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Anotace 
Ve své bakalářské práci se zabývám měřením geometrického plánu pro vyznačení 

budovy, která se nachází v katastrálním území Krmelín. Cílem této práce je vyhodnocení 

měření a zpracování geometrického plánu 

Klí čová slova: geometrický plán, záznam podrobného měření změn, vyznačení 

budovy, parcela, pozemek. 

 

Summary 
In my bachelor work I deal with the metering of the geometric plan for denotation of 

building located in the cadastral territory of Krmelín. The aim of this work is to evaluate the 

metering and to process the geometric plan. 

Key words: geometric plan, record of detailed measurements of the changes, 

buildings marking, tract, land. 
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Seznam zkratek 

 

České zkratky : 

BPEJ                Bonito půdně ekologická jednotka  

ČÚZK              Český úřad zeměměřický katastrální 

DKM                Digitální katastrální mapa 

KM-D              Katastrální mapa digitalizovaná 

KN                   Katastr nemovitostí  

SGI                  Soubor geodetických informací  

S-JTSK             Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální                   

SPI                   Soubor popisných informací 

VFK                Výměnný formát katastru  

VMK               Výměnný formát katastrální mapy 

ZPMZ              Záznam podrobného měření změn 

              ČSN                 Česká státní norma 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá měřením a vyhotovením geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Krmelín, kde správa katastru nemovitostí České 

republiky provádí katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj,  katastrální pracoviště 

Frýdek-Místek. Měření i zpracování geometrického plánu bylo prováděno v geodetické 

firmě Petr Oblouk – GAKO, která poskytla všechno přístrojové a programové vybavení.  
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2 Geometrický plán 

Dle [1] Cituji:”  

Geometrický plán je technickým podkladem a neoddělitelnou součástí všech 

listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí tj. v souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací, je-li třeba předmět zápisu zobrazit 

do katastrální mapy.  

Spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro provedení změny 

v souboru geodetických a popisných informací.” 

2.1 Historie geometrického plánu 

Dle [2] Cituji:”  

   Historie geometrického plánu se datuje od 20. dubna 1785, kdy císař Josef II. 

vydal patent, který se stal podkladem pro první katastrální mapování v našich zemích. 

Vzniká Josefský katastr, který rozdělil naši katastrální historii na dvě období. První období 

bylo období bez měření znamenající sdělování katastrálních údajů pouze ústně 

s odhadovanými katastrálními výnosy a na druhé období s měřením, které se používá od 

roku 1789 až dodnes. 

     Dne 23. prosince 1817 byl vydán císařem Františkem I. rozkaz o pozemkové 

dani. Po mnohaletých přípravných pracích začal vznikat stabilní katastr. Podstatná část 

mapového fondu stabilního katastru je v účelové modifikaci užívaná dodnes. 

     Okolnosti, které měly vliv na náhlé změny ve společnosti a tím i na změny v 

obsahu katastru, lze v podstatě rozdělit do tří skupin: politické, hospodářské, technické a 

právní. Tyto důvody se podílely na zastarávání stabilního katastru v podstatě již od jeho 

vzniku.  

     Z politického hlediska je zlomovým bodem revoluční rok 1848, zvláště jeden 

jeho důsledek a to osvobození rolníků. Tím padla i závažná bariéra v dělení nemovitého 

majetku, kterou byl patent z 26. května 1791, znemožňující rozmělňování rustikálního 

(poddanského, selského) majetku. Po zrušení nevolnictví mohl i prostý sedlák rozdělovat 
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pozemkovou držbu na své potomky a nikoli ji celou předávat prvorozenému synu. Jaký 

dopad začalo mít toto uvolnění organizace půdního fondu je lehké si představit. 

Rozdělování původních pozemků na řemenovité parcely orientované zpravidla ve směru 

spádnice, aby každý z nových nabyvatelů disponoval kvalitnější i méně kvalitní částí 

původního pozemku. Kromě fyzických důsledků v terénu se uvedené okolnosti 

samozřejmě projevily i náhlým nárůstem nároků na změny v obsahu stabilního katastru. 

Řemenovité parcely však měly řadu hospodářsko-technických závad: špatná přístupnost 

mnohých pozemků, některé dokonce nepřístupné, nepravidelné tvary pozemků, 

rozdrobenost, rozptýlenost, zvýšená náchylnost k vodní erozi způsobily značné snížení 

produkční schopnosti půdy, takže uvedená situace měla v dalších desetiletích vliv na zcela 

opačný trend, podpořený zákonem číslo 92 / 1883ř. z., tedy snahy o scelování pozemků. 

Opět s nároky na změny v obsahu operátu stabilního katastru. 

Druhým momentem ovlivňujícím strukturu a organizaci půdního fondu a tím i 

obsah stabilního katastru byl prudký rozvoj silniční a železniční sítě v důsledku prudkého 

rozvoje průmyslu využívajícího převratného vynálezu parního stroje. Tyto okolnosti 

znamenaly nejenom další dělení pozemků komunikacemi, ale i rozšiřování sídel o továrny, 

sídlištní celky či předměstí. To vše stabilní katastr vstřebával nedokonale a i přes 

reambulaci katastru roku 1869 pouze částečně. Rozhodujícím legislativním krokem k 

nápravě výše uvedených skutečností bylo vydání zákona z 23. května 1883 číslo 83/1883 

říšského zákoníku o Evidenci katastru daně pozemkové (jak již bylo zmíněno v úvodu), 

který stanovil, že katastrální operát se musí udržovat v souladu se skutečným stavem. 

Všichni držitelé pozemků obdrželi opisy svých pozemnostních archů, aby věděli, jak je 

jejich majetek zapsán v katastru, a aby mohli stav zápisů konfrontovat se zápisy ve 

veřejných knihách (např. pozemkové knize). Současně s tím zákon uložil povinnost 

vyznačovat pozemkové a stavební parcely ve veřejných knihách shodně s operátem 

stabilního katastru. Jakoukoli provedenou změnu si v rámci ohlašovací povinnosti musely 

vzájemně sdělovat pozemková kniha a stabilní katastr. Ohlašovací povinnost měly i soudy 

a ostatní úřady státní správy. 

    V průběhu více než stovky let existence geometrického plánu se vyvíjela a 

měnila terminologie i podoba vlastního plánu. Postupně byl geometrický plán označován 

jako situační plán, geometrovský plán, geometrický polohový plán, geometrický situační 

plán, geometrický (polohopisný) plán, geometrický (výškopisný) plán, což byl polohopisný 



Adam Sládeček: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

2010                                                                                                                                     4 

 

plán doplněný výškovými kótami podrobných bodů, geometrický (oddělovací) plán, 

případně i méně frekventovanými názvy.    

    Používání jednoduchého a přitom jednoznačného pojmu geometrický plán se 

ustálilo se vznikem evidence nemovitostí v roce 1964. Geometrický plán jako terminus 

technicus et inristicus je vnímán odbornou i laickou veřejností jako vyčerpávající a 

akceptovatelný. 

    Výrazně se měnila i vizuální podoba plánu. Archaický geometrický plán v 

porovnání se současným působí jako efektní grafické dílo. Všechny stejnopisy 

geometrického plánu byly původně zhotovovány ručně jako originály v dokonalém 

kaligrafickém provedení. Nosným médiem byl transparentní materiál v podobě různých 

oleát, voskovaných tkanin či pauzovací papír. Kreslícím materiálem byly ručně třené tuše. 

Původní stav a konstrukční čáry se v grafické části geometrického plánu znázorňovaly 

tence černě (cca 0,05 mm) nový stav červeně, konstrukční a oměrné míry modře a měřické 

přímky tečkovaně černě. Oddělované parcely byly zvýrazňovány podbarvením nebo 

alespoň barevným lemováním. Zcela výjimečně se stejnopisy vyhotovovaly reprodukčně. 

    Postupem doby docházelo k ekonomizaci procesu tvorby geometrického plánu. 

Barevná škála se omezila na červeno-černou tonalitu, předloha na pauzovacím papíře byla 

rozmnožována reprodukčně na bílý papír. Pouze u větších rozměrů geometrických plánů či 

mimořádně vysokého počtu stejnopisů byly používány vícebarevné reprodukční metody 

jako fotelový (želatino-tiskový) soutisk či ofset. Podstatná většina geometrických plánů 

byla rozmnožována jednobarevně jednoduchými procesy s nutností dodatečné adjustace 

nového, červeného, stavu. Průlom do předchozí dvoubarevné praxe učinila směrnice 

bývalého ČÚGK ze dne 31. října 1975 číslo 400/1975 – 22 pro vyhotovování 

geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, která v paragrafu 7 stanovila zásadu 

jednobarevnosti. Tuto zásadu převzala i současná právní úprava.“ 
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2.2 Druhy geometrických plán ů   

Dle [1] Cituji:”  

Geometrický plán se vyhotovuje pro: 

� Změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,  

� Rozdělení pozemku, 

� Změnu hranice pozemku, 

� Vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru, 

� Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, v případě že jejich 

výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

� Doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

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

� Opravu geometrického a polohového určení nemovitostí, 

� Upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

� Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

� Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemků.” 

2.3 Podklady pro vyhotovení geometrického 

plánu 

Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje ze souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací.  

Dalšími podklady jsou:  

� Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí,  

� Záznam podrobného měření změn, 

� Údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a 

bodech podrobného polohového bodového pole, 

� Údaje o BPEJ.  
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2.3.1 Soubor geodetických informací 

Jedná se o katastrální mapu, která je statním mapovým dílem velkého měřítka. 

Katastrální mapa se vyhotovuje v měřítku 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:2500 a měřítko 

1:2880, které se používalo za stabilního katastru. Obsahem katastrální mapy jsou body 

polohových bodových polí, polohopis a popis. 

 

Formy katastrální mapy:  

� Digitální katastrální mapa DKM  je vyhotovena v S-JTSK při obnově 

katastrálního operátu novým měřením nebo na základě pozemkových úprav, 

přepracováním, převodem číselného vyjádření mapy, 

� Analogová mapa na plastové folii s přesností v zobrazovací soustavě stanovená 

v době jejího vzniku, 

� Digitalizovaná mapa má dvě formy. První vzniká přepracováním analogové mapy 

v souřadnicovém systému S-JTSK a označuje se KMD, druhá digitalizovaná mapa 

vzniká také přepracováním, ale souřadný systém je Gustenberský nebo 

Svatoštěpánský. Značí se KM-D.  

 

Obsahem katastrální mapy v souboru geodetických informací je polohopis a 

popis. Pokud je katastrální mapa zobrazena v S-JTSK, jsou jejím obsahem také trvale 

stabilizované a signalizované body polohového bodového pole. 

Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic 

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

pásem, hranic nemovitostí a další prvky polohopisu. Zobrazují se v katastrální mapě jako 

přímé spojnice jejich lomových bodů a také lze použít kružnicový oblouk. 

Popis katastrální mapy tvoří uvnitř mapového rámu čísla bodů polohového 

bodového pole, čísla hraničních znaků na státní hranici, místní a pomístní názvosloví a 

označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami. Vně mapového rámu tvoří popis 

katastrální mapy mimo rámové údaje, kterými jsou u analogové mapy: 
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� Název Katastrální mapa, 

� Označení mapového listu a údaje o jeho poloze ve správním členění státu, 

� Údaje o souřadnicovém systému, 

� Měřítko a označení sousedních mapových listů, 

� Údaje o vzniku katastrální mapy. 

U digitální mapy a digitalizované mapy jsou to tyto údaje obsaženy v jiných 

metadatech.  

Bodové pole obsahuje všechny trvale stabilizované a signalizované body 

polohového i výškového bodového pole včetně přidružených bodů u trigonometrických a 

zhušťovacích bodů. 

2.3.2 Soubor popisných informací 

Soubor popisných informací obsahuje údaje vedené v informačním systému 

katastru nemovitosti.  

Dle [1] Cituji:”  

Základní výstupy jsou: 

� Výpis z katastru nemovitostí, 

� Informace o vlastnících a jiných oprávněných,  

� Informace o parcelách katastru, 

� Informace o budovách a seznam budov s čísly popisnými a evidenčními, 

� Informace o vodních dílech, 

� Informace o jednotkách, 

� Informace o územních jednotkách, které zahrnují území okresů, obcí, 

katastrálních území, seznam částí obcí a úhrnné hodnoty druhů pozemků.”  
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2.3.3 Záznam podrobného m ěření změn 

Záznam podrobného měření změn obsahuje: 

 

� Popisové pole s vyplněnou tabulkou, která obsahuje zpracovatele, číslo 

geometrického plánu, jméno měřiče, typ stroje, katastrální území, 

souřadnicový systém, číslo záznamu, 

� Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, měřické sítě, nového 

a dosavadního stavu polohopisu, čísla bodů, parcelní čísla a mapové značky. 

Vyhotovuje se v takovém měřítku, aby všechny údaje byly zřetelné i při 

případné reprodukci. Orientace shodně s katastrální mapou. Formát náčrtu A4, 

� Zápisník obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, 

identických a nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

� Protokol o výpočtech obsahuje podle povahy změny: 

- Seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných 

bodů a výměr, 

- Údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, 

- Vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, 

- Výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

- Výpočet číselně určených výměr, 

- Seznam souřadnic nově určených bodů, 

- Datum, jméno a příjmení, podpis osoby, která výpočty prováděla. 

� Záznam výsledků výpočtu výměr parcel obsahuje: 

- Číslo geometrického plánu nebo záznam podrobného měření změn 

- Sestavení výměr parcel, 

- Výpočet dílů parcel, 

- Datum, jméno a příjmení, podpis osoby, která výměry vypočítala. 

� Seznam souřadnic obsahuje nové body změny s kódem kvality. 

Záznam podrobného měření změn vyhotovený pro zaměření více vzájemně 

souvisejících změn je možné využít jako podklad pro vyhotovení několika geometrických 

plánů pro jednotlivé změny. 
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3 Obsah a náležitosti geometrického 

plánu 

Obsah a náležitosti jsou přesně definované právní předpisy, a proto je zajištěna 

jednotnost jeho vyhotovování. 

3.1 Popisové pole 

Popisové pole je vždy umístěno ve spodní části základního formátu 

geometrického plánu. Pokud je geometrický plán většího formátu, je popisové pole 

umístěno v pravém dolním rohu.  

Obsah popisového pole: 

� Účel geometrického plánu, 

� Vyhotovitel geometrického plánu, 

� Číslo geometrického plánu, 

� Lokalizační údaje, 

� Mapový list, 

� Razítko a podpis úředně oprávněného zeměměřičského inženýra, 

� Razítko a podpis zaměstnance katastrálního úřadu, který je pověřen ředitelem 

katastrálního úřadu, 

� Datum vyhotovení a potvrzení. 

3.2 Grafické znázorn ění 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy. Vyhotovení se provádí ve vhodném měřítku a černou barvou pro 

zřetelnost kresby a čitelnost popisu. 

V grafickém znázornění se používají především tyto mapové značky: 

Tenká čára, která se dále rozděluje: 

� Plná, která označuje dosavadní stav katastrální mapy, 
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� Střídavá pro spornou hranici a pro zobrazení rozsahu právních vztahů 

k nemovitostem, 

� Čárkovaná, která označuje zobrazení rámů mapových listů. 

Velmi tlustá čára: 

� Plná označující nový stav hranic a vyznačení nových sluček, 

� Střídavá pro spornou hranici a pro zobrazení rozsahu právních vztahů 

k nemovitostem. 

Parcelní čísla mají velikost 2-3 mm. Nová parcelní čísla se označí oválem. Značky 

druhy pozemku se umístí pro nový stav nad parcelním číslem. Díly parcel se označují 

písmeny malé abecedy. Vyznačují se délky mezi lomovými body hranic a také čísla bodů, 

které se dále uvedou i v seznamu souřadnic. Náčrt by se měl volit k severu, pokud je tomu 

jinak musí se vyznačit sever šipkou a před šipku písmeno S. 

3.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údaj ů 

katastru nemovitostí 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí je předtištěn. V 

dosavadním stavu se uvádí druh a způsob využití pozemku, výměra. V novém stavu se 

uvede pouze způsob využití stavby podle skutečnosti v terénu. K nově oddělovaným 

parcelám se přiřadí údaje o parcelních číslech, údaje o číslech listů vlastnictví, údaje o 

výměrách a označení dílů parcel podle evidence právních vztahů, které budou podkladem 

pro sepsání listin. 

3.4 Seznam sou řadnic 

V seznamu souřadnic jsou obsaženy souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů. Zde jsou uvedena čísla bodů a jejich souřadnice, které mají první Y 

souřadnici a poté X souřadnici a také je zde uveden kód kvality. Nejsou-li souřadnice 

určeny v S-JTSK jsou uvedeny v místním systému. Seznam souřadnic se umisťuje na 

vhodné místo geometrického plánu a to buď poblíž grafického znázornění, nebo tvoří 

samostatnou část geometrického plánu. 
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3.5 Výkaz údaj ů o BPEJ k parcelám nového stavu 

Obsahem výkazu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) je 

parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, kód BPEJ a výměru 

dílu parcely k tomuto kódu. Vyhotovuje se v územích, kde katastr tyto údaje eviduje. 
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4 Ověření geometrického plánu 

Ověření geometrického plánu provádí ověřovatel, který předepsaným způsobem 

vyznačí ověření razítkem v popisovém poli geometrického plánu, a to na všech 

stejnopisech. Dále se pod otisk razítka ověřovatele připojuje podpis, datum ověření a číslo 

evidence výsledků. 

Ověřovatel musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie, pět let praxe 

vyhotovování geometrických plánů a vykonanou zkoušku před komisí ČUZK. 
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5 Potvrzení geometrického plánu 

katastrálním ú řadem 

O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na 

tiskopisu Úřadu. Přílohou žádosti jsou nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a 

záznam podrobných měření změn. Před potvrzením geometrického plánu, musí katastrální 

úřad zkontrolovat, zda geometrický plán je vyhotoven pro některý z účelů pro vyhotovení 

geometrického plánu. Katastrální úřad potvrdí geometrický plán, pokud v něm nebyla 

zjištěna vada při přezkoumání a je-li v souladu s údaji o záznamu podrobného měření 

změn. 

Údaje o potvrzení geometrického plánu obsahují číslo řízení, datum, jméno a 

příjmení, podpis zaměstnance pověřeného potvrzováním geometrických plánů a otisk 

razítka katastrálního úřadu se statním znakem. Na katastrálním úřadě se ponechá pouze 

jeden stejnopis geometrického plánu spolu se záznamem podrobného měření změn pro 

další využití a ostatní stejnopisy geometrického plánu se vrátí ověřovateli. 

Katastrální úřad nepotvrdí geometrický plán, u kterého byly zjištěny vady a 

geometrický plán spolu se záznamem podrobného měření změn se vrací zpět ověřovateli 

s písemným odůvodněním. Žádost o potvrzení opravného geometrického plánu se 

považuje za novou žádost.  
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6 Vlastní vyhotovení geometrického 

plánu 

6.1 Získání podklad ů z Katastru nemovitostí 

Před vyhotovením geometrického plánu je potřeba získat podklady pro jeho 

vyhotovení z katastrálního úřadu. Pro katastrální území Krmelín správu katastru 

nemovitostí České republiky vykonává katastrální úřad Moravskoslezského kraje, 

katastrální pracoviště Frýdek-Místek. 

Z katastru byly získány tyto podklady: 

� VFK, který obsahoval katastrální mapu ve formě DKM, seznam souřadnic 

bodů, které se vyskytují na zaměřovaném území. 

 

 

 

 

Obrázek 1: Výřez DKM 
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6.2 Terénní práce 

V dané lokalitě se provedla rekognoskace terénu. Pomocí místopisů bodů byly 

vyhledány body podrobného polohového bodového pole 0480 0000  0558, 0480 0000 

0560, 0480 0000 0561, zhušťovací bod 0009 3612 2350, podle kterých se provede 

připojení do S – JTSK. 

Poté bylo vhodně zvoleno stanovisko 4001, tak aby bylo vidět jak na body pro 

připojení, tak všechny rohy námi zaměřovaného objektu. Bod 4001 byl stabilizován 

měřickým hřebem. 

Po centraci a horizontaci nad bod 4001, zadání zakázky a stanoviska byly 

zaměřené body PPBP, ZhB a všechny rohy rodinného domu, který má být vyznačen 

v katastru nemovitostí. Na toto měření byla použita polární metoda a pásmem byly 

změřeny obvodové stěny budovy. 

6.3 Měřické pom ůcky 
� Totální stanice Sokkia Set 530 RK3, 

� Stativ, 

� Výtyčka s odrazným hranolem, 

� Pásmo. 

6.4 Totální stanice Sokkia Set 530 RK3 

Elektronická totální stanice, která umožňuje měření bez optického hranolu až do 

vzdálenosti 350m. Základní vybavení stanice je numerická klávesnice s alfanumerickým 

vstupem a novou technologií bezhranolového měření s lepším výkonem dálkoměru. 

Software obsahuje vestavěné programy: 

 

� Měření 3D souřadnic, 

� Vytyčování, protínání, 

� Měření nepřístupné délky, 

� Nastavení směrníku, 
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� Výpočet plochy,  

� měření úhlů. 

 

Vlastnosti totální stanice: 

� Přesnost při bezhranolovém měření +/- (3mm+2ppm), 

� Přesnost při použití hranolu: +/- (2mm+2ppm), 

� Dosah dálkoměru na hranol: 5000m, 

� Dosah dálkoměru při bezodrazném měření 350m, 

� Interní paměť až na 10 000 bodů. 

6.5 Kancelá řské práce 

Naměřené hodnoty z terénu byly importovaný z totální stanice do počítače. Poté 

následovaly výpočty, které byly počítány v programu Geus. 

Obrázek 2: Sokkia SET 530 RK3 
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6.6 Zpracování

Popisové pole:

 

Zápisník: 

Obsahuje: 

� Čísla stanovisek,

� Čísla zaměřovaných bod

� Zaměřované úhly, délky,

� Rozlišení zda se jedná o cíl nebo orientaci.

Náčrt: 

Náčrt obsahuje zam

čísla, kdy původní parcelní 

dům jsou vyznačena v oválu. Tento nový stav polohopisu je vyzna

Červenou barvou je vyzna

základu, značky druhů pozemk
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Zpracování  ZPMZ 

: 

ísla stanovisek, 

ěřovaných bodů, 

ované úhly, délky, 

Rozlišení zda se jedná o cíl nebo orientaci. 

rt obsahuje zaměřený a vyznačený rodinný dům, čísla bod

vodní parcelní číslo je přeškrtnuto a nová parcelní čísla pro pozemek a pro 

ena v oválu. Tento nový stav polohopisu je vyznačen tlustou plnou 

ervenou barvou je vyznačena měřická síť. Dále náčrt obsahuje 

ů pozemků, značky budov, oměrné míry.  

Tabulka 1: Popisové pole ZPMZ 

ení budovy 
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ísla bodů, změnu parcelního 

čísla pro pozemek a pro 

čen tlustou plnou čárou. 

rt obsahuje body geometrického 
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Obrázek 3: Náčrt ZPMZ 

 

Protokol o výpočtech 

První část protokolu o výpočtech je seznam souřadnic, který v měření zahrnuje 

body polohového bodového pole, zhušťovací a podrobné body tj. body geometrického 

základu. 

Pomocí použité polární metody dochází k výpočtu souřadnic nových bodů. 

Dále provádíme kontrolní oměrné, což znamená porovnání vypočtené a měřené 

délky. Tento rozdíl nesmí přesáhnout mezní odchylku. 

Posledním krokem je výpočet výměr parcel, kdy součet nové parcely 1526/1 a 

1526/2 se musí rovnat původní výměře parcely 1526.    

Na konci každého protokolu o výpočtech je vložen seznam souřadnic obrazu i 

polohy nově určených bodů s údajem o jeho kvalitě, jméno vyhotovitele s datem 

vyhotovení. 
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Výpočet výměr parcel (dílů) 

Parcela 1526 je rozdělena na parcelu 1526/1 a 1526/2 jejíž výměra byla určena 

s kódem kvality 2. Z důvodu DKM stačí pouze jeden výpočet výměry. Jsou zde uvedeny 

nové výměry parcel, kdy jejich součet se musí rovnat výměře dosavadní parcely. Dále se 

uvádí číslo zakázky, katastrální území, list katastrální mapy, jméno vyhotovitele a datum. 

6.7 Vyhotovení geometrického plánu 

Geometrický plán byl vyhotoven v programu Geus a Geometr. 

Popisové pole 

Obsahuje tyto údaje: 

Grafické znázornění 

V grafickém znázornění je vyznačen původní stav katastrální mapy, nový stav, 

který je vyznačen tlustou plnou čárou, nové označení parcelních čísel v oválu, značka 

druhů pozemků, oměrné a kontrolní míry. 

 

 

 

 

Tabulka 2: Popisové pole GP 
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Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Tiskopis obsahuje: 

� Označení pozemků parcelním číslem, výměry a rozdělení parcel, 

� Způsob využití, druh pozemku, 

� Kód kvality, 

� Číslo listu vlastnictví. 

Provádí se porovnáni se stavem evidence právních vztahů. 

Seznam souřadnic 

Zahrnuje nově vyznačené souřadnice bodů, kód kvality a jejich stabilizace 

v terénu.  

 

Tabulka 3: Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Tabulka 4: Seznam souřadnic 
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BPEJ 

Parcelou 1526/1 prochází dva kódy BPEJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5: BPEJ 
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7 Programové vybavení 

7.1 Geodetický software GEUS 15 

Program obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů, 

kterými jsou: 

� Ortogonální a polární metoda, 

� Volné stanovisko, 

� Protínání ze směrů, 

� Protínání z délek a zpět, 

� Kontrolní oměrné, výměry, 

� Konstrukční oměrné, 

� Spuštění bodu k přímce, 

� Výpočty základních typů polygonových pořadů. 

Program umožňuje digitalizaci většiny existujících digitizéru včetně X-Planu. 

Veškeré výpočty jsou dokumentovány výpočetním protokolem s možností kontroly 

mezními odchylkami. Pouze u klasických polygonových pořadů nejsou mezní odchylky 

kontrolovány. Výpočetní protokol lze editovat v průběhu výpočtu. Veškeré body dotčené 

výpočtem se ihned zaznamenávají do grafické části programu. Do této grafické části lze 

kdykoliv přepnout z jakéhokoli místa v programu. 

Grafická část: 

Největší výhodou je přímá specializace na oblast tvorby map od úplného základu. 

Do těchto vlastností můžeme především zahrnout bezproblémovou změnu měřítka mapy 

aniž-by jsme ztratili informace, nebo vzhled a také vyspělou spolupráci se seznamy 

souřadnic.  

Program umožňuje tvorbu výkresu na úrovni účelových map bez omezení počtem 

objektů. Obsahuje téměř všechny značky dle mapového klíče původní ČSN. Kresbu lze 

rozdělit do 64 vrstev. 

Program Geus podporuje také vytváření mapových listů S-JTSK. 
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7.2 Geometr 

Program Geometr slouží pro výpočet a vyrovnávání ploch při vyhotovení 

geometrického plánu, za pomocí výpočetních tabulek. 

7.3 VFK 

Systém, který prostřednictvím katastrálních úřadů předává potřebné popisné i 

grafické informace o katastru nemovitosti. V současné době se používají dva výměnné 

formáty: 

� Nový výměnný formát, který obsahuje popisné informace, katastrální 

mapu nebo obojí, 

� Starý výměnný formát, který měl rozdělen jeden formát pro katastrální 

mapu a druhý formát pro popisné informace. 

V dnešní době se používá výměnný formát katastrální mapy označovaný jako 

VKM. 
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8 Závěr 

Bakalářská práce se zabývala geometrickým plánem pro vyznačení budovy 

v katastrálním území Krmelín. Výsledkem této práce bylo zaměření, vyhodnocení 

naměřených údajů a vyhotovení geometrického plánu.  

Geometrický plán, obsahuje veškeré náležitosti a přílohy, které odpovídají 

vyhlášce č.26/2007 Sb., kterou provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a 

jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 

Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 164/2009 Sb. 
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