
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 
 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VYZNAČENÍ BUDOVY V 

K.Ú. ČERNOVÍR 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor :                                                                                            Jindřich Cendelín 

Vedoucí bakalářské práce :                                                         Ing. Miroslav Novosad 

 

Ostrava 2013 



Jindřich Cendelín : Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

  



Jindřich Cendelín : Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

  



Jindřich Cendelín : Geometrický plán pro vyznačení budovy 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Považuji za svou milou povinnost poděkovat lidem, bez kterých by tato práce 

nemohla vzniknout, tedy Ing. Miroslavu Novosadovi a lidem z Lazecké střelnice, za jejich 

ochotu a přístup. Děkuji. 



Jindřich Cendelín : Geometrický plán pro vyznačení budovy 

ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením a vyhotovením geometrického plánu 

pro vyznačení budovy v katastrálním území Černovír. 
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SUMMARY 

The thesis´s goal is an execution of Geometric plan to indicate buildings in 

Cadastral area of Černovír. 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

DKM – digitální katastrální mapa 

GIS – geografický informační systém 

GNNS – globální navigační družicový systém 

GP – geometrický plán 

KM – katastrální mapa 

KMD – katastrální mapa digitalizovaná ( systém S-JTSK ) 

KN – katastr nemovitostí 

k.ú. – katastrální území 

PPBP – podrobné polohové bodové pole 

SGI – soubor geodetických informací 

S-JTSK – souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI – soubor popisných informací 

ÚOZI – územně oprávněný zeměměřický inženýr 

VFK – výměnný formát katastru 

ZPBP – základní polohové bodové pole 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 

V této bakalářské práci se zabývám měřením a vyhotovením geometrického plánu 

pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí. Objekt se nachází v katastrálním území 

Černovír, který spadá pod Katastrální pracoviště Olomouc. 

Jedná se o stavbu v prostorách Lazecké střelnice. Stavba bude sloužit jako 

střelnice pro sportovní střelbu, ale i pro  výcvik vojenských a policejních složek. 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje všeobecné 

informace o druzích a náležitostech GP. Druhá část obsahuje vlastní měření, popis 

vyhotovení GP a ZPMZ. 
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2 Geometrický plán (GP) 

Geometrický plán je výsledek zeměměřických činností, který svým zpracováním a 

obsahem souvisí s předmětem katastru nemovitostí a který je zpracován způsobem 

stanoveným v příslušným právním předpisem. 

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 (SGI) a v souboru popisných 

informací (SPI)  [1.] 

 2.1 Historie Geometrického plánu 

Geometrický plán svojí historii sahá až do 18. Století konkrétně do 25.dubna roku 

1785 kdy  císař Josef II. vydal  patent, který rozdělil historii katastrů na dvě éry. 

- První éra byla vyjadřována pouze verbálně s katastrálními výnosy, 

které byly odhadovány. Tato éra trvala od roku 1022, kdy daň byla  odevzdávaná knížeti 

Oldřichovi, dle výměry polnosti, až do vyhlášení Josefského katastru. 

- Druhá éra byla založena na exaktních podkladech, tedy podle 

výsledků katastrálního měření. Tato éra trvala od roku 1789 až  dosud. 

Druhým okamžikem historie našich katastrů , bylo vydání nejvyššího patentu 

císaře Františka I. z roku 1817 o pozemkové dani. Tento patent zahájil tvorbu tzv. 

Stabilního katastru. 

Tento katastr byl ale později ovlivněn změnou v hospodářské situaci jednotlivých 

zemí, která byla způsobena průmyslovým využitím – vznik parního stroje. S tímto 

vynálezem vznikala nová sídla, stávající města  a obce se rozšiřovaly o továrny a sídlištní 

celky. Vznikali nové komunikace jak silniční tak i železniční. Stabilní katastr tuto dobu 

vstřebal nedokonale i přes reambulační etapu z roku 1869. Potřeba patřičných 

legislativních a technických zásahů byla stále aktuálnější. 

Rozhodujícím legislativním krokem bylo vydání zákona ze dne 23.května 1883 

č.83/1883 ř.z., o evidenci katastru daně pozemkové. Zákon stanovil, že katastrální operát 

se musí udržovat v souladu se skutečným a právním stavem. Držitelé pozemků byli ze 

zákona povinni oznamovat každou změnu skutečnosti vedených ve stabilním katastru. 
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V průběhu téměř sto pěti let se geometrický plán dynamicky vyvíjel .Změny 

nastaly nejen v samotné podobě geometrického plánu, ale také v terminologii či stylu 

zpracování.  Postupem času byl geometrický plán označován jako geometrický polohový 

plán, geometrický situační plán, geometrický (polohopisný) plán, geometricky 

(výškopisný) plán, geometrický (oddělovací) plán, případně i jinými méně 

frekventovanými názvy. Používání jednoduchého označení, geometrický plán, se ustálilo 

vznikem evidence nemovitostí v roce 1964. Výrazně se měnila i vizuální podoba plánu. 

Archaický geometrický plán,  v porovnáním  se současným,  působí jako efektivní grafické 

dílo. Všechny stejnopisy plánů se vyhotovovaly ručně jako originály v dokonalém 

kaligrafickém provedení. Nosným médiem byl materiál v podobě různých oleát, 

voskovaných tkanin či pauzovacího papíru. Ručně třené tuše pak sloužily jako materiál 

kreslící. Postupem doby docházelo k ekonomizaci procesu tvorby geometrických plánu, 

škála barev se omezila na černočervenou tonalitu a předloha se zhotovovala na pauzovací 

papír. 

Průlom do dvoubarevné praxe učinila směrnice bývalého českého úřadu 

geodetického a kartografického z roku 1975, která stanovila zásadu jednobarevnosti 

geometrického plánu. 

 2.2 Zhotovení Geometrického plánu 

Geometrický plán se vyhotovuje pro tyto účely: 

 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, 

 Změna hranice pozemku, 

 Vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu 

v katastru nemovitostí s výjimkou drobných staveb, 

 Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že 

jejich výsledkem 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, 
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 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  [1] . 

 2.3 Podklady pro zhotovení Geometrického plánu 

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. 

Dalšími podklady : 

 Záznamy podrobného měření změn, 

 Údaje o bodech základního polohového bodového pole ( ZPBP ), 

zhušťovacích bodech a bodech podrobného polohového bodového 

pole ( PPBP ), 

 Údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie 

grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v území, 

kde jsou v katastru obsaženy. 

 

Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn je podkladem : 

 Pro vyhotovení geometrické 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, 

 Pro opravu chyby v katastru katastrálním úřadem  [1]. 

 2.3.1 Soubor geodetických informací 

SGI je část katastrálního operátu, která zahrnuje katastrální mapu a ve 

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

státním mapovým dílem velkého měřítka obsahující body PBP, polohopis a popis. 
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Polohopis  katastrální mapy obsahuje  zobrazení hranic katastrálního území, 

hranic územních správních jednotek, státních hranic,  hranic chráněných území a 

ochranných pásem, hranic nemovitostí a další prvky polohopisu. 

Popis katastrální mapy tvoří 

 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, 

 Vně mapového rámu, kterým  jsou 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  [1]. 

Body polohového bodového pole obsahují trvale stabilizované a trvale 

signalizované body i přidružené  [6]. 

2.3.2 Soubor popisných informací 

SPI obsahu údaje o katastrálním území, údaje o parcele zjednodušené evidence, 

údaje o vodních dílech a jednotce, údaje o vlastníku a oprávněném z jiného věcného práva, 

údaje o právech a údaje s právy související a další údaje katastru nemovitostí . 

Ze SPI se vytvářejí základní výstupy, zejména : 

 Výpis z katastru nemovitostí, 

 Informace o vlastnících a jiných oprávněných, 

 Informace o parcelách katastru, 

 informace o budovách a seznam budov s čísly popisnými  

        a evidenčními, 

 informace o vodních dílech, 

 informace o jednotkách, 

 informace o územních jednotkách, které zahrnují seznamy okresů, 

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

druhů pozemků  [1]. 
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3 Záznam podrobného měření změn 

Záznam podrobného měření změn má tyto náležitosti: 

 popisové pole, 

 náčrt, 

 zápisník, 

 protokol o výpočtech, 

 záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů ), 

 návrh zobrazení změny, 

 údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic  [1]. 

 3.1 Popisové pole 

Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Úřadu. 

Název „ ZPMZ “ v tiskopisu nebo při jeho vyhotovení. 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, která byla 

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

seznámení s průběhem a označením hranic pozemků . Poté uvádíme seznam příloh a 

případné upozornění na návrh opravy geometrického a polohového určení pozemku nebo 

změny výměry [1] . 

 3.2 Náčrt 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů značkou 

č. 1.10, měřické sítě, rámu s označením listů katastrální mapy, dosavadního a nového stavu 

polohopisu, způsob označení lomových bodů a atd. . 

Nalezneme zde také zobrazení dosavadního a nového stavu parcel zjednodušené 

evidence, které jsou dotčeny změnou. Jeho obsahem je také formální náležitost grafického 

znázornění geometrického plánu, který má základní formát A4. Vyhotovuje se v takovém 

měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné [1].  
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 3.3 Zápisník 

Zápisník obsahuje: 

 čísla bodů geodetického základu měření, kontrolních, identických a 

nových bodů a měřené hodnoty určují jejich polohu, 

 změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a 

identických bodů, 

 další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů. 

 Zápisník, obsahující měřené údaje může být nahrazen v případě 

použití technologie GNSS výstupem výpočetního protokolu ze 

zpracovatelského programu [1]. 

 3.4 Protokol o výpočtu 

Podle povahy změny: 

 Seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů 

polohopisu katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic 

nových podrobných bodů a výměr, 

 Údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic bodů, vypočtených 

transformací z vytyčovacích prvků, a jejich kódu kvality, 

 Výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

 Výpočet číselně určených výměr, 

 Seznam souřadnic nově určených bodů, 

 Datu, jméno, příjmení, podpis osoby, která výpočet prováděla. 

 

Seznam souřadnic nově určených: 

 Úplné číslo bodu, 

 Souřadnice obrazu v pořadí Y, X, 

 Souřadnice polohy v pořadí Y, X, 

 Kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a 

polohového určení, 

 Případnou poznámku  [1]. 
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 3.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel 

Záznam výsledků obsahuje: 

 Čísla geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, 

 Sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich 

vyrovnáním a kódem způsobu výpočtu, 

 Podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence 

s uvedením druhu dřívější pozemkové evidence, 

 Případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin 

s uvedením jeho velikosti a příčiny, 

 Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala  [1] 

 3.6 Návrh zobrazovací změny 

Návrh změny přizpůsobením : 

 Změna nenavazuje na dosavadní hranici parcel, 

 Bod na dosavadní hranici pozemku, ze kterého nová hranice při 

dělení pozemku vychází, 

 Bod napojením je vloženým bodem do dosavadní hranice mezi 

navazující kontrolní body v katastru evidované s kódem kvality  3, 

 Dosavadní geometrické a polohové určení lze zpřesnit, a to alespoň 

zpřesněním souřadnic bodu napojení bez zpřesnění navazujících 

kontrolních bodů. 

 

Návrh změny přizpůsobením změny: 

 Se nejedná o katastrální mapu S- JTSK, 

 Se jedná o katastrální mapu v S-JTSK, ale bod napojení resp. Body 

jsou v katastru evidovány s kódem kvality jiným než  3, 

 Jedná se o katastrální mapu v S-JTSK ,ale přizpůsobením mapy 

změně by došlo k hrubému narušení logických vztahů okolního 

polohopisu  [1]. 
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 4 Výměry parcel 

Výměru parcely nebo dílu určíme dvěma nezávislými výpočty, pokud se nejedná 

o digitální nebo digitalizovanou mapu. Po skončení výpočtu výměr se porovnají celkové 

výměry dosavadního a nového stavu. Rozdíl těchto hodnot se musí buďto rovnat nebo 

musí být shodný s výkazovou opravou výměry nebo změnou. 

Rozdíl mezi dosavadní a nově vypočtenou výměrou je nazývá početní odchylka, 

která nám nesmí přesáhnout mezní odchylku. 

 5 Náležitosti a obsah geometrického plánu 

Geometrický plán tvoří pět základních částí: 

 Popisové pole, 

 Grafické znázornění dotčených nemovitostí před změnou a po ní, 

 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu, 

 Seznam souřadnic . 

 5.1 Popisové pole 

Popisové pole obsahuje základní identifikační údaje o zhotoviteli, údaje o 

lokalizaci změny, o způsobu určení výměr a stabilizaci navrhovaných nových hranic. 

Popisové pole se umisťuje vždy ve spodní části základního formátu a v pravém 

dolním rohu geometrického plánu. Obsahem popisového pole je účel GP, číslo GP složené 

z čísla ZPMZ, Jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu u fyzické osoby a nebo název 

společnosti a adresa právnické osoby, způsob označení nových bodů, název obce, okresu a 

katastrální mapy nebo pouze DKM nebo KMD. 
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Obr. č. 1: Vzorové popisové pole 

 5.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění vyhotovujeme jednobarevně, jako snímek nebo zvětšenina 

KM ve vhodném měřítku. Nesmí obsahovat zobrazovací prvky, které nejsou předmětem 

obsahu katastru nemovitostí. Grafické znázornění obsahuje souřadnice všech nových 

podrobných bodů i souřadnice připojovacích bodů a současně předepsané druhy čar a 

mapových značek. 

 

Obr. č. 2 : Vzor grafického znázornění 
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 5.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

Výkaz dosavadního a nového stavu je rozdělen do dvou hlavních částí. 

Dosavadní stav musí obsahovat údaje dle aktuálního stavu katastru nemovitostí. 

Nový stav vyjadřuje situaci po změně a jeho součet výměr je totožný se součtem výměr dle 

dosavadního stavu. Součástí nového stavu je i porovnání se stavem evidence právních 

vztahů. 

Výkaz dosavadního a nového stavu obsahuje i stav parcel zjednodušené evidence. 

 

Obr. č. 3: Vzorový výkaz o dosavadním a novém stavu 

 5.4 Výkaz údajů o BPEJ 

Výkaz údajů o bonitované půdně ekologické jednotce znamená možnost stanovení 

daňového a oceňovaného podkladu zemědělské půdy. 

Výkaz o BPEJ obsahuje k parcelám nového stavu parcelní číslo podle  KN, 

popřípadě podle zjednodušené evidence. Obsahem  je také kód BPEJ a výměra dílu parcely 

příslušícího k tomuto kódu. Výkaz údajů o BPEJ se vyhotovuje v územích, kde katastr tyto 

údaje eviduje.  

 

Obr. č. 4: Vzorový výkaz o BPEJ 
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 5.5 Seznam souřadnice 

Obsahem seznamu souřadnic jsou body nového stavu hranic a souřadnice 

kontrolních bodů. Souřadnice se uvádí  číslem bodů a souřadnicí v pořadí  Y a X a kódem 

kvality. Nové body uvádíme vlastními čísly, body které jsou určeny z předcházejícího 

ZPMZ uvádíme čísla úplná nebo čísla zkrácená. 

Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, tak se uvádí místní systém. 

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

souřadnic obrazu. 

Seznam souřadnic je umístěn ve vhodném volném místu GP nebo tvoří 

samostatnou část GP. Podle potřeby může být doplněn o další sloupec se stručnou 

poznámkou.  

 

Obr. č. 5: Vzorový seznam souřadnic 

 5.6 Ověření výsledků 

Výsledky zeměměřických činností podléhají povinnosti ověření fyzickou osobou 

s úředním oprávněním, zeměměřickým inženýrem ÚOZI. 

Ověřovatel vyznačí ověření předepsaným způsobem v poli GP a doloží podpis, 

datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků pod razítko ověřovatele. 
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 5.7 Potvrzení GP katastrálním úřadem 

Žádost o potvrzení GP  předkládá katastrálnímu úřadu ověřovatel. Žádost může 

obsahovat i zmocnění  pro jinou fyzickou osobu k projednání případných vad. Žadatel před 

posláním žádosti potvrdí způsob převzetí GP. Po obdržení žádosti zahájí katastrální úřad 

přezkoumání GP. Podle výsledků přezkoumání buď GP potvrdí a nebo  nepotvrdí. 

Nepotvrzení GP : 

 Je-li v náležitostech GP shledaná vada , katastrální úřad GP 

nepotvrdí a vrátí jej ověřovateli s výpisem zjištěných vad. Po opravě 

závad předá ověřovatel GP k novému potvrzovacímu řízení. 

Potvrzení GP: 

 Katastrální úřad neshledá  vadu a potvrdí GP bez zbytečného 

prodlení, popřípadě ve lhůtě dojednané s ověřovatelem. 

 5.8 Dokumentace GP 

Katastrální úřad založí stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného 

měření změn do měřické dokumentace  [1]. 

 5.9 Vyhotovení a ověření kopie stejnopisu geometrického plánu 

Katastrální úřad  založí jedno vyhotovení ( prvopis ) GP s přílohami do 

dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení obnovy SGI. Zjistí – li, že původní 

počet plánů je nedostačující , vyhotoví katastrální úřad kopii plánu a označí jí slovem „ 

Kopie ’’ a opatří jí doložkou. Tato kopie souhlasí s prvopisem GP , který je založen u 

katastrálního úřadu. Poté podle listiny je GP součástí, byl proveden zápis do katastru 

nemovitostí. Od této doby může katastrální úřad vyhotovit kopii GP jiným žadatelům. 
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6 Vlastní provedení GP 

BP je měřena na k.ú. Červnovír .Tato historická obec patří do městské části  

statutárního města Olomouce . Nachází se asi 2,5 km severně od centra Olomouce , na 

levém břehu  řeky Moravy. Katastrální území této obce se rozkládá na 5,52 km
2
 . 

Charakter Černovíru je rovinatý terén s průměrnou nadmořskou výškou 219 m n. m. . 

Podkladem katastrálního území byl výměnný formát ( VFK ) . 

 6.1 Podklady pro vyhotovení 

Základním podkladem  pro vyhotovení GP byl výměnný formát ( VFK ), který byl 

zaslán katastrálním pracovištěm v Olomouci. 

Geometrickým  základem  se staly body, které byly identifikovány přímo v terénu. 

Souřadnicový systém  bodů  byl S-JTSK s kódem  kvality 3 a 6 .  Souřadnicová chyba pro 

tyto kódy jsou,  mxy = 0,14 m a 0,21 m . 

Kartografickým  základem  bylo  použito Křovákovo dvojité konformní zobrazení 

v obecné poleze. 

 6.2 Rekognoskace terénu 

 Před začátkem  měření jsme si nejdříve udělali rekognoskaci terénu, abychom 

zjistili, z kterého pomocného bodu by bylo měření proveditelnější. Nové body budovy byla 

zaměřena z pomocného stanoviska 4002 a poslední bod  byl dopočítán pomocí ortogonální 

metody. 

 6.3 Použité přístroje 

K měření bakalářské práce byla použita totální stanice Leica TCR 307 se 

stativem a odrazovým hranolem. Konstrukční oměrné byly změřeny pomocí 50 – ti 

metrového pásma. 
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Obr. č. 6: Totální stanice Leica TCR 307 

 

Tab. č. 1 Parametry totální stanice Leica TCR 307 

 

 

 

 

 

 6.4 Výpočetní práce 

Naměřené hodnoty byly vyhodnoceny v programu Geus a Geometr. Grafická část 

byla provedena v programu AutoCAD 2010. Program, Geus obsahuje všechny základní 

výpočtové programy pro zpracování GP. Součástí tohoto softwaru je i zpracování souborů , 

které jsou přímo ukládány  a protokolovány. Jednotlivé výstupy lze v průběhu výpočtu 

editovat. Rozsáhlou funkcí je i práce se seznamem souřadnic, který se po změně projeví 

Dalekohled Zvětšení 30x 

Zorné pole 1°30´ 

Měření úhlů Přesnost odečítání 7°, 2 mgon 

Citlivost libely Krabicová libela 6´/2 mm 

Elektronická libela 20°/2 mm 

Laserová olovnice Přesnost 0,8 mm/ 1,5 m 

Kompenzátor 

Typ 

Dvojosý, 

kapalinový 

Rozsah urovnání 4´, (0,07 gon) 
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v grafické části. Geometr je program, který  je určen pro sestavení tabulek GP a ZPMZ ze 

zadaných údajů o stavu parcel před a po a vztazích mezi nimi. Výsledkem tohoto softwaru 

jsou tabulky , které lze upravovat a poté tisknou.  

Grafická část GP je provedena v programu AutoCAD 2010. Jedná se o grafický 

software , který je používán hlavně oblasti stavebnictví ,strojírenství ale své využití 

nalezne i v  oblasti geodézie , GIS, … . 

V tomto programu můžete vytvářet jak grafické modely tak i mapové podklady. 

Nedílnou součástí jsou různé prvky obsahují všechny mapové značky pro tvorbu 

katastrálních map. 

 6.4.1 Seznam souřadnic S-JTSK 

Souřadnice bodů, které byly nalezeny při rekognoskaci terénu jsou již dané.  

 

Tab. č. 2: Seznam souřadnic 

 

 
Seznam souřadnic  (S – JTSK) 

                Číslo bodu                    Souřadnice obrazu 

                                                                                                        

Y           X      Kód  kv. 

 

0230 0458 1864   547559.45    1118584.82    6 

0230 0458 1980   547622.43    1118642.42    6 

0230 0780 0001   547619.99    1118633.37    3 

0230 0780 0002   547630.21    1118634.75    3 

0230 0780 0004   547618.37    1118645.75    3 

 

6.4.2 Výpočet Polární metodou 

Poloha bodu stanoviska 4002 byla získaná určením úhlů a vzdáleností. Ze 

stanoviska 4002 se zaměřili jednotlivé  známé body orientace  0458-1980, 0780-1, 0780-2 

a kontrolní stanovisko 4001 . Orientační body stanoviska 4001 byly 0458-1864, 0458-1980 

a 0780-4 . 

Po výpočtu jednotlivých stanovisek se zaměřili podrobné body budovy 0458-1, 

0458-2, 0458-3, 0458-4, 0458-5 . Hlavní výpočet jsme provedli v programu Geus 

s použitím polární metody. V programu jsme si spustili pod záložkou výpočty polární 

metodou. Po otevření okna se nás Geus zeptá zda chceme pevné stanovisko a nebo volné 
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stanovisko s tisknutím entru. Po od kliknutí entru dostaneme volné stanovisko. Jako první 

při výpočtu volného stanoviska jsme zadali jednotlivé orientace s jejich měřenými úhly a 

délkami. Na konci zadávání nám Geus vypočte souřadnice volného stanovisko 4002. 

Dalším krokem je zadání jednotlivých podrobných bodů s jejich délkami a měřenými úhly. 

Výslednými hodnotami jsou souřadnice podrobných bodů objektu. Celý tento výpočet je  

průběžně ukládám do textového editoru.  

Poslední bod objektu, jak již bylo zmíněno,  byl dopočten pomocí ortogonální 

metody . V záložce výpočty otevřeme ortogonální metodu a jako první zadáme čísla bodů 

se staničením a kolmicí. Pro náš výpočet byl jako první bod použit  bod 0458-0004 a jako 

druhý byl bod 0458-0005 . Po zadání těchto hodnot nám Geus vypočte mezní odchylky a 

odchylky. Potvrzením těchto odchylek,  napíšeme číslo podrobného bodu 0458-0006 a 

program nám vypočte staničení, kolmici a souřadnice podrobného bodu. Všechny 

zadávané úhlové a délkové  míry do výpočtu jsme získali ze zápisníku, který byl vytvořen 

měřením totální stanicí Leika TCR 307.  

 

Tab. č. 3: Polární metoda 

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

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

1:  230  0458  1864  17.96      0         1.4470   99.1875 

2:  230  0458  1980  71.13      0       248.7100  100.3040 

3:  230  0780  0004  69.84      0       244.1885  100.2935 

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

Odchylky transf.:     Vy =     Vx =       Sxy = 

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

1:  230  0458  1864      -0.00    -0.00        0.00  do  Mxy    ANO 

2:  230  0458  1980      -0.02     0.03        0.03  do  Mxy    ANO 

3:  230  0780  0004       0.03    -0.03        0.03  do  Mxy    ANO 

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

Střední chyba transformace:    0.04 

ST: 230  0458  4001       547563.55   1118602.33 

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

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

1:  230  0458  1864       213.1952             0.02              0.10 

2:  230  0458  1980       213.2342             0.10              0.15 

3:  230  0780  0004       213.1659             0.09              0.15 

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

Výsledná orientace :  213.1998 

Stř.chyba orientace =   0.0340          Mez.stř.chyba =   0.0800 

Zavedené zkreslení délek:   1.000000000000 

 

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

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

1:  230  0780  0001  27.22      0        72.4325   99.2225 

2:  230  0780  0002  24.96      0        97.2920   99.1640 

3:  230  0458  1980  34.47      0        85.0200  101.2130 

4:  230  0458  4001  70.78      0         0.0010  100.3970 
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------------------------------------------------------------------------- 

Odchylky transf.:     Vy =     Vx =       Sxy = 

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

1:  230  0780  0001      -0.02    -0.02        0.02  do  Mxy    ANO 

2:  230  0780  0002       0.05    -0.05        0.05  do  Mxy    ANO 

3:  230  0458  1980      -0.04     0.06        0.05  do  Mxy    ANO 

4:  230  0458  4001       0.01     0.01        0.01  do  Mxy    ANO 

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

Střední chyba transformace  :   0.05 

ST: 230  0458  4002         547634.01   1118609.99 

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

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

1:  230  0780  0001       293.1704             0.04              0.11 

2:  230  0780  0002       293.0058             0.08              0.11 

3:  230  0458  1980       293.1398            -0.03              0.12 

4:  230  0458  4001       293.1020             0.10              0.15 

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

Výsledná orientace :  293.1068 

Stř.chyba orientace =   0.0436     Mez.stř.chyba =   0.0800 

Zavedené zkreslení délek:   1.000000000000 

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

230  0458  0001        17.09     0                 306.6070 

                547634.09       1118592.91 

230  0458  0002        11.10     0                 319.2035 

                547631.88       1118599.10 

230  0458  0003        13.67     0                 336.1922 

                547627.94       1118597.75 

230  0458  0004        10.49     0                 361.5810 

                547626.07       1118603.14 

230  0458  0005        43.09     0                 379.6095 

                547594.82       1118592.09 

 

Tab. č. 4: Ortogonální metoda 

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

ČÍSLO BODU               STANIČENÍ       KOLMICE 

1:  230  0458  0004        0.00            0.00 

2:  230  0458  0005      -33.14            0.00 

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

Odch   = 0.01   Mezní =    0.34 

   

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

    230  0458  0006      -33.14           12.31 

                  547598.93       1118580.48     3    

6.4.3 Kontrolní oměrné 

Kontrolní oměrné byly provedeny pomocí 50 m pásma. Délky,  které byly 

změřeny,  se porovnaly s délkami ze souřadnic,  které byly spočteny v programu Geus.    

Změříme kontrolní oměrné i u známých bodů , které budou porovnány se souřadnicemi 

dříve daných.  



Jindřich Cendelín : Geometrický plán pro vyznačení budovy 

2013  19 
 

Výpočet kontrolních oměrných v programu Geus provádíme zadáním počátečního  

a koncového bodu. Poté nás Geus vyzve zadáním měřené délky v terénu, kterou jsme 

naměřili. Nakonec nám naměřenou délku vyhodnotí a určí odchylku a mezní odchylku. 

Celý výpočet se nám ukládá průběžně do textového editoru. Kontrolní oměrné  provedeme 

u všech bodů měřeného objektu a u známých bodů. 

 

Tab. č. 5: Kontrolní oměrné 

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

                                                                                        

VYPOČTENÁ   MĚŘENÁ    ODCH      MEZNÍ 

230 0458 0001 – 230 0458 0002   6.58      6.60     -0.02      0.28 

230 0458 0002 - 230 0458 0003   4.16      4.14      0.02      0.26 

230 0458 0003 - 230 0458 0004   5.71      5.72     -0.01      0.27 

230 0458 0004 - 230 0458 0005  33.15     33.18     -0.03      0.34 

230 0458 0005 - 230 0458 0006  12.31     12.33     -0.02      0.30 

230 0458 0006 - 230 0458 0001  37.29     37.32     -0.03      0.34 

230 0780 0002 - 230 0780 0001  10.31     10.25      0.06      0.29 

230 0780 0001 – 230 0780 0004  12.49     12.50     -0.01      0.30 

230 0780 0004 – 230 0458 1980   5.25      5.23      0.02      0.27 

230 0780 0002 – 230 0458 0003  12.38     12.40     -0.02      0.30 

230 0780 0003 – 230 0458 0004  10.37     10.40     -0.03      0.29 

230 0780 1813 – 230 0458 1864  16.29     16.30     -0.01      0.31 

230 0780 1864 – 230 0458 1869  11.50     11.50      0.00      0.30 

 

6.4.4 Výměra parcely 

Výměra parcely byla provedena z důvodu nového objektu parcelního č. 240/1  na 

parcele 631/2 . Výměru jsme provedli softwarem Geus , kde je určovaná  výpočtem ze 

souřadnic S-JTSK lomových bodů.  

Výpočet výměry parcely provádíme nejprve označením původním č. parcely 

631/2, ze které vycházíme  a poté zadáváním jednotlivých lomových bodů této parcely. 

Výslednou hodnotou je plocha parcely č. 631/2 .  Výměru objektu provedeme stejnou 

metodou s tím, že počáteční číslo parcely je 240/1. Výslednou hodnotou je  plocha  parcely 

č. 240/1 , kterou poté odečteme od parcely 631/2 . Odečtením plochy č. 240/1 dostaneme 

nový stav parcely 631/2.  

 

Tab. č. 6: Výpočet výměr 

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

---- Díl:  1 ------------------------------------------------------------ 

přesnost YX na [cm]     

230 0458 1867                    547575.58     1118585.83     [6] 

230 0457 2509        15.66       547560.08     1118588.06     [3] 
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230 0458 1864         3.30       547559.45     1118584.82     [6] 

230 0458 1813        16.29       547557.52     1118568.64     [6] 

230 0458 1796         2.97       547557.18     1118565.69     [6] 

230 0458 1792         3.06       547554.16     1118565.18     [6] 

230 0458 1783         7.30       547546.93     1118564.18     [6] 

230 0458 1766         3.92       547547.31     1118560.28     [6] 

230 0458 1763         4.36       547542.98     1118559.73     [6] 

230 0458 1786         4.63       547542.58     1118564.34     [6] 

230 0458 1803         3.14       547542.95     1118567.46     [6] 

230 0458 1810        15.31       547527.67     1118568.38     [6] 

230 0458 1713        26.64       547537.25     1118543.52     [6] 

230 0458 1702         3.17       547538.39     1118540.56     [6] 

230 0457 2492        20.40       547545.72     1118521.52     [3] 

230 0457 2504        44.66       547557.08     1118478.33     [3] 

230 0457 2510        89.61       547561.55     1118388.83     [3] 

230 0457 2529        79.99       547582.53     1118311.64     [3] 

230 0457 2553        57.28       547609.94     1118261.34     [3] 

230 0457 2597        82.65       547652.23     1118190.33     [3] 

230 0457 2628        82.66       547669.74     1118109.55     [3] 

230 0457 2651        41.42       547684.66     1118070.91     [3] 

230 0457 2771       144.40       547821.90     1118115.82     [3] 

230 0457 2773         3.20       547822.91     1118112.78     [3] 

230 0457 2781         5.96       547828.58     1118114.62     [3] 

230 0457 2766        41.44       547817.74     1118154.62     [3] 

230 0457 2757         8.99       547809.12     1118152.06     [3] 

230 0457 2733        87.81       547783.88     1118236.16     [3] 

230 0458 1186         7.18       547782.64     1118243.23     [6] 

230 0458 1193        28.95       547810.45     1118251.29     [6] 

230 0457 2743        77.80       547793.31     1118327.18     [3] 

230 0457 2713       130.07       547763.24     1118453.73     [3] 

230 0458 1412        72.95       547710.87     1118402.94     [4] 

230 0457 2668        27.59       547700.66     1118428.57     [3] 

230 0457 2650        43.48       547684.26     1118468.84     [3] 

230 0457 2624        50.75       547666.81     1118516.50     [3] 

230 0457 2607        28.03       547657.58     1118542.97     [3] 

230 0458 1762        17.81       547651.51     1118559.71     [6] 

230 0458 1851        60.24       547708.41     1118579.49     [6] 

230 0458 1950        60.74       547672.84     1118628.73     [6] 

230 0458 1928        28.77       547650.09     1118611.12     [6] 

230 0458 1910        20.82       547630.19     1118604.99     [6] 

230 0458 1901        16.40       547614.71     1118599.56     [6] 

230 0458 1898         2.80       547612.07     1118598.63     [6] 

230 0458 1882        18.24       547594.86     1118592.59     [6] 

230 0458 1872        15.12       547580.59     1118587.59     [6] 

230 0458 1867         5.31       547575.58     1118585.83     [6] 

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

Označení parcely (dílu) : 631/2    ploc        84182.92 m2 

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

Vnitřní objekt č. 1 

přesnost YX na [cm]     

230 0458 0001                    547634.09     1118592.91     [3]    

230 0458 0002         6.58       547631.88     1118599.10     [3] 

230 0458 0003         4.16       547627.94     1118597.75     [3] 

230 0458 0004         5.71       547626.07     1118603.14     [3] 

230 0458 0005        33.15       547594.82     1118592.09     [3] 

230 0458 0006        12.31       547598.93     1118580.48     [3] 

230 0458 0001        37.29       547634.09     1118592.91     [3] 

Plocha dílu:    435.4389 m2 
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------------------------------------------------------------------------ 

Označení parcely (dílu) : 240/1    plocha:    435.43 m2 

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

Odečtení vnitřního objektu č. 1 

Označení parcely (dílu) : 631/2    plocha:  83747.49 m2 

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

6.4.5 Seznam souřadnic nových bodů 

Seznam souřadnic nových bodů ,které byly vypočteny programem Geus. 

 

Tab. č. 8: Seznam souřadnic nových bodů 

Výsledný Seznam souřadnic  ( S – JTSK ) 

Číslo bodu   Souřadnice obrazu    Souřadnice polohy            Poznámka                 

                   Y       X     Kód kv.   Y          X     Kód kv.  

230 0458 0001  547634.09  1118592.91     547634.09  1118592.91  [3]    

230 0458 0002  547631.88  1118599.10     547631.88  1118599.10  [3] 

230 0458 0003  547627.94  1118597.75     547627.94  1118597.75  [3] 

230 0458 0004  547626.07  1118603.14     547626.07  1118603.14  [3] 

230 0458 0005  547594.82  1118592.09     547594.82  1118592.09  [3] 

230 0458 0006  547598.93  1118580.48     547598.93  1118580.48  [3] 

230 0458 4001                            547563.55  1118602.33  

230 0458 4002                            547634.01  1118609.99 

6.4.6 Stávající a nový stav parcely 

Stávající a nový stav parcely byl vypočten pomocí softwaru Geometr. Geometr je 

program,  který nám slouží pro sestavení tabulek GP a ZPMZ . 

Pro výpočet dosavadních a nových parcel v programu Geometr musíme nejprve 

vyplnit vstupní data, která jsou složena  ze 4 oddílů.  

Prvním vstupním datem jsou parcely, které jsou děleny. První část je tvořena 

dosavadním stavem v našem případě parcelou 631/2 u které doplníme výměru , druh 

pozemku a číslo listu vlastnictví. Druhá část je složena z nového stavu tedy parcelou 631/2 

a 240/1. Nová parcela 240/1 obsahuje výměru, druh pozemku,  typ stavby a způsob využití 

, způsob určení výměry a číslo listu vlastnictví. Stejné parametry vyplníme i u parcely č. 

631/2 . Třetí část obsahuje díly parcel KN, v této části parcely jednotlivě rozdělíme  

z nového stavu. Čtvrtá část obsahuje parcely ZE a pátá část díly parcel ZE. 

Druhým vstupním datem je popisové pole, které obsahuje zhotovitele, číslo plánu, 

okres, obec, kat. území, list mapy, hranice označeny, vyhotovitele apod.  
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Třetím vstupním datem je grafický podklad, ve kterém nastavujeme měřítko 

parcely KN a číslo mapového listu. Dále nastavujeme měřítko parcel dřívější pozemkové 

evidence s číslem mapového listu. 

Poslední částí vstupních dat jsou texty ,ve kterých může doplnit různé informace 

ohledně výpočtu výměr. 

Po vyplnění vstupních dat provedeme výpočet, který je zaznamenán do tabulek. 

Jednotlivé tabulky jsou děleny na výpočet výměr, výkaz výměr, výkaz BPEJ a popisové 

pole. 

Součástí GP je ZPMZ, které obsahuje základní údaje o pozemku, číslo GP 

s číslem záznamu, souřadnicový systém, list katastrální mapy, označení nových hranic 

v terénu, důvod změny, zpracovatele  apod.  

6.4.7 Grafické  zobrazení 

Grafická část GP je provedena v softwaru AutoCAD 2010. Z důvodu výměnného 

formátu VFK , který  byl zaslán katastrálním pracovištěm Olomouc, byl tento formát 

otevřen v softwaru Geus a poté převeden do formátu DXF. Po otevření v programu 

AutoCAD 2010,  byl proveden zákres katastrální mapy. Katastrální mapa byla doplněna o 

nové body objektu a přechodných stanovisek. Dále byla doplněna jednotlivými parcelními 

čísly a mapovými značkami dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. Katastrální zákon . V konečné 

fázi byl vytvořen GP a ZPMZ . 

6.5 Ověření  

Výsledky zeměměřických činností podléhají povinnosti ověření fyzickou osobou 

s úředním oprávněním, zeměměřickým inženýrem ÚOZI. 

Ověřovatel vyznačí ověření předepsaným způsobem v poli GP a doloží podpis, 

datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků pod razítko ověřovatele. 

 6.6 Potvrzení Geometrického plánu katastrálním úřadem 

Žádost o potvrzení GP  předkládá katastrálnímu úřadu ověřovatel. Žádost může 

obsahovat i zmocnění  pro jinou fyzickou osobu k projednání případných vad. Žadatel před 
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posláním žádosti potvrdí způsob převzetí GP. Po obdržení žádosti zahájí katastrální úřad 

přezkoumání GP. Podle výsledků přezkoumání buď GP potvrdí a nebo  nepotvrdí. 

 

Nepotvrzení GP : 

 Je-li v náležitostech GP shledaná vada , katastrální úřad GP 

nepotvrdí a vrátí jej ověřovateli s výpisem zjištěných vad. Po opravě 

závad předá ověřovatel GP k novému potvrzovacímu řízení. 

Potvrzení GP: 

 Katastrální úřad neshledá  vadu a potvrdí GP bez zbytečného 

prodlení, popřípadě ve lhůtě dojednané s ověřovatelem. 

 7 Závěr 

Hlavním úkolem této bakalářské práce bylo zaměřit a vyhotovit GP pro vyznačení 

budovy v  k.ú. Černovír. Základním podkladem byl výměnný formát VFK , který byl 

zaslán z Katastrálního pracoviště Olomouc, pod který spadá obec Černovír. Zaměření 

podrobných bodů bylo provedeno v třetí třídě přesnosti. Výpočetní a grafická část 

geometrického plánu byla vyhotovena podle platných předpisů v softwaru Geus a 

AutoCAD 2010.  

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

Katastrální zákon . 
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

VŠB – TU OSTRAVA – Hornicko – geologická fakulta 

Příloha č. 2c 

Název přílohy : Výpočtové práce 

Datum : 25.3.2013 

Jméno a příjmení : Jindřich Cendelín 

 
Seznam souřadnic  ( S – JTSK ) 

Číslo bodu                    Souřadnice obrazu                                               
                                         Y                    X      Kód  kv.                                             
 
0230 0458 1864   547559.45    1118584.82    6 
0230 0458 1980   547622.43    1118642.42    6 
0230 0780 0001   547619.99    1118633.37    3   
0230 0780 0002   547630.21    1118634.75    3   
0230 0780 0004   547618.37    1118645.75    3   
 ==   1   Polární metoda    =================================================================== 
             ČÍSLO BODU                 DÉLKA      VÝŠ.CÍL        VOD.ÚHEL                ZENIT            DOM. P.KOL 
  1:    230   0458   1864            17.96       0                         1.4470              99.1875 
  2:    230   0458   1980            71.13       0                    248.7100            100.3040 
  3:    230   0780   0004            69.84       0                    244.1885            100.2935 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
  Odchylky transf.:                      Vy =          Vx =                Sxy = 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
     1:    230   0458   1864                  -0.00          -0.00                  0.00       do         Mxy        ANO 
     2:    230   0458   1980                  -0.02           0.03                  0.03       do         Mxy        ANO 
     3:    230   0780   0004                   0.03          -0.03                  0.03       do         Mxy        ANO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
  Střední chyba transformace  :      0.04 
 ST:    230   0458   4001         547563.55        1118602.33 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
 Příloha 13.6 (15.4)               Orientace:               Rozdíl délek:        Mezní: 
  1:    230   0458   1864          213.1952                        0.02                0.10     
  2:    230   0458   1980          213.2342                        0.10                0.15     
  3:    230   0780   0004          213.1659                        0.09                0.15     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
 Výsledná orientace :  213.1998 
 Stř.chyba orientace =   0.0340                        Mez.stř.chyba =   0.0800 
  Zavedené zkreslení délek:   1.000000000000 
  
 ==   1   Polární metoda    =================================================================== 
       ČÍSLO BODU                       DÉLKA      VÝŠ.CÍL        VOD.ÚHEL                ZENIT            DOM. P.KOL 
  1:    230   0780   0001            27.22       0                       72.4325              99.2225 
  2:    230   0780   0002            24.96       0                       97.2920              99.1640 
  3:    230   0458   1980            34.47       0                       85.0200            101.2130 
  4:    230   0458   4001            70.78       0                         0.0010             100.3970 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
  Odchylky transf.:                      Vy =          Vx =                Sxy = 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   1:   230   0780   0001                     -0.02          -0.02                 0.02        do        Mxy        ANO 
   2:   230   0780   0002                      0.05          -0.05                 0.05        do        Mxy        ANO 
   3:   230   0458   1980                     -0.04           0.06                 0.05        do        Mxy        ANO 
   4:   230   0458   4001                      0.01           0.01                  0.01       do        Mxy        ANO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
  Střední chyba transformace  :      0.05 
 ST:   230   0458   4002          547634.01         1118609.99 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 Příloha 13.6 (15.4)               Orientace:               Rozdíl délek:        Mezní: 
  1:   230   0780   0001           293.1704                        0.04                0.11     
  2:   230   0780   0002           293.0058                        0.08                0.11     
  3:   230   0458   1980           293.1398                       -0.03                0.12     
  4:   230   0458   4001           293.1020                        0.10                0.15     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Výsledná orientace :  293.1068 
 Stř.chyba orientace =   0.0436     Mez.stř.chyba =   0.0800 
  Zavedené zkreslení délek:   1.000000000000 
 -- PODROBNÉ BODY-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      230   0458   0001                  17.09     0                  306.6070          
                                       547634.09       1118592.91           
      230   0458   0002                  11.10     0                  319.2035          
                                       547631.88       1118599.10           
      230   0458   0003                  13.67     0                  336.1922          
                                       547627.94       1118597.75           
      230   0458   0004                  10.49     0                  361.5810          
                                       547626.07       1118603.14           
      230   0458   0005                  43.09     0                  379.6095          
                                       547594.82       1118592.09        
    
  ==  0   Ortogonální metoda   ================================================================ 
      ČÍSLO BODU                         STANIČENÍ       KOLMICE 
   1:   230   0458   0004                  0.00                 0.00 
   2:   230   0458   0005              -33.14                 0.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Odch   =       0.01   Mezní =       0.34 
-- PODROBNÉ BODY------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
      230   0458   0006                 -33.14                12.31 
                                  547598.93          1118580.48              3    
  
 ==  9   Kontrolní oměrné   ================================================================ 
                                                                                    VYPOČTENÁ           MĚŘENÁ             ODCH               MEZNÍ 
   230   0458   0001  -   230   0458   0002                     6.58                     6.60                   -0.02                 0.28 
   230   0458   0002  -   230   0458   0003                     4.16                     4.14                    0.02                 0.26 
   230   0458   0003  -   230   0458   0004                     5.71                     5.72                   -0.01                 0.27 
   230   0458   0004  -   230   0458   0005                   33.15                  33.18                   -0.03                 0.34 
   230   0458   0005  -   230   0458   0006                   12.31                  12.33                   -0.02                 0.30 
   230   0458   0006  -   230   0458   0001                   37.29                  37.32                   -0.03                 0.34 
   230   0780   0002  -   230   0780   0001                   10.31                  10.25                    0.06                 0.29 
   230   0780   0001  -   230   0780   0004                   12.49                  12.50                   -0.01                 0.30 
   230   0780   0004  -   230   0458   1980                      5.25                    5.23                    0.02                 0.27 
   230   0780   0002  -   230   0780   0003                    12.38                  12.40                  -0.02                 0.30 
   230   0780   0003  -   230   0780   0004                    10.37                  10.40                  -0.03                 0.29 
   230   0458   1813  -   230   0458   1864                    16.29                  16.30                  -0.01                 0.31 
   230   0458   1864  -   230   0458   1869                    11.50                  11.50                    0.00                0.30 
==  95  Výměry   ========================================================================== 
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  ---- Díl:  1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
přesnost YX na [cm]     
    230   0458   1867                                           547575.58            1118585.83         [6] 
    230   0457   2509                          15.66       547560.08            1118588.06         [3] 
    230   0458   1864                            3.30       547559.45             1118584.82        [6] 
    230   0458   1813                          16.29       547557.52             1118568.64        [6] 
    230   0458   1796                            2.97       547557.18             1118565.69        [6] 
    230   0458   1792                            3.06       547554.16             1118565.18        [6] 
    230   0458   1783                            7.30       547546.93             1118564.18        [6] 
    230   0458   1766                            3.92       547547.31             1118560.28        [6] 
    230   0458   1763                            4.36       547542.98             1118559.73        [6] 
    230   0458   1786                            4.63       547542.58             1118564.34        [6] 
    230   0458   1803                            3.14       547542.95             1118567.46        [6] 
    230   0458   1810                          15.31       547527.67             1118568.38        [6] 
    230   0458   1713                          26.64       547537.25             1118543.52        [6] 
    230   0458   1702                            3.17       547538.39             1118540.56        [6] 
    230   0457   2492                          20.40       547545.72             1118521.52        [3] 
    230   0457   2504                          44.66       547557.08             1118478.33        [3] 
    230   0457   2510                          89.61       547561.55             1118388.83        [3] 
    230   0457   2529                          79.99       547582.53             1118311.64        [3] 
    230   0457   2553                          57.28       547609.94             1118261.34        [3] 
    230   0457   2597                          82.65       547652.23             1118190.33        [3] 
    230   0457   2628                          82.66       547669.74             1118109.55        [3] 
    230   0457   2651                          41.42       547684.66             1118070.91        [3] 
    230   0457   2771                        144.40       547821.90            1118115.82         [3] 
    230   0457   2773                             3.20      547822.91             1118112.78        [3] 
    230   0457   2781                             5.96      547828.58             1118114.62        [3] 
    230   0457   2766                           41.44      547817.74             1118154.62        [3] 
    230   0457   2757                             8.99      547809.12             1118152.06        [3] 
    230   0457   2733                           87.81      547783.88             1118236.16        [3] 
    230   0458   1186                             7.18      547782.64             1118243.23        [6] 
    230   0458   1193                           28.95      547810.45             1118251.29        [6] 
    230   0457   2743                           77.80      547793.31             1118327.18        [3] 
    230   0457   2713                         130.07      547763.24             1118453.73        [3] 
    230   0458   1412                           72.95       547710.87            1118402.94        [4] 
    230   0457   2668                           27.59       547700.66            1118428.57        [3] 
    230   0457   2650                           43.48       547684.26            1118468.84        [3] 
    230   0457   2624                           50.75       547666.81            1118516.50        [3] 
    230   0457   2607                           28.03       547657.58            1118542.97        [3] 
    230   0458   1762                           17.81       547651.51            1118559.71        [6] 
    230   0458   1851                           60.24       547708.41            1118579.49        [6] 
    230   0458   1950                           60.74       547672.84            1118628.73        [6] 
    230   0458   1928                           28.77       547650.09            1118611.12        [6] 
    230   0458   1910                           20.82       547630.19            1118604.99        [6] 
    230   0458   1901                           16.40       547614.71            1118599.56        [6] 
    230   0458   1898                             2.80       547612.07            1118598.63        [6] 
    230   0458   1882                           18.24       547594.86            1118592.59        [6] 
    230   0458   1872                           15.12       547580.59            1118587.59        [6] 
    230   0458   1867                             5.31       547575.58            1118585.83        [6] 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
  Označení parcely (dílu) : 631/2      plocha:                                 84182.9244  m 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
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