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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice tvorby geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Vlastní geometrický plán je 

vyhotoven v katastrálním území Blahutovice. Ke zpracování byly použity programy GEUS 

18.0 a Geometr 17. V bakalářské práci je popsán postup pro vyhotovení tohoto geometrického 

plánu od výpočtu zápisníku měřených dat až po konečné zpracování geometrického plánu 

se všemi náležitostmi dle aktuálních právních předpisů.  

  

Klí čová slova 

geometrický plán, Blahutovice, digitální katastrální mapa, pozemek, katastr 

nemovitostí, program GEUS 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the topic of creating a plat map for plot division. The 

thesis consists of a theoretical and practical part. The plat map is executed in the cadastral area 

of Blahutovice. Programs GEUS 18.0 and GEOMETR 17 were used to process the data. In the 

thesis we can find a complete procedure for the execution of the plat map, from the data 

calculation to the final plat map which correlates with the latest enactments. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje zpracování geometrického plánu pro rozdělení 

pozemku v katastrálním území Blahutovice. Geometrický plán je technickým podkladem 

pro vyhotovení listin ke změnám (např. rozdělení pozemku, zpřesnění hranice pozemku, 

vymezení rozsahu věcného břemene a další). Vyhotovování geometrických plánů je 

zeměměřická činnost ve veřejném zájmu. Ačkoliv se na první pohled jeví, že laická veřejnost 

jen zřídkakdy přijde s geometrickým plánem do kontaktu, opak je pravdou. S geometrickým 

plánem se setkávají lidé v různých sférách života, ať už právníci, kteří jej potřebují k sepsání 

smluv o převodu nemovitostí, každý vlastník pozemku dotčeného změnou, tak majitelé 

dokončených novostaveb, kteří geometrický plán potřebují k úspěšnému ukončení stavebního 

řízení, jehož cílem je úspěšné proběhnutí kolaudace.    

Zpracovaná práce se člení na část teoretickou s osmi kapitolami a část praktickou. 

Jednotlivé kapitoly teoretické části práce se pro větší přehlednost člení na další podkapitoly. 

První kapitola seznamuje s lokalitou, pro kterou je geometrický plán zpracován uvedením 

stručné historie daného místa a dalších informací o lokalitě.  

Druhá kapitola soustřeďuje svůj zájem za účelem pochopení zpracovaného tématu 

k vymezení základních pojmů. 

Následující 4 kapitoly jsou stěžejní pro tuto práci, neboť v nich nalezneme samotnou 

charakteristiku geometrického plánu včetně jeho negativního vymezení. Samozřejmostí je 

uvedení podkladů nezbytných k samotnému zpracování geometrického plánu. Navazuje popis 

záznamu podrobného měření změn se všemi jeho náležitostmi a proces elektronického 

ověřování geometrického plánu od vyplnění žádosti o potvrzení až po jeho potvrzení 

příslušným katastrálním úřadem. Teoretickou část práce uzavírá pojednání o správním orgánu, 

činným v oblasti katastru nemovitostí reprezentovaný katastrálním úřadem. 

V praktické části jsou uvedeny metody měření a popsány přístroje použité při samotném 

měření v terénu. Dále je uveden podrobný postup zpracování výsledků zeměměřičské činnosti 

v programech GEUS verze 18.0 a GEOMETR verze 17.0. 

Geometrický plán je zpracován ke dni 8. 4. 2015, a to v souladu s vyhláškou č. 357/2013 

Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Popis lokality 

Blahutovice nejsou samostatná obec, jako 

jedna z pěti místních částí patří pod správu obce 

Jeseník nad Odrou, jenž se pyšní titulem Vesnice 

roku 2013. Blahutovice se nacházejí na území 

o velikosti 5,3 km2 v nadmořské výšce 285 m n. 

m. v Moravskoslezském kraji v okrese Nový Jičín 

v těsném sousedství hranice kraje Olomouckého. 

Se svými 183 stálými obyvateli jsou vyhledávanou klidnou lokalitou pro chalupáře, kteří týden 

co týden přijíždějí po dlouhém pracovním týdnu za odpočinkem a přírodou. 

1.1  Historie 

Ves se poprvé připomíná v roce 1499 česky jako Blahustowicze. Byla součástí 

hranického panství pánů z Pernštejna. Jan z Pernštejna prodal v 16. století město 

Hranice i s vesnicemi Blahutovice a Polouvsí Václavu Haugwicovi z Biskupic a pak se rychle 

střídali majitelé. Vesnice se po třicetileté válce následkem vylidnění a nového osazení 

poněmčila (něm. Blattendorf). Hlavním způsobem obživy bylo zemědělství a chov dobytka. 

Škola se v Blahutovicích uvádí poprvé v roce 1795, česká byla založena po roce 1945, dnes je 

v rámci integrace s Jeseníkem nad Odrou zrušena. Zajímavostí byl nález zbytků prehistorického 

osídlení (ohniště, nástroje) na poli západně od vsi, sídliště zemědělského podunajského lidu, 

který prozkoumal známý archeolog profesor K. J. Maška (uloženo v muzeu v Novém Jičíně 

a Brně). [1] 

1.2  Zajímavosti z obce 

Obec nemá svůj vlastní znak, ačkoliv na pečetidle z roku 1866 byl zobrazen pohled 

na naznačené polnosti a dva vesnické domky, nad nimiž se vznášejí tři ptáci. Z významnějších 

církevních staveb se v obci nachází Kaple Navštívení Panny Marie, lesní kaple Panny Marie 

Lurdské a klášter. V obci se nachází kulturní dům s restaurací, knihovna, dětské hřiště, 

autobusová zastávka a ubytovna v klášteře.  O společných aktivitách občanů v obci svědčí 

mj. blahutovické rybářské závody dětí a žen, tradiční společenský ples, maškarní ples, stavění 

i kácení máje, mikulášská besídka, dětský den, turnaj v kopané a jiné. Spoustu akcí pořádá 

také občanské sdružení Bayerův odkaz v klášteře. V září 2012 byla slavnostně otevřena 

a požehnána poutní Františkova cesta, která se zatím jako jediná v České republice důstojně 

přiřadila k více než čtyřiceti Františkovým poutním cestám v celé Evropě.  V příštím roce 

Blahutovice 

Obrázek  1 - Blahutovice 
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se občané mohou těšit na zahájení výstavby rozhledny, jež zcela jistě přiláká mnoho turistů 

z okolí. [1] 

 Základní pojmy 

Na začátku této práce jsou vysvětleny vybrané základní pojmy, které poslouží k její 

větší přehlednosti.  

Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka (do 1:5000 včetně) s popisem, 

která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru 

nemovitostí. Předměty obsahu katastrální mapy se vyznačují standardizovanými mapovými 

značkami. Pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací 

roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků. Budovy se zobrazují průnikem 

nebo průmětem svého vnějšího obvodu. [2] 

Geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území je myšleno určení tvaru 

a rozměru nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací 

rovině. 

  Polohovým určením nemovitosti a katastrálního území se rozumí určení jejich polohy 

ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím.  

Pozemek chápeme jako část zemského povrchu oddělenou od sousedních částí hranicí 

územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranici stanovenou 

regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí rozsahu 

zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků popřípadě rozhraním 

způsobu využití pozemků. [3] 

Druh pozemku znamená závazně stanovenou charakteristiku účelu užívání pozemku: 

orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny (v souhrnu zemědělské 

pozemky) dále lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří, ostatní plochy 

(v souhrnu nezemědělské pozemky). [2] 

Výměrou parcely se rozumí vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku 

do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Její velikost vyplývá 

z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé metry. Výměra parcely je evidována 

s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena 

práva k pozemku. [3] 
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 Geometrický plán 

Geometrický plán (GPL) je technickým podkladem pro vyhotovování listin, na základě 

kterých má dojít ke změnám v souboru geodetických informací a v souboru popisných 

informací. [3] 

Jedná se vždy o výsledek zeměměřické činnosti v terénu. Jeho pomocí se určitá 

skutečnost v terénu převodem do stanoveného měřítka a použitím předepsané technologie 

zobrazí do katastrální mapy. Primárně se GPL vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF 

eventuálně PDF/A obsahující uznávaný elektronický podpis založeném na certifikátu, který je 

vydán kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb dle zákona 227/2000 Sb., 

o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Avšak ve vybraných případech, zejména za účelem vkladového nebo záznamového řízení, je 

nutné vyhotovit stejnopis GPL v podobě listinné. 

Pokud je v GPL navrženo zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků, které 

vyžaduje doložení souhlasného prohlášení, uvede se nad popisovým polem věta: „Zpřesnění 

geometrického a polohového určení pozemku podle § 50 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona 

navržené v tomto geometrickému plánu lze v katastru nemovitostí provést jen 

na základě souhlasného prohlášení podle § 84 odst. 8 katastrální vyhlášky.” 

3.1  Účel vyhotovování geometrického plánu 

GPL se vyhotovuje pro: 

a) změnu hranice katastrálního území 

b) rozdělení pozemku 

c) změnu hranice pozemku 

d) vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, 

a vodního díla 

e) určení hranice pozemku při pozemkových úpravách 

f) doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem 

g) opravu geometrického a polohového určení nemovitosti 

h) upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení 

i) průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků 

j) průběh hranice určené soudem 

k) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku [4] 
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3.2  Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Ve vyhlášce č.357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů je 

uvedeno v ustanovení § 80, že pokladem pro vyhotovení GPL jsou: 

� údaje souboru geodetických informací a souboru popisných informací, 

� výsledky šetření a měření uložené v měřické dokumentaci a grafické operáty 

dřívějších pozemkových evidencí. 

 Součinnost při vyhotovování geometrického plánů 

K vyhotovení GPL katastrální úřad: 

a) přidělí číslo záznamu podrobného měření změn, podle potřeby parcelní čísla 

nových parcel a čísla bodů podrobného polohového bodového pole, pokud budou takové 

body zřizovány, a 

b) poskytne bezúplatně a v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu 

nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií. [4] 

4.1  Co není geometrický plán 

Jako geometrický plán nelze označit výsledek zeměměřických činností, které sice slouží 

potřebám katastru nemovitostí, ale nevznikly na podkladě přímého měření v terénu. Takovými 

změnami jsou sloučení pozemku, demolice budovy, změna druhu pozemku apod. Rovněž 

na změny, které sice s měřením v terénu spojeny jsou, ale nemění se hranice pozemku 

nebo obvod budovy, nelze použít formy geometrického plánu. [5] 
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 Záznam podrobného měření změn 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí 

záznam podrobného měření změn (ZPMZ) obsahuje dokumentaci činností při vyhotovování 

geometrického plánu a je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací 

a v souboru popisných informací. Dále obsahuje dokumentaci činností při vytyčování hranice 

pozemků. 

Jedná se také o podklad pro zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických 

informací a v souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale 

nevyžadují vyhotovení geometrického plánu. 

5.1  Náležitosti záznamu podrobného měření změn 

ZPMZ má tyto náležitosti: 

a) popisové pole 

b) náčrt 

c) zápisník 

d) protokol o výpočtu 

e) záznam výsledků výpočtů výměr parcel (dílů) 

f) návrh změny 

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

hranic. [4] 

5.2  Neměřický záznam 

Neměřický záznam vyhotovuje katastrální úřad pro zápis změny údajů katastru, která 

není spojena s měřením v terénu, zejména při sloučení parcel, změně označení parcely 

parcelním číslem v souvislosti se zrušením údaje o budově na pozemku, u kterého nedochází 

ke změně hranice, nebo při doplňování pozemků dosud evidovaných zjednodušeným způsobem 

do mapy vedené na plastové fólii bez jejich vytyčení a zaměření. Zakládání a dokumentace 

neměřického záznamu se řídí příslušnými ustanoveními pro ZPMZ. [4] 
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 Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků 

Geometrické a polohové určení pozemků je soubor číselných nebo grafických údajů 

katastru o tvaru, rozměru a poloze pozemku ve vztahu k sousedním nemovitostem. Číselnými 

údaji jsou hranice souřadnice lomových bodů hranic pozemků v systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) lomových bodů, které byly určeny geodetickými 

nebo fotogrammetrickými metodami, a jejich spojnice. Grafickými údaji je zobrazení hranic 

v grafické katastrální mapě (tj. bez určení souřadnic S-JTSK lomových bodů) nebo vyjádření 

těchto hranic souřadnicemi S-JTSK, které však nebyly získány měřením v terénu, ale jejich 

odměřením z původní grafické mapy po její transformaci do S-JTSK (tzv. kartometricky). 

K souřadnicím určeným přímým měřením v terénu geodetickými nebo fotogrammetrickými 

metodami se doplňují kódy charakteristiky kvality 3 až 5 podle přesnosti příslušné měřické 

metody, k souřadnicím získaným odměřením z grafické mapy (kartometricky) se doplňují kódy 

charakteristiky kvality 6 až 8 podle měřítka mapy, ze které byly souřadnice odměřeny.  

Souřadnice lomových bodů nově vytvářených hranic (například při dělení pozemků) 

a souřadnice lomových bodů stávajících (dosavadních) hranic, které jsou novým měřením 

v terénu zpřesňovány, se určují s kódem charakteristiky kvality 3. Přesnost bodu, ve kterém 

se nová hranice napojuje na dosavadní hranici parcely, závisí na přesnosti této dosavadní 

hranice. 

V katastrální mapě vedené v digitální podobě v S-JTSK má každý lomový bod na hranici 

pozemku evidovány souřadnice s kódem charakteristiky kvality podle přesnosti měření 

nebo měřítka původní mapy. V katastrální mapě vedené dosud v analogové podobě jsou 

souřadnice evidovány převážně jen u těch lomových bodů hranic pozemků, které byly 

do původně grafické katastrální mapy vyznačeny podle geometrického plánu se souřadnicemi 

podrobných bodů v S-JTSK. [6] 

  

Obrázek  2 - Kód kvality a odpovídající základní střední souřadnicová chyba 
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Geometrické a polohové zpřesnění může být provedeno dvěma způsoby.  

V případě, že hranice je v terénu vyznačena například plotem a zároveň bylo zjištěno, 

že tento plot je projevem skutečného průběhu hranice v mapě, přichází do eventuality dohoda 

mezi vlastníky, pro které je tato hranice společná o uznání takto probíhající hranice. Pokud 

dojde k uzavření této dohody, vyhotovitel poté tento plot zaměří a vyhotoví GPL na zpřesnění 

hranice pozemku. 

Naproti tomu, pokud není možno hranici v terénu žádným způsobem identifikovat, 

nezbývá než podle dostupných podkladů z katastru nemovitostí hranici vytyčit. Takto 

vytyčenou hranici je možné stabilizovat trvalým způsobem za současného vyhotovení GPL 

na zpřesnění hranice pozemku. 

Celý proces zpřesnění hranice stojí na sepsání souhlasného prohlášení vlastníků. Mezi 

tímto dokumentem a GPL na zpřesnění hranice pozemku existuje vzájemný vztah 

podmíněnosti. To znamená, že GPL by bez přiloženého souhlasného prohlášení nebyl 

v konečném důsledku proveditelný.  

Díky zpřesněním hranice parcely může také dojít ke zpřesnění kvality výměry parcely. 

Uvedená situace nastane v případě, kdy všechny lomové body obvodu této parcely jsou určeny 

s kódem kvality 3 nebo 4, v ostatních případech dojde zpravidla jen ke změně výměry. 

6.1  Kdy nelze geometrické a polohové určení zpřesnit 

Zpřesnění geometrického a polohového určení není možné provést, pokud není doložen 

nesporný průběh této hranice, tj. pokud se sami dnešní vlastníci dotčených pozemků na jejím 

průběhu v terénu neshodnou. Zpřesněním proto nelze řešit spory o průběh hranice pozemku. 

V případě, kdy na průběh hranice existují rozdílné názory vlastníků, mohou vlastníci vymezit 

spornou část pozemku a spor řešit žalobou na určení právního vztahu k takto vymezené části 

pozemku prostřednictvím moci soudní. 

Zpřesnit geometrické a polohové určení nelze také tehdy, pokud by se mělo nové 

geometrické a polohové určení nepřípustně lišit od údajů dosavadních. V takovém případě by 

se již nejednalo o upřesnění hranice, ale o obcházení zákona. Míra možné tolerance závisí 

na přesnosti dosavadních evidovaných údajů, vyjádřené kódy charakteristiky kvality souřadnic 

lomových bodů hranice, i na tom, zda průběh upřesňované hranice pohledově odpovídá jejímu 

průběhu zobrazenému v dosavadní katastrální mapě. [6]  
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 Elektronické ověřování 

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti mj. zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální zákon), zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o katastru nemovitostí, a vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální vyhláška). Nová právní úprava přinesla změny jak v oblasti vyhotovování 

geometrických plánů, tak v jejich ověřování a předkládání k potvrzení katastrálním úřadem. 

Geometrické plány a související záznamy podrobného měření změn je nutné od tohoto 

data podle § 74 odst. 2 katastrální vyhlášky vyhotovovat v elektronické podobě, přitom 

do 30. června 2014 bylo možné v důsledku přechodného ustanovení výše uvedené výsledky 

zeměměřických činností předávat katastrálnímu úřadu k převzetí stále v listinné podobě. 

Geometrický plán, o jehož potvrzení je žádáno, a příslušný záznam podrobného měření změn 

tvoří přílohy žádosti o potvrzení geometrického plánu. 

7.1  Podání žádosti o potvrzení geometrického plánu v elektronické 

podobě 

Žádost o potvrzení geometrického plánu podává katastrálnímu úřadu podle § 85 odst. 1 

katastrální vyhlášky jeho ověřovatel v elektronické podobě, a to na novém tiskopisu formuláře 

stanoveném Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, který je dostupný na webových 

stránkách resortu na adrese http://www.cuzk.cz/formulare nebo lze do konce roku 2015 použít 

dosavadní formulář. Žádost v podobě elektronické je možné doručit na adresu elektronické 

podatelny katastrálního úřadu (příslušného katastrálního pracoviště), která je uvedena 

v základních údajích o katastrálním pracovišti na webových stránkách. Žádost musí být 

podepsána uznávaným elektronickým podpisem žadatele, popřípadě musí být potvrzena 

ve smyslu § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

Žádost o potvrzení geometrického plánu v elektronické podobě lze spolu 

s geometrickým plánem a záznamem podrobného měření změn doručit i prostřednictvím 

poštovního doručovatele nebo osobně na technickém nosiči dat. Technické parametry 

přijímaných podání v elektronické podobě (přípustné formáty, velikost datové zprávy, 

přípustné typy technických nosičů dat apod.) jsou uvedeny na webových stránkách příslušného 

katastrálního úřadu mezi informacemi zveřejněnými podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou 

se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 
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7.2  Zvláštní náležitosti žádosti o potvrzení GPL v elektronické 

podobě 

V případě volby elektronické podoby žádosti a jejích příloh je potřeba v žádosti uvést 

doručovací adresu elektronické pošty (e-mail). To je možné učinit standardně zatržením 

příslušného zaškrtávacího pole a uvedením doručovací adresy na další straně žádosti 

nebo ve zvláštní příloze. Doručovací adresu elektronické pošty je však možné uvést i v poli 

„kontaktní údaje“, zde uvedená adresa však musí být výslovně označena jako doručovací. [7] 

7.3  Úhrada správního poplatku 

Úhradu správního 

poplatku nelze 

při elektronickém podání 

provést nalepením kolkové 

známky postupem podle § 3 

vyhlášky č. 383/2010 Sb., 

o kolkových známkách. 

Úhradu lze provést ostatními 

doposud používanými 

způsoby, přitom 

u elektronického podání lze 

nejlépe využít úhradu 

správního poplatku převodem na zvláštní účet správních poplatků katastrálního úřadu. 

Katastrální úřad v případě přijetí žádosti o potvrzení geometrického plánu elektronickou 

podatelnou zašle do datové schránky nebo na vyplněnou doručovací adresu elektronické pošty 

podklad pro platbu s údaji o čísle účtu, výši správního poplatku a variabilním symbolu 

(viz obr.). Nadále je však také možné provést úhradu v hotovosti na pokladně katastrálního 

úřadu. Úhradu je možné provést nejpozději do 5 dnů ode dne přijetí podkladu pro platbu. [7] 

  

Obrázek  3 - Podklad pro platbu 
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7.4  Výzva k doplnění 

Pokud při přezkoumání 

GPL a ZPMZ jsou zjištěny 

formální nedostatky, zašle 

příslušný katastrální úřad výzvu 

k doplnění. Všechny nedostatky 

je nutné odstranit ve lhůtě 5 dnů 

ode dne doručení výzvy. 

Odstranění nedostatků v GPL 

se jeví jako zdánlivě 

jednoduchá věc. Ve skutečnosti 

je potřeba mít na paměti, že je 

nezbytné nejen odstranit vytýkané nedostatky, ale zároveň také aktualizovat všechny potřebné 

údaje k okamžiku opakujícího se ověření. Touto aktualizací je myšlena změna data na GPL 

a v žádosti o potvrzení. 

7.5  Doručení potvrzeného geometrického plánu 

Potvrzený geometrický plán katastrální úřad zašle do datové schránky 

nebo na vyplněnou doručovací adresu elektronické pošty. Je-li potvrzený geometrický plán 

doručován e-mailem, doručení je nutné katastrálnímu úřadu potvrdit, a to elektronicky 

podepsanou zprávou na adresu elektronické podatelny. 

  

Obrázek  4 - Výzva k doplnění 
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 Co je katastrální úřad  

Katastrální úřad je (věcně příslušný) správní úřad, který vykonává státní správu katastru 

nemovitostí včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. Působnost katastrálních úřadů je 

vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění 

pozdějších předpisů, kterým byly katastrální úřady zřízeny. 

Katastrální úřady: 

a) vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky, 

b) vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, 

c) projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky 

podle zvláštního zákona, 

d) schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené 

se standardizací geografického názvosloví, 

e) schvalují změny hranic katastrálních území, 

f) vykonávají správu základních státních mapových děl stanovených Českým úřadem 

zeměměřickým a katastrálním, 

g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, 

kterými je pověří Český úřad zeměměřický a katastrální. [2] 
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 Zpracovatelské práce 

9.1  Zájmová lokalita 

Předmětem geometrického plánu je provést na základě územního rozhodnutí 

a požadavků investora rozdělení parcel č. 341/12, 341/13 a 341/48 v katastrálním území 

Blahutovice. Od začátku roku 1997 je zde platná digitální katastrální mapa. Předmětné 

nemovitosti lze nalézt v okrajové části obce v blízkosti zařízení občanské vybavenosti, zejména 

místní hospůdky spojené s knihovnou a dětského hřiště u hlavní silnice vedoucí do Jeseníku 

nad Odrou.  

 

Co se týče charakteristiky terénu dotčených parcel, k tomuto je možné uvést to, že 

se jedná o pozemek s druhem kultury orná půda, umístěn v mírně svažitém terénu. Zemědělské 

družstvo, které má pozemky v pronájmu, po letní sklizni již dotčenou plochu na podzim znovu 

neoselo a ta zůstala ležet ladem. 

Obrázek  5 - Zájmová lokalita 
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9.2  Měřické práce 

K samotnému měření byla použita jak totální stanice PENTAX V-227N, tak GNSS 

přijímač Javad Truimph-1 s ručním GNSS kontrolérem Victor. Od použití zmíněných 

jednotlivých zařízení k měření se odvíjí rozdílný postup měření, neboť každé zařízení funguje 

na zcela jiném principu. 

 PENTAX V-227N 

Jedná se o nejprodávanějším přístroj ekonomické řady 

totálních stanic Pentax V-200. Jde o ideální totální stanici určenou 

hlavně pro všechny kanceláře, které se specializují na geodetické 

práce v katastru nemovitostí. Kromě toho je tato totální stanice 

velmi vhodná pro každou projekční kancelář, která potřebuje 

pro občasné měření v terénu spolehlivý a přitom levný přístroj 

s nekomplikovaným a intuitivním ovládáním v češtině. [8] 

 Javad Triumph-1 

Základním stavebním kamenem systému je výkonný čip 

TRIUMPH. Tento integrovaný obvod má velmi malé rozměry 17 x 17 mm, přesto se do něj 

Obrázek  6 - Náhled na lokalitu 

Obrázek  7 - PENTAX V-227N 
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podařilo umístit velké množství funkcí. 

Čip Triumph obsahuje 216 kanálů 

pro sledování signálů ze sítí GNSS. 

Uvedených 216 kanálů umožňuje čipu 

rychlé získávání údajů i v případech, kdy 

je intenzita signálů slabá. Přijímač 

Triumph je schopen detekovat a přijímat 

signály i v blízkosti budov a pod stromy. 

GNSS přijímač Triumph je 

konstruován pro celodenní pracovní 

nasazení. Jeho vodotěsná schránka je 

velmi odolná vůči povětrnostním 

i teplotním vlivům. Veškeré konektory jsou dobře dostupné a jsou umístěny na spodní, tedy 

dobře chráněné, straně zařízení. Stejně tak klávesnice MinPad a schránka pro vložení SIM karty 

(pro příjem RTK korekcí) je ve spodní části GNSS přijímače Triumph. [9] 

 Victor 

Odolné polní PC Victor je určen pro práci i v těch nejméně 

příznivých povětrnostních podmínkách o čemž svědčí vynikající 

charakteristika odolnosti IP 67. Bez problémů funguje i za extrémních 

teplot. 

PDA Victor je vpravdě unikátní polní počítač. Je naprosto odolný 

vůči vodě, prachu, písku, námraze či sněhu. Mimo to je polní počítač 

Victor možné používat za teplot v rozmezí od -20°C do +55°C. Výkonná 

vnitřní baterie umožňuje, aby vydržel úžasných 20 hodin práce. Ruční 

počítač Victor má skvěle čitelnou barevnou dotykovou TFT obrazovku 

a je jej možné ovládat i prostřednictvím velkých kláves, které mají 

možnost podsvícení. 

GNSS přijímač Triumph komunikuje s ultra-odolným kontrolerem Victor 

prostřednictvím technologie Bluetooth. K běžnému stolnímu počítači jej lze připojit 

přes sériový nebo USB kabel. [9] 

Obrázek  8 - Javad Triumph-1 

Obrázek 9 –

Kontrolér Victor 
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 Rekognoskace v terénu 

Při rekognoskaci v terénu byla podle místopisu ověřena poloha bodu PPBP č. 538 a bylo 

zjištěno, že na body uvedené v místopisu vlivem působení přírody a člověka není již možné 

po několika letech orientovat. 

Pro určení přesné polohy stanovisek 4001 a 4002 bylo tedy využito metody RTK s VRS, 

díky níž je v tomto případě připojení do S-JTSK účelnější a přesnější. Všechny tyto body musí 

být určeny dvěma nezávislými měřeními, což u technologie GNSS znamená např. zaměření 

s minimálně hodinovým odstupem v rámci jednoho dne. Vlastní měření podrobných bodů bylo 

provedeno totální stanicí. 

 Upřesnění průběhu hranice 

V zájmovém území byl nalezen 

pouze jediný dochovaný bod, jenž byl 

trvale stabilizován plastovým hraničním 

znakem (bod č. 12-58). Z tohoto důvodu 

bylo nezbytné provést vytyčení ostatních 

lomových bodů (body č. 13-68, 32-120, 

32-119, 32-118, 32-117), které byly 

stabilizovány plastovými znaky. 

Obrázek  10 - Místopis bodu 

Obrázek  11 - Přehled vytyčených bodů 
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 K samotnému měření byli s optimální časovou rezervou přizváni doporučeným 

dopisem vlastníci všech dotčených parcel. Uvedený postup slouží k jejich seznámení 

se s průběhem hranice, aby následně, jakmile dojde k podpisu souhlasného prohlášení, 

nevznikaly případné rozpory a byl tak zajištěn hladký průběh provedení GPL.  

 Měření podrobných bodů 

V prvotním kroku bylo nezbytné provést nejprve vytyčení bodů nově navrhovaných 

hranic. Takto vytyčené body byly v terénu stabilizovány znaky z plastu. Poté došlo 

z pomocných měřických bodů 4001 a 4002, které byly stabilizovány dřevěnými kolíky, 

k zaměření jak bodů nově navrhovaných hranic tak ostatních lomových bodů hranic parcel. 

9.3  Výpočetní práce 

Měření pomocných bodů metodou RTK bylo provedeno dvakrát nezávisle na sobě, 

výsledkem jsou tedy průměrné hodnoty souřadnic. Protokol určení bodů podrobného 

polohového bodového pole technologií GNSS byl získán pomocí softwarů Justin Link a GNSS 

Report. 

 Justin Link 

Justin Link je volně šiřitelný software, který je především určen pro přenos dat mezi 

počítačem a přijímačem Triumph nebo kontroléry Victor. Justin Link obsahuje nástroje 

pro prohlížení a editaci dat. Program má uživatelsky velmi přívětivé rozhraní, které umožňuje 

snadno pracovat s různými druhy informací (měřená data, vektorová a rastrová mapa, atd.). 

Obrázek  12 - Justin Link 
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Hlavní funkcí programu je načítat informace různých formátů (s možností editace těchto 

informací) a jejich následný import/export z/do různých zařízení. Aplikace umožňuje 

zpracování GNSS dat, síťová nastavení i vytvoření lokálního souřadnicového systému. 

V prvním kroku byla v programu založena zakázka, do které poté proběhl import dat 

z kontroléru Victor. Následně byly vybrány souřadnice pomocných měřických bodů (4001, 

4001.1, 4002, 4002.1) pro vytvoření protokolu na základě zvolených parametrů ve formátu csv. 

pro program GNSS Report. 

 GNSS Report 

Jedná se o program, který slouží k vygenerování protokolu určení bodů podrobného 

polohového bodového pole technologií GNSS a seznamu souřadnic. Celý proces vygenerování 

předmětného protokolu je rozdělen do tří fází. Nejprve je nutné vyplnit požadovaná vstupní 

data. Jedná se zejména o vyplnění údajů o osobě zpracovatele, zájmovém území a použitém 

přístroji. Tuto fázi uzavírá načtení měřených dat získaných z programu Justin Link. 

Druhá fáze spočívá v nahlédnutí na měřená data. Po přepnutí záložky se objeví 

přehledná tabulka, která poskytuje uživateli náhled na výsledné zprůměrované hodnoty.  

Obrázek  14 - Naměřené hodnoty  

Obrázek  13 - GNSS Report 
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Závěrečná fáze je pro zpracovatele GPL velmi důležitá, neboť právě v ní dochází 

k exportu výsledného protokolu určení bodů podrobného polohového bodového pole 

technologií GNSS. Tento protokol se přiloží k protokolu o výpočtu v ZPMZ a stává se tak jeho 

nedílnou součástí. 

Vedle výše zmiňovaného exportu je žádoucí provést pro uživatelské pohodlí 

zpracovatele export seznamu souřadnic ve formátu txt., který je poté možné naimportovat 

do výpočetních programů typu GEUS, VKM či Groma. 

 Výpočet souřadnic měřených bodů 

Vlastní výpočet byl prováděn v programu GEUS, kde byla použita data stažená z totální 

stanice. Přímo v totální stanici byly již zadány atmosférické korekce (tzn. teplota a tlak) 

a v procesu stahování dat byly zavedeny korekce z kartografického zobrazení. Následně byl 

proveden výpočet zaměřených bodů nově navrhovaných hranic a lomových bodů hranic polární 

metodou. Všechny kontrolně zaměřené lomové body hranic vyšly v dopustných odchylkách 

se zohledněním třídy přesnosti. 

Obrázek  15 - Výsledné hodnoty 

Obrázek  16 - Export dat v GNSS Report 

Obrázek  17 - Kontrolní určení bodu 
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 Další výpočty 

Průsečík přímek 

Jedná se o typovou úlohu číslo 3 

a používá se pro výpočet průsečíku mezi 

přímkami, kde každá přímka je dána dvěma 

body. Důležité je, aby se úhel mezi 

přímkami nacházel v intervalu 50g až 150g. 

V opačném případě by muselo být 

provedeno vyrovnání do přímky. 

V místech křížení nové hranice 

se stávající hranicí, i v případě zániku 

stávající hranice, je nutné vypočítat 

souřadnice průsečíků hranic, aby byl možný 

výpočet výměr jednotlivých dílů parcel. 

Číslování průsečíků na stávajících hranicích navazuje na předchozí číslo podrobného bodu 

(body č. 25 a 26). U rušených hranic jsou pomocné průsečíky označeny od čísla 101.  

U výpočtu průsečíku přímek se nesmí opomenout důležitá vlastnost průsečíku. 

Výsledný kód kvality bodu je závislý na kódech kvalit bodů, který udávají právě ty přímky, 

z nichž vznikne zmiňovaný průsečík. 

Kontrolní oměrné míry 

Typová úloha číslo 9. Při výpočtu kontrolních oměrných měr byly porovnány přímo 

měřené míry pásmem v terénu s délkou mezi dvojicí bodů vypočtenou ze souřadnic.  

Porovnáním těchto hodnot bylo dosaženo odchylek, které u žádné dvojice bodů 

nepřekročila mezní rozdíl délek ud stanovenou jako dvojnásobek základní střední chyby délky 

md stanovenou v bodu 13.6 přílohy vyhlášky č.357/2013Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Základní střední chyba délky md je dána vztahem  

,kde d je větší z porovnávaných délek v metrech a k se vypočte jako 

√2 násobek základní střední souřadnicové chyby stanovené 

podle kódu kvality bodu s nižší přesností.  

 

  

Obrázek  18 - Průsečíky 
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 Výpočet výměr 

Dalším krokem je výpočet výměr parcel a jejich dílů.  

Výměry nových a změněných parcel a dílů se určí: 

a) ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kódem kvality 3 nebo 4 a souřadnic bodů 

vložených na přímé spojnici lomových bodů hranice bez ohledu na jejich kód 

kvality, kdy se tyto vložené body označí hvězdičkou a v poznámce uvede: 

Výměra i přehled KK je bez vložených bodů. Tento způsob určení výměry 

se označí kódem 2  

b) jiným číselným způsobem, tj. ze souřadnic v místním systému nebo z přímo 

měřených měr. Tento způsob určení výměry se označí kódem 1 

c) graficky, tj. planimetrováním nebo výpočtem z měr odměřených z mapy. Tento 

způsob určení výměry se označí kódem 0 

d) výpočtem ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK, z nichž nejméně jeden 

lomový bod má souřadnici s kódem kvality horším než 3 nebo 4. Tento způsob 

určení výměry se označí kódem 0. 

Při výpočtu výměry se dává přednost způsobu určení výměry označenému vyšším 

kódem, přitom způsob určení výměry označený kódem 1 se nepoužívá. Pro výpočet výměr platí 

stejné zásady zaokrouhlování jako u souřadnic. Je-li výměra oddělované parcely menší 

než 0,50m2, zaokrouhlí se na 1m2. V případě označení této části pozemku písmenem malé 

abecedy se výměra dílu uvede v m2 na 2 desetinná místa. [4] 

Výpočet výměr řešeného GPL byl proveden v grafické 

části programu GEUS. K výpočtu lze použít dvě funkce 

v záložce Výpočty. 

Výměra obvodem 

 Tato funkce je určena pro tzv. ruční určení plochy. 

V této úloze dochází k postupnému zadávání lomových bodů, 

pomocí kterých je definován obvod určované plochy. 

Pro ukončení úlohy je možné znovu identifikovat první bod, 

stisknout pravé tlačítko myši nebo klávesu [Esc] a program 

plochu sám uzavře a zobrazí její velikost v m2. Pokud je 

aktivován tisk do výpočetního protokolu, program vygeneruje 

protokol, ze kterého jsou zřejmé všechny lomové body Obrázek  19 - Záložka Výpočty 
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vstupující do výpočtu včetně kódu kvality. Nezbytnou součástí výstupu je celková výměra 

plochy, jež je v protokolu přehledně oddělena a označena.  

Výměra automaticky 

K této funkci výpočtu je možné přistoupit až době, kdy je kresba hotova tzn. bezchybná 

topologie výkresu.  

Jak vyplývá z názvu této funkce, je její použití v porovnání se zmiňovanou předešlou 

funkcí výrazně jednodušší a rychlejší. Vyžaduje se zde pouze uskutečnění jednoho kroku, který 

spočívá v identifikaci bodu uvnitř uzavřené plochy ohraničené liniemi, které na sebe přesně 

navazují. 

  

Obrázek  20 - Protokol výpočtu výměr 

Obrázek  21 - Výpočet výměr 
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9.3.5.1 Změna výměry parcely: 

Ke změně výměry parcely dochází: 

a) při změně hranice pozemku a při určení hranice pozemku soudem, 

b) při změně geometrického určení pozemku i při nezměněných hranicích pozemku, 

c) výpočtem s vyšším kódem způsobu určení výměry i při nezměněném 

geometrickém určení pozemku, nebo 

d) při opravě chyb zobrazení hranice parcely v katastrální mapě a chyb výpočtů 

výměr parcel. [4] 

V rámci GPL došlo díky zpřesnění bodů 13-68, 32-117, 32-118, 32-119 ke změně 

výměry parcely 226 z hodnoty 2740m2 na hodnotu 2742m2. Rozdíl 2m2 splňuje mezní odchylky 

stanovené v příloze č. 14 katastrální vyhlášky. 

P v m2 je větší z porovnávaných výměr. Mají-li lomové body na hranici parcely, díly 

parcely nebo skupiny parcel různé kódy kvality, použije se mezní odchylka podle kódu kvality 

bodu s největší střední souřadnicovou chybou. [4] 

9.4  Grafické zpracování 

Taktéž fáze grafického zpracování probíhá v programu GEUS, který je přímo určen 

pro tvorbu map velkých měřítek. Nejvíce využívaný je právě pro tvorbu geometrických plánů 

v grafické části tohoto programu. K vytvoření kresby jsou nepostradatelné body seznamu 

souřadnic. V seznamu souřadnic lze vybrat požadované body a následně vložit označené body 

do aktuálně otevřeného výkresu. 

  

Obrázek  22 - Mezní odchylky výměr 
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 Náčrt záznamu podrobného měření změn 

Grafickou část ZPMZ je možno definovat jako náčrt. 

Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění GPL. Vyhotovuje se v takovém 

měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při jeho případném tisku. Není-li možné v použitém 

měřítku některou část změny zobrazit (například drobné výstupky), vykreslí se na okraji náčrtu 

detail ve větším měřítku s vyznačením vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. [4] 

Oproti grafickému znázornění GPL obsahuje více prvků, které přibližují skutečnost 

v terénu. Jedná se zejména o šrafování budov, označení pozemku, který je zemědělsky 

obdělávaný značkou r (role), zákres ohrazení nebo oplocení. 

Dále je možné v náčrtu nalézt body geometrického základu, měřickou síť, způsoby 

označení lomových bodů, čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů, oměrné míry, mapové 

značky druhů pozemků nebo značky budov. Nový nebo rušený stav je v náčrtu označen 

červenou barvou. 

Čísla bodů na zpřesňované hranici, které se ruší, je nutno škrtnout. V rámci zpřesnění 

dostanou tyto body nová čísla. V ZMPZ, jenž je předmětem této práce, jsou zpřesňované body 

označeny novým číslem bodu (1 až 5) a za rovnítkem je uvedeno škrtnuté číslo původního bodu. 

  

Obrázek 23 – Výřez: náčrt záznamu podrobného měření změn 
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 Grafické znázornění geometrického plánu 

Grafické znázornění geometrického plánu zobrazuje dosavadní a nový stav dotčených 

parcel a obsahuje seznam souřadnic nových bodů určených k zápisu do KN a souřadnice 

navazujících kontrolních bodů. Nezbytná součást seznamu je také stručná poznámka o způsobu 

stabilizace jednotlivých bodů. Veškerý dosavadní obsah se vyhotovuje černě, zatímco nový 

stav červeně. 

V grafickém znázornění GPL nalezneme zvýraznění bodů, jejichž poloha je plánem 

zpřesněna. Grafické znázornění vychází ze stavu katastrální mapy a zpravidla se orientuje 

k severu, pokud se zvolí jiná orientace, je nutné vyznačit sever v GPL šipkou o délce 20mm 

a před ní písmenem S. 

Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se ruší dvěma krátkými červenými 

tenkými plnými čarami, vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a mapové 

značky se škrknou červenou tenkou plnou čárou. [4] 

Protože se jedná o znázornění, které se předává zákazníkovi, je obsah GPL oproti ZPMZ 

zredukován. Nevyznačují se zde například záměry na pomocné měřické body, body polohového 

pole, oplocení nebo případné šrafování budov, které jsou pro objednavatele zcela irelevantní. 

Určitou výhodou pro zpracovatele je, že řada prvků obsahu je stejná, tudíž je možné kresbu 

grafického znázornění GPL přepracovat z náčrtu ZPMZ nebo naopak. 

 

Obrázek 24 – Výřez: grafické znázornění geometrického plánu 
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9.5  GEOMETR  

Program GEOMETR lze považovat za nadstavbu programu GEUS a slouží 

pro poloautomatické vytváření, tisk a export tabulek GPL a ZPMZ, které by se jinak musely 

vytvářet a vyplňovat ručně. Tento program tedy značně zjednodušuje a urychluje práci 

při výpočtu výměr a jejich následném sestavení do tabulek geometrického plánu. 

Základním principem programu jsou následující pravidla: 

� aby program správně zpracoval zadané údaje, je zapotřebí dodržet správnou 

strukturu dat 

� program provede automaticky výpočet zadaných údajů v tabulkách a vyrovnání 

všech dílů na výměry původních parcel. Pokud byla výměra nové parcely určena 

číselně, bude provedeno nejdříve vyrovnání dílů na tuto výměru, a do vyrovnání 

původních parcel půjdou tyto díly již vyrovnané. V průběhu všech výpočtů jsou 

kontrolovány dopustné odchylky 

� jako výsledek program vygeneruje čtyři okna (záložky), kdy jedno reprezentuje 

tabulku „Výpočet výměr parcel (dílů)“, druhé „Výkaz dosavadního a nového stavu 

údajů katastru nemovitostí“ včetně popisového pole GPL a čtvrté „Výkaz údajů 

o BPEJ k parcelám nového stavu“ 

Obrázek  25 - GEOMETR-vstupní data 
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� v těchto oknech je možné si vygenerované údaje hned prohlížet, popřípadě je 

upravovat a vytisknout na tiskárně, do formátu PDF jako konečný výsledek nebo 

zvolit výstup do programu GEUSprint. 

 Postup zpracování 

V prvním kroku po spuštění programu se automaticky založí nový soubor 

"NoName.gtr". Postup pokračuje vyplněním tabulky Vstupní data, kterou lze vyplnit ručním 

vládáním hodnot nebo importem dat. Úvodní tabulka vstupních dat obsahuje celkem čtyři 

záložky, ve kterých je vyplnění požadovaných hodnot čistě intuitivní a není třeba ho dále 

popisovat. 

Po vyplnění všech dat, je možné přejít k samotnému výpočtu kliknutím na klávesu [F9] 

nebo tlačítko „Vypočti výsledky“, které lze nalézt na panelu pod roletovým menu. Po výpočtu 

se automaticky vygenerují již zmiňované záložky. 

Dále program GEOMERT umožňuje vytvoření popisového pole, žádosti o potvrzené 

GPL a tabulky vytyčovacího náčrtu. 

9.6  GEUSprint 

Jedná se o samostatný program, který je určen pro soutisk tabulek z programu 

GEOMETR a grafiky z programu GEUS. Jde hlavně o geometrické plány do jakéhokoliv 

formátu papíru. Síla programu GEUSprint také spočívá ve vícestránkových tiscích. Pokud je 

v programech zvolen výstup do programu GEUSprint, spustí se tento program automaticky. 

Protože oba programy (GEUS a GEOMETR) posílají data do jednoho programu, nelze mít 

v jednu chvíli spuštěno více instancí programu GEUSprint. Vše funguje celkem automaticky 

a přehledně. 

 Jak spustit 

Na stránce náhledu v programu GEUS lze nalézt tlačítko GEUSprint. Po jeho stisknutí 

se program GEUSprint automaticky spustí. 

Obrázek  26 - GEUS - GEUSprint 
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Podobně jako v programu GEUS se objeví tlačítko Tisk do GEUSprintu v programu 

GEOMETR na formuláři náhledu tisku. 

 

  

Obrázek  27 - GEOMETR - GEUSprint 
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  Závěr 

Hlavní cíl bakalářské práce byl naplněn. Výsledkem je řešení problematiky tvorby 

geometrického plánu v prostředí s digitální katastrální mapou. Došlo k vyhotovení 

geometrického plánu č. 320-1/2015 v katastrálním území Blahutovice, kterým bylo vytvořeno 

pět nových parcel a příjezdová komunikace. Geometrický plán byl proveden tak, aby odpovídal 

požadavkům investora a zároveň aby veškeré jeho náležitosti byly v souladu s vyhláškou 

č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovaný geometrický 

plán, který je předmětem této práce, byl vyhotoven k datu 8. 4. 2015. 

K měření byla použita nejen technologie GNSS, u které jde vývoj neustále vpřed, ale 

zároveň klasické geodetické metody. Vlastní vytvoření geometrického plánu proběhlo 

v programech GEUS a GEOMETR.  

Dotčení vlastníci byli sezváni k procesu vytyčení, aby se seznámili s průběhem hranic 

v terénu. Jelikož se v rámci geometrického plánu provádí také zpřesnění hranice pozemku 

a dotčení vlastníci nevznesli žádné námitky, bylo možné vyhotovit souhlasné prohlášení. Body 

byly v terénu stabilizovány plastovými znaky, kdy u každého z nich byl postaven dřevěný kolík 

pro snazší nalezení a orientaci. 
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Seznam použitých zkratek 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

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

GPL – geometrický plán 

KK – kód kvality 

KN- katastr nemovitostí 

PDA – osobní digitální pomocník (personal digital assistant) 

PDF - přenosný formát dokumentů (Portable Document Format) 

RTK – Real Time Kinematic 

S-JTSK – systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

USB – univerzální sériová sběrnice (Universal Serial Bus) 

VRS – virtuální referenční stanice 

ZPMZ – záznam podrobného měření změn 
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