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SUMMARY 

This bachelor thesis deals with a creation of Survey Sketch for the 

Designation of the Building in Cadastral District Panské Nové Dvory. The thesis 

handles the issue of what a survey sketch is, what purposes is it created for, what 

its requirements are and what data are needed for its execution. Then, the thesis 

is focused on its specialization in the terrain change and processing in GEUS 

programme. 

Keywords: geometric plan, cadastral district, GEUS programme 

ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro 

vyznačení budovy v katastrálním území Panské Nové Dvory. Práce pojednává o 

tom, co je geometrický plán, pro jaké účely se vyhotovuje, jaké jsou jeho 

náležitosti a jaké podklady jsou potřeba pro jeho samotné vyhotovení. Dále je 

práce orientována na vlastní zaměření změny v terénu a jeho samotné zpracování 

v programu Geus. 

Klíčová slova: geometrický plán, katastrální území, program GEUS 
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SEZNAM ZKRATEK 

České zkratky 

BPEJ Bonitované půdní ekologické jednotky 

GNSS Globální navigační satelitní systém 

GP Geometrický plán 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

KN Katastr nemovitostí 

PPBP Podrobné polohové bodové pole 

VFK Výměnný formát katastru 

ZPBP Základní polohové bodové pole 

ZPMZ Záznam podrobného měření změn 
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ÚVOD 

Tématem mé bakalářské práce je zaměření a následné zpracování 

geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území Panské Nové 

Dvory. Podklady potřebné k vyhotovení geometrického plánu jsou získány 

z Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek-

Místek, který vykonává správu Katastru nemovitostí České republiky pro dotčené 

katastrální území.  

V první kapitole mé práce je vysvětlen pojem geometrický plán, pro jaké 

účely se zhotovuje a k čemu slouží. Ve druhé kapitole je pojednáváno o 

závazných podkladech pro vyhotovení geometrického plánu, jejich příprava a 

činnost katastrálních úřadů. Třetí kapitola se zabývá zaměřením změny v terénu, 

ve které je uveden postup měřických prací, včetně použitých měřických pomůcek 

a použité měřické metody. Veškeré měřické práce byly prováděny v geodetické 

firmě Geodetia spol. s.r.o. se sídlem ve Frýdku-Místku. Předposlední kapitola se 

věnuje programu GEUS a postupu zpracování naměřených dat v tomto programu.  
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1. GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností ve veřejném zájmu. 

Slouží jako technický podklad a neoddělitelná část všech listin, podle kterých se 

provádí zápis do katastru, je-li potřeba předmět zápisu zobrazit do katastrální 

mapy. Bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového plánu nelze v 

katastrální mapě zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva, s 

výjimkou, kdy katastrální úřad doplňuje pozemky evidované zjednodušeným 

způsobem do souboru geodetických informací na základě využití dřívějších 

podkladů.[1] 

1.1 DRUHY GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ A JEJICH POUŽITÍ 

Účely pro které se vyhotovuje geometrický plán: 

– změna hranice katastrálního území a hranice územně správní jednotky 

jenom v případě, že nový průběh hranic nelze ztotožnit s průběhem 

hranic parcely zobrazené v katastrální mapě, 

– „rozdělení pozemku“, 

– změna hranice pozemku, 

– vyznačení budovy a vodního díla, nebo změny jejího obvodu v katastru 

s výjimkou případů budov, které jsou v něm na téže parcele nebo které 

jsou součástí vodního díla v něm evidované (s výjimkou drobných 

staveb), 

– doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, pokud 

se hranice vytyčují a označují v terénu, 

– grafické vyjádření rozsahu věcného břemene, 

– „oprava geometrického a polohového určení nemovitosti“, 

– „upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení“, 

– „průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků“.[1] 

Výjimky kdy se geometrický plán nezhotovuje: 

– komplexní pozemkové úpravy, 

– u zjednodušené evidence lesních a zemědělských pozemků.[1] 

Geometrický plán slouží také jako technický podklad: 

– k vydání kolaudačního rozhodnutí pro budovy, které jsou předmětem 

evidence katastru nemovitostí, 

– pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin, které se týkají právních vztahů 

k nemovitostem, 

– pro změny hranic katastrálního území a obce, 

– pro změnu hranice druhu pozemku.[1] 
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1.2 NÁLEŽITOSTI GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

Geometrický plán má tyto náležitosti: 

– popisové pole, 

– seznam souřadnic, 

– výkaz dosavadního a nového stavu, 

– grafické znázornění, 

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

1.2.1 Popisové pole 

„Popisové pole se umisťuje vždy ve spodní části základního formátu 

geometrického plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího 

formátu.“[1] 

Tabulka popisového pole je rozdělena na tři části. 

V první části se uvádí: 

– pro jaký účel se zhotovuje geometrický plán, 

– vyhotovitel geometrického plánu, u fyzické osoby se uvádí jméno, 

příjmení a adresa trvalého pobytu (popřípadě adresa bydliště, nemá-

li trvalý pobyt na území České republiky), u fyzické nebo právní 

osoby se uvádí obchodní jméno a adresa sídla podnikání 

podnikatele, 

– číslo geometrického plánu, které je složeno z čísla záznamu 

podrobného měření změn, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele 

geometrického plánu a úplného roku, 

– název okresu, obce a katastrálního území, 

– označení listu katastrální mapy, 

– způsob označení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u 

jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic.[1] 

Ve druhé části se uvádějí údaje o ověření geometrického plánu: 

– jméno, razítko a podpis úředně oprávněného zeměměřického 

inženýra, který geometrický plán ověřil, 

– datum, číslo ověřovatele, 

– dále se uvádí: „Náležitostmi a přesností odpovídá právním 

předpisům“, „Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za 

odbornou úroveň geometrického plánu, za dosažení předepsané 

přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních 

předpisů“.[1] 
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Ve třetí části se uvádějí údaje o potvrzení geometrického plánu: 

– jméno, razítko a podpis potvrzovatele katastrálního pracoviště, 

– datum a číslo potvrzovatele, 

– dále se uvádí: „Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí 

s očíslováním parcel“, „Jeden prvopis geometrického plánu a 

předepsané přílohy jsou uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního 

pracoviště“.[1] 

Obr. 1. – Popisové pole geometrického plánu 

1.2.2 Seznam souřadnic 

„Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů.“ Čísla bodů a jejich souřadnice jsou uváděny v pořadí Y, X a kód 

kvality. „U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených 

v předcházejících záznamech podrobného měření změn se uvádějí úplná čísla 

nebo čísla zkrácená, obsahující na prvém místě číslo příslušného záznamu 

podrobného měření změn oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou 

čísel se vynechají počáteční nuly). Nejsou-li souřadnice určeny v S-JTSK, uvádějí 

se v místním systému. Druh systému se uvede u nadpisu „Seznam souřadnic“. U 

bodů se souřadnicemi s kódem charakteristiky kvality vyšším než 3 se ve sloupci 

Souřadnice určené měřením uvádí také souřadnice polohy, pokud jsou odlišné od 

souřadnic obrazu.“ 
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„Seznam se umístí na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž 

grafického znázornění nebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. Podle 

potřeby se doplní dalším sloupcem se stručnou poznámkou (například způsob 

označení bodu v terénu, pokud není u všech bodů stejný, nebo pokud není ze 

zobrazení zřejmý).“ [1] 

Obr. 2. – Seznam souřadnic (S-JTSK) 

1.2.3 Výkaz dosavadního a nového stavu 

„Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí obsahuje 

údaje stanovené tiskopisem Úřadu.“  

Tiskopis obsahuje údaje o dosavadním a novém stavu.  

Do dosavadního stavu se zapíšou příslušné údaje podle katastru, jako je 

označení pozemku parcelním číslem, výměra parcely, druh pozemku a způsob 

jeho využití. 

V novém stavu se podle skutečnosti v terénu uvedou údaje o druhu a 

způsobu využití pozemku, typu stavby a způsobu využití stavby. Dále způsob 

určení výměr a označení nově vzniklých pozemků parcelním číslem. 

„V porovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově 

oddělovaným parcelám (nebo k jejich souboru oddělovanému pro stejného 

nabyvatele) přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a 

označení dílů parcel podle evidence právních vztahů, které budou podkladem pro 

sepsání listin. Slučuje-li se do nové parcely celá dosavadní parcela, uvede se ve 

sloupci Označení dílu slovo „celá“. Odděluje-li se z jedné parcely více dílů, které 

se v novém stavu slučují do jedné parcely, uvede se ve výkazu dosavadního a 

nového stavu jen součet jejich výměr.“[1] 
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Obr. 3. – Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

1.2.4 Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze 

stavu katastrální mapy. Vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje 

zřetelnost kresby a čitelnost popisu, včetně malých dílů parcel a jejich označení. 

Přitom se vždy použijí platné mapové značky podle bodu 10 přílohy ve vyhlášce 

č.26/2007 Sb. „Rozsah grafického znázornění se volí tak, aby byla dostatečně 

zřejmá souvislost změny s jejím okolím. Kontrolní body, které jsou od změny 

značně vzdáleny, mohou být znázorněny schematicky způsobem vylučujícím 

pochybnost o jejich totožnosti.“ 

„V případech, kdy rozsah právních vztahů k nemovitostem je graficky 

vyjádřen na jiných mapových podkladech než na katastrální mapě, doplní se 

grafické znázornění kresbou polohopisu z těchto podkladů. V nutných případech 

se vyhotoví grafické znázornění z podkladů odděleně od grafického zobrazení 

z katastrální mapy, při dodržení zásady jednobarevnosti.“[1] 
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Obr. 4. – Grafické znázornění 

1.2.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

„Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) 

k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku 

v novém stavu podle katastru, popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ 

a výměru dílu parcely příslušejícího k tomuto kódu. Je-li díl parcely katastru nebo 

parcely zjednodušené evidence v novém stavu porovnání se stavem evidence 

právních vztahů v geometrickém plánu dělen hranicí BPEJ, uvádí se také výměra, 

která v takovém dílu odpovídá příslušnému kódu BPEJ.“[1] 
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Obr. 5. – Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového 

stavu 

1.3 ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN 

Záznam podrobného měření změn (ZPMZ) je grafickou a číselnou 

dokumentací zaměřené změny. 

ZPMZ je podkladem pro: 

– vyhotovení geometrického plánu, 

– zápis změn údajů evidovaných v souboru geodetických informací a 

v souboru popisných informací, které jsou spojeny s měřením 

v terénu, ale nemění se hranice pozemku, obvod budovy nebo 

obvod vodního díla, 

– opravu chyby v katastru katastrálním úřadem.[1] 

Záznam podrobného měření změn obsahuje tyto náležitosti: 

– popisové pole, 

– náčrt, 

– zápisník, 

– protokol o výpočtech, 

– záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

– návrh zobrazení změny, 

– údaje o seznámení vlastníků s označením a s průběhem nových 

nebo změněných hranic, které obvykle se nacházejí pod popisovým 

polem.[1] 

Mezi náležitosti záznamu podrobného měření změn pro vytyčení hranice 

pozemku, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a pro 

vymezení chráněného území nebo jeho ochranného pásma patří popisové pole, 

náčrt, zápisník, protokol o výpočtech a návrh zobrazení změny. Záznam 

podrobného měření změn pro upřesněný přídělový plán obsahuje pouze popisové 

pole, náčrt, protokol o výpočtech, záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) a 

návrh zobrazení změny. 

Na základě povahy změny mohou k záznamu podrobného měření změn 

náležet i další přílohy. Mezi tyto přílohy patří například technická zpráva obsahující 

údaje o použitých podkladech o dosažených odchylkách na bodech použitých pro 
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zobrazení přídělu v katastrální mapě, kopie dokumentace o vytyčení hranice 

pozemku, dokumentace o zřízení bodu podrobného polohového bodového pole.[1] 

1.3.1 Popisové pole 

„Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem 

Úřadu.“ V popisovém poli je uvedeno jméno zpracovatele s adresou, číslo 

geometrického plánu (zakázky), kdo geometrický plán zaměřil a datum zaměření. 

Dále je uveden typ přístroje, název katastrálního pracoviště, obce, katastrálního 

území, číslo katastrálního území, číslo parcely změnou dotčené a jakým 

způsobem je nová hranice v terénu označena. V popisovém poli ZPMZ také musí 

být obsaženo číslo záznamu, souřadnicový systém a list katastrální mapy. Nad 

popisovým polem je umístěn název „Záznam podrobného měření změn“. Pod 

popisovým polem je uveden důvod změny a text „S průběhem a trvalým 

označením nových navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu 

seznámen:“. Za takto uvedeným textem se píše jméno osoby, která byla 

s průběhem a označením hranic seznámena.[1] 

Obr. 6. – Popisové pole ZPMZ 

1.3.2 Náčrt 

„Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu. 

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

případné reprodukci. Není-li možné v použitém měřítku některou část změny 

zobrazit, vykreslí se na okraji náčrtu detail ve větším měřítku s vyznačením 

vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. Není na závadu, jsou-li v náčrtu 

zobrazeny skutečnosti nad rámec stanoveného obsahu a je-li významnější obsah 
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zvýrazněn (například měřická síť červeně, budovy šrafováním), nesmí tím však být 

zhoršena čitelnost nebo reprodukovatelnost náčrtu.“ 

Obsahem náčrtu je zobrazení bodů geometrického základu, identických 

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

lomových bodů hranic, dále čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů a mapové 

značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení, oplocení, oměrné a jiné kontrolní 

míry, popřípadě další související údaje obsahu katastru (způsob využití nebo 

ochrany nemovitostí apod.) 

Obsahem náčrtu je také zobrazení dosavadního i nového stavu parcel 

zjednodušené evidence, které jsou změnou dotčeny. [1] 

  Obr. 7. – Náčrt  
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1.3.3 Zápisník 

Zápisník obsahuje: 

– čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a 

nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu, 

– změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a 

identických bodů, 

– další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů. 

„Zápisník obsahující měřené údaje může být nahrazen v případě použití 

technologie GNSS výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského 

programu.“[1] 

1.3.4 Protokol o výpočtech 

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje: 

– seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů 

polohopisu katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových 

podrobných bodů a výměr, 

– údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání 

dosažených výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

– vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených 

transformací z vytyčovacích prvků, a jejich kódy kvality, 

– výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

– výpočet číselně určených výměr, 

– seznam souřadnic nově určených bodů, 

– datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. [1] 

1.3.5 Záznam výpočtu výměr parcel (dílů) 

Záznam výpočtu výměr parcel obsahuje: 

– číslo GP nebo ZPMZ, 

– katastrální území, 

– list katastrální mapy, 

– sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich 

vyrovnáním a kódem způsobu výpočtu, 

– dle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením 

druhu dřívější pozemkové evidence, 

– případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin 

s uvedením jeho velikosti a příčiny, 

– datum, jméno a příjmení osoby, která výměry vypočítala.[1] 
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Obr. 8. – Výpočet výměr parcel (dílů) 

1.3.6 Návrh zobrazení změny 

„Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej změnová 

data ve výměnném formátu. K bodům změny se uvádí souřadnice polohy a 

souřadnice obrazu, které se od sebe v případě přizpůsobení změny mapě mohou 

lišit, a to u katastrální mapy v S-JTSK do hodnoty dané mezní souřadnicovou 

chybou.“ Souřadnice polohy jsou souřadnice určené geodetickými nebo 

fotogrammetrickými metodami s přesností základní souřadnicové chyby 

mxy=0,14m. Souřadnice obrazu jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu 

v katastrální mapě. [1] 
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2. PODKLADY PRO VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO 

PLÁNU 

Mezi závazné podklady pro vyhotovení geometrických plánů patří údaje 

souboru geodetických a popisných informací.  

Jako podklady k vyjádření právních vztahů k nemovitostem se použije mapa 

bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí spolu 

s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových 

evidencí, pokud nejsou dosud vyznačeny v souboru geodetických informací a 

souboru popisných informací katastru nebo pokud mají vyšší grafickou přesnost 

než platná katastrální mapa. 

Dalšími podklady jsou: 

– ZPMZ, 

– údaje o bodech ZPBP, zhušťovacích bodech a bodech PPBP, 
– 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] 

2.1 PŘÍPRAVA PODKLADŮ 

U geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastru je potřeba si od 

zákazníka zjistit následující potřebné údaje: 

– kontaktní údaje zákazníka, 

– katastrální území dotčené parcely, 

– parcelní čísla dotčených pozemků. 

 

2.2 ČINNOST KATASTRÁLNÍCH ÚŘADŮ 

Katastrální úřad na požádání zeměměřiče přidělí k vyhotovení 

geometrického plánu: 

– číslo ZPMZ, 

– podle potřeby nová parcelní čísla, 

– čísla bodů PPBP, pokud budou takové body zřizovány. 

Dále katastrální úřad poskytne bezúplatně v nezbytném rozsahu podklady 

ve výměnném formátu nebo ve formě rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve 

formě reprografických kopií.[1] 
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3. VLASTNÍ ZAMĚŘENÍ ZMĚNY V TERÉNU 

Před samotným zaměřením změny v terénu by měl mít zeměměřič už 

všechny potřebné podklady, dále by si měl připravit měřické pomůcky a ujasnit si 

vhodnou měřickou metodu, kterou provede zaměření změny v terénu a volbu 

geometrického základu. 

3.1 GEOMETRICKÝ ZÁKLAD 

Geometrickým základem geodetických prací jsou body polohového 

bodového pole, určené v S-JTSK. V případě použití technologie globálního 

navigačního družicového systému také body referenční sítě permanentních stanic. 

„Změny v souboru geodetických informací lze zpracovat v jiném souřadnicovém 

systému v územích, kde plní funkci katastrální mapy dříve vyhotovená mapa v jiné 

zobrazovací soustavě.“[2] 

Údaje k bodům PPBP lze bezplatně nalézt na internetových stránkách 

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 

Pro geometrický základ se nemohou použít body PPBP kvality horší jak 3, 

která je rovna základní střední souřadnicové chybě mxy=0,14 m. 

Body geometrického základu pro zaměření podrobných bodů změny jsou 

uvedené v tabulce č. 1. 

 

Číslo bodu Y [m] X [m] 

9 3609 0140 461 480.80 1 134 657.93 

760 0000 0507 464 542.12 1 119 512.52 

760 0000 0508 464 499.41 1 119 521.84 

Tab. 1. – Souřadnice bodů geometrického základu 

3.2 REKOGNOSKACE TERÉNU 

Během rekognoskace terénu se ověřily body geometrického základu a 

zvolilo se vhodné umístění stanoviska. 

3.3 MĚŘICKÉ POMŮCKY 

Veškeré měřické práce byly provedeny totální stanicí SOKKIA SET 530RK 

umožňující měření bez optického hranolu do 300 m, stativem a výtyčkou 

s odrazným hranolem SOKKIA. Pro kontrolní oměrné míry se použilo 20 m pásmo. 
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3.4 MĚŘICKÉ PRÁCE 

Zaměření podrobných bodů změny bylo provedeno polární metodou 

z jednoho volného stanoviska 0760 0384 4001. Z daného stanoviska byly také 

zaměřeny dva body PPBP 760 0000 0507, 760 0000 0508 a jeden trigonometrický 

bod ZPBP 9 3609 0140. Z těchto bodů byly metodou protínání zpět spočítány 

souřadnice stanoviska 0760 0384 4001. Pro kontrolu určení přesnosti polohy 

podrobných bodů změny byla použita metoda kontrolních oměrných měr. 

3.4.1 Polární metoda 

Polární metoda je způsob podrobného měření, kdy se z daných stanovisek 

určuje poloha podrobných bodů polárními souřadnicemi. Princip určení polohy 

bodu polární metodou je založen na změření délky mezi stanoviskem a 

podrobným bodem a také na změření vodorovného úhlu mezi záměrou na bod a 

pevným směrem. Změřením těchto dvou prvků je poloha bodu jednoznačně 

určena vzhledem k danému bodovému poli.[3] 

Mezi hlavní výhody polární metody patří její rychlost, přesnost, měření 

z jednoho stanoviska a lze ji použít i v zarostlém terénu. Mezi její nevýhody patří 

vysoké náklady na stroje a dlouhá příprava rekognoskace.  

Během měření mohou nastat u polární metody dva případy.  

V prvním případě stojíme se strojem na bodě o známých souřadnicích tzv. 

pevné stanovisko.  

Ve druhém případě stojíme se strojem na bodě u kterého souřadnice 

neznáme, tzv. volné stanovisko. 

3.4.2 Kontrolní oměrné 

Oměrné míry slouží ke kontrole správnosti měření. Měří se vzdálenosti mezi 

lomovými body hranic, územních celků, vlastnických hranic. 
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4. ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT 

Po skončení měřických prací v terénu se naměřená data z totální stanice 

SOKKIA SET 530RK importují do osobního počítače k dalšímu zpracování. 

Veškeré následné práce na geometrickém plánu pro vyznačení budovy v katastru 

je možné provést v zeměměřickém programu GEUS a GEOMETR. 

4.1 GEUS 

Program je velmi vhodný na zpracování geometrických plánů. Obsahuje 

všechny základní výpočty (polární metoda včetně volného stanoviska, ortogonální 

metoda, protínání ze směrů a délek, protínání zpět, kontrolní oměrné, konstrukční 

oměrné, výměry aj.). Součástí výpočtů je i zpracování registrovaných dat všech 

běžně dostupných typů totálních stanic v České republice. Výpočty jsou průběžně 

protokolovány a výstup protokolu je možný do všech základních textových editorů. 

Všechny body dotčené výpočtem se okamžitě zaznamenávají do grafické části 

programu, do které se lze v libovolném místě programu přepnout. 

Program také obsahuje propracovanou grafickou část. Mezi jeho hlavní 

výhody patří přímá specializace na oblast tvorby map od samotného základu. 

V programu lze vytvářet vlastní mapové značky tzv. bloky kresby. Samotnou 

kresbu je možné rozdělit až do 64 vrstev. Mezi další vlastnosti patří podpora 

vytváření mapových listů S-JTSK a variabilita veškeré vlastností prvků skrze jedno 

tlačítko.[4] 

4.2 ZPRACOVÁNÍ GP V PROGRAMU GEUS 

V těchto podkapitolách bude uveden stručný postup zpracování 

geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastru. Následující postup může 

posloužit jako pomůcka při tvorbě geometrických plánů v programu Geus. 

4.2.1 Založení zakázky 

Zpracování geometrického plánu začíná spuštěním programu Geus a 

následným založením zakázky. Nová zakázka se zakládá přes formulář Vytvořit 

nový seznam souřadnic, který automaticky se zobrazí po spuštění programu. 

V tomto formuláři je možné nastavit název zakázky, typ čísla bodu (10 nebo 12 

číslic nebo 6 písmen a číslic) a počet znaků v popisu bodu (povolený rozsah je 3 

až 20 znaků). Nastavením tohoto formuláře se vytvoří a otevře nová zakázka 

s datovým formátem *.dat. 
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Obr. 9. – Formulář Vytvořit nový seznam souřadnic 

4.2.2 Import VFK 

Abychom mohli do programu Geus importovat z katastrálního úřadu 

obdržený souborový podklad ve formátu VFK, je nutné se přepnout do grafické 

části programu a pomocí záložky Soubor–Import– VFK otevřít program 

GeusISKN. Program GeusISKN obsahuje 3 základní funkce. Pomocí těchto funkcí 

je možné vytvořit databázi, importovat soubor VFK a zvolit databázi. Po spuštění 

programu se ve formuláři zobrazí název serveru spolu se seznamem dostupných 

databází. Pokud seznam neobsahuje žádnou databázi, je nutné ji vytvořit. Novou 

databázi vytvoříme pomocí tlačítka Vytvořit. 
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Obr. 10 – Program GeusISKN 

Jakmile je databáze vytvořena, smí se importovat již samotný soubor VFK. 

Soubor importujeme pomocí tlačítka Import VFK, které se nachází ve spodní části 

programu. Otevře se dialogové okno pro otevření souboru a v něm se vyhledá 

daný soubor s příponou *.vfk. Načtený soubor se automaticky importuje do 

vytvořené databáze. 

Po ukončení importu se program GeusISKN automaticky zavře, práce se 

vrátí zpátky do programu Geus a zobrazí se dialogové okno Import databází VFK. 

V zobrazeném dialogu je uveden název zakázky a dočasná katastrální území, 

které soubor VFK obsahoval. Dále dialog nabízí volbu importu dat, typ importu, a 

zda se do výkresu smějí importovat obvody budov. Stisknutím tlačítka Import 

katastrální mapy z GeusISKN se kresba načte do výkresu a zobrazí dialog 

Protokol importu výkresu z formátu VFK, který udává počet převedených čar, 

křivek, textů, značek atd., kolik bylo do textového souboru zapsáno bodů a zda 

import proběhl bez chyb. 
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Obr. 11 – Protokol importu výkresu z formátu VFK 

4.2.3 Zpracování naměřených dat 

Před výpočtem naměřených dat je vhodné v hlavním formuláři nastavit 

předčíslí bodu, kód kvality a zapnout tisk do souboru. Také je vhodné zkontrolovat 

nastavené prostředí programu Geus. Dialog s nastavením se otevře přes roletové 

menu Nastav – Nastavení prostředí. V tomto dialogu se může nastavit mapový 

podklad v KN, typ délek, zkreslení délek, adiční konstanta, indexová chyba aj.. 

Pokud je vše správně nastaveno, může se přejít k samotnému výpočtu. 

Přes roletové menu Další výpočty – Výpočet polární metody dávkou se 

otevře formulář, pomocí něhož se bude výpočet provádět. Tento formulář 

obsahuje základní nastavení a funkce, jakož jsou výběr formátu dat, možnost 

načtení a editování souboru ke zpracování atd.. Formát dat se změní podle typu 

použité totální stanice a kliknutím na tlačítko Načti se otevře dialogové okno, 

v němž se vyhledá a načte soubor s naměřenými daty. Tlačítkem Editovat se 

otevřou naměřená data v GeusPadu, která je možné libovolně editovat. V editaci 

je nutné na konci řádku (85 sloupec v textovém editoru) u stanoviska a bodů, na 

které se orientovalo, připsat číslo nula, aby program poznal, že se jedná o volné 

stanovisko a orientace. Stisknutím tlačítka Konverze převede program formát SDR 

do jednotného vnitřního formátu programu Geus. Jakmile je konverze úspěšně 

dokončena, stiskne se tlačítko Výpočet a program spočítá námi naměřená data. 

Po úspěšně provedeném výpočtu se zobrazí okno s výsledky, které se tisknou i do 

protokolu. Okno s výsledky je v tomto okamžiku možné uzavřít a tak přejít již 

k samotné tvorbě geometrického plánu a ZPMZ. 
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Obr. 12 – Formulář Polární metoda dávkou 

4.2.4 Tvorba geometrického plánu a ZPMZ 

Nově vypočtené body program automaticky zobrazí také do grafické části 

programu. Do této části se dá přepnout pomocí roletového menu Grafika – Zobraz 

grafiku anebo přes ikonu Zobrazit grafiku, která se nachází v hlavním formuláři. 

Nejvhodnější měřítko výkresu je 1:500. Vypočtené body se spojí silnou linií a do 

nově oddělené části se umístí nové parcelní číslo, které se zadá pomocí formuláře 

Umístit parcelní číslo. 

Obr. 13 – Formulář Umístit parcelní číslo 
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Dále je potřeba umístit oměrné míry, které se zadají formulářem Umístit 

oměrnou. Tento formulář je možné otevřít stisknutím ikony Kreslit oměrnou. Další 

důležitou částí při tvorbě tohoto geometrického plánu je výpočet výměr. Ten se 

provede formulářem Výpočet ploch. Výsledkem tohoto výpočtu jsou výměry nově 

vzniklých parcel. 

Nakonec schází do grafického znázornění geometrického plánu přidat 

seznam souřadnic nově vzniklých bodů a v případě ZPMZ zakreslit všechny 

náležitosti náčrtu.  

Další náležitosti geometrického plánu a ZPMZ jako jsou popisové pole, 

výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, výkaz údajů o 

BPEJ a záznam výsledků výpočtu výměr parcel se zpracovávají v programu 

GEOMETR. 

5. ZÁVĚR 

V této poslední kapitole bych se rád věnoval výsledkům své bakalářské 

práce, která vycházela ze zadání vypracování geometrického plánu. Práce se 

zabývala vyhotovením geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním 

území Panské Nové Dvory. Ten byl vypracován podle právních předpisů a 

odpovídá předepsané přesnosti a odborné úrovni geometrického plánu. Po 

ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a schválením katastrálního 

úřadu, může posloužit, jako technický podklad pro zápis změny do katastru 

nemovitostí. K jeho vyhotovení bylo potřeba danou změnu v terénu zaměřit a také 

ji početně a graficky v náležitém geodetickém programu zpracovat. Pro zpracování 

dat byl použit program GEUS, který je k této práci velmi vhodný. Poslední část mé 

práce je především věnována postupem zpracování tohoto plánu v programu. 

Názorný postup může posloužit jako univerzální pomůcka při tvorbě 

geometrických plánů, které jsou vyhotoveny v digitální katastrální mapě a 

zpracovány programem GEUS. 

Ke své bakalářské práci také přikládám vyhotovený geometrický plán se 

záznamem podrobného měření změn, který jsem vyhotovil. 
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