
 

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

 

 

 

Geometrický plán pro vyznačení budovy 

na parcele 631/2 v k.ú. Černovír 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor:                                                                                             Simona Losíková                                                                         

Vedoucí bakalářské práce:                                                           Ing. Miroslav Novosad 

Ostrava 2013 



 

 



 

 



 

ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením budovy a následným vyhotovením 

geometrického plánu budovy v katastrálním území Černovír. V první části se zaměřuje na 

téma co je geometrický plán, jeho náležitosti a nezbytné podklady pro jeho vyhotovení. Ve 

druhé části je obsaženo samotné výpočetní a grafické zpracování naměřených dat. 

Klíčová slova: geometrický plán, katastr nemovitostí 

SUMMARY  

This bachelor thesis deals with the measurement of building followed by elaboration of 

survey sketch of the building in cadastral district Černovír. The first part of the thesis is 

focused on topic what is a survey sketch, its requisites and necessary documents for its 

implementation. The second part contains graphical and computational elaboration of 

measured data. 
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Úvod 

Úkolem mé bakalářské práce je zaměření skutečného stavu budovy a následné vyhotovení 

geometrického plánu. V úvodních oddílech se práce zaměřuje na téma samotného 

geometrického plánu, např. co je geometrický plán, historie geometrického plánu, 

podklady pro jeho vyhotovení, náležitosti geometrického plánu atd. V dalších kapitolách se 

popisuje samotný postup měření a metody při zaměření skutečného stavu budovy, 

výpočetní zpracování hodnot a grafické zpracování. Výsledky měření jsou zpracovány v 

programech Groma, GEOMETR a v grafickém programu AutoCAD.  

Informace o lokalitě a budově 

Parcela se nachází na katastrálním území Černovír, okres Olomouc. Pozemek slouží jako 

kulová střelnice a trapová střelnice. Střelnice je dostupná pro rekreační střelbu, ale i pro 

výcvik státních složek. Mým úkolem bylo zaměření hlavní budovy, která slouží jako 

kancelář, školící místnost a sklad zbraní.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Zakreslení měřené lokality 



Simona Losíková: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

Ostrava 2013                                                                                                                                - 2 - 

 

1. Geometrický plán 

V případě, že dojde ke změně na části pozemku, je třeba vyhotovit geometrický 

plán a změnu zapsat a zakreslit do katastru. Geometrický plán je neoddělitelnou součástí 

listin, na jejichž základě má být proveden zápis do katastru. [6] 

1.1. Historie 

Historie geometrického plánu sahá až do doby císaře Josefa II. Ten vydal v roce 

1785 patent, který se stal základem pro mapování na našem území a dal vzniku tzv. 

Josefovského katastru.   

Dalším důležitým krokem v historii bylo vyhlášení rozkazu císaře Františka I. o 

pozemkové dani. Po letech příprav vznikl stabilní katastr. Pečlivostí a koncepční přípravou 

dalo vzniku téměř dokonalého díla. Nedocházelo však k pravidelné aktualizaci 

katastrálního operátu a tím se brzy stal zastaralý.  

V roce 1848 proběhlo osvobození rolníků. Nastal také prudký rozvoj silničních a 

železničních sítí, rozvoj průmyslu. To vedlo k nárůstu zaznamenávání změn v obsahu 

stabilního katastru, kdy stabilní katastr tyto změny zaznamenával nedokonale a přes 

reambulaci pouze částečně. 

Historicky zásadním legislativním krokem k nápravě bylo vydání zákona č. 83/1883 

říšského zákoníku o Evidenci katastru daně pozemkové. To znamenalo, že katastrální 

operát musí být v souladu se skutečným stavem. Právě v  této době vznikl princip 

geometrického plánu. Geometrický plán obsahoval geometrické, polohové a rozměrové 

určení změny ve stabilním katastru.  

Pozdější předpisy, které upravují evidování nemovitostí, tj. zákony č. 177/1927 

Sb. O pozemkovém katastru, dále zákon č. 22/1964 Sb. O evidenci nemovitostí a v dnešní 

době platný zákon č. 344/1992 Sb. modifikovaly geometrický plán podle dobových 

okolností. V průběhu let se terminologie i zakreslování geometrického plánu lišily. 

Geometrický plán byl pojmenován např. situační plán, geometrický situační plán, 

geometrický (oddělovací) plán apod. V dřívější době byla vizuální stránka geometrického 

plánu pestřejší, figurovala zde barva černá, červená, modrá. 
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 Až v druhé polovině 20. století se geometrický plán začal vyhotovovat pouze 

jednobarevně, a to díky směrnici ze dne 31. Října 1975 č. 400/1975 – 22 pro vyhotovování 

geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Ostatní parametry týkající se 

geometrického plánu jsou obsaženy v zákonu č. 200/1994 Sb. a ve vyhlášce č. 190/1996 

Sb. [4] 

1.2. Rozdělení geometrického plánu 

Geometrický plán se provádí tehdy, je-li 

a) změna hranice katastrálního území a hranice územně správní jednotky, 

b) rozdělení pozemku, 

c) změna hranice pozemku, 

d) vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu, 

e) určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich výsledky 

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

f) doplnění souboru geodetických informací (SGI) o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, 

g) oprava geometrického a polohového určení nemovitostí, 

h) upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

i) průběh vytyčení nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 

j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.[5] 

Bez geometrického plánu nebo upřesněného přídělového plánu nelze zobrazit předmět 

měření do katastrální mapy. Je-li předmět měření rozptýlen po více katastrálních území, 

vyhotovuje se geometrický plán pro každé katastrální území samostatně, pokud katastrální 

úřad nestanoví jinak. [5] 

1.3. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Mezi závazné podklady pro vyhotovení geometrického plánu patří soubor popisných 

informací (SPI) a soubor geodetických informací (SGI). [5] 
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1.3.1. Soubor geodetických informací  

Soubor geodetických informací je součástí katastru nemovitostí. Obsahuje katastrální 

mapu, dále jej tvoří geometricky a polohově určené prvky polohopisu, např. hranice 

katastrálních území, hranice územně správní jednotky, státních hranice a další prvky 

polohopisu. [5] 

1.3.2. Soubor popisných informací  

Soubor popisných informací se skládá z uspořádaných údajů o katastrálních územích, 

číslech parcel, druhů pozemků, využití pozemků, údaje o vlastnících či dalších 

skutečnostech. [6] 

Ze souboru popisných informací se provádí výstupy, a to: 

 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 (zahrnuty seznamy okresů, seznamy obcí, 

seznamy katastrálních území, seznamy částí obcí a úhrnné hodnoty druhů 

pozemků). [5] 

1.3.3. Další podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Mezi další podklady patří: 

 mapa bývalého pozemkového katastru a další grafické vyjádření s nemovitostmi a 

s příslušnými údaji, které jsou obsažené ve veřejných knihách, dřívějších 

pozemkových evidencí a operátů, pokud už ovšem nejsou obsaženy v souboru 

popisných a souboru geodetických informací, anebo pokud mají vyšší grafickou 

přesnost než katastrální mapa, 

 záznam podrobného měření změn, 
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 body základního polohového bodového pole, zhušťovací body a body podrobného 

polohového bodového pole, 

 údaje o bonitované půdně ekologické jednotce (BPEJ) v elektronické podobě nebo 

kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů. [5] 

2. Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán osahuje 

 popisové pole, 

 grafické znázornění, 

 výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

 seznam souřadnic, 

 výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 

nového stavu. [5] 

2.1. Popisové pole 

Popisové pole bývá umístěno v dolní části základního formátu (A4) geometrického plánu 

nebo v dolním pravém rohu pokud výkres převyšuje formát A4. [5] 

Popisové pole obsahuje: 

 účel geometrického plánu, 

 číslo geometrického plánu skládající se z čísla ZPMZ, čísla evidence zakázek 

vyhotovitele a je uveden letopočet, 

 u vyhotovitele jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště fyzické osoby, popřípadě 

adresa a jméno sídla podnikání - fyzické či právnické osoby, 

 název okresu, obce a katastrálního území, označení mapového listu katastrální 

mapy, 

 způsob značení hranic, pokud je způsob jednotný, v jiném případě se způsob 

označení uvede u jednotlivých bodů v poznámce v seznamu souřadnic, 

 údaj o ověření a potvrzení GP. [5] 
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Obr. č. 2 - Vzor popisového pole 

2.2.  Grafické znázornění 

Grafické vyobrazení vychází ze stavu katastrální mapy, do které je zaznačen dosavadní a 

nový stav budovy. Bývá vyhotoven v černobílém provedení ve vhodném měřítku 

zaručující zřetelnost mapy. Obsahuje čísla dílů parcel, označení parcel podle platných 

mapových značek, kontrolní body a nové podrobné body. [5] 

Obr. č. 3 - Vzor náčrtu geometrického plánu 
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2.3.  Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

Výkaz dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí obsahuje údaje stanovené 

tiskopisem Úřadu.[5] 

V dosavadním stavu se uvádí údaje podle katastru nemovitostí. Uvádí se druh a využití 

pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Tyto údaje se uvedou zkrácenými názvy 

v novém stavu podle skutečnosti v terénu. [5] 

Obr. č. 4 - Vzor výkazu dosavadního a nového stavu 

2.4. Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic se umisťuje vhodně poblíž grafického znázornění geometrického plánu 

anebo tvoří samostatnou část geometrického plánu. [5] 

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice nových bodů, kontrolních bodů. Obsah seznamu je 

v tomto pořadí: čísla bodů, souřadnice Y, X a kód kvality. Jestli-že nejsou souřadnice 

určeny v S-JTSK, jsou uvedeny v místním systému. [5] 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 - Vzor seznamu souřadnic 
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2.5. Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

k parcelám nového stavu 

K parcelám nového stavu se uvádí výkaz o bonitovaných půdně ekologických 

jednotkách, které obsahují parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle 

katastru nemovitostí (popřípadě podle zjednodušené evidence), kód BPEJ a výměru dílu 

parcely příslušící k tomuto kódu. Výkaz údajů o BPEJ se vyhotovuje v územích, kde je 

vedený v evidenci příslušného katastru. [5] 

Obr. č. 6 - Vzor výkazu o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

2.6. Ověření geometrického plánu 

Ověření vyznačí ověřovatel v popisovém poli geometrického plánu na všech stejnopisech. 

Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných výsledků se připojí pod otisk razítka 

ověřovatele. [5] 

2.7. Potvrzení geometrického plánu  

O potvrzení geometrického plánu požádá ověřovatel, a to písemnou formou nebo z výstupu 

z počítače, katastrální úřad na tiskopisu Úřadu. V žádosti o potvrzení geometrického plánu 

jsou nejméně tři stejnopisy GP a ZPMZ.[5] 

Geometrický plán je potvrzený tehdy, pokud katastrální úřad během přezkoumání jeho 

obsahu nezjistí vadu a pokud je v souladu s údaji ZPMZ.[5] 
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3. Záznam podrobného měření změn 

Záznam podrobného měření změn je podkladem pro vyhotovení geometrického plánu, 

zápis změn údajů, které jsou evidovány v SGI, a SPI nebo jako podklad pro opravu chyby 

v katastru katastrálním úřadem. [5] 

Náležitosti ZPMZ 

 Popisové pole 

 Náčrt  

 Zápisník 

 Protokol o výpočtech 

 Výsledky výpočtů výměr parcel nebo dílů 

 Návrh zobrazení změny 

 Údaje o seznámení vlastníků s průběhem nových nebo změněných hranic [5] 

3.1. Popisové pole 

Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou definovány tiskopisem Úřadu. [5] 

Pod popisovým polem se uvádí 

 pasáž „S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo změněných 

hranic byl v terénu seznámen:“, za text se cituje jméno a příjmení osoby, která byla 

obeznámena s průběhem a označením nových nebo změněných hranic pozemku, 

název obce a datum seznámení, 

 seznam příloh,  

 popřípadě upozornění o návrhu opravy geometrického a polohového určení 

pozemku nebo změny výměry. [5] 



Simona Losíková: Geometrický plán pro vyznačení budovy 

 

Ostrava 2013                                                                                                                                - 10 - 

 

Obr. č. 7 -  Vzor záznamu podrobného měření změn 

3.2. Náčrt 

V náčrtu jsou zaznačeny body geometrického základu, identické body, měřické sítě, rám 

s označením listů katastrální mapy. Dále obsahuje dosavadní a nový stav polohopisu, 

způsob označení lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů, mapové 

značky druhů pozemků, značky budov, oplocení, oměrné a další míry. Náčrt se vyhotovuje 

v měřítku, aby byly dobře viditelné všechny údaje, popřípadě se využije detailů ve větším 

měřítku. [5] 

Obr. č. - 8 Vzor náčrtu 
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3.3. Zápisník  

Zápisník obsahuje čísla bodů geometrického základu, identických a kontrolních bodů a 

hodnoty, které udávají jejich polohu. [5] 

3.4. Protokol o výpočtech  

Podle povahy změny se v protokolu uvede seznam souřadnic bodů geometrického základu 

a bodů polohopisu katastrální mapy, které byly použity pro výpočet souřadnic nových 

bodů a výměr. Dále se uvádí použité metody výpočtu souřadnic, srovnání vypočtených 

výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, vytyčovací prvky, výpočty výměr, 

výpočty spojené s přiřazením změny, seznam souřadnic nových bodů, datum, jméno, 

příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. [5] 

Seznam nově určených bodů obsahuje úplné číslo bodu, souřadnice obrazu v pořadí Y, X, 

souřadnice polohy v pořadí Y, X, kód kvality, případně poznámku. [5] 

 

Obr. č. 9 - Vzor protokolu o výpočtech 

3.5. Výsledky výpočtů výměr parcel nebo dílů 

V případě, že se nezhotovuje geometrický plán a označení listu katastrální mapy, obsahuje 

záznam výsledků výpočtu výměr číslo geometrického plánu nebo číslo ZPMZ. Obsahuje 

také výměry parcel (dílů), výpočetní skupiny s jejich vyrovnáním kódem způsobu výpočtu, 

případně rozdíl výpočetních skupin a neposledně je uvedeno datum, jméno, příjmení a 

podpis osoby, která provedla výpočty. [5] 
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3.6. Návrh zobrazení změny 

Návrh zobrazení změny se provádí pouze v elektronické podobě, data jsou vytvořena ve 

výměnném formátu. Ke změněným bodům se uvádí souřadnice polohy a souřadnice 

obrazu, které se od sebe z důvodu dané změny mohou lišit. Neopomíjí se ani identické 

body, u kterých jsou taktéž uvedené souřadnice polohy a souřadnice obrazu. V místech 

s analogovou mapou se návrh zobrazení změny vyhotoví na nesrážlivou, bezbarvou a 

průsvitnou podložku. Tento návrh obsahuje hlavičku, údaje o čísle geometrického plánu, 

katastrální území, mapový list a měřítko katastrální mapy a podle povahy změny a formy 

identické body nebo značky čtvercové souřadnicové sítě, zaměření lomové body 

navrhovaných hranic a vytyčených dosavadních vlastnických hranic pozemku a hranic 

věcného břemene. [5] 

Návrh zobrazení změny se provádí, když změna nenavazuje na dosavadní hranici parcely, 

nebo pokud je nová hranice měřena z bodu, který má kód kvality 3, anebo pokud lze 

geometrické a polohové určení zpřesnit. [5] 

4. Výpočet výměr 

Pokud se nejedná o digitalizovanou nebo digitální mapu, výpočet výměr se určuje dvěma 

nezávislými metodami. Výsledky výpočtu výměr dosavadního a nového stavu se poté 

porovnají. Jejich rozdíl by se měl rovnat nule. Pokud tak není, je mezi dosavadní a novou 

výměrou odchylka, která nesmí překročit hodnotu mezní odchylky.  
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5. Vlastní měření 

Podklady pro vyhotovení geometrického plánu byly získány z katastrálního pracoviště 

v Olomouci. Katastrální pracoviště poskytlo podklad ve výměnném formátu (VFK).  

5.1. Geometrický základ  

Geometrickým základem byly jednoznačně určené body v terénu, a to roh budovy, 

plastová značka a roh pomníku. Jejich souřadnice byly určeny v S-JTSK s přesností kódu 

kvality 3 a 6. Podrobné body s kódem kvality 3 mají střední souřadnicovou chybu 

mmxy 14,0 , podrobné body s kódem kvality 6 mají střední chybu mmxy 21,0 .  

V tabulce 1 jsou uvedeny body geometrického základu, které sloužily pro zjištění 

souřadnic stanoviska a zjištění souřadnic podrobných bodů.  

Tabulka 1 – Souřadnice bodů geometrického základu 

 

 

 

 

5.2. Rekognoskace terénu 

Před samotným měřením bylo nutné provézt rekognoskaci terénu v dané lokalitě. Bylo 

třeba zajistit správný postup měřických prací pro zamezení vzniku nečekaných překážek 

při samotném měření, např. nedostatečná viditelnost orientačních bodů a měřených 

podrobných bodů, dostatečný počet orientačních směrů apod. Bylo zjištěno, že známé body 

leží daleko od měřeného objektu nebo je nelze použít právě z důvodu špatné viditelnosti, 

proto byla zvolena polární metoda – volné stanovisko. 

 

Číslo bodu Y (m) X (m) 

023007800004 547 618,37 1 118 645,75 

023004581864 547 559,45 1 118 584,82 

023004581980 547 622,43 1 118 642,42 
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5.3. Měřické pomůcky 

Pro většinu měřických prací byla použita totální stanice Leica TCR307, stativ, odrazný 

hranol. Pro další potřeby měření byly použity tyto pomůcky: dřevěný kolík, kladivo a 

pásmo. Pro naměření konstrukčních a kontrolních oměrných bylo použito 50 - ti metrové 

pásmo. V tabulce 2 jsou uvedeny základní parametry totální stanice Leica TCR307. 

 Tabulka 2 - Technické parametry totální stanice Leica TCR 307 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.  Měřické práce 

 K zaměření podrobných bodů byla použita polární metoda. Bylo zvoleno jedno volné 

stanovisko 0230 0458 4001, které bylo stabilizováno dřevěným kolíkem. Ze stanoviska se 

zaměřovalo na 3 orientační body, jejichž číselné vyjádření je 0230 0780 0004, 0230 0458 

1980 a 0230 0458 1864. Bod 0230 0780 0004 tvoří značka z plastu, bod 0230 0458 1980 je 

roh pomníku a bod 0230 0458 1864 je roh budovy.  

 Ze zvoleného stanoviska byla zaměřena většina podrobných bodů, konkrétně body 0230 

0458 0001 – 0230 0458 0008. Další podrobné body (0230 0458 0004, 0230 0458 0009, 

0230 0458 0010) byly doměřeny pásmem pomocí konstrukčních oměrných.  

Součástí měřických prací bylo i změření délek mezi lomovými body budovy, které tvořily 

kontrolní oměrné.  

Dalekohled Zvětšení 30x 

Zorné pole 1°30´ 

Měření úhlů Přesnost odečítání 7°, 2 mgon 

Citlivost libely Krabicová libela 6´/2 mm 

Elektronická libela 20°/2 mm 

Laserová olovnice Přesnost 0,8 mm/ 1,5 m 

Kompenzátor 

Typ 

Dvojosý, 

kapalinový 

Rozsah urovnání 4´, (0,07 gon) 

Napájení Typ Ni+Mh 

  Napětí 6 V, 1800 mAh 
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6. Zpracování naměřených dat 

 Po skončení měřických prací bylo třeba naměřené hodnoty přenést z přístroje do počítače 

a následně je zpracovat. Hodnoty byly zpracovány v počítačových programech Groma, 

Geus, Geometr a AutoCad. 

6.1. Program Groma 

Program Groma patří mezi výpočetní programy, pomocí kterých se provádí komplexní 

zpracování geodetických dat. V tomto programu byl zpracován zápisník naměřených 

hodnot, konkrétně pak výpočet stanoviska, výpočet souřadnic podrobných bodů pomocí 

polární metody, výpočet bodů ortogonální metodou, kontrolní oměrné a výpočet výměr.  

6.1.1 Polární metoda 

Pomocí polární metody se měří, zaměřuje nebo vytyčuje polohopis neboli poloha 

podrobných bodů. Poloha podrobných bodů je určena z naměřených vodorovných úhlů a 

vzdáleností mezi stanoviskem a určovaným bodem. Princip metody je takový, že je určen 

orientační bod (pevný směr), od kterého se zaměřují směry a délky na určované podrobné 

body. [2]  

 

Při tomto způsobu měření mohou nastat dva případy: 

 Pevné stanovisko – polohu stanoviska neznáme, 

 Volné stanovisko – polohu stanoviska známe. [3] 
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Tabulka 3 – Ukázka výstupu z programu Groma – volné stanovisko 

 

 

Tabulka 4 – Ukázka výstupu z programu Groma – polární metoda 
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6.1.2 Ortogonální metoda 

Ortogonální metoda je takové měření, kdy pomocí měřické přímky, staničení a kolmice 

snadno získáme polohu (souřadnice) bodu. 

Bod 0230 0458 0004 byl spočten pouze z jedné měřické přímky, kterou tvořily body 0230 

0458 0006, 0230 0458 0005. 

Bod 0230 0458 0009 byl zjištěn z měřické přímky, kterou tvořily body 0230 0458 0007 a 

0230 0458 0008. 

Podrobný bod číslo 0230 0458 0010 byl vypočten z obou stran - od bodů 0230 0458 0009 

a 0230 0458 0001. Konečná souřadnice bodu 0230 0458 0010 byla zvolena průměrem 

těchto dvou výsledných hodnot.  

Tabulka 5 – Ukázka výstupu z programu Groma – ortogonální metoda  
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6.1.3 Kontrolní oměrné 

Kontrolní oměrné tvoří nezávislou kontrolu měření, kdy se mezi měřenými body změří 

délka pomocí pásma. Porovnání proběhlo mezi změřenými délkami a délkami 

vypočtenými ze souřadnic.  

Tabulka 6 – Ukázka výstupu z programu Groma – kontrolní oměrné 

6.1.4 Výpočet výměr 

Bylo třeba provézt výpočet výměr parcely 631/2 a 240/2. Celý výpočet se prováděl 

v programu Groma za pomoci záložky „Výpočet výměr“. Zde se zadaly postupně všechny 

lomové body hranice pozemku a lomové body hranice budovy ze seznamu souřadnic. Byly 

vypočteny výměry parcely 631/2 a parcely 240/2. Po odečtení plochy parcely 240/2 od 

plochy parcely 631/2  byla získána nová výměra parcely 631/2. Vznikl protokol výpočtu 

výměr, který je součástí přílohy č. 3. V tabulce 7 je uvedena pouze část výstupu. 

Tabulka 7 – Ukázka výstupu z programu Groma – výpočet výměr 
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6.1.5 Seznam souřadnic nových bodů 

Tabulka 8 – Souřadnice nových bodů 

 

6.2. Program GEOMETR 

Program Geometr slouží pro vytváření, export a k tisku tabulek geometrických plánů a 

záznamů podrobného měření změn.  

Po otevření programu Geometr se objeví vyskakovací okna. Prvním krokem je vyplnění 

okna s názvem „Vstupní data“. Do něj se v první části vkládají údaje o parcelách 

(dosavadní stav, nový stav, rozdělení parcel). V druhé části se vepisuje účel geometrického 

plánu, údaje o zhotoviteli, katastrální území a další. V třetí a čtvrté části se udávají 

informace o měřítku parcely KN, o mapovém listu nebo je možnost doplnění informací 

týkající se výpočtu výměr. Tímto získáme popisové pole geometrického plánu s jeho 

náležitostmi.  

Pro vytvoření popisového pole ZPMZ je nutné vyplnit podkapitolu „ZPZM“. Po vyplnění 

bylo provedeno převedení do formátu .dxf a následně upraveno v programu AutoCAD. 

6.3. Program AutoCAD 

Program AutoCAD je software, který slouží pro 2D a 3D projektování a konstruování 

v mnoha technických odvětvích.  

Podkladem pro zakreslení změny byl použit soubor převedený z programu Geus do 

programu AutoCAD. Do katastrální mapy byl zakreslen předmět měření, a to měřená 

budova s číselným označením lomových bodů.  
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Do výkresu byly zakresleny další prvky, a to například platné mapové značky, orientace a 

kontrolní oměrné. Výsledkem grafického zpracování byl náčrt podrobného měření změn a 

geometrický plán. 

Dále se provedlo převedení tabulek z programu Geometr do programu AutoCAD pro 

možnost další úpravy společně s náčrtem ZPMZ a GP.   

Přílohy k bakalářské práci byly zpracovány v souboru AutoCAD, a to přílohy č. 1, 2, 4, 5. 

7. Závěr 

V této kapitole bych chtěla shrnout výsledky své bakalářské práce. Úkolem bylo zaměření 

a vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území Černovír. 

Pro výpočetní zpracování byly použity programy Groma a GEOMETR. Tyto programy 

jsou vhodné pro zpracování. Grafická část, jako je náčrt záznamu podrobného měření změn 

a geometrický plán, byla zpracována v programu AutoCAD. Geometrický plán byl 

vyhotoven podle platných předpisů a vyhovuje svým obsahem i daným přesnostem.  
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