrického plánu 
 

2010 strana 28 

11. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla zaměřena na ukázku nezbytných činností spojených se 
zaměřením a vyhotovením geodetické části skutečného provedení stavby, s prácí v katastru 
nemovitosti a s vyhotovením geometrického plánu pro rozdělení pozemků. 

Zájmová lokalita byla připojena do platného souřadnicového systému S-JTSK 
a platného výškového systému BPV. Pro připojení byly použity body základního bodového 
pole, body podrobného bodového pole a měřické body, jejichž souřadnice byly určeny 
metodou GNSS. Polohově a výškově byla měřická síť vyrovnána metodou nejmenších 
čtverců. 

Pro měření byly použity tyto přístroje a pomůcky: TRIMBLE 5700 (GNSS), 
GEODIMETER (zaměření polohopisu a výškopisu), dřevěný stativ, odrazný hranol, 
měřické pásmo a skládací metr. 

Pro zaměření podrobných bodů zájmového území byla použita metoda tachymetrie 
pro současném zaměření polohopisu i výškopisu. 

Veškeré výpočty naměřených hodnot byly provedeny v programu GEUS, ve kterém 
byla současně vyhotovena účelová mapa v měřítku 1:250. Mapa obsahuje prvky 
polohopisu a výškopisu a je vyhotovena ve třídě přesnosti 3. Dalšími náležitostmi pak je 
technická zpráva, protokol o výpočtu souřadnic bodů metodou GNSS, protokol o výpočtu 
souřadnic podrobných bodů stavby a seznam souřadnic těchto bodů. 

Geometrický plán pro rozdělení pozemku a záznam podrobného měření změn mají 
všechny náležitosti předepsané vyhláškou č. 26/2007 Sb. [6]. 

Dosažené odchylky polohy kontrolně zaměřených bodů byly do 14 cm. Veškeré 
požadavky a kritéria přesnosti podrobného měření i výpočtu výměr byly splněny [6]. 
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