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Anotace 

 Bakalářská práce se zabývala teorií a dále zaměřením a vyhotovením 

geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území Bartovice, 

zpracováním naměřených dat, vypracováním geometrického plánu pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, záznam podrobného měření změn, katastrální 

území, parcela, katastrální mapa. 

 

 
 

 
Summary 

In this bachelor thesis I dedicate to theory and survey of geometric plan for 

the house marking in the cadastral area Bartovice, processing of surveyed data 

and working up geometrical plan for record to cadaster of properties. 

Key words: geometrical plan, record of detailed measurement of changes, 

cadastral area, parcel, cadastral map 
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Seznam zkratek 

 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČUGK  Český úřad geodetický a kartografický 

DKM  Digitální katastrální mapa 

KM – D Katastrální mapa digitalizovaná 

NVF  Nový výměnný formát 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

Sb.  Sbírka zákonů 

SGI  Soubor geodetických informací 

S–JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI  Soubor popisných informací 

VFK  Výměnný formát katastrální mapy 

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn
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1 ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývala zaměřením změny a vyhotovením 

geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastrálním území Bartovice, kde 

správu katastru nemovitosti České republiky provádí Katastrální úřad 

pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.  Zaměření bylo 

prováděno v prosinci 2012, polární metodou.  

Měření i výpočty byly prováděny v rámci zakázky geodetické firmy Petr 

Obouk - GAKO, kterou mi bylo poskytnuto veškeré měřické a programové 

vybavení.  

Cílem práce bylo vyhotovit geometrický plán, který bude spolu s příslušnými 

listinami sloužit pro zápis do katastru nemovitostí.  
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2 HISTORIE 

Historie geometrického plánu sahá až do dob císaře Josefa II., který v roce 

1785 vydal patent. Patent obsahoval soupis majetku a o čtyři roky později úplně 

první mapování naších zemí tzv. Josefovský katastr, který rozdělil naší katastrální 

historii na dvě éry. První éra bez měření znamenající sdělování katastrálních 

údajů pouze ústně s odhadovanými katastrálními výnosy a na druhou éru 

s měřením, které se používá od roku 1789 dodnes. 

Roku 1817 byl vydán patent o pozemkové dani císařem Františkem I. a 

o několik let později vzniká Stabilní katastr, který je právem považován pro svou 

úroveň za velkolepé dílo, neboť informace z něj jsou čerpány dodnes. Pouze 

na jednu skutečnost se poněkud zapomnělo a to na potřebu pravidelné 

aktualizace katastrálního operátu, což udělalo stabilní katastr zastaralý už při jeho 

dokončení. 

Zlomovým bodem byl revoluční rok 1848. V něm proběhlo osvobození 

rolníků a padla i závažná bariéra v dělení nemovitého majetku. Po zrušení 

nevolnictví mohl i prostý sedlák rozdělovat pozemkovou držbu na své potomky a 

nikoli ji celou předávat prvorozenému synu. 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, takže uvedená situace měla v dalších desetiletích vliv na zcela 

opačný trend, tedy snahy o scelování pozemků. Opět s nároky na změny v obsahu 

operátu stabilního katastru. 

Druhým zlomovým bodem ovlivňujícím strukturu a organizaci půdního fondu 

a tím i obsah stabilního katastru byl prudký rozvoj silniční a železniční sítě 

v důsledku vynálezu parního stroje. Vznikla reambulance, jednorázové doplnění 

změn do katastru, tedy nedokonalé doplnění. 

Třetím bodem je vznik zákoníku Evidenci katastru daně pozemkové, což 

znamenalo, udržování katastrálního operátu se skutečným stavem. Současně 

s tím zákon uložil povinnost vyznačovat pozemkové a stavební parcely 

ve veřejných knihách shodně s operátem stabilního katastru. Jakoukoli 
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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. 

Používání jednoduchého a přitom jednoznačného pojmu geometrický plán 

se ustálilo se vznikem evidence nemovitostí v roce 1964. Výrazně se měnila 

i vizuální podoba plánu. Všechny stejnopisy geometrického plánu byly původně 

zhotovovány ručně jako originály v dokonalém kaligrafickém provedení. Kreslícím 

materiálem byly ručně třené tuše. Původní stav a konstrukční čáry se v grafické 

části geometrického plánu znázorňovaly tence černě nový stav červeně, 

konstrukční a oměrné míry modře a měřické přímky tečkovaně černě. 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.  

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. 

 

 

3 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je technický nástroj a neoddělitelná součást všech 

právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí. 

Geometrický plán a záznam podrobného měření změn jsou podklady 

pro zavedení změny do SGI a SPI. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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3.1 Rozdělení geometrického plánu 

 Geometrický plán vyhotovujeme pro: 

 Rozdělení pozemku, 

 změnu hranice katastrálního území a území správní jednotky, 

 změnu hranice pozemku, 

 opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

 doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud 

evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují 

a označují v terénu, 

 upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

 určení hranic pozemku při pozemkových úpravách v případě, že 

jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 

 vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu, 

 vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, 

 průběh vytyčené hranice nebo vlastníky upřesněné hranice 

pozemků. 

 

3.2 Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

Podklady pro vyhotovení geometrického plánu poskytne katastrální úřad 

údaje ze souboru geodetických informací a souboru popisných informací ve formě 

rastrových dat, popř. ve formě reprografických kopií. Dále také: 

 

 Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění 

nemovitostí, 
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 údaje o bodech základního polohového bodového pole, 

zhušťovacích bodech, bodech podrobného polohového bodového 

pole, 

 záznam podrobného měření změn, 

 údaje o BPEJ [5]. 

 

3.2.1 Soubor geodetických informací 

 Jedná se o katastrální mapu, která je závazným státním mapovým dílem 

velkého měřítka, jejímž obsahem jsou body polohového bodového pole, polohopis 

a popis. Mapa je vyhotovována v měřítku 1: 5 000, 1:2 000, 1: 1 000, 1: 2 880 a 

1: 2 500, kde měřítka 1: 2 880 a 1: 2 500 jsou základní měřítka tehdejšího 

stabilního katastru. 

Formy katastrální mapy 

 Digitální katastrální mapa DKM - vyhotovena v S–JTSK při obnově 

katastrálního operátu novým mapováním, na pokladně výsledků 

pozemkových úprav, přepracováním souborů geodetických informací nebo 

především jejího číselného vyjádření, 

 analogová mapa – na plastové fólii s přesností a v zobrazovací soustavě 

stanovenými v době jejího vzniku, 

 digitální katastrální mapa – vyhotovena v S-JTSK přepracováním 

analogové mapy v souřadnicovém systému Gustenberk nebo Sv.Štěpán 

do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovena podle 

dřívějších předpisů v souřadnicovém systému Gustenberk a Sv.Štěpán [1]. 

Obsah katastrální mapy 

 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 
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prvky polohopisu. Zobrazují se v katastrální mapě jako přímé spojnice 

jejich lomových bodů a také lze použít kružnicový oblouk, 

 

 popis  

 

-  uvnitř mapového rámu jsou parcelní čísla, čísla znaků státní hranice, 

čísla bodů bodových polí, místní a pomístní názvoslovím značka 

druhu pozemku, 

 

- vně mapového rámu je název Katastrální mapa, označení mapového 

listu, sousední mapové listy, údaje o souřadnicovém systému, údaje 

o vzniku katastrální mapy, měřítko, u zbylých dvou forem map jsou 

tyto údaje obsaženy v jejich metadatech. 

 

3.2.2 Soubor popisných informací 

 Základní výstupy vedené v informačním systému katastru nemovitostí: 

 Výpis z katastru nemovitostí, 

 informace o vlastních 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 [1]. 
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3.3 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu před změnou a po změně. 

 

3.3.1 Popisové pole 

 Popisové pole je ve formátu A4, je umístěno ve spodní části a u velkých 

měřítek v pravém dolním rohu. V popisovém poli se uvádí: 

 Účel, pro který je geometrický plán vyhotoven, 

 katastrální území, 

 mapový list, 

 okres, obec, 

 číslo geometrického plánu, které je složeno z čísla ZPMZ, čísla podle 

evidence, zakázek vyhotovitele geometrického plánu, rok vyhotovení, 

 vyhotovitel, 

 způsob označení hranice, 

 podpis a razítko zodpovědných osob, tj. pracovník pověřený ředitelem 

katastrálního úřadu a úředně oprávněný zeměměřický inženýr. 
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Obrázek 1  Popisové pole GP 

 

3.3.2 Grafické znázornění 

 Základem znázornění je katastrální mapa, která by měla mít takové 

měřítko, aby byl na ni zřetelně zobrazený její obsah. Dosavadní stav katastrální 

mapy je zaznačený tenkou plnou černou čárou a přerušovanou čárou jsou 

zobrazeny právní vztahy k nemovitostem. Nový stav hranic a sluček je zobrazen 

velmi tlustou černou čárou, přerušovanou se značí sporná hranice a zobrazení 

právních vztahů k nemovitostem. Nová parcelní čísla se značí do oválného tvaru. 

Parcelní čísla z podkladů jsou uvedena v kulatých závorkách. Neplatný stav hranic 

pozemků se ruší dvěma krátkými plnými čarami, vyznačenými kolmo k rušené 

čáře. Rušená parcelní čísla a mapové značky se podélně škrtnou tenkou čárou. 

Délky mezi lomovými body nových hranic se vyznačí, a pokud není možno délku 

změřit, vypočtená délka ze souřadnic se uvede v kulaté závorce [1]. 
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3.3.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí 

 Dosavadní stav je označení pozemku parcelním číslem, druh pozemku, 

výměra parcely. 

 Nový stav je označení pozemku parcelním číslem, druh pozemku, výměra 

parcely, způsob určení výměr, číslo listu vlastnictví, výměru dílu a díl předcházející 

z pozemku označeného v katastru nemovitostí. 

 

 

Obrázek 2  Výkaz dosavadního a nového stavu údaj KN 

 

3.3.4 Seznam souřadnic 

 Seznam souřadnic je vložen na přehledné volné místo geometrického 

plánu. Obsahuje souřadnice nových bodů hranice, u nichž se uvádí vlastní čísla 

bodů, body záznamu podrobného měření změn, které byly použity při měření. 

Souřadnice se zapisují v pořadí Y a X, je uvedený kód kvality, souřadnicový 

systém a poznámka o druhu stabilizace. Souřadnice jsou rozděleny pro zápis 

do katastru nemovitostí a souřadnice určené měřením. 
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Obrázek 3  Seznam souřadnic GP 

 

3.3.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 

k parcelám nového stavu 

 BPEJ má souvislost se zemědělskými pozemky, je vyjádřen číselným 

pětimístným kódem, ten vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají 

vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocování. 

 

 

Obrázek 4  BPEJ 

 

3.4 Záznam podrobného měření změn 

 Záznam podrobného měření změn je podkladem pro zápis změn údajů 

evidovaných do SGI a SPI, pro opravu chyby v katastru a hlavně pro geometrický 

plán. 

 Záznam podrobného měření změn je číslovaný v rámci katastrálního území 

v jedné řadě v rozsahu 0001 – 9999. 
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Náležitosti ZPMZ: 

3.4.1 Popisové pole 

Obsahem popisového pole je jméno osoby, která provedla měření, číslo 

geometrického plánu, číslo záznamu, přístroj, místo měření, katastrální území, 

parcely kterých se změna týká, způsob stabilizace, souřadný systém, list 

katastrální mapy, důvod změny. 

 

3.4.2 Náčrt 

Zobrazuje: 

 Identické body, 

 body geometrického základu, 

 měřické sítě, 

 podrobné body, 

 čísla parcel a čísla nových parcel, 

 novou a původní situaci, 

 značky druhu pozemku, budov, oplocení, 

 kontrolní a oměrné míry. 

Náčrt se vyhotovuje v takovém měřítku, aby byly jeho údaje dobře viditelné a 

čitelné. Pokud v použitém měřítku nelze přehledně zobrazit určitou část změny, 

provede se detail části ve větším měřítku. 

Náčrt nemusí být stejně orientovaný jako mapa. Vyznačíme sever 

písmenem S a šipkou. 

 

3.4.3 Zápisník 

 Zápisník obsahuje body geometrického základu, měřické sítě, identické 

body a podrobné body. 
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3.4.4 Protokol o výpočtech 

 Seznam souřadnic bodů geometrického základu měření, bodů polohopisu 

katastrální mapy použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů 

výměr, 

 vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků a jejich kódy kvality, 

 výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

 údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených 

výsledků a mezivýsledků s mezními hodnotami, 

 výpočet číselně určených výměr, 

 seznam souřadnic nově určených bodů, 

 datum, jméno, příjmení o podpis osoby, která výpočty provedla [2]. 

 

3.4.5 Výpočet výměr parcel 

Obsahuje číslo parcely, její celkovou výměru, rozdělení parcely a pak 

výpočet výměr těchto nově rozdělených parcel. Uvádí se kód způsobu určení 

výměry a celkový součet nově rozdělených parcel, který by se měl rovnat výměře 

dosavadní parcely nebo by neměla být překročena povolená odchylka. 

 Dále obsahuje číslo zakázky, katastrální území, jméno vyhotovitele a datum 

zpracování. 

 Výměra se určuje dvěma nezávislými výpočty, nejedná-li se o digitální nebo 

digitalizovanou mapu, u kterých se provede jeden výpočet a zkontroluje se pouze 

porovnáním s výměrou celé parcely. 
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4 OVĚŘENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

V geometrickém plánu se ověření vyznačuje  předepsaným způsobem 

v popisovém poli a to podpisem, datem a číslem evidence ověřovaných výsledků. 

Připojuje se pod tisk razítka ověřovatele. Ověřit geometrický plán je oprávněn 

pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr dle [2]. 

 

5 POTVRZENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

O potvrzení geometrického plánu požádá písemně ověřovatel katastrální 

úřad. Žádost může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou osobu, z důvodu 

projednání případných vad v geometrickém plánu a k převzetí geometrického 

plánu zpět. Přílohou žádosti o potvrzení jsou nejméně tři stejnopisy geometrického 

plánu a záznam podrobného měření změn. 

Před potvrzením katastrální úřad ověří, zda geometrický plán je vyhotoven 

za účelem podle §73 odst. 1 a zda nemá některé vady podle §72 odst. 2 [1]. 

Katastrální úřad geometrický plán potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna 

nějaká vada při přezkoumání. Souhlas s nově očíslovanými parcelami katastrální 

úřad potvrdí na všech odevzdaných stejnopisech. Údaje o potvrzení 

geometrického plánu musí obsahovat číslo řízení, datum, jméno, případně jméno, 

příjmení a podpis pověřeného zaměstnance a otisk razítka katastrálního úřadu 

se státním znakem. 
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6 DOKUMENTACE GEOMETRICKÉHO PLÁNU  

Katastrální úřad založí stejnopis geometrického plánu a záznam 

podrobného měření změn do měřické dokumentace. 

 

7 PRAKTICKÁ ČÁST 

Zaměření geometrického plánu pro vyznačení budovy na území Bartovic. 

7.1 Lokalita 

Obec Bartovice spolu s obcí Radvanice tvoří jeden z městských obvodů 

Města Ostravy. 

Lokalizace zaměřovaného objektu:  18.3556933°E, 49.7963303°N. 

 

 

Obrázek 5  Trasa Ostrava – Bártovice 
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Obrázek 6  Parcela 862 - Bártovice 

 

 

7.2 Podklady z katastrálního úřadu 

Pro zaměření změny a vyhotovení geometrického plánu je nutné získat 

podklady z katastru nemovitostí. Bartovice spadají pod katastrální pracoviště 

Ostrava Moravskoslezského kraje.  

Z katastrálního úřadu byl získán podklad VFK, jež zahrnuje: 

 katastrální mapu ve formátu DKM, 

 seznam souřadnic trigonometrických, zhušťovacích a podrobných bodů, 

které se vyskytují v zaměřovaném území, 

 číslo ZPMZ – 1836, 

 a podlomení číslo 1a 2 kmenové parcely 862. 

Správu katastru nemovitosti České republiky provádí katastrální úřad 

pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava.  Zaměření bylo 

prováděno v prosinci 2012, polární metodou. 
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Obrázek 7  Výřez DKM 

 

 

7.3 Zeměměřická činnost v terénu 

První fáze zahrnuje rekognoskaci terénu, čímž se rozumí zjišťování stavu 

skutečností na místě, kde se mají konat geodetické práce. Důležité pro: 

 seznámení se s trénem, 

 návrh a vybudování měřické sítě a její připojení do referenčního systému  

S-JTSK, 

 volba měřické metody. 

Pomocí geodetických údajů byly vyhledány a ověřeny body PPBP 

002000000748, 002000000788, 002000000787, na základě kterých bylo 

provedeno připojení do souřadnicového systému S-JTSK.  

V druhé fázi bylo vhodně zvoleno stanovisko, které bylo stabilizováno 

měřickým hřebem a označeno jako 4001. Nad stanoviskem 4001 byl postaven 

stativ s totální stanicí Sokkia SET 530 RK3, který byl řádně zhorizontován a 

zcentrován nad bodem. Poté byly polární metodou zaměřeny body 

002000000748, 002000000788, 002000000787 ve dvou polohách dalekohledu a 

vybrané identické body pro kontrolu homogenity, protože území Bartovic je 
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zasaženo poddolováním, proto v terénu dochází k posunům, které znehodnocují 

přesnost katastrální mapy. Dle [2] při jakýkoliv změnách musí proběhnout kontrola 

homogenity geometrického základu podrobného měření polohopisu katastrální 

mapy na vybraných identických bodech. 

 

 

Obrázek 8  Náčrt ZPMZ 

 

V třetí fázi měření byly polární metodou zaměřeny podrobné body změny 

č - 1, 2, 3 viz Obrázek 10. 

Podrobný bod č. 3 byl zaměřen ortogonální metodou. 
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7.3.1 Měřické metody 

Polární metoda je určení polohy bodů pomocí polohových souřadnic, které 

jsou získány zaměřením úhlu a vzdálenosti mezi orientačním směrem a 

určovaným bodem. U této metody je nutné vést si v terénu náčrt, který bude 

souhlasit se zápisníkem měřených bodů. 

Metoda konstrukčně oměrných měr se používá pro zaměřování 

pravoúhlých výstupků budovy. 

7.3.2 Měřické pomůcky 

 totální stanice Sokkia SET 530 RK3, 

 stativ, 

 vytyčka s odrazným hranolem a konstantou, 

 pásmo, 

 měřický hřeb. 

Pro polární metodu byla použita totální stanice Sokkia SET 530 RK3. Sokkia 

SET 530 RK3 je elektronická totální stanice umožňující měření bez optického 

hranolu. Dosah dálkoměru na odrazný hranol 5000 m, při bezhranolovém měření 

350 m. Totální stanice je vybavena numerickou klávesnicí s alfanumerickým 

vstupem. Interní paměť až na 10 000 bodů.  

Technické parametry totální stanice Sokkia SET 530 RK3 : 

 měření úhlů 15cc, 

 přesnost vzdáleností při použití hranolu ± 2 mm + 2 ppm, 

 přesnost vzdáleností při bezhranolovém měření ± 3 mm + 2 ppm. 

 

Vestavěné programy softwaru:  

 měření 3D souřadnic, 

 vytyčování, 
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 protínání, 

 měření nepřístupné délky, 

 měření ofsetu – úhlového, délkového, 

 nastavení směrníku.  

 

 

Obrázek 9  Sokkia SET 530 RK3 

 

7.4 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat 

Z totální stanice byly importovány naměřené body do počítače a poté 

zpracovány v geodetických programech Geus a Geometr. První částí je 

vyhotovení záznamu podrobného měření změn, který je neoddělitelnou součástí 

geometrického plánu a druhou částí je právě vyhotovení geometrického plánu. 

 

7.4.1 Záznam podrobného měření změn 

ZPMZ se zpracovává před vyhotovením geometrického plánu a je 

podkladem pro jeho vyhotovení. Při jeho vyhotovení byly v programovém prostředí 

Geus a Geometr vyhotoveny jednotlivé jeho části dle [1]. 
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Popisové pole: 

 

Obrázek 10  Popisové pole ZPMZ 

 

Zápisník: 

Zápisník měřených hodnot obsahuje čísla bodů a stanovisek, horizontální a 

vertikální úhly a šikmé délky měřené na podrobné body polohopisu, body 

geometrického základu a identické body. 

 

Obrázek 11  Zápisník měření ZPMZ 
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Náčrt: 

Obsahem náčrtu je dosavadní stav, který je vyznačen tenkou černou čarou 

a nově zaměřená garáž, která je vyznačena tlustou černou čarou. Rohy garáže 

jsou označeny čísly bodů, zaměřovaná parcela a okolní parcely jsou označeny 

parcelním číslem, kde původní parcela č. 862 byla změněna na parcelu č. 862/1 a 

v ní zastavěnou část č. 862/2, které jsou v náčrtu v oválku. Body geometrického 

základu, identické body, označení druhu pozemku, značky budov, na nově 

vyznačené garáži oměrné míry. 

Protokol o výpočtech: 

V první části protokolu o výpočtech je seznam souřadnic, který zahrnuje 

body geometrického základu, identické body měřené pro kontrolu homogenity 

geometrického základu. Souřadnice bodů jsou v pořadí Y, X a kód kvality. 

V druhé části je výpočet souřadnic podrobných bodů změny spolu 

s výpočtem přesnosti připojení na bodech geometrického základu a kontrolním 

výpočtem souřadnic identických bodů. 

Ve třetí části protokolu o výpočtech je zapsána ortogonální metoda 

pro zaměření a výpočet podrobného bodu č. 4, protože ze stanoviska 4001 se 

nedal bod zaměřit.  V terénu byly zaměřeny délky na přímých spojnicích 

podrobných bodů změny. 

Dále byly vypočteny oměrné míry ze souřadnic bodů garáže a porovnány 

s naměřenými oměrnými mírami. 

Následujícím krokem je číselný výpočet výměry původní parcely 862 a 

výpočty výměr nově rozdělené parcely č. 862/1 a č. 862/2. Součet těchto nových 

parcel by se měl rovnat původní parcele nebo povolené odchylce. 

Poslední částí protokolu je seznam souřadnic nově určených bodů. 

Náležitostí protokolu je také příjmení, podpis osoby, která výpočet prováděla a 

datum vyhotovení. 
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Výpočet výměr parcel (dílů): 

 

Parcela č. 862 byla rozdělena na parcelu č. 862/1 a parcelu č. 862/2 jejíž 

výměra byla určena s kódem kvality 2. Z důvodu DKM stačí pouze jeden výpočet 

výměry. Je zde uvedena nová výměra parcely č. 862/1 a výměra garáže č. 862/2, 

kdy jejich součet by se měl rovnat výměře dosavadní parcely, nebo by neměla být 

překročena povolená odchylka. Dále se uvádí číslo zakázky, katastrální území, list 

katastrální mapy, jméno vyhotovitele a datum. 

 

 

Obrázek 12  Výpočet výměr parcel (dílů) 

 

7.4.2. Vyhotovení geometrického plánu 

Pro zpracování byly použity programy Geometr a Geus. Do digitální mapy 

geometrického plánu byl zakreslen nový stav parcely č. 862 a grafické znázornění 

by mělo být v takovém měřítku, aby bylo dobře čitelné a přehledné.  
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Popisové pole: 

V programu Geometr byl jen v dané tabulce vyplněn účel vyhotovení 

geometrického plánu, základní údaje o lokalizaci změny, identifikační údaje 

o zhotoviteli a o zakázce. 

Grafické znázornění: 

V grafickém znázornění geometrického plánu se zaznamenává starý stav 

katastrální mapy tenkou čarou a nový stav tlustou čarou. Dále pak kontrolně 

zaměřené body, čísla nových parcel, které jsou označeny oválem, čísla bodů, 

značky druhu pozemku, kontrolní a jiné oměrné míry stejně jako u náčrtu záznamu 

podrobného měření. Neobsahuje již vyznačení měřické sítě a body geometrického 

základu. 

Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitosti: 

Tabulka vyplněna v programu Geometr je rozdělena na dosavadní stav a 

nový stav. Oba stavy obsahuji výměru parcely, druh pozemku, označení pozemku 

novým parcelním číslem a způsob využití parcely. Nový stav v tabulce vyjadřuje 

situaci po změně. Výměra dosavadního stavu by se měla rovnat výměře 

dosavadní parcely nebo by neměla být překročena povolená odchylka a nový stav 

porovnáme se stavem evidence právních vztahů. 

Seznam souřadnic: 

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice nových bodů, kód kvality, 

souřadnice kontrolně zaměřených bodů a do poznámek byla zaznamenána 

stabilizace bodů. 
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8 POUŽITÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

8.1 Geodetické programy Geometr a Geus 

Geometr je program pro sestavování a tisk tabulek geometrických plánů. 

Program obsahuje i možnost exportu tabulek i do jiných grafických programů. 

Výpočetní část programu Geus obsahuje všechny základní výpočty, 

pro zpracování geometrických plánu. Výpočty jsou průběžně protokolovány, 

výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu editovat. Veškeré body zahrnuté 

výpočtem se zároveň zaznamenávají i do grafické části programu, do které se lze 

přepnout v libovolném místě programu. Kresbu lze dělit až do 64 vrstev. Pomocí 

převodních tabulek lze definovat i převod vrstev, barev, typů čar a také značek. 

Geus také podporuje vytváření mapových listů v S-JTSK. 

 

8.2 VFK 

Prostřednictvím výměnného formátu katastrální úřady předávají potřebné 

informace o katastru nemovitosti. Jde v podstatě o dva výměnné formáty - jeden 

pro katastrální mapu a druhý pro popisné informace. Ačkoli by se podle názvu 

mohlo zdát, že tento formát již není používán a byl nahrazen novým výměnným 

formátem, není tomu tak. 

Nový výměnný formát bývá označován NVF a jeho přípona je VFK. V tomto 

formátu se předávají popisné informace a digitální katastrální mapy (DKM). 

Starý výměnný formát - v současné době se ale používá jen jeho část - 

výměnný formát katastrální mapy, který bývá podle přípony souboru označován 

VKM. Předávají se v něm digitalizované katastrální mapy (KM-D).  
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9 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala geometrickým plánem pro vyznačení budovy 

v katastrálním území Bartovice. Výsledkem této práce bylo zaměření, 

vyhodnocení naměřených údajů a vyhotovení geometrického plánu, díky kterému 

spolu s dalšími listinami bude možno změnu zapsat do katastru nemovitostí.  

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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