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ANOTACE 

 

Cílem této bakalářské práce je zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení budovy do katastru nemovitostí. 

 

Klíčová slova: Geometrický plán, Katastr nemovitostí 

 

SUMMARY 

 

The aim of this bachelor work is Survey Sketch for the Designation of the 

building for the cadastre. 

 

Keywords: Geometric plan, Real estate cadastre 
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Seznam použitých zkratek 

 

BPEJ   Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚGK   Český úřad geodetický a kartografický 

GP   Geometrický plán 

HGF   Hornicko-geologická fakulta 

k.ú.   Katastrální úřad 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě 

SGI   Soubor geodetických informací 

SPI   Soubor popisných informací 

VFK   Výměnný formát katastru 

VŠB-TUO  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

ZPMZ   Záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je zaměření a vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení budovy do katastru nemovitostí. Jedná se o objekt v katastrálním území 

Černovír, který se nachází v prostorách Lazecké střelnice. Tento objekt bude využíván ke 

sportovní a rekreační střelbě, k výcviku ozbrojených složek státu. 
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2. Geometrický plán 

2.1 Historie geometrického plán 

 

Dne 20. dubna 1785 vydal císař Josef II. patent, který byl podkladem pro první 

katastrální mapování v našich zemích. Vznikl Josefský katastr rozdělující katastrální 

historii na našem území na dvě éry. 

 

První éra, trvající od roku 1022 (první požadavky daní, které zavedl kníže 

 Oldřich II.) do roku 1789, kdy byl vyhlášen Josefský katastr. Druhá éra zahrnuje léta  

od roku 1789 až dodnes a pravděpodobně, nedojde-li k nečekaným událostem, zůstane 

tento stav nezměněn. 

 

Dalším zásadním okamžikem v historii geometrického plánu byl 23. prosinec 

roku 1817, kdy rakouský císař František I. vydal rozkaz o pozemkové dani. Po mnoha 

letech přípravných prací začal vznikat stabilní katastr. V účelové modifikaci je dodnes 

používaná podstatná část mapového fondu stabilního katastru. 

 

Okolnosti, které měly vliv na náhlé změny ve společnosti, měly tím pádem vliv  

i na změny obsahu katastru. V podstatě je lze rozdělit do tří skupin a to na politické, 

hospodářské, technické a právní. 

  

Důležitým zlomovým bodem se z politického hlediska stal revoluční rok 1848,  

kdy proběhlo osvobození rolníků. Důsledkem bylo zrušení patentu z 26. května 1791,  

který znemožňoval rozmělňování rustikálního majetku. Takže pak i prostý sedlák  

po zrušení nevolnictví mohl rozdělovat pozemky na své potomky a nemusel tak předávat 

vše svému prvorozenému synu. Díky rozdělování docházelo k problémům způsobujících 

špatně přístupné pozemky, některé se dokonce staly naprosto nepřístupnými. Dále pak 

vznikaly nepravidelné tvary pozemků. Problémem se také stal prudký rozvoj železničních 

a silničních sítí, které rozdělovaly pozemky. Stabilní katastr se s těmito problémy 

vypořádal pouze částečně. Proto byl v roce 1883 vydán zákon o Evidenci katastru daně 

pozemkové, který stanovil, že katastrální operát musí udržovat v souladu se skutečným 
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stavem (např. vyznačení pozemkových i stavebních parcel). Všichni vlastníci pozemků 

dostali opisy svých pozemkových archů, aby byli informováni o tom, jak je jejich majetek 

v katastru zapsán a mohli tak stav zápisů konfrontovat se zápisy ve veřejných knihách. 

Vyznačování pozemkových a stavebních parcel ve veřejných knihách se shodně 

s operátem stabilního katastru stal dle zákona povinností. Pozemková kniha a stabilní 

katastr si mezi sebou museli každou provedenou změnu vzájemně ohlašovat v rámci 

ohlašovací povinnosti, kterou měli také soudy a ostatní úřady státní správy.  

 

Komunikace mezi justičními a katastrálními orgány byly vytvořeny tak, aby byly 

srozumitelné i pro poučenou veřejnost. V této době vzniká princip geometrického plánu,  

a to z důvodů jednoznačného geometrického, polohového a rozměrového určení změny 

údaje ve stabilním katastru. 

 

V průběhu několika desítek let existence geometrického plánu docházelo  

ke změnám a vývoji terminologie i podoby vlastního plánu. Geometrický plán měl  

tak postupem času různá označení. Nazýván byl jako situační plán, geometrický plán, 

geometrický polohový plán, geometrický situační plán, geometrický (polohopisný) plán, 

geometrický (výškopisný) plán, geometrický (oddělovací) plán a dále méně často 

používané názvy. K ustálení názvu geometrického plánu došlo až se vznikem evidence 

nemovitosti v roce 1964. 

 

Neměnil se jen název, ale značnými změnami procházela i grafická podoba plánu. 

Nejstarší geometrické plány Nejstarší geometrické plány se v originále všechny 

vyhotovovaly ručně v dokonalém kaligrafickém provedení. Kreslilo se tuší na voskované 

tkaniny či pauzovací papír nebo na materiál v podobě různých oleát. 

 

Postupem času docházelo ke zjednodušení a ekonomizaci postupu tvorby 

geometrického plánu, barevně se omezil na červenou a černou, předloha na pauzovacím 

papíře byla rozmnožována reprodukčně na bílý papír. Výjimkou byly pouze geometrické 

plány větších rozměrů, na které byly použity z důvodů velkého počtu stejnopisů 

vícebarevné reprodukční metody.  
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Stanovení jednobarevnosti bylo dáno až směrnicí bývalého ČÚGK dne 31. října 

1975 číslo 400/1975 – 22 pro vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic 

pozemků. Tato zásada byla převzata i současnou právní úpravou. [1] 

2.2 Geometrický plán 

 

Geometrický plán je nedílnou součástí listin, podle níž má být proveden zápis  

do katastru nemovitostí, jestliže je potřeba zobrazit předmět zápisu do katastrální mapy. 

GP musí být ověřen a potvrzen katastrálním úřadem, že svými náležitostmi a přesností 

odpovídá platným předpisům. 

 

Není jej potřeba vyhotovit tehdy, jsou-li doplněny parcely na základě upřesnění  

či rekonstrukce přídělů (cca 13% území) do katastrální mapy. Tyto parcely jsou zobrazeny 

na základě upřesněného přídělového plánu do katastrální mapy. 

 

Geometrický plán je v podstatě výsledkem geodetické činnosti, kterou provádí 

fyzická nebo právnická osoba na základě živnostenského oprávnění v oboru. GP je 

zeměměřickou činností vyhotovován ve veřejném zájmu. Dělení nebo scelování pozemků 

probíhá na základě územního rozhodnutí. [2] 

2.3 Vyhotovování geometrických plánů 

 

Dle § 73 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška) se geometrické 

plány vyhotovují pro: 

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

2) rozdělení pozemku, 

3) změnu hranice pozemku, 

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

5) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, kdy nejsou jejich 

výsledky využity pro obnovu katastrálního operátu, 
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6) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v terénu, 

7) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

8) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

9) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

10) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. [3] 

2.4 Použití geometrického plánu 

 

GP je technickým podkladem pro: 

o změnu hranic druhů pozemku, 

o změnu hranic katastrálního území a obce, 

o vyhotovení rozhodnutí a jiných listin o právních vztazích k nemovitostem, 

o vydání kolaudačního rozhodnutí k budovám, které nejsou předmětem katastru. [4] 

2.5  Podklady pro vyhotovení GP 

 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací (viz. kapitola 3.5.1) a souboru popisných informací  

(viz. kapitola 3.5.2). (§ 74 odst. 1) 

 

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. 

 (§ 74 odst. 2) 

Dalšími podklady jsou zejména: 

1) záznamy podrobného měření změn (ZPMZ), 

2) údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech  

a bodech podrobného polohového bodového pole, 
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3) 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. (§ 74 

odst. 3) [3] 

2.5.1 Soubor geodetických informací 

 

Soubor geodetických informací (SGI) zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených 

katastrálních územích i její číselné vyjádření. Katastrální mapa je závazným státním 

mapovým dílem velkého měřítka, obsahující body polohového bodového pole, polohopis  

a popis. (§ 16 odst. 1) 

 

Body polohového bodového pole zahrnují trvale stabilizované a signalizované 

body, včetně bodů přidružených. 

 

Polohopis obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních 

správních jednotek, státních hranic, hranic chráněných území a ochranných pásem, hranic 

nemovitostí a další prvky polohopisu. (§ 16 odst. 3) 

 

Popis katastrální mapy tvoří: 

1) uvnitř mapového rámu čísla bodů polohového bodového pole, čísla hraničních 

znaků  

na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a označení parcel parcelními čísly  

a mapovými značkami, 

2) vně mapového rámu mimorámové údaje, kterými u analogové mapy jsou název 

Katastrální mapa, označení mapového listu a údaje o jeho poloze ve správním 

členění státu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, označení sousedních 

mapových listů, údaje o vzniku katastrální mapy, tirážní údaje a okrajové náčrtky; u 

digitální mapy a digitalizované mapy jsou tyto údaje obsaženy v jejich metadatech. 

(§ 16 odst. 8) [3] 
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2.5.2 Soubor popisných informací 

 

Soubor popisných informací (SPI) zahrnuje údaje o katastrálním území, o 

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

(§ 17 odst. 1) 

 

Ze SPI se vytvářejí tyto základní výstupy: 

o výpis z katastru nemovitostí, 

o informace o vlastnících a jiných oprávněných, 

o informace o parcelách katastru, 

o informace o budovách a seznam budov s čísly popisnými, 

o informace o vodních dílech, 

o informace o jednotkách, 

o informace o územních jednotkách, 

o informace o územních jednotkách, které zahrnují seznamy okresů, seznamy obcí, 

seznamy katastrálních území, seznam části obcí a úhrnné hodnoty druhů pozemků. 

(§ 17 odst. 2) [3] 

3. Záznam podrobného měření změn 

 

Záznam podrobného měření změn (ZPMZ) je doklad o zaměření změny,  

o vyšetření geometrického určení dotčené nemovitosti a záznam o případném vyjádření 

všech účastníků. 

 

ZPMZ je jedním z podkladů pro vyhotovení GP, pro opravu chyb v katastru nebo pro zápis 

změn v SGI a SPI. 

 

Obsahuje: 

o popisové pole, 

o náčrt, 

o zápisník, 
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o protokol o výpočtech, 

o záznam výsledků výpočtu výměr parcel, 

o návrh zobrazení změny, 

o údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 

hranic. [3] 

3.1 Popisové pole obsahuje 

 

Věcné a formální náležitosti popisového pole vymezuje tiskopis Úřadu. Název 

"Záznam podrobného měření změn" v tiskopisu nebo při jeho vyhotovení počítačovými 

prostředky se upraví na název dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., jedná-li se o neměřický 

záznam. Pod popisovým polem je uveden text, který zní: „S průběhem a trvalým 

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

textem pak jméno a příjmení osoby, která byla seznámena s průběhem a označením hranic 

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

pozemků. Dále je uveden seznam příloh a eventuálně upozornění na návrh opravy 

geometrického a polohového určení pozemku. [3] 

3.2 Náčrt 

 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů značkou 

č. 1.10, měřické sítě, rámu s označením listů katastrální mapy (je-li jím náčrt dělen, a to jen  

u analogových map), dosavadního a nového (změnou vzniklého nebo zamýšleného) stavu 

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

a mapové značky druhů pozemků, čísla bodů, ohrazení a oplocení a oměrné a jiné 

kontrolní míry, značky budov, eventuálně další související údaje obsahu katastru (způsob 

ochrany či využití nemovitosti apod.). V náčrtu je dále obsaženo rovněž zobrazení 

dosavadního i nového stavu parcel zjednodušené evidence, kterých se tato změna dotýká. 

Formální náležitosti náčrtu jsou obdobné jako náležitosti grafického znázornění GP. Tvoří 

se v takovém měřítku, aby všechny údaje byly čitelné. Náčrt má obvykle formát  
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A4 a v případě většího formátu (při měření většího rozsahu) se skládá do uvedeného 

formátu způsobem uvedeným ve vyhlášce. [3] 

3.3 Zápisník 

 

Zápisník obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, identických, 

kontrolních a nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, dále změřené údaje 

pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů a další měřené 

kontrolní údaje, eventuálně doplňující popis bodů. [3] 

3.4 Protokol o výpočtech 

 

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje: 

o seznam bodů polohopisu katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových 

podrobných bodů a výměr a seznam souřadnic bodů geometrického základu 

měření, 

o porovnání dosažených výsledků, mezivýsledků s mezními hodnotami a údaje o 

použitých metodách výpočtu souřadnic, 

o vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací z 

vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

o výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

o výpočet číselně určených výměr, 

o seznam souřadnic nově určených bodů, 

o datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. [3] 

3.5  Záznam výsledků výpočtu výměr parcel 

 

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel obsahuje: 

o číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn,  

není-li zhotoven GP, a označení listu katastrální mapy, 
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o sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem 

způsobu výpočtu, 

o dle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu dřívější 

pozemkové evidence, 

o případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením jeho 

velikosti a příčiny, 

o datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala. [3] 

3.6 Návrh zobrazení změn 

 

Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová data ve 

výměnném formátu. 

 

Návrh zobrazení změny přizpůsobením mapy se použije, pokud: 

o změna nenavazuje na dosavadní hranice parcel, 

o bod na dosavadní hranici pozemku, ze kterého nová hranice při dělení pozemku 

vychází (dále jen "bod napojení"), je v katastru evidován s kódem kvality 3, 

o bod napojení je vloženým bodem do dosavadní hranice mezi navazující kontrolní 

body v katastru evidované s kódem kvality 3, 

o dosavadní geometrické a polohové určení lze zpřesnit, a to zpřesněním souřadnic 

bodu napojení bez zpřesnění navazujících kontrolních bodů. 

 

Přizpůsobení změny mapě se použije v případech kdy:  

o se nejedná o katastrální mapu v S-JTSK,  

o se jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale bod napojení v KN je evidován s kódem 

kvality jiným než 3 [3]. 
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4. Náležitosti geometrického plánu a jeho příloh 

 

Součástí geometrického plánu je vyjádření stavu parcel před změnou a po změně.  

 

Náležitosti geometrického plánu jsou: 

o popisové pole,  

o výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN,  

o grafické znázornění, 

o seznam souřadnic,  

o výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu. [3]  

4.1 Popisové pole 

 

Popisové pole je vždy umístěno ve spodní části základního formátu geometrického plánu a 

v případě většího formátu v pravém dolním rohu geometrického plánu. 

 

V popisovém poli je uveden účel geometrického plánu a číslo GP složené z čísla záznamu 

podrobného měření změn, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu 

a úplného letopočtu. U vyhotovitele geometrického plánu se uvádí jméno, příjmení a 

adresa trvalého pobytu fyzické osoby, u právnické osoby pak obchodní jméno a adresa 

sídla podnikání podnikatele. Dále je uveden název okresu, obce a katastrálního území a 

označení listu katastrální mapy, způsob označení nových hranic a údaj o ověření a 

potvrzení GP. 

 

Jedná-li se o katastrální území s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK uvádí se 

místo čísla mapového listu DKM či KMD. [3] 
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 Obr. č. 1: Vzor popisového pole 

 

4.2 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí může mít dvě 

podoby, a to variantu pro více nabyvatelů nebo variantu pro jednoho nabyvatele. 

 

Obsah výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN je stanoven tiskopisem 

Úřadu. V dosavadním stavu se uvedou příslušné údaje podle katastru, kterými jsou druhy a 

způsoby využití pozemku. Typ stavby a způsob využití stavby se uvedou v novém stavu 

podle skutečnosti v terénu. [3] 

 

 

 Obr. č. 2: Vzor výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 
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4.3 Grafické znázornění 

 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy. Vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, čímž je zaručena čitelnost popisu 

a zřetelnost kresby, včetně malých dílů parcel a jejich označení. Použity jsou vždy platné 

mapové značky. Rozsah grafického znázornění se volí tak, aby byla dostatečně zřejmá 

souvislost změny s jejím okolím. Značně vzdálené kontrolní body se znázorňují schematicky 

způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totožnosti. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 3: Vzor grafického znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí 
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4.4 Seznam souřadnic 

 

V seznamu souřadnic jsou obsaženy souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů.  

 

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

U nově změněných bodů můžeme uvádět pouze vlastní čísla, u bodů určených  

v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí čísla úplná nebo čísla 

zkrácená. Pokud nejsou souřadnice určeny v S-JTSK uvádí se v místním systému. Druh 

systému se uvede u nadpisu "Seznam souřadnic".  

 

Seznam se umístí kamkoliv na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž 

grafického znázornění nebo bude vytvořen jako samostatná část geometrického plánu. 

Dle potřeby se doplní dalším sloupcem se stručnou poznámkou. [3] 

4.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

 

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

nového stavu obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle 

katastru, eventuálně dle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely 

příslušejícího k tomuto kódu. Výkaz údajů o BPEJ je vyhotovován v územích, kde katastr 

tyto údaje eviduje. [3] 

 

 

 Obr. č. 4: Vzor výkazu údajů o BPEJ  
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5. Ověření geometrického plánu 

 

Výsledky zeměměřických činností podléhají povinnosti ověření fyzickou osobou 

 s úředním oprávněním, zeměměřickým inženýrem ÚOZI. Vyznačení ověření provede 

ověřovatel předepsaným způsobem v poli geometrického plánu a doloží podpis, datum 

ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků pod razítko ověřovatele. [3] 

6. Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem 

 

O potvrzení geometrického plánu žádá ověřovatel písemně katastrální úřad  

na tiskopisu Úřadu nebo na tiskovém výstupu z počítače, který je svým obsahem shodný  

a úpravou přiměřený k tiskopisu Úřadu. Žádost může eventuálně obsahovat zmocnění pro 

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

úřadem a k převzetí geometrického plánu zpět. Katastrální úřad po převzetí GP pak zahájí 

jeho přezkoumání. Na základě výsledků přezkoumání KÚ rozhodne geometrický plán 

potvrdit nebo nepotvrdit. 

 

Katastrální úřad GP potvrdí, pokud v něm nebyla po přezkoumání shledána žádná 

vada a je-li v souladu s údaji ZPMZ. 

 

Katastrální úřad GP nepotvrdí, pokud v něm byly po přezkoumání zjištěny vady. 

Ověřovateli se vrátí GP se záznamem podrobného měření změn s písemným odůvodněním. 

[3]   
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7. Vlastní vyhotovení geometrického plánu 

 

Obec Černovír je městská čtvrť a katastrální území na sever od statutárního města 

Olomouce náležící pod Olomoucký kraj. Budova Lazecké střelnice, která je zaměřeným 

objektem mé bakalářské práce se nachází v nezastavěné oblasti přibližně 1km 

severozápadně od obce Černovír. 

 

7.1 Podklady pro vyhotovení 

 

Nutností pro vyhotovení GP bylo získání podkladů z katastrálního pracoviště  

v Olomouci. Od katastrálního úřadu (KÚ) byly poskytnuty podklady v podobě výměnného 

formátu katastru (VFK). 

 

Geometrickým základem byly jednoznačně identifikovatelné body v terénu, 

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

souřadnicovou chybou mxy= 0,14 m) a s přesností kódu kvality 6 (se základní střední 

souřadnicovou chybou mxy= 0,21 m). 

 

Kartografický základ bylo Křovákovo dvojité konformní zobrazení v obecné poloze. 

7.2 Rekognoskace terénu 

 

V dané lokalitě bylo nezbytné provedení rekognoskace terénu. Ze zvoleného 

stanoviska 4001 nešlo vidět pouze na jeden bod zaměřovaného objektu, který se později 

dopočítal pomocí ortogonální metody. 
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7.3 Použité přístroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 5: Leica TCR 307 

 

Technické parametry Totální stanice Leica TCR 307 [5] 

 

Zvětšení dalekohledu:  30 x 

Uhlová přesnost:  5 " 

Obvyklý výsledek kalibrace uhlů:  3" 

Délková přesnost:  2 mm + 2 ppm 

Obvyklý výsledek kalibrace délek:  1,4 mm 

Dosah na 1 hranol:  3 500 m 

Bezhranolový dálkoměr:  80 m 

Interní paměť:  8 000 datových bloků 

Klávesnice:  základní 

Laserová olovnice:  ano 

Vytyčovací paprsek EGL:  ne 

Expresní tlačítko - trigger:  ano 

Věčné šrouby:  ano 

Odolnost:  IP54  
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7.4  Samotné měření 

 

Po vhodném zvolení stanoviska byly postupně zaměřeny orientace na tři body 

(dva znaky z plastu s označením 0780-0001 a 0780-0002 a roh památníku s označením 

0458-1980). Poté proběhlo zaměření rohů budovy střelnice (0458-0001, 0458-0002,  

0458-0003, 0458-0004, 0458-0005, 0458-0006), krom jednoho, na který nebylo vidět 

(0458-0007). Nezaměřený bod byl dopočítán pomocí ortogonální metody. Aby byly 

k dispozici kontrolní oměrné délky, bylo nutné změřit pomocí pásma obvodové délky 

budovy. 

7.5  Výpočetní a grafické zpracování 

 

Naměřené hodnoty byly zpracovány v programu Groma 8 a následně  

pak v programu Geometr. Grafická podoba výsledků  měření byla pak vyhotovena 

v AutoCAD 2010. 

7.5.1 Seznam souřadnic S-JTSK 

 

Nalezené souřadnice bodů při rekognoskaci terénu jsou již dané. 

 

Tab. č. 1:Seznam souřadnic S-JTSK 

Seznam souřadnic (S – JTSK)  

Číslo bodu Souřadnice obrazu  

 Y  X  Kód kv.  

0230 0458 1980 547622.43 1118642.42  6  

0230 0780 0001 547619.99 1118633.37  3  

0230 0780 0002 547630.21 1118634.75  3  
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7.5.2 Polární metoda a ortogonální metoda 

 

Polohu bodu stanoviska 4001 jsme získali určením úhlů a vzdáleností 

k jednotlivým známým bodům orientace ( 0780-0001, 0780-0002 a 0458-1980).  

Po výpočtu stanoviska se postupně zaměřili viditelné rohy budovy (0458-0001, 0458-0002, 

0458-0003, 0458-0004, 0458-0005, 0458-0006). 

 

V programu Groma 8 se provedl pro zaměřené body výpočet polární metodou  

a pro chybějící bod (0458-0007) se použil výpočet ortogonální metodou. 

 

Tab. č. 2: Výpočet souřadnic polární metodou v programu Groma 

 

[1] POLÁRNÍ METODA 

================== 

Orientace osnovy na bodě 23004584001: 

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

            Bod             Y             X         Z 

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

 230 0458 4001   547633.933  1118610.245           

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

Orientace: 

---------- 

              Bod             Y             X         Z 

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

   230 0458 1980   547622.430  1118642.420           

   230 0780 0001   547619.990  1118633.370           

   230 0780 0002   547630.210  1118634.750           

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

              Bod         Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red. 

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

   230 0458 1980   85.0200  378.1415   -0.0359    34.465    -0.296               0.0590 

   230 0780 0001   72.4325  365.4584    0.0597    27.216    -0.213              0.0086 * 

   230 0780 0002   97.2920  390.4014   -0.0238    24.963    -0.177              0.0676 

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

Orientační posun       : 293.0856g 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0521g 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0301g 

 

Test polární metody: 

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

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0597, Mezní hodnota: 0.0800 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
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                Bod         Hz     Délka             Y             X         Z  Popis      

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

     230 0458 0001  265.1665    29.911   547652.172  1118586.538   

     230 0458 0002  253.8680    19.914   547648.672  1118596.853   

     230 0458 0003  231.2746    27.206   547659.171  1118600.087   

     230 0458 0004  221.1121    24.218   547657.551  1118604.889   

     230 0458 0005  207.9325    36.571   547670.499  1118609.660   

     230 0458 0006  212.6910    42.741   547676.498  1118606.372   

 
Tab. č. 3: Výpočet bodu ortogonální metodou v programu Groma 

 

[0] ORTOGONÁLNÍ METODA 

====================== 

Identické body: 

 Bod             Y             X      Kolmice     Staničení 

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

 230 0458 0002   547648.672  1118596.853        0.000            0.000 

 230 0458 0001   547652.172  1118586.538        0.000       -10.893 

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

 

Transformační parametry: 

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

Měřítko  : 0.999965345017  (-3.5 mm/100m) 

 

Test měřické přímky: 

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

Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.000, Mezní hodnota: 0.140 

Délka          [m]: Skutečná hodnota: 10.893, Mezní hodnota: 2000.000 

 

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 

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

           230 0458 0007   547680.163  1118596.036       29.560      -10.893 
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7.5.3 Kontrolní oměrné 

Kontrolní oměrné byly získány měřením pomocí 50m pásma. Změřené délky se 

pak porovnali se získanými souřadnicemi v programu Groma 8.  

 

Tab. č. 4: Kontrolní oměrné 

 

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ 

==================== 

                      Bod             Y             X    Vzdál.    Oměrná    Rozdíl   Mez. r. 

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

           230 0458 0001   547652.172  1118586.538   

           230 0458 0002   547648.672  1118596.853    10.893    10.895    -0.002     0.311   

           230 0458 0003   547659.171  1118600.087    10.986    10.979     0.007     0.312   

           230 0458 0004   547657.551  1118604.889     5.068     5.080    -0.012       0.286   

           230 0458 0005   547670.499  1118609.660    13.799    13.781     0.018     0.321   

           230 0458 0006   547676.498  1118606.372     6.841     6.836     0.005       0.295   

           230 0458 0007   547680.163  1118596.036    10.967    10.974    -0.007     0.311   

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

 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

7.5.4 Výměra parcely 

 

Výměra parcely se prováděla z důvodu nově postaveného objektu s parcelním 

číslem 240/3 na parcele 631/2. Výměra byla určena výpočtem ze souřadnic S-JTSK 

lomových bodů v programu Groma. 

 

Tab. č. 5: Výpočet výměr parcely 631/2 

 

[95] VÝPOČET VÝMĚR 

================== 

Parcela: 631/2  Díl: 1 

          Bod            Y             X    Oměrná 

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

 23004581867   547575.580  1118585.830           

 23004572509   547560.080  1118588.060    15.660 

 23004581864   547559.450  1118584.820     3.301 

 23004581813   547557.520  1118568.640    16.295 

 23004581796   547557.180  1118565.690     2.970 

 23004581792   547554.160  1118565.180     3.063 

 23004581783   547546.930  1118564.180     7.299 

 23004581766   547547.310  1118560.280     3.918 

 23004581763   547542.980  1118559.730     4.365 

 23004581786   547542.580  1118564.340     4.627 

 23004581803   547542.950  1118567.460     3.142 

 23004581810   547527.670  1118568.380    15.308 
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 23004581713   547537.250  1118543.520    26.642 

 23004581702   547538.390  1118540.560     3.172 

 23004572492   547545.720  1118521.520    20.402 

 23004572504   547557.080  1118478.330    44.659 

 23004572510   547561.550  1118388.830    89.612 

 23004572529   547582.530  1118311.640    79.990 

 23004572553   547609.940  1118261.340    57.283 

 23004572597   547652.230  1118190.330    82.649 

 23004572628   547669.740  1118109.550    82.656 

 23004572651   547684.660  1118070.910    41.420 

 23004572771   547821.900  1118115.820   144.401 

 23004572773   547822.910  1118112.780     3.203 

 23004572781   547828.580  1118114.620     5.961 

 23004572766   547817.740  1118154.620    41.443 

 23004572757   547809.120  1118152.060     8.992 

 23004572733   547783.880  1118236.160    87.806 

 23004581186   547782.640  1118243.230     7.178 

 23004581193   547810.450  1118251.290    28.954 

 23004572743   547793.310  1118327.180    77.801 

 23004572713   547763.240  1118453.730   130.073 

 23004581412   547710.870  1118402.940    72.954 

 23004572668   547700.660  1118428.570    27.589 

 23004572650   547684.260  1118468.840    43.481 

 23004572624   547666.810  1118516.500    50.754 

 23004572607   547657.580  1118542.970    28.033 

 23004581762   547651.510  1118559.710    17.807 

 23004581851   547708.410  1118579.490    60.240 

 23004581950   547672.840  1118628.730    60.744 

 23004581928   547650.090  1118611.120    28.769 

 23004581910   547630.190  1118604.990    20.823 

 23004581901   547614.710  1118599.560    16.405 

 23004581898   547612.070  1118598.630     2.799 

 23004581882   547594.860  1118592.590    18.239 

 23004581872   547580.590  1118587.590    15.121 

 23004581867   547575.580  1118585.830     5.310 

 23004581867   547575.580  1118585.830     0.000 

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

Výměra:   84183 m2 

Obvod : 1613.313 m 

 

Tab. č. 6: Výpočet výměr parcely 240/3 

[95] VÝPOČET VÝMĚR 

================== 

Parcela: 240/3 

               Bod             Y             X    Oměrná 

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

      230 0458 0001   547652.172  1118586.538           

      230 0458 0002   547648.672  1118596.853    10.893 

      230 0458 0003   547659.171  1118600.087    10.986 

      230 0458 0004   547657.551  1118604.889     5.068 

      230 0458 0005   547670.499  1118609.660    13.799 

      230 0458 0006   547676.498  1118606.372     6.841 

      230 0458 0007   547680.163  1118596.036    10.967 

      230 0458 0001   547652.172  1118586.538    29.559 

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

Výměra:     400 m2 

Obvod :   88.111 m 
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7.5.5 Seznam souřadnic nových bodů 

 

Seznam souřadnic nových bodů spočtených v programu Groma. 

 

Tab. č. 7:  Seznam souřadnic nových bodů 

 Bod  Y  X  Popis      

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

     230 0458 0001  547652.172  1118586.538   

     230 0458 0002  547648.672  1118596.853   

     230 0458 0003  547659.171  1118600.087   

     230 0458 0004  547657.551  1118604.889   

     230 0458 0005  547670.499  1118609.660   

     230 0458 0006  547676.498  1118606.372   

     230 0458 0007  547680.163  1118596.036         
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8. Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zaměření a vyhotovení geometrické plánu pro 

vyznačení v katastrálním území. Zpracování geometrického plánu je podle platných 

předpisů. Geometrický plán obsahuje veškeré náležitosti a splňuje vyhlášku č. 26/2007 Sb. 

Katastrální zákon.  
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Příloha č.2/2 

 

SEZNAM MĚŘENÍ 

============= 

Název souboru       : C:\bart pc\bakalářská práce\bakalarska prace mereni 

bart1435(po1protokol).mes 

Vytvořen dne        :  ) 

Měřítkový koeficient: 1.000000000000 

Teplota             : 0.0 

Tlak                : 0.0 

Součtová konstanta  : 0.000 

 

                  Bod        Hz         Z   Vod. d.        dH    Signál  Popis                

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

        230 0458 4001*                                                    

        230 0780 0001  72.4325   99.2225    27.216                1.32   

        230 0780 0002  97.2920   99.1640    24.963                1.32   

        230 0458 1980  85.0200  101.2130    34.465                1.32   

        230 0458 0001  265.1665  100.9615    29.911                1.32   

        230 0458 0002  253.8680  100.4730    19.914                1.32   

        230 0458 0005  207.9325  100.0980    36.571                1.32   

        230 0458 0006  212.6910  100.5640    42.741                1.32   

        230 0458 0003  231.2746  100.3512    27.206                1.32   

        230 0458 0004  221.1121  100.2214    24.218                1.32   

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

 

Příloha 2/3 

 

[1] POLÁRNÍ METODA 

================== 

Orientace osnovy na bodě 23004584001: 

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

                Bod                   Y                     X                 Z 

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

 230 0458 4001   547633.933  1118610.245           

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

Orientace: 

                   Bod            Y            X         Z 

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

   230 0458 1980   547622.430  1118642.420           

   230 0780 0001   547619.990  1118633.370           

   230 0780 0002   547630.210  1118634.750           

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

                   Bod            Hz   Směrník        V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red. 

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

   230 0458 1980   85.0200  378.1415   -0.0359    34.465    -0.296              0.0590 

   230 0780 0001   72.4325  365.4584    0.0597    27.216    -0.213              0.0086 * 

   230 0780 0002   97.2920  390.4014   -0.0238    24.963    -0.177              0.0676 
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---------------------------------------------------------------------------------- 

Orientační posun       : 293.0856g 

m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0521g 

SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0301g 

 

Test polární metody: 

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

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0597, Mezní hodnota: 0.0800 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

 

                      Bod        Hz          Délka                    Y            X         Z  Popis      

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

     230 0458 0001  265.1665    29.911   547652.172  1118586.538   

     230 0458 0002  253.8680    19.914   547648.672  1118596.853   

     230 0458 0003  231.2746    27.206   547659.171  1118600.087   

     230 0458 0004  221.1121    24.218   547657.551  1118604.889   

     230 0458 0005  207.9325    36.571   547670.499  1118609.660   

     230 0458 0006  212.6910    42.741   547676.498  1118606.372   

 

 

 

[0] ORTOGONÁLNÍ METODA 

====================== 

Identické body: 

       Bod                   Y            X             Kolmice    Staničení 

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

           2   547648.672  1118596.853        0.000        0.000 

           1   547652.172  1118586.538        0.000      -10.893 

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

 

Transformační parametry: 

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

Měřítko  : 0.999965345017  (-3.5 mm/100m) 

 

Test měřické přímky: 

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

Rozdíl v délce [m]: Skutečná hodnota: 0.000, Mezní hodnota: 0.140 

Délka          [m]: Skutečná hodnota: 10.893, Mezní hodnota: 2000.000 

 

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 

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

           230 0458 0007   547680.163  1118596.036       29.560      -10.893 

 

 



Martin Bartůsek: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

2013  32 

 

[9] KONTROLNÍ OMĚRNÉ 

==================== 

                           Bod                    Y                    X      Vzdál.    Oměrná    Rozdíl   Mez. r. 

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

           230 0458 0001   547652.172  1118586.538   

           230 0458 0002   547648.672  1118596.853    10.893    10.895    -0.002     0.311   

           230 0458 0003   547659.171  1118600.087    10.986    10.979     0.007     0.312   

           230 0458 0004   547657.551  1118604.889     5.068     5.080    -0.012     0.286   

           230 0458 0005   547670.499  1118609.660    13.799    13.781     0.018     0.321   

           230 0458 0006   547676.498  1118606.372     6.841     6.836     0.005     0.295   

           230 0458 0007   547680.163  1118596.036    10.967    10.974    -0.007     0.311   

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

 

Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

 

 

[95] VÝPOČET VÝMĚR 

================== 

Parcela: 240/3 

                      Bod                     Y                   X    Oměrná 

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

      230 0458 0001   547652.172  1118586.538           

      230 0458 0002   547648.672  1118596.853    10.893 

      230 0458 0003   547659.171  1118600.087    10.986 

      230 0458 0004   547657.551  1118604.889     5.068 

      230 0458 0005   547670.499  1118609.660    13.799 

      230 0458 0006   547676.498  1118606.372     6.841 

      230 0458 0007   547680.163  1118596.036    10.967 

      230 0458 0001   547652.172  1118586.538    29.559 

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

Výměra:     400 m2 

Obvod :   88.111 m 

 

 

[95] VÝPOČET VÝMĚR 

================== 

Parcela: 631/2  Díl: 1 

                Bod                    Y                   X    Oměrná 

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

 23004581867   547575.580  1118585.830           

 23004572509   547560.080  1118588.060    15.660 

 23004581864   547559.450  1118584.820     3.301 

 23004581813   547557.520  1118568.640    16.295 

 23004581796   547557.180  1118565.690     2.970 

 23004581792   547554.160  1118565.180     3.063 

 23004581783   547546.930  1118564.180     7.299 

 23004581766   547547.310  1118560.280     3.918 

 23004581763   547542.980  1118559.730     4.365 
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 23004581786   547542.580  1118564.340     4.627 

 23004581803   547542.950  1118567.460     3.142 

 23004581810   547527.670  1118568.380    15.308 

 23004581713   547537.250  1118543.520    26.642 

 23004581702   547538.390  1118540.560     3.172 

 23004572492   547545.720  1118521.520    20.402 

 23004572504   547557.080  1118478.330    44.659 

 23004572510   547561.550  1118388.830    89.612 

 23004572529   547582.530  1118311.640    79.990 

 23004572553   547609.940  1118261.340    57.283 

 23004572597   547652.230  1118190.330    82.649 

 23004572628   547669.740  1118109.550    82.656 

 23004572651   547684.660  1118070.910    41.420 

 23004572771   547821.900  1118115.820   144.401 

 23004572773   547822.910  1118112.780     3.203 

 23004572781   547828.580  1118114.620     5.961 

 23004572766   547817.740  1118154.620    41.443 

 23004572757   547809.120  1118152.060     8.992 

 23004572733   547783.880  1118236.160    87.806 

 23004581186   547782.640  1118243.230     7.178 

 23004581193   547810.450  1118251.290    28.954 

 23004572743   547793.310  1118327.180    77.801 

 23004572713   547763.240  1118453.730   130.073 

 23004581412   547710.870  1118402.940    72.954 

 23004572668   547700.660  1118428.570    27.589 

 23004572650   547684.260  1118468.840    43.481 

 23004572624   547666.810  1118516.500    50.754 

 23004572607   547657.580  1118542.970    28.033 

 23004581762   547651.510  1118559.710    17.807 

 23004581851   547708.410  1118579.490    60.240 

 23004581950   547672.840  1118628.730    60.744 

 23004581928   547650.090  1118611.120    28.769 

 23004581910   547630.190  1118604.990    20.823 

 23004581901   547614.710  1118599.560    16.405 

 23004581898   547612.070  1118598.630     2.799 

 23004581882   547594.860  1118592.590    18.239 

 23004581872   547580.590  1118587.590    15.121 

 23004581867   547575.580  1118585.830     5.310 

 23004581867   547575.580  1118585.830     0.000 

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

Výměra:   84183 m2 

Obvod : 1613.313 m 
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