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Anotace 

 V této bakalářské práci se zabývám měřením a vyhotovení geometrického 

plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou. 

Výsledkem této práce je geometrický plán připravený k odevzdání na příslušné 

pracoviště katastru nemovitostí. 

Klíčová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí, DKM, zaměření budovy 

Summary 

 In this bachelor work I deal with measure and creation survey sketch for 

designation of the building in cadastral area Rychnov nad Kněžnou. As a result of 

this work is geometric plan ready to commit at cadastral workplace. 

Keywords: survey sketech, real eastate cadastre, DKM, measuring of the building
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Seznam použitých zkratek: 

BPEJ .............................. bonitovaná půdně ekologická jednotka 

GP .................................. geometrický plán 

JTSK .............................. jednotná trigonometrická síť katastrální 

KN .................................. katastr nemovitostí 

KÚ .................................. katastrální území 

PBPP ............................. podrobné body polohového pole 

PPBP ............................. podrobné polohové bodové pole 

S-JTSK ........................... systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TB .................................. trigonometrický bod 

ZPMZ ............................. záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

Tématem bakalářské práce je: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou. 

V této bakalářské práci se zabývám vyhotovením geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Rychnov nad Kněžnou. Toto katastrální 

území spadá pod katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou katastrálního úřadu 

Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové. 

Na tomto katastrálním území stejně jako na celém území České republiky je 

povinnost provádět zeměměřičskou činnost pro Katastr nemovitostí (KN) 

v souřadnicovém systému JTSK. 

 Terénní práce jsem provedl u geodetické firmy Ing. Rudolf Lánský. 

 

Obrázek č. 1 – výřez katastrální mapy se zobrazenou ortofotomapou 
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2. Geometrický plán 

Geometrický plán (GP) je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž se 

provádí zápis do katastru, je-li třeba 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 zvláštního právního předpisu. Do katastrální mapy se v těchto případech 

parcely zobrazí na základě upřesněného přídělového plánu. [1] Náležitosti 

upřesněného přídělového plánu stanoví prováděcí právní předpis. 

Geometrický plán musí být ověřen. Svými náležitostmi a přesností musí 

odpovídat platným předpisům, a musí být opatřen souhlasem katastrálního úřadu 

s očíslováním parcel. 

2.1. Historie geometrického plánu 

Dne 20. dubna 1785 vydal císař Josef II. patent, který se stal podkladem 

pro první katastrální mapování v našich zemích – vznikl Josefský katastr, který 

rozdělil naši katastrální historii na dvě éry: období bez měření znamenající 

sdělování katastrálních údajů pouze ústně s odhadovanými katastrálními výnosy, 

a na období s měřením, které katastrální problematiku buduje na exaktních 

základech. To první období trvalo od roku 1022 do vyhlášení Josefského katastru 

v roce 1789. Druhé období trvá od roku 1789 dodnes. Druhým zlomovým 

okamžikem bylo vydání rozkazu císaře Františka I. z 23. prosince 1817 o 

pozemkové dani. Po mnohaletých přípravných pracích začal vznikat stabilní 

katastr, který je právem považován pro svou úroveň za vrcholné dílo nejenom v 

evropském měřítku. Podstatná část mapového fondu stabilního katastru je v 

účelové modifikaci užívána dodnes. Jediná skutečnost, na kterou se zapomnělo je 

potřeba pravidelné aktualizace katastrálního operátu. V roce 1817 zřejmě ještě 

nikdo netušil , jak velký nabere budoucí vývoj spád. Stabilní katastr postavený na 

zkušenostech poklidného stavu v organizaci a užívání půdního fondu, 

nepředpokládal změny svého obsahu, které muselo zvládnout pouze 19 

zeměměřických úředníků. Okolnosti, které měly vliv na náhlé změny ve 

společnosti a tím i na změny v obsahu katastru, lze rozděl i do tří skupin: politické, 
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hospodářské, technické a právní. Uvedené důvody se podílely na zastarávání 

stabilního katastru v podstatě již od jeho vzniku. 

Rozhodujícím legislativním krokem k nápravě bylo vydání zákona z 23. 

května 1883 číslo 83/1883 říšského zákoníku o Evidenci katastru daně, 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 kontrolovat se 

zápisy ve veřejných knihách – například v 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. 

Tyto okolnosti si nutně vyžádaly vytvoření speciálního nástroje, 

umožňujícího komunikaci mezi justičními a katastrálními orgány, a zároveň 

srozumitelného i pro poučenou laickou veřejnost. Navíc nástroje, jehož tvorba není 

závislá na omezených kapacitách státních orgánů a může být svěřena i odborně 

kvalifikované soukromé sféře. Též bylo nutno upravit některé dosavadní 

zeměměřické a katastrální zvyklosti tak, aby byly srozumitelné co nejširšímu 

okruhu uživatelů. Z té to doby pochází princip geometrického plánu, který vznikl z 

potřeby jednoznačného geometrického, polohového a rozměrového určení změny 

údaje ve stabilním katastru.  

Pozdější právní a technické předpisy upravující evidování nemovitostí, jako 

zákony číslo 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru, 22/1964 Sb. o evidenci 

nemovitostí a v současnosti platný zákon 344/1992 Sb. modifikovaly geometrický 

plán dle dobových okolností. Souběžně vznikaly a zanikaly i speciální předpisy 

definující přesnosti, obsahové a formální parametry geometrického plánu v 

souladu s moderními technickými možnostmi a technologickými postupy. V 

průběhu více než sto 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 (oddělovací ) plán a další méně používané názvy. 
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Používání jednoduchého a přitom jednoznačného pojmu geometrický plán se 

ustálilo se vznikem evidence nemovitostí v roce 1964.  

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

porovnání se současným působí spíše jako grafické dílo. Všechny stejnopisy 

geometrického plánu byly původně zhotovovány ručně jako originály v dokonalém 

kaligrafickém provedení. Původní stav a konstrukční čáry se v grafické část i 

geometrického plánu znázorňovaly tence černě nový stav červeně, konstrukční a 

oměrné míry modře a měřické přímky tečkovaně černě. Oddělované parcely byly 

zvýrazňovány podbarvením nebo alespoň barevným lemováním. Průlom do 

předchozí 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.  [5] 

2.2. Druhy geometrického plánu [1] 

Geometrický plán se vyhotovuje pro následující změny: 

a) Změnu hranice katastrálního území 

b) Rozdělení pozemku 

c) Změnu hranice pozemku 

d) Vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu 

v katastru 

e) Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že 

jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu 

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 pozemku 

j) Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

2.3. Vyhotovení geometrického plánu a jeho podklady 
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Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací a souboru popisných informací. Dále pak mapa bývalého 

pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí spolu s 

příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 

evidencí. Použijí se 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. [1] 

Dalšími podklady jsou záznamy podrobného měření změn, údaje o bodech 

základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech 

podrobného polohového bodového pole a údaje o BPEJ ve formě počítačového 

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

v územích, kde jsou v katastru obsaženy. [1] 

2.4. Spolupráce katastrálního úřadu při tvorbě GP 

Katastrální úřad při tvorbě geometrického plánu přidělí číslo ZPMZ, podle 

potřeby čísla nových parcel a pokud budou takové body zřizovány tak i čísla bodů 

podrobného polohového bodového pole. Bez úplatně také poskytne v nezbytném 

rozsahu podklady ve výměnném formátu nebo ve formě rastrových dat, a pokud 

nelze jinak, ve formě reprografických kopií. 

2.5.  Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po 

změně. Geometrický plán má tyto náležitosti: 

a) popisové pole – vyhláškou definovaná tabulka, která se umisťuje na 

titulní stranu do spodní části geometrického plánu 
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Obrázek č. 2 – popisové pole geometrického plánu 

 b) grafické znázornění – výřez katastrální mapy doplněný o nový stav a 

oměrné míry. Nový stav se zakresluje tučnou čarou a nová parcelní čísla se píší 

do oválku. 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí – 

vyhláškou definovaná tabulka, do které se zaznamenává změna stavu výměr při 

tvorbě geometrického plánu. Tabulka se tiskne na první list GP do vrchní části 

formátu 

 

Obrázek č. 3 – výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN 

d) seznam souřadnic  - výpis souřadnic nově určených bodů doplněný o 

kód kvality a poznámku, v které je uveden druh stabilizace bodu 

 

Obrázek č. 4 – seznam souřadnic v GP 
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e) výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k 

parcelám nového stavu  

 

Obrázek č. 5 – Výkaz údajů o BPEJ 

  Geometrický plán se vyhotovuje tak aby byl vždy přehledný, dobře čitelný, 

stálý a schopný reprodukce. Vyhotovuje se na tiskopisech Úřadu nebo jako tiskový 

výstup z počítače, který je obsahově shodný a vzhledově podobný tiskopisu 

Úřadu. Geometrický plán má základní formát A4 a vyhotovuje se jen na jednu 

stranu. V případě větších rozměrů se do základního formátu skládá postupem 

podle bodů 3b a 3c ČSN 01 3111 Skládání výkresů, aby složení nebránilo 

prohlížení jednotlivých částí geometrického plánu po jeho spojení s listinou. 

Skládá-li se z více listů nebo archů, tyto se spolu pevně spojí a spoj se překryje 

nálepkou s otiskem razítka ověřovatele umístěného zčásti na nálepce a zčásti na 

geometrickém plánu. [1] 

2.6. Ověření a potvrzení geometrického plánu 

Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem v popisovém poli 

geometrického plánu, a to na všech stejnopisech. Součástí ověření je podpis, 

datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků. Vše se uvádí pod otisk 

razítka ověřovatele. 

O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální 

úřad na tiskopisu Úřadu nebo tiskopisu z počítače, který je obsahově shodný a 

vzhledově podobný tiskopisu Úřadu. K žádosti o potvrzení geometrického plánu se 

přikládají nejméně tři stejnopisy geometrického plánu a záznam podrobného 

měření změn. Před potvrzením geometrického plánu katastrální úřad zkontroluje, 

jestli je geometrický plán vyhotoven pro některý z výše uvedených účelů. 



Jan Vondřejc: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

2012 15  

Katastrální úřad potvrdí geometrický plán, pokud v něm nebyla zjištěna 

vada při přezkoumání a je v souladu s údaji záznamu podrobného měření změn. 

Souhlas s očíslováním parcel katastrální úřad potvrdí na všech předložených 

stejnopisech geometrického plánu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

podání žádosti, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Údaje o potvrzení 

geometrického plánu obsahují číslo řízení, datum, jméno, případně jména, 

příjmení a podpis zaměstnance pověřeného potvrzováním geometrických plánů a 

otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. Jeden stejnopis 

geometrického plánu a záznam podrobného měření změn se ponechá na 

katastrálním úřadu pro další využití, ostatní stejnopisy geometrického plánu se 

vrátí žadateli o ověření. 

U geometrického plánu, v kterém byly zjištěny vady, katastrální úřad 

nepotvrdí a GP i se záznamem podrobného měření změn vrátí ověřovateli 

odůvodněním v písemné formě. 

Po opravení geometrického plánu se podává vždy nová žádost. 

Opakovaném podání geometrického plánu se závažnými vadami oznámí 

katastrální úřad příslušnému inspektorátu. Za vadu se nepovažuje změna výměr 

parcel v důsledku vedení katastru. Takové nesoulady opravuje ověřovatel a  na 

vhodném místě všech stejnopisů GP nebo ve zvláštní příloze pevně spojené s GP, 

a v záznamu podrobného měření změn uvede upozornění na tyto opravy, které 

ověří předepsaným způsobem. Za vadu se nepovažuje ani chyba způsobena 

nesprávnými údaji katastru poskytnutými vyhotoviteli plánu, jejichž nesprávnost 

nemohl vyhotovitel geometrického plánu rozpoznat. Tyto chybné údaje 

geometrického plánu se uvedou do souladu s údaji katastru při zápisu, pokud se s 

ověřovatelem nedohodnut jiný způsob opravy. Pokud je v GP upozorněno na 

chybu ve stávajících údajích katastru, prošetří se tato chyba s využitím záznamu 

podrobného měření změn oprávněnost tohoto upozornění. Podle výsledku šetření 

se zahájí řízení o opravě chyby a v případě, že se chyba v dosavadních údajích 

katastru prokáže, geometrický plán se po provedení opravy potvrdí. 

Po potvrzení geometrického plánu i se záznamem podrobného měření 

změn založí katastrální úřad  stejnopis do měřické dokumentace. [1] 
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3. Záznam podrobného měření změn 

Nově vyhotovovaný záznam podrobného měření změn (ZPMZ) je 

podkladem pro vyhotovení geometrického plánu,  pro zápis změn údajů 

evidovaných v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací, 

které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice pozemku, obvod 

budovy nebo obvod vodního díla nebo pro opravu chyby v katastru katastrálním 

úřadem. Záznam podrobného měření změn pro doplnění nebo zobrazení změny 

dalších prvků polohopisu se vyhotovuje i na podkladě geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby podle zvláštního právního předpisu. 

[1] 

V případě potřeby je možné záznam podrobného měření změn vyhotovený 

pro zaměření více vzájemně souvisejících změn využít jako podklad pro 

vyhotovení několika geometrických plánů pro jednotlivé změny. 

Ověření záznamu podrobného měření změn vyznačí ověřovatel 

předepsaným způsobem v pravém dolním rohu první strany záznamu podrobného 

měření změn a v pravém dolním rohu poslední strany jeho částí. Pokud se části 

skládají z více listů nebo archů, musí být spolu pevně spojeny a spoj překryt 

nálepkou s otiskem razítka ověřovatele umístěného zčásti na nálepce a zčásti na 

záznamu podrobného měření změn. [1] 

3.1. Náležitosti záznamu podrobného měření změn  

Záznam podrobného měření změn obsahuje: 

a) popisové pole – vyhláškou definovaná tabulka, která se umisťuje na 

první stranu do vrchní části záznamu podrobného měření změn, číslování ZPMZ 

se provádí v jedné číselné řadě od 0001 do 9999. 
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Obrázek č. 6 – popisové pole ZPMZ 

b) náčrt – obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických 

bodů, měřické sítě, dosavadního a nového stavu polohopisu, způsob označení 

lomových bodů hranic, všechny prvky katastrální mapy a oměrné a jiné kontrolní 

míry. Pokud není možné oměrnou míru změřit ani nepřímo, označí se neměřený 

úsek zkratkou "n.m.". Vyhotovuje se měřítku, tak aby všechny údaje byly dobře 

čitelné i při tvorbě reprografických kopií. Pokud by použité měřítko bylo příliš malé 

pro zobrazení některých částí náčrtu vytvářejí se po stranách výkresu detaily ve 

větším měřítku označené velkými písmeny abecedy. Pro zobrazení vzdálených 

bodů se použije schématické zobrazení. Pro lepší přehlednost se zobrazení 

geometrického základu zvýrazňuje červeně. Dále je možné budovy vyplnit 

šrafováním pro lepší přehlednost. V náčrtu se užívají mapové značky stejné jako 

geometrického plánu tedy dle vyhlášky č. 26/2007 Sb.. Náčrt má formát A4 a v 

případě většího formátu se skládá do uvedeného formátu tak, aby na vrchní straně 

byl údaj o jeho příslušnosti k ZPMZ. [1] 

c) zápisník – obsahuje čísla všech měřených bodů. Bodů geometrického 

základu i bodů určovaných a měřené hodnoty určující jejich polohu. Dále pak jejich 

doplňující popis. V případě použití metody GNSS může být zápisník nahrazen 

protokolem ze zpracovávajícího programu. 
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Obrázek č. 7 – ukázka zápisníku měření 

d) protokol o výpočtech – obsahuje seznam souřadnic bodů geometrického 

základu a bodů polohopisu katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic 

nových podrobných bodů a výměr, údaje o použitých metodách výpočtu 

souřadnic, porovnání dosažených výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, výpočet výměr, seznam 

souřadnic nově určených bodů, datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která 

výpočty prováděla. Na konci protokolu o výpočtech je umístěn seznam určených 

souřadnic s uvedenými plnými čísly bodů a jejich kódem kvality. [1] 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel nebo dílů – parcely a díly se vždy 

vypočítávají dvakrát a případný rozdíl musí být vždy zdůvodněn, výpočet musí být 

doplněn datem a podpisem osoby provádějící výpočet 

 

Obrázek č. 8 – zápis výpočtu výměr 

f) návrh zobrazení změny – předává se v elektronické digitální podobě a 

musí obsahovat všechny náležitosti digitální katastrální mapy. K předání se 

využívá výměnného formátu katastru, počítačového souboru s příponou vfk. 
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g) údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových nebo 

změněných hranic je zpravidla uveden pod popisovým polem 

4. Práce v terénu 

4.1. Použité vybavení 

 

Obrázek č. 9 – totální stanice Leica TC600 [2] 

Jako stroj byla použita totální stanici Leica TC600. Jedná se o totální 

stanice vhodnou zejména pro katastrální a technické šetření. Parametry totální 

stanice jsou uvedeny na obrázku níže: 

 

Obrázek č. 10 – parametry totální stanice TC600 [3] 
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 Dalším vybavením byl stativ, odrazný hranol Leica a pásmo. 

4.2. Určení polohy stanoviska 

Pro učení polohy stanoviska jsme využili metodu přechodného stanoviska. 

Tato úloha slouží k výpočtu souřadnic stanoviska, na němž byly měřeny směry 

nebo směry a délky na známé body. 

 

Obrázek č. 11 – seznam výchozích souřadnic 

Body s kódem kvality 3 jsou mezníky místních parcel a bod s kódem kvality 

1 je trigonometrický bod číslo 2406/4 – Rychnov nad Kněžnou, kostel. Bodem je 

pata kříže kostela Nejsvětější Trojice. Takto získané stanovisko jsme si označili 

číslem 4101 z důvodu lepší přehlednosti při ukládání více zakázek v paměti stroje. 

4.3. Určení podrobných bodů 

Podrobné doby číslo 6 až 16 definované průmětem zdiva s terénem jsou 

určeny polární metodou z přechodného stanoviska 4101. Zbylé dva rohy budovy 

později označené jako 18 a 19 jsou určeny metodou konstrukčních oměrných měr. 
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Obrázek č. 12 – zápisník měření podrobných bodů 

4.4. Kontrolní měření 

Na závěr jsem provedl kontrolní měření v podobě změření kontrolních 

oměrných měr. 

 

Obrázek č. 13 – zápisník kontrolních oměrných měr 

5. Kancelářské práce 
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5.1.  GEUS 13.0 

Program GEUS se skládá ze dvou relativně samostatných částí, z 

výpočetní části a grafické části.  

Výpočetní část - program obsahuje všechny základní výpočty pro 

zpracování geometrických plánů (ortogonální a polární metoda včetně volného 

stanoviska, protínání ze směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, výměry, 

konstrukční oměrné, spuštění kolmice z bodu k přímce, ...) a výpočty základních 

typů polygonových pořadů. Výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu editovat a 

prohlížet v libovolném textovém editoru. Veškeré body dotčené výpočtem se ihned 

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

místě programu. [4] 

 

Obrázek č. 14 – výpočetní část programu GEUS 

Grafická část - GEUS je také jednodušším zeměměřickým CAD systémem. 

Jeho největší výhodou je přímá specializace na oblast tvorby map o úplného 
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základu. Do těchto vlastností patří především bezproblémová změn měřítka mapy 

bez ztráty informací a vzhledu, vyspělá spolupráce se seznamy souřadnic včetně 

změny kresby reagující na změny souřadnic ve výpočtech apod. Umožňuje tvorbu 

výkresu na úroveň účelových map bez omezení počtem objektů. Velikost výkresu 

je omezena pouze dostupnou pamětí a výkonností počítače. Program obsahuje 

téměř všechny značky dle mapového klíče původní ČSN (a samozřejmě také 

všechny značky pro tvorbu katastrální mapy). Lze vytvářet bloky kresby, které se 

chovají jako značka a tím vytvářet vlastní značky. Kresbu lze dělit až do 64 vrstev. 

Mimo jiné lze provádět následující akce: hromadná editaci kresby, výběry a filtrace 

prvků přes číslo bodu, barvu, vrstvu, kód značky atd. Veškeré vlastnosti prvků 

(vrstvu, barvu, typ čáry, značku a způsob umisťování značky) lze měnit pomocí 

jednoho tlačítka pro zvolení "stylu kresby". Tyto styly kresby jsou pod plnou 

kontrolou uživatele. To vše umožňuje snadnou standardizaci struktury kresby v 

rámci firmy a hlavně pro vytváření map ve formátu VKM (Výměnný formát 

Katastrální Mapy). Program podporuje vytváření mapových listů S-JTSK. Kresbu 

lze exportovat do formátů DXF (např. AutoCAD, MicroStation, AutoSketch...), VTX 

+ STX (KOKEŠ, Geoplot ...). Import kresby je možný z formátu DXF, import 

umožňuje přenos linií, textů. Pomocí převodních tabulek lze definovat i převod 

vrstev, barev, typů čar a také značek. Lze tedy importovat i DKM (digitální 

katastrální mapa) z formátu VKM nebo DXF. [4] 
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Obrázek č. 15 – grafická část programu GEUS 

5.2. GEOMETR 

Program pro poloautomatické vytváření, tisk a export tabulek geometrických 

plánů. GEOMETR sice není náhražkou živého zeměměřiče, přesto tento program 

může zrychlit práci při výpočtech, vyrovnání ploch a jejich následném sestavení do 

tabulek geometrických plánu. Program tak i částečně snižuje nároky na kvalifikaci 

pracovníků při těchto pracích. Jednoduchý geometrický plán pomocí tohoto 

programu může sestavit i laik seznámený pouze se základy tvorby GP. Avšak i pro 

velmi složité plány může být tento program platným pomocníkem. [4] 
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Obrázek č. 16 – ukázka programu GEOMETR 

6. Závěr 

Výsledkem této práce je Geometrický plán pro vyznačení budovy v katastrálním 

území Rychnov nad Kněžnou. Po získání podkladů na příslušném katastrálním 

pracovišti bylo provedeno zaměření změny v terénu v S-JTSK v požadované 

přesnosti dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. ve znění zákona č. 344/1993 Sb.. 

Geometrický plán a všechny další přílohy jsou vyhotoveny dle platné právní normy 

a po ověření mohou být použity pro vklad do katastru nemovitostí. 

 

Obrázek č. 17 – výřez webové stránky nahlížení do katastru 
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