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Anotace 

 

Moje bakalářská práce se zabývá zhotovením geometrického plánu pro změnu obvodu 

budovy v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. 

V práci popisuji postup zeměměřické činnosti od vyhledání podkladu na Katastrálním 

pracovišti, zaměření změny v terénu, zpracování naměřených dat a vyhotovení geometrického 

plánu. 

GP spolu s příslušnými listinami bude sloužit pro zápis budovy do katastru 

nemovitosti.   

 

Klíčová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí, záznam podrobného měření 

změn, katastrální mapa. 

 

Sumary 

 

My bachelor work deals with creating survey sketch for the change perimeter of the 

building in cadastral district Rožnov pod Radhoštěm. 

In this bachelor work describes the process geodetic activities, selection basic 

documents from Cadastral workplace, measuring changes in the field, data processing and 

creating survey sketch. 

Survey sketch with the relevant documents will be used for registration building to the 

real estate Cadastre. 

 

Keywords: survey sketch, estate cadastre, report detailed measurements of changes, 

cadastral map.  
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Seznam zkratek 

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
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ČUZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM - digitální katastrální mapa 

GNSS - globální družicový navigační systém 

GP - geometrický plán 

KM - katastrální mapa 

KN - katastr nemovitostí 

PB - podrobné body 

PBPP - podrobné body polohového pole 

PPBP - podrobné polohové bodové pole 

SGI  -Soubor geodetických informací 

S-JTSK - systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI - Soubor popisných informací 

TL - triangulační list 

UOZI - úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

ZhB - zhušťovací body 

ZPBP - základní polohové bodové pole 

ZPMZ - záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

V mé bakalářské práci se zabývám zhotovením geometrického plánu pro změnu 

vnějšího obvodu budovy.  

Předmětem měření byla budova, která již byla zaměřené jako rozestavěná. Po 

dokončení stavebních prací došlo ke změně obvodu a z těchto důvodu bylo nutné provést 

zaměření této změny. 

Změnou dotčené pozemky se nachází v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. 

Správu katastru nemovitostí České republiky v tomto k. ú. Provádí Katastrální úřad pro 

Zlínsky kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. 

Měření bylo prováděno pod firmy Versta Rožnov, s.r.o, která zajistila všechny 

potřebné podklady a poskytla veškerou měřicí techniku a programové vybavení pro 

vyhotovení geometrického plánu.   
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2. Historie katastru a geometrického plánu 

Na podnět císaře Josefa II. byl na území Rakousko-Uherska v roce 1785 zřízen 

Josefský katastr. Byl to první katastr, v němž došlo k přímému měření skutečného stavu v 

terénu. Tím došlo ke zpřesnění a zefektivnění určení výměr a to až o 60%. Zdanění obou 

stavů bylo ponecháno z předešlé Čtvrté berné ruly z roku 1757 (Druhý tereziánský katastr 

rustikální) kdy byla zdaněna i dominikální půda. Po velkém odporu šlechtické vrstvy v roce 

1792 vzniká Tereziánsko-Josefský katastr, který převzal výměry z Josefského katastru a 

uděluje šlechtě výhody z ocenění z Tereziánského katastru. 

Císař František Josef I. vydal 23. prosince 1817 patent o pozemkové dani a výměře 

půdy. Podkladem se stalo geodetické zaměření půdy a její přesný soupis. Vznikl Stabilní 

katastr, který byl vytvořen na základě zeměměřické činnosti. Všechny pozemky byly 

zaměřeny zeměměřickou činností, zobrazeny na mapovém díle a byly jim přiděleny parcelní 

čísla. Výměry byly určeny grafickou metodou. Stabilní katastr rychle ztrácel na aktuálnosti, 

protože nebylo zajištěno jeho pravidelné udržování. 

V roce 1874 byl přijatý zákon o pozemkových knihách, které obsahovaly soupis všech 

nemovitostí, povinností a práv které se k nim vážou. Výška daní musela odpovídat 

skutečnému a právnímu stavu. Stabilní katastr dosud používá sáhovou míru, ke které se váže i 

měřítko 1:2880, to vzniklo z jednoho dolnorakouského jitra. Vznik měřítka je znázorněn na 

obrázku 1. Jitro je čtverec o straně 40 sáhů, sáh se skládá z 6 stop, jedna stopa měla rozsah 12 

palců. Po vynásobení 40 sáhů x 6 stop x 12 palců získáváme poměrové číslo měřítka. 
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.  

Obrázek 1 - vznik měřítka 1:2880 

S přechodem ze sáhové míry na metrickou míru je úzce spjata změna měřítek na 

1:1000 a 1:2000, která modernizovala, upřesnila a umožnila podrobnější zobrazení. 

V roce 1927 byl zaveden Československý pozemkový katastr, což byl soubor 

geometrických zobrazení a popis a soupis všech pozemků na území ČSR. Po zániku 

Rakousko-uherské říše neexistovalo jednotné mapové dílo a ani jednotný souřadnicový 

systém. Byl vytvořen souřadnicový systém S-JTSK který vytvořila geodetická kancelář pod 

vedením Ing. Josefa Křováka. Zobrazení bylo konformní, kuželové, v obecné poloze. viz 

obrázek 2. 

 

 Obrázek 2 -  Křovákovo konformní kuželové zobrazení v obecné poloze [5] 
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Pro vyhotovení nového operátu zeměměřiči postupovali podle speciálně vytvořeného 

návodu, který byl nazván Instrukce A. Pro vedení katastru, a tedy i k zhotovování 

geometrických plánů sloužila Instrukce B. [8]  

Vývoj katastru a geometrického plánu byl vždy úzce spjat s politickým zřízením, ať už 

jde o monarchii, republiku nebo socialistické zřízení. Každé období přineslo změny, které 

vyformovaly GP do podoby, v jaké jej známe nyní. Z počátku byl GP vytvářen ručně. Po 

aplikaci výpočetní techniky do praxe se s pomocí speciálního hardwarového a softwarového 

vybavení pořizuje v digitální formě, z níž je vytvořena analogová podoba GP. 

3. Geometrický plán 

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

katastru, je-li potřeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán není 

nutné vyhotovit v případě, kdy jsou do katastrální mapy doplňovány parcely na základě 

upřesnění či rekonstrukce přídělů provedených podle zvláštních právních předpisů. V těchto 

případech budou parcely do katastrální mapy zobrazeny na základě upřesněného přídělového 

plánu. Náležitosti upřesněného přídělového plánu stanoví prováděcí právní předpis. 

Geometrický plán musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá 

platným předpisům, a opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel. 

Kopie geometrického plánu, zřetelně jako kopie označená, může být ověřena osobou s 

úředním oprávněním. [1]
 

 

Geometrický plán vyhotovuje 

Vyhotovit GP mohou pouze osoby odborně způsobilé vykonávat zeměměřické 

činnosti. 
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Geometrický plán ověřuje 

Právem ověřit GP disponuje jen úředně oprávněný zeměměřický inženýr dle [4].  

Úřední oprávnění se udělí fyzické osobě na podkladě její písemné žádosti, jestliže 

a) je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, 

b) má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského 

studijního programu a poté vykonala v České republice nejméně 5 let odborné praxe v 

zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, a 

c) úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti. 

 

Potvrzení geometrického plánu 

Právo potvrdit GP má pracovník, který je pověřen ředitelem katastrálního úřadu. 

3.1. Druhy geometrických plánů 

Dle [1] se GP vyhotovuje pro: 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, kdy její nový 

průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice zobrazené v katastrální mapě, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změnu hranice pozemku, 

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

případu, kdy budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže 

parcele, nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru, s výjimkou drobných 

staveb, 

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným 

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

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 



Tomáš Kráľ: Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy v k. ú. Rožnov 

pod Radhoštěm 

2013  14 

 

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.  

3.2. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

  Podklady pro vyhotovení GP jsou závazně dané [1], jsou to: 

a) údaje z SPI a SGI, 

b) mapa bývalého pozemkového katastru, nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátu 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, 

c) záznam podrobného měření změn, 

d) dřívější geometrické plány, 

e) měřické náčrty původního mapování, 

f) body základního polohového bodového pole, body podrobného polohového pole, 

zhušťovací body, 

g) údaje o BPEJ v digitální formě nebo ve formě grafického podkladu se zobrazením 

obvodu, číselný kód BPEJ. 

3.2.1. Soubor geodetických informací (SGI) 

 SGI tvoří katastrální mapa, která je závazným státním mapovým dílem České 

republiky velkého měřítka. Obsahuje geometrické a polohopisné určení, popis, polohové 

bodové pole. Dělí se: 

a) katastrální mapu vytvořenou na základě nového mapování, zpracováním výsledků 

pozemkových úprav nebo přepracováním souboru geodetických informací. KM je 

v souřadnicovém systému S-JTSK. Nově vytvořená mapa je ve formě digitální 

katastrální mapy (DKM), 

b)  katastrální mapu v analogové formě, jež je tištěná na plastové fólii s přesností 

odpovídající zpracování v dané době, 

c) katastrální mapu v souřadnicovém systému S-JTSK vzniklou digitalizací 

analogových map bývalého pozemkového katastru, které byly v systému 

svatoštepánském pro Moravu nebo gusterberském pro Čechy. KM-D vytvořená 
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podle dřívějších předpisů zachovává souřadnicový systém většinou původní, 

svatoštepánský nebo gusterberský. [1] 

 

3.2.2. Soubor popisných informací (SPI) 

V této části KN jsou zahrnuty informace o katastrálním území, parcele, o budovách, 

vodních dílech, bytových a nebytových prostorách, vlastnících a jiných oprávněných osobách, 

rovněž informace o právních vztazích týkajících se dané nemovitosti, které jsou dány 

zákonem. [1]  

3.2.3. Informace poskytnuté katastrálním úřadem 

Osoba odborně způsobilá, která vyhotovuje GP, si vyžádá na katastrálním úřadě: 

a) výměnný formát katastrální, 

b) číslo ZPMZ, 

c) parcelní čísla nově vytvořených parcel. 

3.3. Obsah a náležitosti geometrického plánu 

 popisové pole, 

 grafické znázornění změny, 

 seznam souřadnic, 

 výkaz dosavadního a nového stavu, 

 výkaz údajů o BPEJ, 
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4. Stabilizace bodových polí 

4.1. Stabilizace trigonometrických bodů 

Podle [2] se trigonometrické body stabilizují: 

 jednou povrchovou a dvěma podzemními značkami. Povrchovou značkou je žulový 

hranol s opracovanou hlavou a na ní vytesaným křížem ve směru úhlopříček. První 

podzemní značkou je kamenná deska s křížem, druhá podzemní značka je skleněná 

deska s křížem. Desky a hranol jsou umístěny tak, aby středy křížů procházely osou 

bodu,    

 povrchovou značkou a podzemní značkou, kterou je kamenná deska s křížkem jako u 

povrchové značky, nebo zabetonovaná ve skále,  

 žulovým hranolem nebo čepovou nivelační značkou zabetonovanou ve skále. V obou 

případech jsou body zajištěny čtyřmi nivelačními body, nebo dvěma zajišťovacími 

body, 

 střešní stabilizací, která je zajištěna dvěma zajišťovacími body, ležícími mimo stavbu, 

 dvěma konzolovými značkami zapuštěnými do svislé plochy stavby (boční 

stabilizace), zajištění dvěma zajišťovacími body, 

4.2. Stabilizace PBPP 

4.2.1. Zhušťovací body 

Zhušťovací body se stabilizují jednou povrchovou značkou (kamenný hranol) a jednou 

podpovrchovou značkou, v případě, že nelze provést podzemní stabilizace, musí být 

zřízen jeden zajišťovací bod stabilizovaný kamenným hranolem. 

4.2.2. Ostatní PBPP 

 Na značkách zajišťovacích a orientačních bodů, tíhových bodech, na hraničních 

znacích, na mostech a propustcích s hřebovou nivelační značkou, 

 Na rozích budov  

 na vstupních šachtách podzemního vedení 
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V těchto případech používáme tyto druhy stabilizace: 

a) zabetonované čepové značky, 

b) kameny s opracovanou hlavou, 

c) železobetonové znaky o rozměru 80 mm x 80mm x 500 mm nebo znaky z plastu, 

d) zabetonované železné trubky o průměru 20 až 40 mm, 

e) zabetonované armatury o průměru 10 až 40 mm, délce 600 mm, 

f) vysekané kříže na opracované ploše skály. [2] 

5. Číslování bodů 

Číselné značení má závaznou formu, podle níž je jasně zřetelné o jaký typ bodu se jedná, 

viz tabulka 1 

 Tabulka 1- číselné značení polohových bodů  

Body Předčíslí Předčíslí 
Vlastní číslo 

bodu 

ZPBP 009 číslo TL 1-199 

ZhB 009 číslo TL 201-499 

PPBP číslo k. ú. 00000 501-3999 

pomocné číslo k. ú. 00000 od 4001 
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6. Přípravné práce pro vyhotovení geometrického plánu 

6.1. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Pro vyhotovení GP je potřeba získat podklady z Katastrálního úřadu, který má dané 

katastrální území ve své správě. Podklady se poskytují na základě žádosti. Pro vyhotovení GP 

byly osobě odborně způsobilé (Versta Rožnov p.R., s.r.o.) vydány z Katastrálního úřadu pro 

Zlínský kraj, Katastrální pracoviště ve Valašském Meziříčí tyto podklady: 

 výměnný formát katastrální (VFK). 

6.2. Volba měřické metody 

Po načtení výměnného formátu do programového prostředí Geus 16.0082 byla na základě 

zjištění dostatečného množství bodů geometrického základu v okolí změny zvolena polární 

metoda. Tato byla jak ekonomického, tak časového hlediska výhodnější. Metoda GNSS byla 

nevhodná, jelikož se jedná o hornatý a zalesněný terén. 

6.2.1. Polární metoda 

Při měření podrobných bodů polohopisu polární metodou určujeme polohu bodů 

pomocí polárních souřadnic – měříme vodorovné úhlu a délky. Vodorovný úhel je úhel mezi 

orientačním směrem a určovaným bodem. Délka se měří mezi stanoviskem a měřeným 

bodem. Na stanovisku se pro kontrolu zaměří nejméně jeden bod určený též z jiného 

stanoviska. 

 

 

 

Obrázek 3 - Polární metoda [6] 
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6.3. Volba měřicího přístroje 

Pro účely katastru nemovitostí v oblasti s velkými výškovými rozdíly je vhodné použít 

elektronický tachymetr (totální stanice). Totální stanice v tomto prostředí má velkou výhodu 

oproti technologii GNSS, a to možností měření v terénu s hustou vegetací, v oblasti s 

kotlinami a horami, protože přístroje využívající satelitní určování polohy ztrácejí v takovém 

prostředí signál. Zaměřovaná změna se nachází v oblasti pohoří Beskydy, tedy i volba 

přístroje byla tomu přizpůsobena. Pro měření byla použita totální stanice firmy TOP-CON 

GTS 226 viz obrázek 4. Její technické parametry přístroje jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Obrázek 4 - Topcon GTS 226 [7] 
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Tabulka 2 - Technické parametry přístroje Topcon GTS226 [3] 

Přesnost měření délek ± (2mm +2ppm × D) m.s.e. 

Minimální čtení 1"/5" (0.2mgon/1mgon) 

Přesnost měření úhlů 6" (1.8 mgon) 

Rozlišovací schopnost 2.5" 

Minimální zaostření 1.3m 

7. Zeměměřické práce v terénu 

 

7.1. Rekognoskace terénu 

Zaměření změny bylo provedeno v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm. V SGI 

pro výše uvedené k. ú. je vedena katastrální mapa ve formě DKM. Před samotným měřením 

bylo nutné provést rekognoskaci terénu a vyhledání a ověření bodů geometrického základu, 

pomocí kterých se měření připojilo do souřadnicového systému S-JTSK. Jednotlivá 

stanoviska byla volena tak, aby z nich bylo možné zaměřit body geometrického základu a 

všechny podrobné body změny.  

Pro stabilizaci stanovisek byly použity dřevěné kolíky. 

7.2. Geometrický základ měření 

Podle [1] jsou geometrickým základem měření: 

a) body polohového bodového pole, popřípadě pomocné měřické body, v případě 

použití technologie GNSS také body referenční sítě permanentních stanic, 

b) v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body bodového pole, určené           

v S-JTSK a jejichž přesnost je definována kódem kvality 3, výjimečně v místním 

souřadnicovém systému, pokud nejde o stanovené prostory, a pokud je to vzhledem 

k napojení změny na stávající stav katastrální mapy a její obsah vhodnější, účelnější. 
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V následující tabulce jsou uvedeny všechny body geometrického základu, které sloužily pro 

připojení pomocných bodů (0680 5330 4001 - 0680 5330 4003) do S-JTSK. 

Tabulka 3 - Body geometrického základu   

Číslo bodu Y [m] X [m] Poznámka Kód kvality 

000936202100 484426.58 1140829.77 zhušťovací bod 1 

068000000571 484426.68 1140834.40 PBPP 2 

068035910044 483821.81 1140777.50 roh budovy 3 

068024200013 483894.55 1140753.11 roh budovy 3 

068024200012 483904.91 1140748.45 roh budovy 3 

068024100001 483887.02 1140765.20 znak z plastu 3 

 

7.3. Zaměření pomocných měřických bodů a podrobných bodů 

Nad pomocným měřickým bodem č. 0680 5330 4001 byl centrován a horizontován 

elektronický tachymetr. Z tohoto stanoviska byly nejprve zaměřeny body geometrického 

základu, podrobné body č. 0680 5330 0001 - 0680 5330 0006 a pomocné body č. 0680 5330 

4002 a 0680 5330 4003. Pomocné body byly určeny metodou rajónu. Z těchto bodů (0680 

5330 4002 a 0680 5330 4003) byly zaměřeny další podrobné body. Viz zápisník měřených 

směrů a délek, který je součástí ZPMZ (příloha č. 5). 

Výsledné souřadnice pomocných měřických bodů a podrobných bodů změny byly 

vypočteny polární metodou v programu Geus 16.0082. viz protokol o výpočtech, který je 

součástí ZPMZ (příloha č. 5).      

7.4. Charakteristika přesnosti  

Přesnost podrobného měření je závislá na kódu kvality určení bodů geometrického 

základu. 

Podrobné měření je prováděno s přesností, která je dána vztahem: 

            
    

  , (7-1) 
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Kde mx a my jsou základní střední chyby určení souřadnic x, y. 

KN vyžaduje polohu podrobných bodů kódu kvality 3, charakterizovanou střední 

souřadnicovou chybou mxy, která nepřesáhne kritérium uxy viz tabulka 4 

Tabulka 4 - Kritéria podle kódu kvality 

Kód kvality Kritérium uxy v metrech 

1 0.04 

2 0.08 

3 0.14 

4 0.26 

 

Kritérium přesnosti se vztahuje k nejbližším bodům podrobného polohového 

bodového pole. 

Kontrola dosažené přesnosti určení podrobných bodů byla v terénu provedena 

metodou kontrolních oměrných, tak že délky přímých spojnic sousedních podrobných bodů 

změny byly zaměřeny komparovaným měřickým pásmem. 

Porovnáním délek přímo měřených (pásmem) a délek vypočtených z výsledních 

souřadnic PB byla vypočtena přesnost určení podrobných bodů. Výpočet byl proveden 

v programovém prostředí Geus 16.0082. Dle následujících vzorců 

∆d=dm−dk, (7-2) 

∆d je rozdíl délek, 

dm  je délka spojnic vypočtená z výsledných souřadnic, 

dk je délka spojnice získaná přímým měřením. 
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Pokud jde o nezávislé kontrolní měření přímého měření, musí být tato délka určena s 

přesností danou základní střední chybou md, která nepřekračuje kritérium ud. 

ud = k∙ 
    

    
 , (7-3) 

d je měřená délky 

k je konstanta 

a) přesnost považujeme za vyhovující, jestliže: 

b) absolutní hodnota ∆d = dm − dk splňuje kritérium │∆d│≤ 2∙ud [m], 

c) kritérium │∆d│≤ ud [m] splňuje 60% a víc testovaných délek. 

Všechny testované délky (100%) splnily dle písmene c).  

8. Geodetické práce v kanceláři 

Geometrický plán, ZPMZ a všechny jejich náležitosti byly po vypočtení souřadnic 

podrobných bodů a testování jejich přesnosti zpracovány v kanceláři prostřednictvím 

programu Geus 16.0082 a Geometr 14.1 

Programový balík softwaru Geus umožňuje řadu výpočtů, které jsou spojeny se 

zpracováním naměřených hodnot v terénu a také jejich vizualizaci a možnost kreslení v 

grafickém poli. 

8.1. Vyhotovení ZPMZ 

ZPMZ slouží jako podklad pro zaměření změn a vyšetření geometrického a polohového 

určení nemovitosti. Je tedy pokladem pro vyhotovení GP. ZPMZ se čísluje v rozsahu 0001až 

9999 a sestává z několika částí. 

8.1.1. Popisové pole     

Při zhotovení popisového pole byl použit software Geometr 14.1. Do programu byly 

zadávány informace v následujícím pořadí: 

 zpracovatel, 

 číslo GP, zakázky, 

  jméno měřiče a datum měření, 

  přístroj, 
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 katastrální úřad, katastrální pracoviště, obec, katastrální 

území, číslo katastrálního území, 

 změnou dotčené parcely, 

 způsob označení hranic v terénu, 

 označení listu katastrální mapy, 

 souřadnicový systém, 

 důvod provedené změny. 

Výsledkem zpracování těchto informací je popisové pole v podobě tabulky. 

8.1.2. Náčrt  

Náčrt ZPMZ byl výsledkem zpracování naměřených dat v programu Geus 16.0082, 

doplněným o potřebné náležitosti podle [1]. Grafická část záznamu podrobného měření 

obsahuje znázornění bodů geometrického základu, měřickou síť, způsob označení hranic 

včetně rozlišení, parcelní čísla, značky budov, značky pozemků, oměrné a jiné kontrolní míry, 

zobrazení dosavadního a nového stavu parcel zjednodušené evidence, které jsou dotčeny 

změnou. 

Měřítko není definované, zvolil jsem vhodné měřítko tak, aby obsah náčrtu byl 

čitelný. Formát náčrtu je A4. V tomto případě je poskládán do uvedeného formátu. Významný 

obsah byl zvýrazněn např. měřická síť červenou barvou. 

8.1.3. Zápisník 

Zápisník a jeho obsah byl po načtení měřených dat z totální stanice vygenerován 

programem Geus 16.0082. 

Zápisník obsahuje: 

 čísla bodů geometrického základu, kontrolních, identických, nových bodů a naměřené 

hodnoty, které určují jejich polohu,  

 změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických bodů, 

 další měřené kontrolní údaje doplňující popis bodů.  

Zápisník této bakalářské práce neobsahuje kontrolní ani identické body, protože  

podkladem pro vyhotovení GP je mapa ve formě DKM. U DKM není třeba provádět 

měření na tyto body. [1] viz tabulka č. 5 
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Tabulka 5 - zápisník měřených dat v terénu  

ZPMZ 5330 

k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Zápisník měřených směrů a délek 

9.10.2012 

 

;1 068053304001  1.380 

000936202100  569.308 1.550 179.0800 96.8464 *ZHB 

068000000571  569.896 1.550 178.5718 96.8374 *PB 

068024200013  37.466 1.550 215.6786 98.5138 *ROH 

068024200012  48.806 1.550 214.9624 99.4182 *ROH 

068044100001  26.232 1.550 197.7704 101.4944 *PLA 

068035910044  40.201 1.550 397.9848 93.6214 *ROH 

-1 

068053300001  18.714 1.550 44.2514 96.2312 *ROH 

068053300002  14.875 1.550 53.8158 94.4954 *ROH 

068053300003  16.859 1.550 62.3272 91.4566 *ROH 

068053300004  13.815 1.550 77.9754 96.2974 *ROH 

068053304002  27.531 1.550 34.6542 95.8946  

068053304003  53.680 1.550 93.6378 101.6328  

068053300005  21.081 1.550 90.3670 99.4964 *ROH 

068053300006  23.483 1.550 92.6444 99.9482 *ROH 

/ 

1 068053304003  1.380 

068053304001  53.685 1.550 51.2164 98.2312  

068053304002  43.297 1.550 85.2032 95.2826  

-1 

068053300007  29.055 1.550 67.9464 96.7478 *ROH 

068053300008  31.690 1.550 68.0908 93.8408 *ROH 

068053300009  31.768 1.550 75.1426 95.3718 *ROH 

/ 

1 068053304002  1.380 

068053304003  43.289 1.550 301.1822 104.5118  

068053304001  27.525 1.550 8.2056 103.8042  

-1 

068053300010  9.711 1.550 370.2436 102.6958 *ROH 

068053300011  8.067 1.550 366.9746 104.2836 *ROH 

/ 

-2 
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8.1.4 Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech zahrnuje všechny výpočty, které byly použity při zhotovení této 

práce a jsou dokumentovány v protokolu o výpočtech. 

Protokol o výpočtech obsahuje: 

 Seznam bodů, jejich souřadnice (polohy, obrazu) a kód kvality, které byly zvoleny 

jako geometrický základ měření a lomových bodů na parcele dotčené změnou. Jsou 

uvedeny v tabulce 6. 

 

Tabulka 6 - Seznam bodů geometrického základu 

ZPMZ 5330 

k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Protokol o výpočtech 

99   

                          Seznam souřadnic (S-JTSK) 

 Číslo bodu      Souřadnice obrazu          Souřadnice polohy      Poznámka 

                    Y          X    Kód kv.        Y        X    Kód kv. 

  

 000936202100                                484426.58  1140829.77  1                                  

 068000000571                                484426.68  1140834.40  2                                  

 068024200012  483904.91  1140748.45         483904.91  1140748.45  3    

 068024200013  483894.55  1140753.11         483894.55  1140753.11  3    

 068035910044  483821.81  1140777.50         483821.81  1140777.50  3    

 068044100001  483887.02  1140765.20         483887.02  1140765.20  3    

 068044100002  483896.19  1140785.13         483896.19  1140785.13  3    

 068044100003  483848.29  1140807.24         483848.29  1140807.24  3    

 068044100004  483840.51  1140796.90         483840.51  1140796.90  3    

 068044100005  483843.46  1140785.28         483843.46  1140785.28  3    

 068048920001  483859.43  1140783.73         483859.43  1140783.73  3    

 068048920002  483849.59  1140788.06         483849.59  1140788.06  3    

 068048920003  483852.65  1140795.29         483852.65  1140795.29  3    

 068048920004  483862.62  1140790.97         483862.62  1140790.97  3    

 

 

 Výpočet souřadnic podrobných bodů spolu s přesností připojení do S-JTSK na bodech 

geometrického základu polární metodou je uveden v tabulce 7 a 8. 
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Tabulka 7 - polární metoda 

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

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

  1: 0009 3620 2100    569.31  2   1.55  179.0800  96.8464 

  2: 0680 0000 0571    569.90  2   1.55  178.5718  96.8374 

  3: 0680 2420 0013     37.47  2   1.55  215.6786  98.5138 

  4: 0680 2420 0012     48.81  2   1.55  214.9624  99.4182 

  5: 0680 4410 0001     26.23  2   1.55  197.7704 101.4944 

  6: 0680 3591 0044     40.20  2   1.55  397.9848  93.6214 

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

  Odchylky transf.:     Vy =      Vx =     Sxy = 

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

   1:   0009 3620 2100      0.01      0.04      0.03  do    Mxy    ANO 

   2:   0680 0000 0571     -0.01     -0.02      0.01  do    Mxy    ANO 

   3:   0680 2420 0013      0.01     -0.04      0.03  do    Mxy    ANO 

   4:   0680 2420 0012      0.01     -0.02      0.02  do    Mxy    ANO 

   5:   0680 4410 0001     -0.10     -0.09      0.10  do    Mxy    ANO 

   6:   0680 3591 0044      0.08      0.13      0.11  do    Mxy    ANO 

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

  Střední chyba transformace  :      0.08 

 ST:  0680 5330 4001    483861.16    1140770.02 

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

  1:  0009 3620 2100    314.2172       -0.04      0.34    ANO 

  2:  0680 0000 0571    314.2116       -0.02      0.34    ANO 

  3:  0680 2420 0013    314.1584       -0.03      0.12    ANO 

  4:  0680 2420 0012    314.1931       -0.02      0.13    ANO 

  5:  0680 4410 0001    313.9528        0.08      0.11    ANO 

  6:  0680 3591 0044    313.9793        0.05      0.13    ANO 

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

 Výsledná orientace :  314.1993 

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

  Ověření dle 13.7      Dy     Dx     Sxy  mezní Uxy:    0.14 

  1:  0009 3620 2100  -0.02  -0.16   0.12    do    Mxy 

  2:  0680 0000 0571  -0.00  -0.11   0.08    do    Mxy 

  3:  0680 2420 0013  -0.01   0.03   0.03    do    Mxy 

  4:  0680 2420 0012  -0.02   0.01   0.02    do    Mxy 

  5:  0680 4410 0001   0.10   0.08   0.09    do    Mxy 

  6:  0680 3591 0044  -0.08  -0.13   0.10    do    Mxy 

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

 Celkem bodů:6   z toho do 1Uxy:6   do Uxy:0   přes  Mxy:0   % do  Mxy:100 

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

     0680 5330 0001     18.71  2   1.55   44.2514  96.2312 

                   483849.81   1140784.86           

     0680 5330 0002     14.88  2   1.55   53.8158  94.4954 

                   483854.02   1140783.01           

     0680 5330 0003     16.86  2   1.55   62.3272  91.4566 

                   483855.13   1140785.60           

     0680 5330 0004     13.81  2   1.55   77.9754  96.2974 

                   483859.47   1140783.70           

     0680 5330 4002     27.53  2   1.55   34.6542  95.8946 

                   483841.38   1140789.09           

     0680 5330 4003     53.68  2   1.55   93.6378 101.6328 

                   483867.75   1140823.27           

     0680 5330 0005     21.08  2   1.55   90.3670  99.4964 

                   483862.67   1140791.04           

     0680 5330 0006     23.48  2   1.55   92.6444  99.9482 

                   483863.68   1140793.36           
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Tabulka 8 - polární metoda 

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

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

 ST: 0680 5330 4003  

  1: 0680 5330 4001     53.69  2   1.55   51.2164  98.2312 

  2: 0680 5330 4002     43.30  2   1.55   85.2032  95.2826 

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

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

  1:  0680 5330 4001    156.6207       -0.00      0.14    ANO 

  2:  0680 5330 4002    156.6203       -0.01      0.13    ANO 

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

 Výsledná orientace :  156.6205 

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

  Ověření dle 13.7      Dy     Dx     Sxy  mezní Uxy:    0.14 

  1:  0680 5330 4001   0.00   0.00   0.00    do    Mxy 

  2:  0680 5330 4002   0.01   0.01   0.01    do    Mxy 

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

 Celkem bodů:2   z toho do 1Uxy:2   do Uxy:0   přes  Mxy:0   % do  Mxy:100 

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

     0680 5330 0007     29.05  2   1.55   67.9464  96.7478 

                   483856.82   1140796.39           

     0680 5330 0008     31.69  2   1.55   68.0908  93.8408 

                   483855.81   1140794.08           

     0680 5330 0009     31.77  2   1.55   75.1426  95.3718 

                   483852.59   1140795.45           

  

 

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

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

 ST: 0680 5330 4002  

  1: 0680 5330 4003     43.29  2   1.55  301.1822 104.5118 

  2: 0680 5330 4001     27.52  2   1.55    8.2056 103.8042 

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

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

  1:  0680 5330 4003    140.6413       -0.01      0.13    ANO 

  2:  0680 5330 4001    140.6479       -0.00      0.11    ANO 

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

 Výsledná orientace :  140.6439 

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

  Ověření dle 13.7      Dy     Dx     Sxy  mezní Uxy:    0.14 

  1:  0680 5330 4003  -0.01  -0.01   0.01    do    Mxy 

  2:  0680 5330 4001  -0.00   0.00   0.00    do    Mxy 

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

 Celkem bodů:2   z toho do 1Uxy:2   do Uxy:0   přes  Mxy:0   % do  Mxy:100 

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

     0680 5330 0010      9.71  2   1.55  370.2436 102.6958 

                   483850.94   1140787.44           

     0680 5330 0011      8.07  2   1.55  366.9746 104.2836 

                   483849.37   1140788.13           
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 kontrolní oměrné,  

kontrolní oměrné (viz tabulka 9) byly zaměřeny pásmem na přímých spojnicích nově 

určovaných bodů z důvodu kontroly přesnosti určení souřadnic podrobných bodů. Přesnost 

určení souřadnic bodů splňuje požadavky uvedené v podkapitole 7.4 Charakteristika 

přesnosti.  

Tabulka 9 - kontrolní oměrné 

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

                                     VYPOČTENÁ    MĚŘENÁ     ODCH      MEZNÍ 

   0680 2420 0013  -  0680 2420 0012     11.36     11.35      0.01     0.29 

   0680 5330 0001  -  0680 5330 0002      4.60      4.60     -0.00     0.27 

   0680 5330 0002  -  0680 5330 0003      2.83      2.81      0.02     0.26 

   0680 5330 0003  -  0680 5330 0004      4.73      4.74     -0.01     0.27 

   0680 5330 0005  -  0680 5330 0004      8.01      8.00      0.01     0.28 

   0680 5330 0005  -  0680 5330 0006      2.53      2.54     -0.01     0.26 

   0680 5330 0006  -  0680 5330 0007      7.49      7.50     -0.01     0.28 

   0680 5330 0007  -  0680 5330 0008      2.53      2.54     -0.01     0.26 

   0680 5330 0008  -  0680 5330 0009      3.50      3.50      0.00     0.26 

   0680 5330 0009  -  0680 5330 0011      7.99      8.00     -0.01     0.28 

   0680 5330 0011  -  0680 5330 0010      1.71      1.70      0.01     0.25 

   0680 5330 0010  -  0680 5330 0001      2.82      2.81      0.01     0.26 

   0680 2420 0012  -  0680 4410 0001     24.51     24.55     -0.04     0.32 

   0680 4410 0001  -  0680 2420 0013     14.24     14.26     -0.02     0.30 

 ............................................................................ 

  Test dle KatV ve znění č.164/2009 Sb. přílohy 13: 

  do Md:14 přes Md do Ud:0  více než  >>> % délek do Md: 100 
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 výpočet výměr, 

Parcely 2257/39 a stavební parcela st. 4861 byly dotčeny změnou. Výměry 

jednotlivých parcel se změnily a výsledky jsou uvedeny v tabulce 10,11. Vyhotovením GP na 

změnu obvodu budovy se stavební parcela st. 4861 zvětšila z původních 85 m
2
 na 120 m

2
. 

 

Tabulka 10 - výpočet výměr 

 

ZPMZ 5330 

k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Záznam výsledků výměr parcel 

 

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

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

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

   0680 4892 0001                483859.43    1140783.73    3 

   0680 4892 0002       10.75    483849.59    1140788.06    3 

   0680 4892 0003        7.85    483852.65    1140795.29    3 

   0680 4892 0004       10.87    483862.62    1140790.97    3 

   0680 4892 0001        7.91    483859.43    1140783.73    3 

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

  Označení parcely (dílu) : st.4861   plocha:    85.1783 m2   (kk:3) 

   

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

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

   0680 5330 0009                483852.59    1140795.45    3 

   0680 5330 0008        3.50    483855.81    1140794.08    3 

   0680 5330 0007        2.53    483856.82    1140796.39    3 

   0680 5330 0006        7.49    483863.68    1140793.36    3 

   0680 5330 0005        2.53    483862.67    1140791.04    3 

   0680 5330 0004        8.01    483859.47    1140783.70    3 

   0680 5330 0003        4.73    483855.13    1140785.60    3 

   0680 5330 0002        2.83    483854.02    1140783.01    3 

   0680 5330 0001        4.60    483849.81    1140784.86    3 

   0680 5330 0010        2.82    483850.94    1140787.44    3 

   0680 5330 0011        1.71    483849.37    1140788.13    3 

   0680 5330 0009        7.99    483852.59    1140795.45    3 

odečítaný vnitřní objekt č.1 

   0680 4892 0004                483862.62    1140790.97    3 

   0680 4892 0001        7.91    483859.43    1140783.73    3 

   0680 4892 0002       10.75    483849.59    1140788.06    3 

   0680 4892 0003        7.85    483852.65    1140795.29    3 

   0680 4892 0004       10.87    483862.62    1140790.97    3 

 plocha vnitřního objektu:    85.1783 m2 

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

  Označení parcely (dílu) : a   plocha:    35.0538 m2   (kk:3) 
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Tabulka 11 - výpočet výměr 

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

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

   0680 4410 0002                483896.19    1140785.13    3 

   0680 4410 0001       21.94    483887.02    1140765.20    3 

   0680 4410 0005       47.97    483843.46    1140785.28    3 

   0680 4410 0004       11.99    483840.51    1140796.90    3 

   0680 4410 0003       12.94    483848.29    1140807.24    3 

   0680 4410 0002       52.76    483896.19    1140785.13    3 

odečítaný vnitřní objekt č.1 

   0680 5330 0001                483849.81    1140784.86    3 

   0680 5330 0010        2.82    483850.94    1140787.44    3 

   0680 5330 0011        1.71    483849.37    1140788.13    3 

   0680 5330 0009        7.99    483852.59    1140795.45    3 

   0680 5330 0008        3.50    483855.81    1140794.08    3 

   0680 5330 0007        2.53    483856.82    1140796.39    3 

   0680 5330 0006        7.49    483863.68    1140793.36    3 

   0680 5330 0005        2.53    483862.67    1140791.04    3 

   0680 5330 0004        8.01    483859.47    1140783.70    3 

   0680 5330 0003        4.73    483855.13    1140785.60    3 

   0680 5330 0002        2.83    483854.02    1140783.01    3 

   0680 5330 0001        4.60    483849.81    1140784.86    3 

 plocha vnitřního objektu:   120.2321 m2 

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

  Označení parcely (dílu) : 2257/39   plocha:  1045.7011 m2   (kk:3) 

   

   

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

 přesnost vstupu souřadnic na [cm] 

   0680 5330 0004                483859.47    1140783.70    3 

   0680 5330 0003        4.73    483855.13    1140785.60    3 

   0680 5330 0002        2.83    483854.02    1140783.01    3 

   0680 5330 0001        4.60    483849.81    1140784.86    3 

   0680 5330 0010        2.82    483850.94    1140787.44    3 

   0680 5330 0011        1.71    483849.37    1140788.13    3 

   0680 5330 0009        7.99    483852.59    1140795.45    3 

   0680 5330 0008        3.50    483855.81    1140794.08    3 

   0680 5330 0007        2.53    483856.82    1140796.39    3 

   0680 5330 0006        7.49    483863.68    1140793.36    3 

   0680 5330 0005        2.53    483862.67    1140791.04    3 

   0680 5330 0004        8.01    483859.47    1140783.70    3 

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

  Označení parcely (dílu) : st.4861nová   plocha:   120.2321 m2   (kk:3) 
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 seznam rušených bodů, 

Vyhotovením GP se změnily hranice stavební parcely st. 4861. Podrobné body a 

hranice, které označovaly obvod dosavadního stavu, jsou neplatné, ruší se a jsou nahrazeny 

nově zaměřenými body. Viz tabulka 12.  

 

Tabulka 12 - rušené body 

ZPMZ 5330 

k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Rušené body   

                          Seznam souřadnic (S-JTSK) 

 Číslo bodu      Souřadnice obrazu              Souřadnice polohy      Poznámka 

                    Y          X    Kód kv.        Y        X    Kód kv. 

  

 068048920001  483859.43  1140783.73         483859.43  1140783.73  3    

 068048920002  483849.59  1140788.06         483849.59  1140788.06  3    

 068048920003  483852.65  1140795.29         483852.65  1140795.29  3    

 068048920004  483862.62  1140790.97         483862.62  1140790.97  3    

 

 

 seznam souřadnic nových bodů obsahuje úplné číslo bodu, souřadnice polohy a obrazu 

v pořadí Y, X, kód kvality, poznámka. Viz tabulka 13. 

 

Tabulka 13 - nové body 

 

ZPMZ 5330 

k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Nové body 

 

                          Seznam souřadnic (S-JTSK) 

 Číslo bodu      Souřadnice obrazu              Souřadnice polohy      Poznámka 

                    Y          X    Kód kv.        Y        X    Kód kv. 

  

 068053300001  483849.81  1140784.86         483849.81  1140784.86  3 roh budovy   

 068053300002  483854.02  1140783.01         483854.02  1140783.01  3 roh budovy  

 068053300003  483855.13  1140785.60         483855.13  1140785.60  3 roh budovy  

 068053300004  483859.47  1140783.70         483859.47  1140783.70  3 roh budovy  

 068053300005  483862.67  1140791.04         483862.67  1140791.04  3 roh budovy  

 068053300006  483863.68  1140793.36         483863.68  1140793.36  3 roh budovy  

 068053300007  483856.82  1140796.39         483856.82  1140796.39  3 roh budovy  

 068053300008  483855.81  1140794.08         483855.81  1140794.08  3 roh budovy  

 068053300009  483852.59  1140795.45         483852.59  1140795.45  3 roh budovy  

 068053300010  483850.94  1140787.44         483850.94  1140787.44  3 roh budovy  

 068053300011  483849.37  1140788.13         483849.37  1140788.13  3 roh budovy  

 068053304001                                483861.16  1140770.02 

 068053304002                                483841.38  1140789.09 

 068053304003                                483867.75  1140823.27 
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8.1.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

Tento záznam byl vyhotoven v programu Geometr 14.1 a obsahuje: 

 název katastrálního území, 

 číslo GP, 

 vlastní výpočet výměr parcel a jejich sestavení z dílů. Po výpočtu byly porovnány 

výměry dosavadního a nového stavu. Jejich rozdíl byl porovnán, 

 datum, podpis vyhotovitele. 

8.1.6 Návrh na zobrazení změny 

Návrh zobrazení změny se vždy vyhotovuje v elektronické podobě, tvoří jej změnová 

data ve výměnném formátu. Návrh zobrazení změny ve výměnném formátu obsahuje 

rušené, aktualizované a nové prvky SGI a SPI. Návrh zobrazení změny se vyhotovuje ve 

formátu textového souboru s příponou VFK. [1] 

Pokud při vyhotovování grafické části GP či ZPMZ správně očíslujeme podrobné 

body, linie, texty a uložíme do správných vrstev, můžeme v programu Geus 16.0082 

spustit funkci změnových vět, která automaticky vygeneruje kresbu pro export do 

výsledného VFK, který je nutno zaslat elektronicky na katastrální úřad. 

Výsledný formát VFK je uložen jako příloha na přiloženém CD.  

8.2. Vyhotovení geometrického plánu 

8.2.1. Popisové pole 

Tato tabulka je umístěna v pravém dolním rohu GP (viz tabulka 14) Popisové pole 

bylo vytvořeno programem Geometr 14.1. 

Obsahuje: 

a) účel GP, 

b) číslo plánu, které je sestaveno z číselného označení ZPMZ, číslo zakázky, roku 

zhotovení GP,    

c) jméno a příjmení zhotovitele, adresu trvalého pobytu fyzické osoby, nebo adresu 

firmy a její jméno u právnické osoby, 
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d) název okresu, obce, katastrálního území, označení mapového listu, v případě 

digitální mapy se na místo mapového listu uvede označení DKM, 

e) způsob označení nových hranic, 

f) Ověření a potvrzení GP. 

 

Tabulka 1 - popisové pole   

 

 

 

 

8.2.2. Grafické znázornění změny 

Grafickým znázorněním změny se rozumí snímek nebo zvětšenina KM v takovém 

měřítku, aby byla jednoznačně viditelná zobrazována změna. Grafická část byla vyhotovena v 

programu Geus 16.0082 jednobarevně, černou barvou. Znázorňovaná změna je vždy 

vyznačena hrubší čarou, tloušťka čar je definována v [1], kde je i předepsáno značení 

jednotlivých druhů pozemků, budov a jiných objektů, které se zobrazují v GP. 

 Neaktuální označení hranice pozemku bylo zrušeno dvěma čarami kolmými na linii 

zobrazené hranice. Díl parcely, která byla oddělena z parcely číslo 2257/39 , byl označen 

malým písmenem a. 
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8.2.3. Seznam souřadnic 

Obsahuje nové, kontrolní, připojovací body a jejich čísla, kód kvality spolu se 

souřadnicemi. 

8.2.4. Výkaz dosavadního a nového stavu 

Skládá se ze dvou částí: 

 dosavadní stav kde uvádím parcely, jejich výměry, druh pozemku a jeho využití, 

 nový stav, který se dále dělí na nově vytvořené nemovitosti a porovnání se stavem 

evidence právních vztahů, 

Náležitosti výkazu dosavadního a nového stavu jsou dány tiskopisem ČÚZK. 

8.2.5. Výkaz údajů o BPEJ 

Výkaz údajů o BPEJ obsahuje: 

 Parcelní číslo podle nového stavu, 

 Kód BPEJ, 

 Výměru odpovídající příslušnému kódu BPEJ, 

V případě tohoto GP u dotčených parcel nebyly evidovány údaje o BPEJ. Výkaz údajů 

o BPEJ nebyl vyhotoven.  
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9. Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení změny 

vnějšího obvodu budovy v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. 

Splnění cíle práce bylo provedeno ve dvou etapách. Po rekognoskaci terénu bylo 

provedeno připojení na body geometrického základu do systému JTSK a byla vybudována 

pomocná měřická síť, ze které se provádělo měření podrobných bodů změny polární metodou. 

Po kontrolním zaměření metodou kontrolních oměrných byly práce v terénu ukončeny. 

V druhé etapě byla naměřená data z terénu zpracována v programu Geus 16.0082 a pou

 žita k vyhotovení geometrického plánu, ZPMZ a výměnného formátu KN . 

Geometrický plán a ZPMZ byl následně ověřen ÚOZI a potvrzen pracovníkem 

katastrálního úřadu. 

Takto ověřený a potvrzený GP, může s potřebnými listinami být na žádost vlastníka 

pozemků zapsán do KN.  
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