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ANOTACE 
Úkolem této bakalářské práce bylo zaměřit a vyhotovit geometrický plán pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Sviadnov. 

 

Klíčová slova: geodézie, geometrický plán, katastr nemovitostí 

 

SUMMARY 
The goal of this work was focus and prepare a survey sketch for the designation of 

the building in the cadastral district Sviadnov. 
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Seznam použitých zkratek 
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka 

DKM – digitální katastrální mapa 

GNSS – globální navigační družicový systém (Global Navigation Satellite System) 

GP – geometrický plán 

KK – kód kvality 

SGI – soubor geodetických informací 

SPI – soubor popisných informací 

VFK – výměnný formát katastru 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 
V mé bakalářské práci se zabývám měřením a vyhotovením geometrického plánu 

pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí. Tato budova se nachází v katastrálním 

území Sviadnov a geometrický plán byl vyhotoven na vlastníkovu žádost. 
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2 Geometrický plán 
Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností a vyhotovuje se, pokud na 

části pozemku dojde ke změně, kterou je třeba zapsat a zakreslit v katastru nemovitostí. 

Zároveň je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a je nedílnou součástí všech 

listin (kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouva…), 

podle nichž má nastat změna v souboru popisných informací (SPI) a souboru geodetických 

informací (SGI), je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. 

 

2.1Historie geometrického plánu 
Historie geometrického plánu sahá až do 18. století, kdy byl za císaře Josefa II. 

vydán dne 20. dubna 1785 patent, který se stal podkladem pro první katastrální mapování v 

našich zemích. Vznikl tak Josefský katastr. 

V prosinci, roku 1817 vydal císař František I. rozkaz o pozemkové dani. Po 

mnohaletých přípravných pracích začal vznikat stabilní katastr.  

Z důvodu osvobození rolníků v roce 1848 vznikaly různé problémy, protože ti 

mohli rozdělovat pozemkovou držbu na své potomky. Pozemky byly špatně přístupné, 

některé dokonce nepřístupné, vznikaly nepravidelné tvary pozemků. Další problém nastal 

při prudkém rozvoji silničních a železničních sítí. To způsobilo, že komunikace 

rozdělovaly pozemky. To vše stabilní katastr vstřebával pouze částečně. Z těchto důvodů 

byl roku 1833 vydán zákoník o Evidenci katastru daně pozemkové, který stanovil, že 

katastrální operát se musí udržovat v souladu se skutečným stavem. Vyznačovat se musely 

pozemkové i stavební parcely. Z této doby pochází princip geometrického plánu, který 

vznikl kvůli jednoznačnému geometrickému, polohovému a rozměrovému určení změny 

údajů ve stabilním katastru. 

Geometrický plán se během více než stovky let vyvíjel a měnil se název i podoba 

plánu. Geometrický plán byl postupně označován jako situační, geometrovský, 

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

(výškopisný), geometrický (oddělovací), případně i méně používanými názvy. Používání 

pojmu geometrický plán se ustálilo se vznikem evidence nemovitostí v roce 1964. Velmi 

se měnila i vzhledová podoba plánu. Vše se vyhotovovalo ručně, tuší v dokonalém 

provedení. Plány se vyhotovovaly barevně. 
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2.2 Typy geometrických plánů 
Geometrické plány se vyhotovují pro následující úkony: 

• změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, pokud 

nelze její průběh ztotožnit s průběhem parcely zobrazené v katastrální mapě, 

• rozdělení pozemku, 

• změnu hranice pozemku, 

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

• určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky 

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

• doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

• opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

• upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

• průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

• vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku [1]. 

 

2.3 Podklady pro vyhotovení GP 
Závazným podkladem pro vyhotovení jsou údaje ze souboru geodetických 

informací (SGI) a souboru popisných informací (SPI). 

• Mapa bývalého pozemkového katastru s příslušnými údaji z veřejných knih a 

operátů dřívějších pozemkových evidencí, 

• údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a 

bodech podrobného polohového bodového pole, 

• záznamy podrobného měření změn (ZPMZ), 

• údaje o bonitované půdně ekologické jednotce (BPEJ) ve formě počítačového 

souboru nebo kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ. 

 

Nově vyhotovený ZPMZ je podkladem pro: 

• vyhotovení GP, 

• zápis změn údajů evidovaných v SGI a SPI, 

• opravu chyby v katastru katastrálním úřadem[1]. 
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2.3.1 Soubor popisných informací (SPI) 
SPI obsahuje údaje o katastrálním území, údaje o parcele zjednodušené evidence, 

údaje o vodním díle 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, především: 

• výpis z KN, 

• informace o vlastnících a jiných oprávněných, 

• informace o parcelách KN, 

• informace o budovách a seznam budov s popisnými a evidenčními čísly, 

• informace i o vodních dílech, 

• informace o jednotkách [1]. 

 

2.3.2 Soubor geodetických informací (SGI) 
SGI zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její 

číselné vyjádření. Katastrální mapa je závazné státní mapové dílo velkého měřítka. 

Obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. 

 

Body polohového bodového pole – obsahuje trvale stabilizované a trvale 

signalizované body i přidružené body. 

Polohopis – obsahuje zobrazení hranic katastrálního území, hranic územních 

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

nemovitostí a další prvky polohopisu. 

 

Popis – uvnitř mapového rámu se nacházejí 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 (mimorámové údaje) 

obsahují název, označení mapového listu, údaje o souřadnicovém systému, měřítko, 

označení sousedních mapových listů, údaje o vzniku mapy, tirážní údaje a okrajové 

náčrtky. 
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3 Záznam podrobného měření změn (ZPMZ) 
Záznam podrobného měření změn, je jedním z podkladů pro vyhotovení GP. 

ZPMZ má následující náležitosti: 

• popisové pole, 

• náčrt, 

• zápisník, 

• protokol o výpočtech, 

• záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

• návrh zobrazení změny [1]. 

 

3.1 Popisové pole 
Věcné a formální náležitosti jsou dány tiskopisem. Obsahuje název: ,,Záznam 

podrobného měření změn. 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. Dále se uvede 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, polohopis, způsob označení 

lomových bodů hranic, parcelní čísla, popisné či evidenční čísla a další. 

Má formální náležitosti grafického znázornění GP a vyhotovuje se ve vhodném 

měřítku na A4. Na okraji se vykreslí detail náčrtu s vyznačením vzájemné souvislosti 

písmenem velké abecedy [1]. 
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3.3 Zápisník 
Zápisník obsahuje: 

• čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a 

nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

• změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a 

identických bodů, 

• další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů. 

• Zápisník, který obsahuje naměřené údaje, může být nahrazen v případě 

použití technologie GNSS výstupem výpočetního protokolu 

ze zpracovatelského programu [1]. 

 

3.4 Protokol o výpočtech 
Podle povahy změny obsahuje: 

• 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, porovnání dosažených 

výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

• vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

• výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

• výpočet číselně určených výměr, 

• seznam souřadnic nově určených bodů, 

• datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 

 
Seznam souřadnic obsahuje: 

• úplné číslo bodu, 

• souřadnice obrazu v pořadí Y, X,  

• souřadnice polohy v pořadí Y, X, 

• kód kvality u bodů v S-JTSK, 

• případnou poznámku, 

• údaje o rušených bodech (tvoří samostatnou část) [1]. 
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3.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel 
Obsahuje: 

• číslo GP nebo ZPMZ, 

• sestavení výměr parcel, dílů, 

• podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu 

dřívější pozemkové evidence, 

• datum, jméno a příjmení, podpis osoby, která výměry vypočetla [1]. 

 

3.6 Návrh zobrazení změny 
Přizpůsobením mapy změně se použije pokud: 

• změna nenavazuje na dosavadní hranice parcel, 

• bod na dosavadní hranici je v KN evidován s kódem kvality 3, 

• dosavadní geometrické a polohové určení lze zpřesnit. 

 

Přizpůsobení změny mapě se použije pokud: 

• se nejedná o katastrální mapu v S-JTSK, 

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

s kódem kvality jiným než 3 [1]. 

 

               Tab. č. 1: Kódy kvality 

Kód kvality Základní střední 

souřadnicová chyba mxy 

3 0,14 m 

4 0,16 m 

5 0,20 m 
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4 Výměra parcely 
Výměra změněné parcely nebo dílu se určí dvěma nezávislými výpočty.  

Po ukončení výpočtu se porovnají celkové výměry dosavadního a nového stavu. 

Rozdíl obou hodnot se musí rovnat nule nebo se musí shodovat s vykazovanou opravou 

výměry nebo změnou. 

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

nesmí být však větší než mezní odchylka. 

5 Obsah a náležitosti GP 
Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. 

GP obsahuje:  

• popisové pole, 

• grafické znázornění, 

• výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN, 

• seznam souřadnic, 

• výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu [1]. 

 

5.1 Popisové pole 
Popisové pole se nachází vždy v dolní části základního formátu GP a u větších 

formátů v pravém spodním rohu. V popisovém poli se uvede účel GP, číslo GP, jméno, 

příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní jméno a adresa sídla 

podnikání podnikatele, název okresu, obce a katastrálního území, způsob označení nových 

hranic, údaj o ověření a potvrzení. 
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Obr. č. 1: Vzor popisového pole 

 

5.2 Grafické znázornění 
Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy. Vyhotovuje se černě a ve vhodném měřítku, které zaručí zřetelnost 

kresby a čitelnost popisů. Použijí se platné mapové značky, které jsou dány.  

 

 
 

Obr. č. 2:Ukázka grafického znázornění 
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5.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 
Obsahuje údaje stanovené tiskopisem úřadu.  

V dosavadním stavu se uvedou údaje o druhu a způsobu využití pozemku, typu 

stavby a jejího způsobu využití v novém stavu podle skutečnosti v terénu. V porovnání se 

stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným parcelám přiřadí údaje o 

parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a další. 

U parcel zjednodušené evidence se uvede společně nebo, je-li to potřeba, jednotlivě 

u parcelního čísla původ těchto parcel, nebo název původního katastrálního území. 

 

 
Obr. č. 3: Vzor výkazu dosavadního a nového stavu 

 

5.4 Seznam souřadnic 
Obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice kontrolních bodů. V seznamu 

souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice, které jsou v pořadí Y a X a kód kvality. 

Jsou-li souřadnice určeny v jiném souřadnicovém systému než v S-JTSK, uvádějí se 

v místním systému.  

Seznam se umístí na vhodné místo GP poblíž grafického znázornění nebo může 

tvořit samostatnou část GP. 
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Obr. č. 4: Vzor seznamu souřadnic 

 

5.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 
Bonitovaná půdně ekologická jednotka je základní mapovací a oceňovací jednotka 

zemědělských půd. Vyjádřena je pětimístným číselným kódem. Výkaz údajů o BPEJ 

obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, popřípadě 

podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušejícího k tomuto 

kódu. Vyhotovuje se v územích, kde katastr tyto údaje eviduje. 

 

Pětimístný číselný kód: 

první číslice – příslušnost ke klimatickému regionu, 

druhá a třetí číslice – hlavní půdní jednotka, 

čtvrtá číslice – kombinace svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám, 

pátá číslice – kombinace hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti. 

 

 
Obr. č. 5: Vzor výkazu údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 
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5.6 Ověření 
Ověřovatel vyznačí předepsaným způsobem ověření v popisovém poli GP. Ověření 

je na všech stejnopisech stejné. Pod otisk razítka ověřovatele se připojuje podpis, datum a 

číslo evidence ověřovaných výsledků. 

 

5.7 Potvrzení GP katastrálním úřadem 
O potvrzení požádá písemně ověřovatel katastrální úřad. Ten musí před potvrzením 

geometrický plán zkontrolovat. Nebyla-li v něm nalezena chyba při přezkoumání, 

katastrální úřad jej může potvrdit.  Pokud byla chyba nalezena, katastrální úřad plán 

nepotvrdí a GP se ZPMZ vrátí ověřovateli s písemným odůvodněním. 

 

5.8 Dokumentace GP 
Katastrální úřad založí stejnopis geometrického plánu a záznam podrobného měření 

změn do měřické dokumentace. 

 

5.9 Vyhotovení a ověření kopie stejnopisu GP 
Ověřenou kopii stejnopisu geometrického plánu založeného podle dokumentace GP 

vyhotoví katastrální úřad na požádání vyhotoviteli geometrického plánu. Označí ji slovem 

„Kopie“ a opatří doložkou „Kopie souhlasí se stejnopisem geometrického plánu založeným 

u katastrálního úřadu.“, otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem, datem 

vyhotovení, jménem, popřípadě jmény, příjmením a podpisem zaměstnance pověřeného 

ověřováním kopií geometrických plánů. 

Ostatním žadatelům vyhotoví katastrální úřad kopii stejnopisu geometrického plánu 

jen v případě, že geometrický plán je již součástí listiny, podle níž byl proveden zápis do 

katastru. 
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6 Vlastní vyhotovení GP 
Obec Sviadnov se nachází na území okresu Frýdek-Místek a náleží pod 

Moravskoslezský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Frýdek-Místek. 

Obec se rozkládá asi tři kilometry západně od Frýdku-Místku a leží v průměrné výšce 277 

metrů nad mořem. Jeho celková katastrální plocha je 475 ha. Z celkové plochy zabírá orná 

půda pouze 35% a lesy pouze kolem jedné desetiny. 

Mapovým podkladem pro toto katastrálním území byla digitální katastrální      

mapa (DKM). 

 

6.1 Podklady pro vyhotovení 
Pro geometrický plán bylo nezbytné získat podklady z katastrálního pracoviště ve 

Frýdku-Místku. Katastrální úřad zaslal nové číslo ZPMZ (1146), položku měření  

1948/2010 a také přidělil nové poddělení parcely 5025/80. Dále zaslal podklady ve 

výměnném formátu (VFK). 

Geometrickým základem byly jednoznačně identifikovatelné body v terénu, 

jejichž souřadnice byly určeny v S-JTSK s přesností kódu kvality 3, jehož základní střední 

souřadnicová chyba mxy= 0,14 m. 

Kartografickým základem bylo Křovákovo dvojité konformní zobrazení v obecné 

poloze. 

 

6.2 Rekognoskace terénu 
V dané lokalitě bylo na začátek nutné provést rekognoskaci terénu, při níž bylo 

zjištěno, že z pomocného bodu 4001 šlo vidět pouze na některé nové body zaměřovaného 

objektu. Z toho důvodu bylo zřízeno druhé pomocné stanovisko 4002, které nám zaručilo 

viditelnost na všechny potřebné nové podrobné body. 
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6.3 Použité přístroje 

 
Obr. č.6:LeicaTCR 1201 

6.3.1 Parametry 
Střední chyba měření úhlů: 1" (0,3 mgon) 

Střední chyba měření délek: 1 mm + 1,5 ppm 

Přesnost měření délek bez hranolu: 2 mm + 2 ppm 

 

6.4 Výpočetní práce 
Veškeré naměřené hodnoty byly vypracovány v programu Geus jak výpočetně, tak 

graficky. 

Program Geus umožňuje základní výpočty pro zpracování geometrických plánů 

(ortogonální a polární metoda včetně volného stanoviska, protínání ze směrů, délek a zpět, 

kontrolní oměrné, výměry, konstrukční oměrné, spuštění kolmice z bodu k přímce...). 

Výpočty jsou zaznamenávány do výpočetního protokolu, který umožňuje kontrolu 

mezních odchylek pro katastr.   

Výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu upravovat. Veškeré body, které jsou 

vypočteny, se ihned zaznamenávají i do grafické části programu, do které se lze přepnout v 

libovolném místě programu. 

Zároveň umožňuje tvorbu výkresu, obsahuje všechny značky pro tvorbu katastrální 

mapy a téměř všechny značky, podle mapového klíče původní ČSN. Geus je vhodný 

vytváření map ve formátu VKM. 
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6.4.1 Seznam souřadnic S-JTSK 
Souřadnice následujících bodů jsou již dány. 

 

Tab. č. 2: Seznam souřadnic 
                          Seznam souřadnic (S-JTSK) 
 Číslo bodu      Souřadnice obrazu             
Y          X    Kódkv. 
 1020 0919 0005   469547.53  1117481.39  3 
 1020 0919 0008   469578.64  1117496.77  3 
 1020 0919 0009   469615.77  1117502.88  3 
 1020 0919 0010   469611.91  1117526.34  3 
 1020 0919 0019   469574.79  1117520.24  3 
 1020 0919 0024   469547.62  1117489.46  3 
 1020 0919 0025   469530.49  1117474.48  3 
 1020 1059 0006   469592.28  1117529.13  3 
 1020 1059 0007   469581.61  1117527.39  3 
 1020 1059 0008   469579.93  1117537.62  3 

 
 

6.4.2 Polární metoda 
Kombinovaným protínáním z úhlů a délek se získaly souřadnice volného 

stanoviska 4001. Protínalo se na známé body 919-5, 919-19 a 919-9. Poté se zaměřil 

kontrolní rajón druhého volného stanoviska 4002, ze kterého se potom zaměřilo na další 

známé body 919-9, 919-10 a 1059-7. Jakmile byly známy souřadnice obou pomocných 

stanovisek, mohly se zaměřovat podrobné body  1146-01, 1146-02, 1146-03, 1146-04, 

1146-05, 1146-06, 1146-0, 1146-08, 1146-09 a 1146-10. V programu Geus se pak pro 

výpočet použila polární metoda. 

 

 

Tab. č.3: Polární metoda 
 
== 1   Polární metoda  ==================================================== 
       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 
  1: 1020 0919 0005     35.82  2           0.0010 100.0000 
  2: 1020 0919 0019     35.13  2          93.1033 100.0000 
  3: 1020 0919 0009     36.73  2         178.0105 100.0000 
 --------------------------------------------------------------------------- 
  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =      Up = 
 --------------------------------------------------------------------------- 
1:   1020 0919 0005     -0.00      0.01      0.01  do 1x Uxy    ANO 
2:   1020 0919 0019     -0.01     -0.01      0.01  do 1x Uxy    ANO 
   3:   1020 0919 0009      0.01      0.00      0.01  do 1x Uxy    ANO 
 --------------------------------------------------------------------------- 
  Třída přesn.(kód kvality):3     Mezníodch. = 0.14 
 ST:  1020 1146 4001    469583.09    1117486.05 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní: 
1:  1020 0919 0005    291.7017        0.04      0.12 
2:  1020 0919 0019    291.7405        0.05      0.12 
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3:  1020 0919 0009    291.7173        0.03      0.12 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Výsledná orientace :  291.7197 
Stř.chyba orientace =   0.0192     Mez.stř.chyba =   0.0800 
  Zavedené zkreslení délek:   1.000000000000 
 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 
     1020 1146 4002     42.86  2         154.5391 100.0000 
                   469611.56   1117518.08 
     1020 1146 0001     16.32  2         112.5973 100.0000 
     469584.18   1117502.33   
     1020 1146 0002     23.77  2         151.0105 100.0000  
     469597.85   1117504.66  
     1020 1146 0010     32.09  2         105.1093 100.0000 
     469581.47   1117518.10  
 
 
== 1   Polární metoda  ==================================================== 
       ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 
 ST: 1020 1146 4002  
  1: 1020 1146 4001     42.87  2           0.0000 100.0000 
  2: 1020 0919 0009     15.78  2         336.5248 100.0000 
  3: 1020 0919 0010      8.26  2         156.6167 100.0000 
  4: 1020 1059 0007     31.41  2          72.9451 100.0000 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní: 
1:  1020 1146 4001    246.2588       -0.01      0.13     
2:  1020 0919 0009    246.2836       -0.00      0.10     
3:  1020 0919 0010    246.0720        0.00      0.08 
4:  1020 1059 0007    246.2311       -0.05      0.12     
 --------------------------------------------------------------------------- 
 Výsledná orientace :  246.2382 
Stř.chyba orientace =   0.0467     Mez.stř.chyba =   0.0800 
  Zavedené zkreslení délek:   1.000000000000 
 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 
     1020 1146 0003     16.35  2          26.0975 100.0000 
     469596.73   1117511.21   
     1020 1146 0004     19.44  2          28.8266 100.0000  
     469593.59   1117510.67  
     1020 1146 0005     19.38  2          29.7210 100.0000 
     469593.55   1117510.95   
     1020 1146 0006     19.77  2          29.9875 100.0000 
     469593.15   1117510.88   
     1020 1146 0007     19.83  2          29.1099 100.0000 
     469593.20   1117510.60   
     1020 1146 0008     23.95  2          31.5202 100.0000 
     469589.06   1117509.90   
     1020 1146 0009     24.09  2          56.4462 100.0000 
     469587.50   1117519.11 
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6.4.3 Kontrolní oměrné 
Budova bylo pro kontrolu oměřena pásmem. Naměřené délky byly porovnány 

s délkami spočtenými ze souřadnic v programu Geus. Kontrolní oměrné se měřily i u 

identických bodů. 

 

Tab. č. 4: Kontrolní oměrné 
== 9 Kontrolní oměrné ====================================================== 
VYPOČTENÁ    MĚŘENÁ     ODCH      MEZNÍ 
   1020 1146 0001  -  1020 1146 0002     13.87     13.90     -0.03     0.30 
   1020 1146 0002  -  1020 1146 0003      6.64      6.65     -0.01     0.28 
   1020 1146 0003  -  1020 1146 0004      3.18      3.20     -0.02     0.26 
   1020 1146 0004  -  1020 1146 0005      0.28      0.30     -0.02     0.24 
   1020 1146 0005  -  1020 1146 0006      0.40      0.40      0.00     0.24 
   1020 1146 0006  -  1020 1146 0007      0.28      0.30     -0.02     0.24 
   1020 1146 0007  -  1020 1146 0008      4.20      4.20     -0.00     0.27 
   1020 1146 0008  -  1020 1146 0009      9.34      9.35     -0.01     0.29 
   1020 1146 0009  -  1020 1146 0010      6.11      6.10      0.01     0.27 
   1020 1146 0010  -  1020 1146 0001     16.00     16.00      0.00     0.31 
   1020 0919 0005  -  1020 0919 0025     18.39     18.45     -0.06     0.31 
   1020 0919 0005  -  1020 0919 0024      8.07      8.10     -0.03     0.28 
   1020 0919 0009  -  1020 0919 0008     37.63     37.65     -0.02     0.34 
   1020 0919 0009  -  1020 0919 0010     23.78     23.80     -0.02     0.32 
   1020 0919 0010  -  1020 0919 0019     37.62     37.65     -0.03     0.34 
   1020 0919 0019  -  1020 1059 0007      9.88      9.90     -0.02     0.29 
   1020 1059 0007  -  1020 1059 0006     10.81     10.80      0.01     0.29 
   1020 1059 0007  -  1020 1059 0008     10.37     10.40     -0.03     0.29 

 

6.4.4 Výměry 
Bylo nutné vypočíst nové výměry parcel 5025/80 a 5025/41. Výpočet se opět pro-

váděl v programu Geus, kde se výměry určovaly metodou výpočtu ze souřadnic S-JTSK 

lomových bodů s KK3. Kód kvality výpočtu výměry je proto 2. 

 

Tab. č. 5:Výpočet výměr 
== 95 Výměry ================================================ 
 ------------------------------------------------------------- 
 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 
   1020 1146 0002                469597.85    1117504.66    3 
   1020 1146 0001       13.87    469584.18    1117502.33    3 
   1020 1146 0010       16.00    469581.47    1117518.10    3 
   1020 1146 0009        6.11    469587.50    1117519.11    3 
   1020 1146 0008        9.34    469589.06    1117509.90    3 
   1020 1146 0007        4.20    469593.20    1117510.60    3 
   1020 1146 0006        0.28    469593.15    1117510.88    3 
   1020 1146 0005        0.40    469593.55    1117510.95    3 
   1020 1146 0004        0.28    469593.59    1117510.67    3 
   1020 1146 0003        3.18    469596.73    1117511.21    3 
   1020 1146 0002        6.64    469597.85    1117504.66    3 
 ------------------------------------------------------------- 
  Označení parcely (dílu) : 5025/80   plocha:     149.29 m2   (kk:3) 
 
 ------------------------------------------------------------- 
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 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 
   1020 0919 0009                469615.77    1117502.88    3 
   1020 0919 0008       37.63    469578.64    1117496.77    3 
   1020 0919 0019       23.78    469574.79    1117520.24    3 
   1020 0919 0010       37.62    469611.91    1117526.34    3 
   1020 0919 0009       23.78    469615.77    1117502.88    3 
 
 odečítaný vnitřní objekt č.1 
   1020 1146 0002                469597.85    1117504.66    3 
   1020 1146 0001       13.87    469584.18    1117502.33    3 
   1020 1146 0010       16.00    469581.47    1117518.10    3 
   1020 1146 0009        6.11    469587.50    1117519.11    3 
   1020 1146 0008        9.34    469589.06    1117509.90    3 
   1020 1146 0007        4.20    469593.20    1117510.60    3 
   1020 1146 0006        0.28    469593.15    1117510.88    3 
   1020 1146 0005        0.40    469593.55    1117510.95    3 
   1020 1146 0004        0.28    469593.59    1117510.67    3 
   1020 1146 0003        3.18    469596.73    1117511.21    3 
   1020 1146 0002        6.64    469597.85    1117504.66    3 
 plocha vnitřního objektu:     149.29 m2 
 ------------------------------------------------------------- 
  Označení parcely (dílu) : 5025/41   plocha:     745.38 m2   (kk:3) 

 

 

6.4.5 Ověření identických bodů 
Porovnáváme přímé spojnice mezi identickými body. Mezi souřadnici určenou 

naším měřením a souřadnicí prvotně určenou. Všechny body se nám do odchylky vešly. 

 

Tab. č. 6:Ověření identických bodů 
== Ověření identických bodů dle přílohy 15 ================================= 
  Pro porovnání odchylek byly použity hodnoty pro kód kvality: [3] 
  Viz KatV ve znění č.164/2009 bod 15 přílohy 
VYPOČTENÁ    MĚŘENÁ     ODCH     MEZNÍ 
  1020 0919 0005 -  1020 0919 0009     71.54     71.47      0.07     0.36 
  1020 0919 0005 -  1020 0919 0010     78.52     78.34      0.18     0.36 
  1020 0919 0005 -  1020 1059 0007     57.25     57.20      0.05     0.35 
  1020 0919 0005 -  1020 0919 0019     47.46     47.39      0.07     0.35 
  1020 0919 0009 -  1020 0919 0010     23.78     23.79     -0.01     0.32 
  1020 0919 0009 -  1020 1059 0007     42.04     42.08     -0.04     0.34 
  1020 0919 0009 -  1020 0919 0019     44.51     44.35      0.16     0.35 
  1020 0919 0010 -  1020 1059 0007     30.32     30.33     -0.01     0.33 
  1020 0919 0010 -  1020 0919 0019     37.62     37.44      0.18     0.34 
  1020 1059 0007 -  1020 0919 0019      9.88      9.77      0.11     0.29 
 .............................................................................. 
  Test dle KatV ve znění č.164/2009 body přílohy 13(15): 
  do Md:9  přes Md do Ud:1  >>> % délek do Md:  90 
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6.4.6 Seznam souřadnic nových bodů 
Zde je seznam nových bodů, který byl vypočten v programu Geus. 

 

Tab. č. 7:Seznam souřadnic nových bodů 
                          Seznam souřadnic (S-JTSK) 
 Číslo bodu      Souřadnice obrazu              Souřadnice polohy      Poznámka 
Y          X    Kódkv.        Y        X    Kódkv. 
 
 1020 1146 0001   469584.18  1117502.33       469584.18  1117502.33  3                       
 1020 1146 0002   469597.85  1117504.66       469597.85  1117504.66  3                        
 1020 1146 0003   469596.73  1117511.21       469596.73  1117511.21  3                       
 1020 1146 0004   469593.59  1117510.67       469593.59  1117510.67  3                       
 1020 1146 0005   469593.55  1117510.95       469593.55  1117510.95  3                       
 1020 1146 0006   469593.15  1117510.88       469593.15  1117510.88  3                       
 1020 1146 0007   469593.20  1117510.60       469593.20  1117510.60  3                       
 1020 1146 0008   469589.06  1117509.90       469589.06  1117509.90  3                       
 1020 1146 0009   469587.50  1117519.11       469587.50  1117519.11  3                       
 1020 1146 0010   469581.47  1117518.10       469581.47  1117518.10  3                       
 1020 1146 4001                               469583.09  1117486.05                             
 1020 1146 4002                               469611.56  1117518.08                           
 

 

6.5 Ověření 
Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli GP, a to na 

všech stejnopisech. Podpis, datum, číslo evidence ověřovaných výsledků, to vše se 

připojuje pod otisk razítka ověřovatele. 

 

6.6 Potvrzení GP katastrálním úřadem 
O potvrzení požádá písemně ověřovatel katastrální úřad. Ten musí před potvrzením 

geometrický plán zkontrolovat. Nebyla-li v něm nalezena chyba při přezkoumání, 

katastrální úřad jej může potvrdit.  Pokud byla chyba nalezena, katastrální úřad plán 

nepotvrdí a GP se ZPMZ vrátí ověřovateli s písemným odůvodněním. 
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7 Závěr 
Cílem této práce bylo zaměřit a vyhotovit geometrický plán pro vyznačení budovy 

v katastrálním území Sviadnov. Měření a vyhotovení geometrického plánu bylo provedeno 

podle platných předpisů. Geometrický plán má veškeré předepsané náležitosti a splňuje 

vyhlášku č. 26/2007 Sb. 

 
 

 

  



Lenka Hrdinová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

28 
2011 

8 Použitá literatura 
[1] Vyhláška č. 26/2007 Sb. 

[2] http://www.nedomareznik.cz/gp.htm 

[3] http://krovak.webpark.cz/katastr/historie_gp.pdf 

[4] http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Sviadnov-569631 

[5] http://www.topocadvest.bizoo.ro/vanzare/923230/img/Statie-totala-Leica-

TCR-1201-R1000#1 

[6] http://www.geotech.sk/downloads/Totalne-stanice/TPS1200+-technicke-

parametre.pdf 

[7] http://www.geus.cz/geuszaklpop.htm 

 

  



Lenka Hrdinová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

29 
2011 

9 Seznam obrázků 
Obr. č. 1: Vzor popisového pole 

Obr. č. 2: Vzor grafického znázornění 

Obr. č. 3: Vzor výkazu dosavadního a nového stavu 

Obr. č. 4: Vzor seznamu souřadnic 

Obr. č. 5: Vzor výkazu údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Obr. č. 6: Leica TCR 1201 

  



Lenka Hrdinová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

30 
2011 

10 Seznam tabulek 
Tab. č. 1: Kódy kvality 

Tab. č. 2: Seznam souřadnic 

Tab. č. 3: Polární metoda 

Tab. č. 4: Kontrolní oměrné 

Tab. č. 5: Výpočet výměr 

Tab. č. 6: Ověření identických bodů 

Tab. č. 7: Seznam souřadnic nových bodů 

 

  



Lenka Hrdinová: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

31 
2011 

11Seznam příloh 
Příloha č. 1: Geometrický plán  

Příloha č. 2: Záznam podrobného měření změn 

Příloha č. 3: CD 


	1 Úvod
	2 Geometrický plán
	2.1Historie geometrického plánu
	2.2 Typy geometrických plánů
	2.3 Podklady pro vyhotovení GP
	2.3.1 Soubor popisných informací (SPI)
	2.3.2 Soubor geodetických informací (SGI)


	3 Záznam podrobného měření změn (ZPMZ)
	3.1 Popisové pole
	3.2 Náčrt
	3.3 Zápisník
	3.4 Protokol o výpočtech
	3.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel
	3.6 Návrh zobrazení změny

	4 Výměra parcely
	5 Obsah a náležitosti GP
	5.1 Popisové pole
	5.2 Grafické znázornění
	5.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN
	5.4 Seznam souřadnic
	5.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu
	5.6 Ověření
	5.7 Potvrzení GP katastrálním úřadem
	5.8 Dokumentace GP
	5.9 Vyhotovení a ověření kopie stejnopisu GP

	6 Vlastní vyhotovení GP
	6.1 Podklady pro vyhotovení
	6.2 Rekognoskace terénu
	6.3 Použité přístroje

	/
	6.3.1 Parametry
	6.4 Výpočetní práce
	6.4.1 Seznam souřadnic S-JTSK
	6.4.2 Polární metoda
	6.4.3 Kontrolní oměrné
	6.4.4 Výměry
	6.4.5 Ověření identických bodů
	6.4.6 Seznam souřadnic nových bodů

	6.5 Ověření
	6.6 Potvrzení GP katastrálním úřadem

	7 Závěr
	8 Použitá literatura
	9 Seznam obrázků
	10 Seznam tabulek
	Seznam příloh

