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Anotace : 
 
        Bakalářská práce se věnuje postupům při zaměření rodinného domu v katastrálním 

území Valtice a následnému vyhotovení geometrického plánu,který slouží jako podklad 

pro zápis a vyznačení budovy do katastru nemovitostí. 

 

Klí čová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí, zaměření budovy, GNSS, DKM 

 

 

Summary : 

        Bachelor thesis attend to family house measuring process in cadastral district Valtice 

and  followed survey sketch execution, which serves as basis of report and building 

denotation to real estate cadastre. 

 

Keywords: survey sketch, real estate cadastre, measuring of the building, GNSS, DKM 
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Seznam zkratek 
 
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚZK – Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM – digitální katastrální mapa 

GLONASS – ruský globální družicový polohový systém 

GNSS – globální navigační satelitní systém 

GPS – globální poziční systém 

GP – geometrický plán 

KMD – katastrální mapa digitalizovaná  

KN – katastr nemovitostí 

KÚ – katastrální území 

LV – list vlastnictví 

PBP – polohové bodové pole 

PPBP – podrobné polohové bodové pole  

RTK - Real Time Kinematic – metoda měření GNSS 

S-JTSK – souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI – soubor geodetických informací 

SPI – soubor popisných informací  

TB – trigonometrický bod 

VFK – výměnný formát katastru nemovitostí 

WGS-84 – World Geodetic System - světový geodetický referenční systém 

ZE – zjednodušená evidence 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 
Za téma bakalářské práce jsem dostal zadáno : Geometrický plán pro vyznačení 

budovy v katastrálním území Valtice. 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu jako technického 

prostředku a nedílné součásti právních listin,dle nichž můžeme zobrazit změnu (v tomto 

případě vyznačit novostavbu rodinného domu) do katastrální mapy a provést zápis do 

katastru nemovitostí.  

Celý postup vyhotovení geometrického plánu jsem si rozvrhnul do několika po sobě 

následujících a na sebe navazujících kroků : 

  1. Příprava podkladů a dokumentace. 

  2. Měřické práce v terénu.  

  3. Vyhodnocení a zpracování naměřených dat. 

  4. Zpracování geometrického plánu a jeho součástí. 

V této bakalářské práci jsem mohl zúročit a skloubit teoretické informace a poznatky 

získané studiem a praktické znalosti získané praxí ve firmě zabývající se zeměměřičskou 

činností.         
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2. Příprava podkladů a získání dokumentace 

2.1. Charakteristika katastrálního území 
Město Valtice leží asi 8 km západně od okresního města Břeclav v Jihomoravském 

kraji    při hranicích s Rakouskem. Město je rozděleno na dvě katastrální území : Valtice , 

Úvaly u Valtic. 

V katastrálním území Valtice vykonává státní správu katastru nemovitostí České 

Republiky Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj,katastrální pracoviště Břeclav. 

Katastrální mapa je v k.ú.Valtice vedena ve formě digitální katastrální mapy (DKM) 

a parcely jsou vedeny v jedné číselné řadě. 

- Název katastrálního území : Valtice 

- Číslo katastrální území : 776696 

- Rozloha : 3 820 ha 

- Průměrná nadmořská výška : 192 m.n.m.   

 
Obr.1 – Ortofotomapa zájmového území se zákresem parcel KN 
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2.2. Podklady pro vyhotovení GP poskytované katastrálním úřadem 
 

Dle [2] cituji: „Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou 

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 se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem, pokud 

nejsou dosud vyznačeny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací 

katastru nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa. 

Dalšími podklady jsou zejména 

a) záznamy podrobného měření změn, 

b) údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech 

podrobného polohového bodového pole, 

c) údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu  

se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v katastru obsaženy.“  

2.2.1. Informace o řízení 

Dle [2] cituji: „K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad přidělí číslo 

záznamu podrobného měření změn, podle potřeby parcelní čísla nových  parcel a čísla 

bodů podrobného polohového bodového pole, pokud budou takové body zřizovány.“ 

Katastrálním úřadem mi bylo přiděleno číslo záznamu podrobného měření změn 

č.2020 a jedno nové podlomení parcely č.2643/67. 

2.2.2. Výměnný formát VFK 

Dle [2] cituji: „K vyhotovení geometrického plánu katastrální úřad poskytne 

bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu nebo ve formě 

rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií.“ 

V katastrálním území Valtice je katastrální mapa vedena v podobě DKM. Proto jsem 

katastrální pracoviště v Břeclavi požádal o výřez okolí  dotčené parcely KN č.2643/21.Byl 

mi poskytnut digitální soubor ve formátu VFK  , ze kterého jsem následně importoval 

souřadnice bodů potřebné pro zpracování GP a snímek z mapy KN do příslušného 

zpracovatelského programu.  
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Tab.1 – Informace o řízení,rezervace čísel parcel,ZPMZ  
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Obr.2 – Snímek z mapy KN 

 

2.3. Geometrické základy – body bodových polí v okolí změny 
Dle [2] cituji: „Geometrickým základem podrobného měření jsou body PBP, 

popřípadě pomocné měřické body, v případě použití technologie globálního navigačního 

družicového systému (GNSS) také body referenční sítě permanentních stanic.“  

Pro vyhledání  vhodných bodů polohových bodových polí v okolí zájmového 

území,které bylo možno využít k připojení měření do S-JTSK, jsem použil webové stránky 

ČÚZK  www.dataz.cuzk.cz  .V úvahu přicházel bod PPBP č.071000000770  

a trigonometrické body č.000956220100,000956220103. 
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Tab.2 – Místopis trigonometrických bodů 
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Tab.3 – Místopis bodu PPBP 

 

 

2.4. Informace o dotčené parcele 
K vyhotovení geometrického plánu je nutné znát popisné informace dotčených 

parcel. Jedná se o číslo parcely, výměru parcely, příslušnost ke katastrálnímu území s jeho 

očíslováním, číslo LV, typ parcely, mapový list, kvalitu určení výměry, druh pozemku, 

jméno a příjmení, adresu a podíl vlastníka, způsob ochrany nemovitosti, seznam BPEJ, 

omezení vlastnického práva a jiné informace. 

Využil jsem webových stránek ČÚZK  www.nahlizenidokn.cz , kde jsem získal 

požadované základní aktuální informace o dotčených parcelách. 

Dle [2] cituji: „Výpis z katastru nemovitostí obsahuje údaje LV, který se zakládá 

v k.ú.vždy jeden pro  skupinu nemovitostí nebo jednotek, ke kterým jsou evidovány 

shodné údaje. Dále obsahuje údaje o nemovitostech a jednotkách, pro které je tento LV  

založen, včetně údajů o právních vztazích a dalších právech, o poznámkách, omezeních a 

údajů souvisejících s právy k nemovitostem a k jednotkám a další údaje. LV se člení 

na záhlaví a části A, B, B1, C, D, E, F. V záhlaví jsou uvedeny údaje o datu, hodině a 

minutě, ke kterým výpis z katastru nemovitostí prokazuje stav evidovaný v katastru, údaje 

o okresu, obci a katastrálním území, číslo LV a informace o druhu číslování parcel.“ 
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Při složitějších případech vyhotovení GP,zejména při práci s více parcelami je nutná 

znalost podrobnějších informací o parcelách (např.zástavní smlouvy apod.).V takovém 

případě požádáme katastrální úřad o Výpis z katastru nemovitostí.   

 

Tab.4 – Informace o parcele 
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Tab.5 – Výpis z katastru nemovitostí 
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3. Zeměměřické práce v terénu 

3.1. Použité přístroje a pomůcky 

3.1.1. GPS TOPCON Hiper + 

Dvoufrekvenční GPS přijímač obsahující kompaktní přijímač pro geodetické 

aplikace. Aparatura Hiper+ může přijímat a zpracovávat L1 a L2 signály čímž dosahuje 

zlepšení přesnosti měření a polohy bodu. Může využívat signálu nejen ze satelitů GPS, ale 

i signály GLONASS, což zvyšuje počet dostupných satelitů. Kombinace vlastností 

dvoufrekvenčního měření  a GPS přijímače dává systému Hiper+ vynikájící předpoklady 

pro práci v režimu RTK. (Kinematické měření v reálném čase je diferenciální GPS 

metoda,kde jsou informace přenášeny v reálném čase.) 

 

 

 

 

 

 

Obr.3 – GPS aparatura  Hiper + 

3.1.2. Datový kontrolér TOPCON FC-200 

Kompaktní a velmi odolný polní počítač určený pro sběr dat a ovládání zařízení při 

pracích v terénu. Má velmi pevnou, vodotěsnou konstrukci odolnou vůči nárazům. 

Kontrolér pracuje s operačním systémem Windows CE. Má vestavěný ultrajasný snadno 

čitelný barevný dotykový displej. V případě našeho měření využijeme jeho integrované 

bezdrátové komunikační technologie Bluetooth ke spojení s GPS aparaturou Hiper +  

a následnému ukládání naměřených dat. 

 

 

 

 

 

Obr.4 – Kontrolér FC-200 
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3.1.3. Elektronická totální stanice TOPCON GTS-226 

Komplexní totální stanice vhodná pro sběr dat pro polohové informační systémy, 

tachymetrické snímky, vytyčování hranic pozemků apod. Umožňuje provádět délková 

měření v rozsahu až do 3000 m na jeden hranol při zachování vysoké přesnosti  

(2mm+2ppm)m.s.e. Délkové měření společně s vysokorychlostní aktualizací v jemném 

módu trvá 1.2 sekundy. Díky této rychlosti dochází  k významnému zvýšení efektivnosti a 

produktivity při polních pracích. Rozsáhlá vnitřní paměť umožňuje uložit až 8000 

bodů,resp.16000 bodů pro vytyčování. Vodotěsnost zaručuje spolehlivou činnost přístroje 

za každého počasí. 

 
Obr.5 – Totální stanice GTS-226 

 

3.1.4. Ocelové pásmo 

Ocelové měřící 30 m pásmo SOLA, 13 mm široké, bíle lakované, milimetrové 

dělení. Hliníkový rám jednoduchý, pohodlná plastová rukojeť.  

 
Obr.6 – Ocelové pásmo 
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3.2. Přípravné práce předcházející měření 
Před výjezdem do terénu jsem v programu TopSURV vytvořil  tzv.lokalizaci pro 

zájmové území. Lokalizace slouží k sestavení numerického transformačního klíče pro 

transformaci souřadnic dat vypočtených GPS přístrojem. Pro předpokládané vytyčení 

lomových bodů jsem z PC exportoval do datového kontroléru seznam souřadnic lomových 

bodů zájmové parcely. 

3.3. Stabilizace a zaměření pomocných bodů měřické sítě  
Na místě měření jsem nejprve stabilizoval ocelovými hřeby v asfaltové vozovce 

pomocné body 4001 a 4002 a plastovým hraničním znakem bod 4003. Následně GPS 

aparaturou, RTK metodou provedl jejich polohové a výškové zaměření. Při určování 

pomocných bodů metodou GNSS musí  být, pro vyloučení hrubé chyby, dvakrát nezávisle 

určeny. Při dvojím nezávislém určení pomocných bodů technologií GNSS je minimální 

časový interval mezi dvojím zaměřením 1 hodina. V mém případě proběhlo kontrolní 

určení pomocných bodů při následujícím výjezdu do této lokality o čtyři dny později. Při  

kontrolním vytyčení lomových bodů parcely č.1642-23,25,27,28 byly nalezeny stávající 

plastové hraniční znaky. Pouze bod č.1567-5 byl vytyčen a dočasně stabilizován dřevěným 

kolíkem. Všechny tyto body následně zaměřeny pro kontrolní porovnání.  

3.4. Zaměření podrobných a kontrolních bodů 
Podrobné body polohopisu a kontrolní body jsem zaměřil polární metodou  

elektronickou totální stanicí z pomocných měřických bodů 4001 a 4003. Při polární 

metodě určujeme polohu bodů pomocí polárních souřadnic – vodorovného úhlu (mezi 

orientačním směrem a určovaným bodem) a délky (od stanoviska k určovanému bodu). Pro 

orientaci jsme využili i bodu PPBP č.071000000770 a trigonometrických bodů 

000956220100 a 000956220103. 

3.5. Kontrolní m ěření 
Na závěr měření jsem k  ověření dosažené přesnosti určení souřadnic podrobných 

bodů provedl ocelovým pásmem kontrolní oměrné  mezi nově určenými sousedními 

podrobnými body a kontrolními body. 
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4. Zpracování dat – výpočetní práce 

4.1. Použitý výpočetní software 

4.1.1. Groma V 9.0 

Geodetický systém určen ke geodetickým výpočtům. Lze v něm řešit všechny 

základní geodetické úlohy. Systém Groma je doplněn grafickým modulem, který umožňuje 

automatizovanou tvorbu GP a ZPMZ, prohlížení a kreslení grafiky ve formátu používaném 

katastrálními úřady. Pomocí aplikace lze importovat i exportovat veškeré potřebné formáty 

dat při komunikaci s katastrálním úřadem. Další modul geometrické plány je určen pro 

sestavení formulářů, které přikládáme ke geometrickému plánu. 

4.1.2. Microstation 95 

Program patřící do skupiny grafických programů. Slouží jako nástroj pro vytváření 

technických výkresů. Především však umožňuje spojit grafické informace s textovou 

informací uloženou v databázi. Dovoluje kombinovat rastrové a vektorové objekty.   

4.1.3. TransGPS 

Program sloužící pro 3D transformaci souřadnic získaných statickým měřením a 

vyrovnáním GPS dat v systému WGS-84 do systému S-JTSK. 

4.1.4. TopSURV 

Základní aplikace pro práci s různými typy měřičských zařízení firmy Topcon. Je 

určena jak pro zařízení založené na technologiích GPS, tak pro totální stanice, popř. polní 

počítače. Ovládací program pro polní kontrolér ovládající aparaturu GPS. Zajišťuje 

organizaci a převod naměřených dat. Program dále umožňuje výpočet transformačních 

parametrů mezi souřadnicovým systémem WGS-84 a S-JTSK tzv.lokalizaci.  

4.1.5. TopconLINK 

Software pro slučitelnost dat Topcon. Řeší převody a komunikaci mezi PC a 

totálními stanicemi nebo GPS aparaturami, popř.polními počítači. Umožňuje konverzi dat 

do formátu GIS.  



Zbyněk Morc : Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú.Valtice 

2010      14 

4.2. Charakteristiky p řesnosti 
Dle [2] cituji: „Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x,y podrobných bodů 

polohopisu je střední souřadnicová chyba xym  , která se vztahuje k nejbližším bodům 

polohového bodového pole. Souřadnice podrobných bodů polohopisu se určují s přesností, 

která je dána základní střední souřadnicovou chybou mmxy 14,0= . Charakteristikou 

relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je střední chyba délky dm . Délky se 

určují s přesností, která je dána základní střední chybou délky  dm .“  

„Mezní souřadnicová chyba xyu  se stanoví dvojnásobkem základní střední 

souřadnicové chyby xym . Mezní rozdíl délky du  se stanoví dvojnásobkem základní střední 

chyby délky dm .“  

„Mezní polohová chyba pu  je dána vztahem xyp uu ⋅= 2 .“  

„Základní střední chyba délky dm  je dána vztahem 








+

+
⋅=

20

12

d

d
kmd , kde d  je 

větší z porovnávaných délek v metrech a k  se vypočte jako 2  násobek základní střední 

souřadnicové chyby stanovené podle kódu kvality bodu s nižší přesností.“  

 

Kód 
kvality 

Základní střední souřadnicová 
chyba xym  

3 0,14 m 
4 0,26 m 
5 0,50 m 

 
Tab.6 – Základní střední souř.chyby 

 

4.3. Výpočetní práce  
Nejprve jsem provedl převod naměřených dat z datového kontroléru do PC 

programem TopconLINK a následně transformoval programem TransGPS souřadnice 

podrobných a pomocných bodů z WGS-84 do S-JTSK. Provedl jsem porovnání 

zaměřených lomových bodů. Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí 

byly dodrženy. 
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Tab.7 – Porovnání lomových bodů zaměřených metodou GPS 
 
  Kontrolní určení bodu číslo 071015670005 
---------------------------------------------------------- 
Bod                Y                X                 Z      Popis            
-------------------------------------------------------------------- 
Starý      593361.91  1212027.69        -   
Nový       593361.94  1212027.71     213.99   
Rozdíl         -0.03       -0.02                  -          Polohová odchylka: 0.04  Stř. souř. chyba: 0.03 
----------------------------------------------------------- 
Uložený    593361.91  1212027.69   213.99   
                  (Stará)          (Stará)      (2.souř.)   
 
Kontrolní určení bodu číslo 071016420023 
-------------------------------------------------------- 
Bod                Y               X                 Z       Popis            
-------------------------------------------------------------------- 
Starý      593349.67  1212037.81        -   
Nový       593349.71  1212037.80     213.54   
Rozdíl         -0.04        0.01                  -          Polohová odchylka: 0.04  Stř. souř. chyba: 0.03 
----------------------------------------------------------- 
Uložený    593349.67  1212037.81   213.54   
                  (Stará)          (Stará)        (Nová)   
 
Kontrolní určení bodu číslo 071016420025 
-------------------------------------------------------- 
Bod                Y                X                 Z        Popis            
-------------------------------------------------------------------- 
Starý      593368.97  1212023.16        -   
Nový       593368.99  1212023.15     214.60   
Rozdíl         -0.02        0.01                  -         Polohová odchylka: 0.02  Stř. souř. chyba: 0.02 
----------------------------------------------------------- 
Uložený    593368.97  1212023.16   214.60   
                  (Stará)          (Stará)       (Nová)   
 
Kontrolní určení bodu číslo 071016420027 
-------------------------------------------------------- 
Bod                Y                X                 Z        Popis            
-------------------------------------------------------------------- 
Starý      593385.84  1212065.83        -   
Nový       593385.85  1212065.85     213.23   
Rozdíl         -0.01       -0.02                  -         Polohová odchylka: 0.02  Stř. souř. chyba: 0.02 
-------------------------------------------------------------------- 
Uložený    593385.84  1212065.83   213.23   
                  (Stará)          (Stará)       (Nová)   
 
Kontrolní určení bodu číslo 071016420028 
-------------------------------------------------------- 
Bod                Y                X                 Z        Popis            
-------------------------------------------------------------------- 
Starý      593400.09  1212047.27        -   
Nový       593400.10  1212047.30   214.29   
Rozdíl         -0.01       -0.03                  -         Polohová odchylka: 0.03  Stř. souř. chyba: 0.02 
-------------------------------------------------------------------- 
Uložený    593400.09  1212047.27   214.29   
                   (Stará)          (Stará)       (Nová)   
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Následně jsem v programu Groma vypočetl polární metodou dávkou podrobné a 

kontrolní body určených z pomocných bodů 4001 a 4003. Kontrolní body jsem porovnal 

s původními souřadnicemi. Jak při polární metodě tak u kontrolního určení bodů mezní 

odchylky dodrženy. (viz-Tab.17) 

V dalším kroku jsem ortogonální metodou dopočetl podrobný bod č.8. Při této 

metodě se body zaměřují pravoúhlými souřadnicemi – staničením a kolmicí – k měřické 

přímce. Staničení je délka měřená od počátku po měřické přímce, kolmice je délka kolmá 

k měřické přímce měřená mezi měřickou přímkou a určovaným bodem. 

Tab.8 – Výpočet podrobných bodů ortogonální metodou 

[0] ORTOGONÁLNÍ METODA 
====================== 
Identické body: 
         Bod                  Y                 X               Kolmice 
------------------------------------------------------------------------------- 
071020200006   593384.00  1212044.03        0.00        0.00 
071020200007   593386.29  1212041.00        0.00        3.82 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Transformační parametry: 
------------------------ 
Typ transformace: Podobnostní (4 parametry) 
Měřítko  : 0.994247592411  (-575.2 mm/100m) 
 
Test měřické přímky: 
------------------------------- 
Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.02, Mezní hodnota: 0.12 
Délka          [m]: Skutečná hodnota: 3.82, Mezní hodnota: 2000.00 
 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
Vypočtené body: 
         Bod                  Y                 X               Kolmice   Staničení 
------------------------------------------------------------------------------------ 
071020200008   593385.55  1212045.20       -1.95        0.00 

Všechny původní souřadnice lomových bodů původní parcely určeny s kódem 

kvality 3, stejně jako všechny nové podrobné body. Proto určená výměra nové parcely i 

zbytková původní parcela budou určeny ve kvalitě výměry 2.   

Dle [2] cituji: „Výměry nových a změněných parcel a jejich dílů se určí ze souřadnic 

S-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.“  
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Tab.9 – Výpočet výměr 
 
[95] VÝPOČET VÝMĚR 
================== 
Parcela: 2643/67 
---------------- 
 
         Bod                  Y                 X           Kv.   Oměrná 
-------------------------------------------------- 
071020200001   593393.29  1212046.33               
071020200007   593386.29  1212041.00          8.80 
071020200006   593384.00  1212044.03          3.80 
071020200008   593385.55  1212045.20          1.94 
071020200005   593382.06  1212049.84          5.81 
071020200004   593373.56  1212043.33         10.71 
071020200003   593369.41  1212048.69          6.78 
071020200002   593383.32  1212059.36         17.53 
071020200001   593393.29  1212046.33         16.41 
-------------------------------------------------- 
Výměra:    191.73 m2 
Obvod :   71.77 m 
 
 
[95] VÝPOČET VÝMĚR 
================== 
Parcela: 2643/21 
---------------- 
 
         Bod                  Y                 X           Kv.   Oměrná 
-------------------------------------------------- 
071016420027   593385.84  1212065.83               
071016420028   593400.09  1212047.27         23.40 
071020200001   593393.29  1212046.33          6.86 
071020200002   593383.32  1212059.36         16.41 
071020200003   593369.41  1212048.69         17.53 
071020200004   593373.56  1212043.33          6.78 
071020200005   593382.06  1212049.84         10.71 
071020200008   593385.55  1212045.20          5.81 
071020200006   593384.00  1212044.03          1.94 
071020200007   593386.29  1212041.00          3.80 
071020200001   593393.29  1212046.33          8.80 
071016420028   593400.09  1212047.27          6.86 
071016420025   593368.97  1212023.16         39.37 
071015670005   593361.91  1212027.69          8.39 
071016420023   593349.67  1212037.81         15.88 
071016420027   593385.84  1212065.83         45.75 
-------------------------------------------------- 
Výměra:    812.18 m2 
Obvod :  218.29 m 
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Tab.10  – Kontrolní oměrné 
 
[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ 
==================== 
         Bod                  Y                  X          Kv.  Vzdál.  Oměrná  Rozdíl  Mez. r. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
071020200001   593393.29  1212046.33        
071020200002   593383.32  1212059.36         16.41    16.40     0.01     0.31   
071020200003   593369.41  1212048.69         17.53    17.51     0.02     0.31   
071020200004   593373.56  1212043.33          6.78     6.76     0.02     0.28   
071020200005   593382.06  1212049.84         10.71    10.70     0.01     0.29   
071020200008   593385.55  1212045.20          5.81     5.78     0.03     0.27   
071020200006   593384.00  1212044.03          1.94     1.95    -0.01     0.25   
071020200007   593386.29  1212041.00          3.80     3.81    -0.01     0.26   
071020200001   593393.29  1212046.33          8.80     8.82    -0.02     0.29   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
 
[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ 
==================== 
         Bod                  Y                  X          Kv.  Vzdál.  Oměrná  Rozdíl  Mez. r. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
071019400005   593401.22  1212021.58        
071019400004   593408.23  1212026.98          8.85     8.87    -0.02     0.29   
071019400003   593397.49  1212040.81         17.51    17.54    -0.03     0.31   
071019400002   593383.64  1212030.20         17.45    17.51    -0.06     0.31   
071019400001   593387.73  1212024.76          6.81     6.83    -0.02     0.28   
071019400010   593396.26  1212031.33         10.77    10.82    -0.05     0.29   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
 
[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ 
==================== 
         Bod                  Y                  X          Kv.  Vzdál.  Oměrná  Rozdíl  Mez. r. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
071019600770   593365.47  1211992.06        
071004080042   593353.71  1212002.28         15.58    15.61    -0.03     0.31   
071004080044   593349.29  1212006.03          5.80     5.84    -0.04     0.27   
071004080045   593337.66  1212016.22         15.46    15.53    -0.07     0.31   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
 
[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ 
==================== 
         Bod                  Y                  X          Kv.  Vzdál.  Oměrná  Rozdíl  Mez. r. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
071018400004   593339.97  1212116.47        
071018400005   593344.35  1212111.54          6.59     6.63    -0.04     0.28   
071018410002   593333.59  1212102.03         14.36    14.42    -0.06     0.30   
071018420004   593327.02  1212096.18          8.80     8.77     0.03     0.29   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
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Dle [2] cituji: „Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaného nebo 

ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu se provádí pomocí oměrných 

měr nebo kontrolního měření délek přímých spojnic jiných vybraných dvojic podrobných 

bodů a jejich porovnání s délkami, vypočtenými ze souřadnic.“ 

„Souřadnice bodů se uvádějí v metrech na dvě desetinná místa. Vypočtené 

souřadnice bodů se zaokrouhlují tak, že je-li jejich hodnota na dalším neuváděném 

desetinném místě rovna 5 nebo větší, zaokrouhlí se výsledek výpočtu nahoru.  

Pro výpočet výměr platí stejné zásady zaokrouhlování jako u souřadnic. 

Oddělovanou část pozemku nelze označit parcelním číslem, pokud by výměra takové 

parcely měla být menší než 0,50 m2. Vzniklý díl se v GP označí písmenem malé abecedy a 

jeho výměra se uvede v m2 na dvě desetinná místa.“  

 

 

4.4. Záznam podrobného měření změn 
Dle [2] cituji: „Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je podkladem 

a) pro vyhotovení geometrického plánu, 

b) pro zápis změn údajů evidovaných v SGI a v SPI, které jsou spojeny s měřením v 

terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla, nebo 

c) pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

V případě potřeby je možné záznam podrobného měření změn vyhotovený 

pro zaměření více vzájemně souvisejících změn využít jako podklad pro vyhotovení 

několika geometrických plánů pro jednotlivé změny. 

Ověření záznamu podrobného měření změn vyznačí ověřovatel předepsaným 

způsobem v pravém dolním rohu první strany záznamu podrobného měření změn a 

v pravém dolním rohu poslední strany jeho částí.“  
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4.5. Náležitosti ZPMZ 
Dle [2] cituji: „Záznam podrobného měření změn má tyto náležitosti 

a) popisové pole, 

b) náčrt, 

c )zápisník, 

d) protokol o výpočtech, 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

f) návrh zobrazení změny, 

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

zpravidla pod popisovým polem.“  

4.5.1. Popisové pole 
Dle [2] cituji: „V ěcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny 

tiskopisem Úřadu.  

Název „Záznam podrobného měření změn“ v tiskopisu nebo při jeho vyhotovení PC 

prostředky se upraví na název podle této vyhlášky, jedná-li se o neměřický záznam. 

 ZPMZ se číslují v rámci k.ú. v jedné číselné řadě v rozsahu 0001 až 9999.“  

 

Tab.11 – Popisové pole záznamu podrobného měření změn  
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4.5.2. Náčrt 

Dle [2] cituji: „Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu,měřické sítě, 

dosavadního a nového (změnou vzniklého nebo zamýšleného) stavu polohopisu, způsob 

označení lomových bodů hranic, dále čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů a mapové 

značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení a oplocení a oměrné a jiné kontrolní míry, 

popřípadě další související údaje obsahu katastru. U zaměřované budovy a budov, které 

mají pro zaměření změny význam, je vhodné uvést jejich popisné nebo evidenční číslo, typ 

a způsob využití, jsou-li tyto údaje známy. 

Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu. 

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

reprodukci. Není-li možné v použitém měřítku některou část změny zobrazit (například 

drobné výstupky), vykreslí se na okraji náčrtu detail ve větším měřítku s vyznačením 

vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. Není na závadu, jsou-li v náčrtu zobrazeny 

skutečnosti nad rámec stanoveného obsahu a je-li významnější obsah zvýrazněn (například 

měřická síť červeně, budovy šrafováním), nesmí tím však být zhoršena čitelnost nebo 

reprodukovatelnost náčrtu. U budov dotčených změnou se uvádí číslo popisné nebo 

evidenční, je-li takové číslo přiděleno, tak, že se umístí podél té strany budovy, kde je 

vchod. 

 Číslo bodu, jehož poloha byla určena z výsledků měření dokumentovaných 

v předchozím záznamu podrobného měření změn, obsahuje na prvém místě číslo tohoto 

záznamu podrobného měření změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou 

čísel se vynechají počáteční nuly). V případě, že takový bod bude zrušen a nahrazen 

bodem s kódem kvality 3, uvede se nejprve číslo nového bodu, dále za rovnítko škrtnuté 

číslo rušeného bodu. 

V náčrtu se užijí mapové značky uvedené u GP v bodu 17.7. Záměry na vytyčované 

lomové body se v náčrtu zobrazují čárou 0.102. 

Náčrt má formát A4 a v případě většího formátu se skládá do uvedeného formátu tak, 

aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti k záznamu podrobného měření změn 

nebo, má-li náčrt více samostatných částí než 3, uvede se na první z nich také jednoduchý 

přehled jejich kladu.“   
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Obr. 7 – Grafické znázornění náčrtu 
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4.5.3. Zápisník 

Dle [2] cituji: „Zápisník obsahuje 

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.“  

 

Tab.12 – Zápisník měření podrobných bodů 

 

 

Dle [2] cituji: „Zápisník, obsahující měřené údaje může být nahrazen v případě 

použití technologie GNSS výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského 

programu.“  
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Tab.12a – Protokol určení podrobných bodů metodou GNSS 
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Tab.12b – Protokol určení podrobných bodů metodou GNSS 

 

Tab ?. – Protokol o porovnání dvakrát určených bodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.13  – Protokol s porovnáním dvakrát určených bodů  
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Tab.14  – Zaměření podrobných bodů a kontrolní měření  
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Tab.15a  – Protokol s výsledky transformace z WGS-84 do S-JTSK  
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Tab.15b  – Protokol s výsledky transformace z WGS-84 do S-JTSK  
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Obr.8 – Grafické znázornění lokalizace 

 

 

4.5.4. Protokol o výpočtech 

Dle [2] cituji: „Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje 

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu katastrální 

mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr, 

b) údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených výsledků a 

mezivýsledků s mezními hodnotami, 

c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

e) výpočet číselně určených výměr,  

f) seznam souřadnic nově určených bodů, 

g) datum,jméno,příjmení a podpis osoby,která výpočty prováděla. 
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Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje 

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, 

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.“  

 

 

Tab.16  – Seznam souřadnic 
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Tab.17a  – Výpočetní protokol 
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Tab.17b  – Výpočetní protokol 

 



Zbyněk Morc : Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú.Valtice 

2010      33 

Tab.17c  – Výpočetní protokol 
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Tab.17d  – Výpočetní protokol 

 

4.5.5. Záznam výsledků výpočtu výměr parcel 

Dle [2] cituji: „Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje 

a) číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, pokud se 

nezhotovuje geometrický plán, a označení listu katastrální mapy, 

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

výpočtu, 

c) podle potřeby výpočet dílů parcel ZE s uvedením druhu dřívější pozemkové evidence , 

d) případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením jeho velikosti a 

příčiny a 

e) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala.“ 
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Tab.18  – Záznam výsledků výpočtu výměr parcel 

 

 
 

 

4.5.6. Návrh zobrazení změny  

Dle [2] cituji: „Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej 

změnová data ve výměnném formátu. K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a 

souřadnice obrazu, které se od sebe v případě přizpůsobení změny mapě mohou lišit, a to u 

katastrální mapy v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou chybou.“  

 

4.5.7. Údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových hranic   

Dle [2] cituji: „Pod popisovým polem se uvádí text: „S průběhem a trvalým 

označením nových navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen: “. 

Za textem se uvede jméno a příjmení osoby, seznámené s průběhem a označením hranic 

pozemků, místo (název obce) a datum seznámení s průběhem a označením hranic 

pozemků.“ 
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5. Geometrický plán 

5.1. Účel a použití geometrického plánu 
Dle [1] cituji: „Geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má 

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

Dle [2] cituji: „Geometrický plán se vyhotovuje pro 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,  

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

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

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky nejsou 

využity 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. 

V katastrální mapě nelze bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového 

plánu zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva 

Zasahuje-li předmět měření znázorněný na geometrickém plánu do více katastrálních 

území, vyhotoví se samostatný geometrický plán pro každé katastrální území, není-li 

s katastrálním úřadem dohodnuto jinak. 

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných 

listin ke změnám a spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro 

provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací.“ 
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5.2. Náležitosti geometrického plánu 
Dle [2] cituji: „Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po 

změně. Geometrický plán má tyto náležitosti 

a) popisové pole , 

b) grafické znázornění , 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí , 

d) seznam souřadnic , 

e) výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. 

Geometrický plán se vyhotovuje způsobem, který zaručí jeho zřetelnost, dobrou 

čitelnost, stálost a schopnost reprodukce. 

Geometrický plán se vyhotovuje na tiskopisech Úřadu nebo jako tiskový výstup 

z počítače, který je obsahově shodný a úpravou přiměřený tiskopisu Úřadu. 

Geometrický plán má základní formát A4 a vyhotovuje se jen po jedné straně 

podložky.“  

 

5.2.1. Popisové pole 

Dle [2] cituji: „Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu 

geometrického plánu a v pravém dolním rohu GP většího formátu.  

V popisovém poli se uvede : 

a) účel geometrického plánu, 

b) číslo geometrického plánu složené z čísla ZPMZ, čísla podle evidence zakázek 

vyhotovitele geometrického plánu a úplného letopočtu, 

c) 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, 

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

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

poznámce seznamu souřadnic, 
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f) údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu. 

V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se místo čísla 

mapového listu uvádí DKM nebo KMD.“  

  

Tab.19 – Popisové pole geometrického plánu   

 
 
  
 

5.2.2. Grafické znázornění 

Dle [2] cituji: „Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí 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, přičemž 

se vždy použijí platné mapové značky podle bodu 10 přílohy. Rozsah grafického 

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

okolím.Kontrolní body, které jsou od změny značně vzdáleny, mohou být znázorněny 

schematicky způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totožnosti.“  
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Obr.9 – Grafické znázornění  
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5.2.3. Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Dle [2] cituji: „Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

obsahuje údaje stanovené tiskopisem Úřadu. 

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

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

podle skutečnosti v terénu, přičemž se užijí jejich zkrácené názvy podle bodu 1 až 4.“  

„V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným 

parcelám přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení 

dílů parcel podle evidence právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. 

Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, uvede se ve sloupci Označení dílu 

slovo „celá“. Odděluje-li se z jedné parcely více dílů, které se v novém stavu slučují do 

jedné parcely, uvede se ve výkazu dosavadního a nového stavu jen součet jejich výměr.“  

  
 
 
 
Tab.20 – Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí  
 

 
 
 
 
 



Zbyněk Morc : Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú.Valtice 

2010      41 

5.2.4. Seznam souřadnic 

Dle [2] cituji: „Seznam souřadnic obsahuje 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. U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní 

čísla, u bodů určených v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí 

čísla úplná nebo čísla zkrácená, obsahující na prvém místě číslo příslušného záznamu 

podrobného měření změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se 

vynechají počáteční nuly). Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí se v místním 

systému. Druh systému se uvede u nadpisu „Seznam souřadnic.“ 

Seznam se umístí na vhodné volné místo GP poblíž 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).“ 

 
 
Tab.21 – Seznam souřadnic  
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5.2.5. Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Dle [2] cituji: „Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu 

podle katastru, popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely 

příslušejícího k tomuto kódu. Je-li díl parcely katastru nebo parcely zjednodušené evidence 

v novém stavu porovnání se stavem evidence právních vztahů v geometrickém plánu dělen 

hranicí BPEJ, uvádí se také výměra, která v takovém dílu odpovídá příslušnému kódu 

BPEJ. 

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) se vyhotovuje 

v územích, kde katastr tyto údaje eviduje a v případech, kdy sice nejsou údaje o BPEJ v 

dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z podkladů uložených u katastrálního úřadu 

lze údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit.“  

 
Tab.22 – Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu  
 

 
  
 

5.3. Ověření GP 
Dle [2] cituji: „Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém 

poli geometrického plánu, a to na všech stejnopisech. 

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

razítka ověřovatele.“  
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5.4. Potvrzení GP katastrálním úřadem 
Dle [2] cituji: „O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel 

katastrální úřad na tiskopisu Úřadu nebo na tiskovém výstupu z počítače, který je obsahově 

shodný a úpravou přiměřený tiskopisu Úřadu. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou 

fyzickou osobu k projednání případných vad v geometrickém plánu s katastrálním úřadem 

a k převzetí geometrického plánu zpět. Přílohou žádosti o potvrzení geometrického plánu 

jsou nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. 

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. 

Geometrický plán katastrální úřad potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada při 

přezkoumání podle odstavce 2 a je-li v souladu s údaji ZPMZ. Souhlas s očíslováním 

parcel katastrální úřad potvrdí na všech předložených stejnopisech geometrického plánu. 

Údaje o potvrzení geometrického plánu obsahují číslo řízení, datum, jméno, případně 

jména, 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 využití, 

ostatní stejnopisy geometrického plánu se vrátí ověřovateli. 

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

geometrický plán se záznamem podrobného měření změn vrátí ověřovateli s písemným 

odůvodněním. Žádost o potvrzení opraveného geometrického plánu se považuje za novou 

žádost. Při opakovaném předkládání geometrického plánu se závažnými vadami oznámí 

katastrální úřad takové zjištění místně příslušnému inspektorátu. Za vadu se nepovažuje, 

došlo-li v době po předložení geometrického plánu k potvrzení ke změnám výměr parcel 

v důsledku vedení katastru. Takové nesoulady, pokud tím zřetelnost a srozumitelnost 

geometrického plánu neutrpí, opraví ověřovatel, přičemž na vhodném místě všech 

stejnopisů geometrického plánu, popřípadě ve zvláštní příloze pevně spojené 

s geometrickým plánem, a v záznamu podrobného měření změn uvede upozornění na tyto 

opravy, které ověří předepsaným způsobem. Za vadu se rovněž nepovažuje chyba, která je 

způsobena nesprávnými údaji katastru poskytnutými vyhotoviteli geometrického plánu, 

jejichž nesprávnost nemohl vyhotovitel geometrického plánu rozpoznat.“  
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6. Závěr 
Tato bakalářská práce, jejímž úkolem bylo zaměření novostavby rodinného domu a 

vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy, měla za cíl prověřit odbornou 

způsobilost, samostatnost a schopnost využít znalosti a poznatky získané během studia. 

Při měření i následném zpracování jsem se držel platných předpisů. Nově zaměřené 

podrobné body splňují přesnost měření pro určení bodů kódu kvality 3. Geometrický plán a 

záznam podrobného měření změn se všemi přílohami odpovídají náležitostmi a přesností 

právním předpisům.    

Dle navrhnuté osnovy, v daném pořadí, byly provedeny měřické a výpočetní práce. 

Nejdříve po přípravě a vyhledání potřebných podkladů jsem stabilizoval a zaměřil 

pomocnou měřickou síť metodou GNSS. Následně provedl polární metodou zaměření 

podrobných bodů stavby a kontrolních bodů. Po zpracování naměřených údajů a výpočtech 

byly vyhotoveny záznam podrobného měření změn a geometrický plán. Tyto dokumenty 

jsou výstupem této bakalářské práce a po ověření a potvrzení katastrálním úřadem mohou 

sloužit jako podklad pro provedení zápisu do katastru nemovitostí. 
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