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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je zpracování geometrického plánu pro změnu 

hranice pozemku v katastrálním území Zákoutí. V první části práce je popsána historie 

geometrického plánu, ve druhé části pak charakteristika, obecné zásady a činnosti, 

prováděné při zpracování geometrického plánu. Ve třetí části je uveden podrobný popis 

konkrétních činností, které vedly k vypracování tohoto geometrického plánu od zadání 

práce objednatelem, rekognoskace terénu, zaměření, zpracování plánu až po potvrzení 

geometrického plánu katastrálním úřadem. 

Klíčová slova: geometrický plán, změna hranice pozemku, katastr nemovitostí 

 

Summary 

The theme of this thesis is the processing of survey sketch for the boundery of a 

lot changes in cadastral district Zákoutí. The first part describes the history of geometrical 

plan, in the second part characteristics, guidelines and activities which are performed by 

the processing of geometrical plan. The third part gives a detailed description of the 

specific actions that led to drawing up of the geometrical plan from the contract letting by 

the client, field reconnaissance, measurement, processing until the certification of the 

geometrical plan by cadastral workplace. 
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Seznam použitých zkratek 

 

BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM digitální katastrální mapa 

GP  geometrický plán 

kk  kód kvality 

KM  katastrální mapa 

KN  katastr nemovitostí 

KP  katastrální pracoviště 

k. ú.  katastrální území 

pp.  pozemková parcela 

PM  typ řízení 

PPBP podrobné polohové bodové pole 

Ř. z.  Říšský zákoník 

S-JTSK systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI  soubor grafických informací 

SPI  soubor popisných informací 

vfk  výměnný formát katastru nemovitostí 

ZPBP základní polohové bodové pole 

ZPMZ záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je zpracování geometrického plánu pro změnu 

hranice pozemku v katastrálním území Zákoutí. Zadání zakázky objednatele, kterým je 

Obec Blatno, pod niž katastrální území Zákoutí spadá, bylo rozšíření místní komunikace 

pro příjezd k chatové osadě.  

Katastrální území Zákoutí spadá do územní působnosti Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Chomutov. Katastrální mapa v tomto katastrálním 

území je v souboru geodetických informací vedena ve formě digitální mapy. Povinnost 

provádění měřických prací je zde v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-

JTSK), parcely jsou vedeny ve dvou číselných řadách. 

Změnou, zpracovanou v tomto geometrickém plánu, byly dotčeny pozemkové 

parcely 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 77/3, 472/1 a 472/3, přičemž zanikly parcely 13/3, 13/4, 

77/3 a 472/3 a byla rozšířena ostatní komunikace na pp. 472/1. Tato změna, tedy sloučení 

dílů parcel stejných kultur a rozšíření místní komunikace, byla předem projednána na 

Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu Města Chomutova pro vydání 

rozhodnutí, potřebných pro zápis do katastru nemovitostí, jichž je geometrický plán 

přílohou. 

Geometrický plán byl vypracován dle vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění změn 

provedených vyhláškou č. 164/2009 Sb. 
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Obrázek 1 - Soutisk DKM a ortofotomapy 
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2. Historie geometrického plánu 

V dnešní době je již nemyslitelné, že by katastrální mapa byla tvořena bez 

jakéhokoliv měření. Tento stav ale trvá již od konce 18. století, resp. od vydání patentu 

císařem Josefem II. dne 20. dubna 1785. Tento se stal podkladem pro první mapování 

českých zemí, vzniká tzv. Josefský katastr a toto datum se stalo milníkem mezi obdobím 

bez měření, které trvalo od roku 1022, kdy kníže Oldřich II. začal požadovat odevzdávání 

daní, do roku 1789, a obdobím s měřením, jež trvá dodnes. 

Dalším velmi důležitým datem v historii katastrálního mapování bylo vydání 

patentu o stabilním katastru daně pozemkové císařem Františkem I. dne 23. prosince 1817. 

Přípravné práce, které probíhaly již od roku 1806, daly vzniknout mapovému dílu, jež se 

na podstatné části (cca 60%) našeho území užívá dodnes. U tohoto velkolepého a bezmála 

dokonalého mapového díla, nazvaného stabilním katastrem, však byly opomenuty nutné 

pravidelné aktualizace. V roce 1848 byl zrušen patent z 26. května 1791 o dělení selského 

majetku a do té doby rodové statky, přecházející z otce na prvorozeného syna, bylo možno 

dělit, a tudíž vznikaly nové a nové pozemky, již mapě neuváděné. Další velký vliv na 

dělení pozemků měl prudký rozvoj silniční a železniční sítě. I po reambulaci katastru, která 

proběhla v roce 1869 a znamenala jednorázové doplnění map, nebyla aktualizace 

dostatečná. 

Revoluční změnou v obnově katastrálních map bylo vydání zákona č. 83/1883 

Říšského zákoníku dne 23. května 1883, v němž se stanovila zásada udržování souladu 

katastrálního operátu se skutečným stavem, tzn. včetně souladu map s veřejnými knihami. 

Vůbec první zmínka o geometrickém (situačním) plánu je v zákoně č. 82/1883 Ř. z., jímž 

se mění obecný knihovní zákon. 
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Obrázek 2 - Náhled na zákon č. 82/1883 Ř.z. 

 

Za dobu více než sto let se vzhled geometrického plánu výrazně změnil. Právní a 

technické předpisy, upravující evidování nemovitostí (zákony č. 177/1927 Sb. o 

pozemkovém katastru, č. 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a dnes platný zákon č. 

344/1992 Sb., včetně vyhlášky č. 26/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.), měnily 

geometrický plán dle doby. Kromě vzhledu byly určeny i zásady přesnosti, obsah a 

náležitosti GP tak, aby vyhovovaly technickým možnostem a technologickým postupům 

toho kterého období. 

V dnešní době je geometrický plán patrně asi nejvýznamnějším dokumentem, na 

jehož základě lze upravovat a zpřesňovat katastrální operát. 
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3. Geometrický plán 

Geometrický plán je výsledek zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, který se 

využívá pro účely katastru. Vyhotovuje se tehdy, pokud dojde na parcele či jeho části ke 

změně a tuto změnu je třeba zobrazit v katastrální mapě. Obsahuje číselné vyjádření výměr 

dotčených parcel, porovnání s evidencí právních vztahů a grafický návrh před a po změně. 

Zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí, tedy provedení změny v 

souboru geodetických informací a souboru popisných informací, se provádí dle rozhodnutí 

a jiných listin, pro jejichž vyhotovení je geometrický plán technickým podkladem a je 

jejich neoddělitelnou součástí. 

Při zpracovávání geometrického plánu musí být dodrženy zásady a kritéria, dané 

platnými předpisy.  

3.1 Účely vyhotovení geometrického plánu 

Geometrický plán se dle [1] vyhotovuje pro: 

a) změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, pokud její nový 

průběh nelze ztotožnit s průběhem hranice parcely zobrazené v katastrální mapě, 

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 vytýčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, 
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j) vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. 

3.2 Poskytování údajů z katastru nemovitostí 

Pro vyhotovení GP katastrální úřad na vyžádání osoby oprávněné vykonávat 

zeměměřické činnosti [1]: 

a) přidělí číslo záznamu podrobného měření změn (ZPMZ), podle potřeby nová parcelní 

čísla a čísla bodů PPBP, pokud budou takové body zřizovány, 

b) poskytne v nezbytném rozsahu podklady ve výměnném formátu (vfk) nebo ve formě 

rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve formě reprografických kopií. 

Podkladem pro tvorbu GP jsou aktuální data ze souboru geodetických informací 

(SGI) a ze souboru popisných informací (SPI), dále podle účelu vyhotovení GP mapa 

bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí spolu 

s příslušnými písemnými údaji. Dalšími podklady jsou [1]: 

a) záznamy podrobného měření změn, 

b) údaje o bodech ZPBP, zhušťovacích bodech a bodech PPBP, 

c) údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu. 

3.3 Záznam podrobného měření změn  

Nově vyhotovovaný ZPMZ je podkladem pro: [1] 

a) vyhotovení geometrického plánu, 

b) zápis změn údajů evidovaných v SGI a v SPI, které jsou spojeny s měřením v terénu, 

ale nemění hranice pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla, 

c) opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

V případě potřeby je možno použít ZPMZ zpracovaný pro více vzájemně 

souvisejících změn jako podklad pro vyhotovení několika geometrických plánů. 
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ZPMZ má dle bodu 16 přílohy [1] tyto náležitosti: 

3.3.1 Popisové pole 

Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem ČÚZK.  

Pod popisovým polem se uvádí text: „S průběhem a trvalým označením nových 

navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen:“. Za textem se uvede jméno 

a příjmení osoby, která byla seznámena s průběhem a označením hranic pozemků, místo 

(název obce) a datum seznámení s průběhem a označením hranic pozemků. [1] 

3.3.2 Náčrt  

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, 

měřické sítě, rámu s označením listů katastrální mapy (je-li jím náčrt dělen, a to jen u 

analogových map), dosavadního a nového stavu polohopisu, způsob označení lomových 

bodů hranic, čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů, mapové značky druhů pozemků, 

značky budov, ohrazení a oplocení a oměrné a jiné kontrolní míry, popřípadě další 

související údaje obsahu katastru. [1] 

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.V náčrtu se mohou zobrazit skutečnosti nad rámec stanoveného 

obsahu a zvýraznit významnější obsah, čímž nesmí být zhoršena čitelnost nebo 

reprodukovatelnost. U budov se uvádí číslo popisné nebo evidenční, je-li přiděleno. 

Čísla bodů z přechozích ZPMZ obsahují na prvním místě číslo tohoto ZPMZ a za 

pomlčkou se uvádí vlastní číslo bodu (u obou se vynechají nuly). 

Náčrt má základní formát A4, v případě většího formátu se skládá do základního 

tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti k ZPMZ. 
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Obrázek 3 - Popisové pole ZPMZ 

3.3.3 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, popř. doplňující popis bodů. [1] 

Zápisník může být v případě použití technologií GNSS nahrazen výstupem 

výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu. 

3.3.4 Protokol o výpočtech  

Protokol o výpočtech podle povahy změny obsahuje [1] 

a) seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu katastrální 

mapy, použitých pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů a výměr, 

b) údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených výsledků a 

mezivýsledků s mezními hodnotami, 
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c) vytyčovací prvky nebo seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací z 

vytyčovacích prvků a jejich kódy kvality, 

d) výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

e) výpočet číselně určených výměr, 

f) seznam souřadnic nově určených bodů, 

g) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 

Seznam souřadnic nově určených bodů obsahuje úplné číslo bodu, souřadnice 

obrazu v pořadí Y, X, souřadnice polohy v pořadí Y, X, kód kvality u souřadnic platného 

geometrického a polohového určení, případnou poznámku. 

U pomocných bodů (pomocné měřické body a pomocné body pro výpočty), 

číslované od čísla 4001 včetně, a dalších v terénu zaměřených bodů, které nebudou v 

novém stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se uvádí pouze souřadnice 

polohy  bez kódu kvality. 

Samostatnou částí seznamu souřadnic jsou údaje o bodech, které na podkladě 

výsledků měření mají být při zápisu v katastru rušeny. 

3.3.5 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů)  

Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) obsahuje [1] 

a) číslo GP nebo ZPMZ, pokud se nezhotovuje GP, a označení listu KM, 

b) sestavení výměr parcel, dílů a výpočetních skupin s jejich vyrovnáním a kódem 

způsobu určení výpočtu, 

c) podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu dřívější 

pozemkové evidence, 

d) případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin s uvedením jeho velikosti 

a příčiny, 

e) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala. 
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Obrázek 4 - Výpočet výměr parcel (dílů) 

3.3.6 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. Souřadnice polohy jsou 

souřadnice určené geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami, souřadnice obrazu 

jsou souřadnice, které slouží k zobrazení bodu v katastrální mapě. V prostorech s 

analogovou mapou se návrh zobrazení změny vyhotovuje také v analogové podobě, a to na 

nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce, jež obsahuje hlavičku s údaji o čísle GP, 

katastrálním území, identické body nebo značky čtvercové souřadnicové sítě, zaměřené 

lomové body navrhovaných hranic, vytýčených nebo upřesněných dosavadních 

vlastnických hranic pozemků a hranic rozsahu rozsahu věcného břemene nebo skupiny 

věcných břemen v místě, kde hranice rozsahu věcného břemene není shodná s hranicí 

pozemku, zobrazené ze souřadnic obrazu. [1] 

3.4 Výpočetní práce 

Poloha podrobných bodů se určí z bodů geometrického základu a z podrobných 

bodů určených v předchozích ZPMZ [1] 

a) ve stanovených prostorech souřadnicemi v S-JTSK, 

b) v ostatních prostorech souřadnicemi v S-JTSK, popřípadě pravoúhlými souřadnicemi v 

místním systému. 

Souřadnice bodů se uvádějí v metrech na dvě desetinná místa. 
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Výměry nových a změněných parcel a jejich dílů se určí 

a) ze souřadnic S-JTSK lomových bodů s kk 3 nebo 4 a souřadnic lomových bodů, které 

jsou vloženými body na přímých hranicích, bez ohledu na jejich kk; způsob určení 

výměry se označí kódem 2, 

b) jiným číselným způsobem, tj. z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním 

systému; způsob určení výměry se označí kódem 1, 

c) ze souřadnic lomových bodů, z nichž nejméně jeden lomový bod, který není vloženým 

bodem na přímé hranici, má souřadnici s kk 5 až 8; způsob určení výměry se označí 

kódem 0, nebo 

d) graficky 

1. planimetrováním, 

2. výpočtem z měr odměřených na mapě, nebo 

3. výpočtem ze souřadnic lomových bodů na obvodu parcely nebo dílu parcely  

odměřených na mapě, 

s přihlédnutím k plošné deformaci mapového listu; způsob určení výměry se označí 

kódem 0. 

Oddělovanou část pozemku nelze označit parcelním číslem, pokud by výměra 

takové parcely měla být menší než 0,50 m2. Vzniklý díl se v GP označí písmenem malé 

abecedy a jeho výměra se uvede v m2 na dvě desetinná místa. 

Sousedící pozemky jednoho vlastníka se v katastru evidují samostatně jako 

parcely, pokud je jejich výměra větší než: 

a) 100 m2 u zahrad, 

b) 1000 m2 u ostatních druhů pozemků, kromě zastavěných ploch a nádvoří. 

3.4.1 Zásady a kritéria určení výměr v DKM 

Pokud se jedná o digitální mapu, určí se výměra změněné parcely jedním 

výpočtem a zkontroluje se porovnáním s výměrou celé parcely. [1] 
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Po ukončení každého uceleného výpočtu výměr se porovnají celkové výměry 

dosavadního a nového stavu. Rozdíl obou hodnot musí být nulový nebo shodný 

s vykazovanou opravou. Rozdíl mezi dosavadní a nově vypočtenou výměrou skupiny je 

početní odchylka, která nesmí být větší než mezní odchylka. Početní odchylka se rozdělí 

úměrně velikosti jednotlivých vypočtených výměr parcel a dílů ve skupině. 

Výměry parcel s kódem způsobu určení 0 se vyrovnávají ve výpočetních 

skupinách. Není-li mezní odchylka překročena, vyrovnají se nově vypočtené výměry 

parcel a dílů tak, aby se jejich součet rovnal výměře skupiny. Odchylka od dosavadní 

výměry skupiny se při vyrovnání rozdělí úměrně  výměrám vyrovnávaných parcel a dílů. 

Mezní odchylka ump mezi dosavadní výměrou skupiny a celkovým součtem výměr 

nových parcel (dílů) ve skupině se u výměr s kódem způsobu určení 0 nebo kombinací 

různých způsobů stanoví jako dvojnásobek hodnoty mezní odchylky dle kódu kvality bodu 

nejméně přesně určeného lomového bodu na hranici parcely (dílu): 

a) pro kk 3 = 2 m2, 

b) pro kk 4 = 44,0 +× P , 

c) pro kk 5 = 122,1 +× P , 

d) pro kk 6 = 33,0 +× P , 

e) pro kk 7 = 88,0 +× P , 

f) pro kk 8 = 200,2 +× P , kde 

P je větší z porovnávaných výměr. 

3.5 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. 
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GP má dle bodu 17 přílohy [1] tyto náležitosti: 

3.5.1 Popisové pole  

Popisové pole se umisťuje vždy ve spodní části základního formátu GP a v 

pravém dolním rohu GP většího formátu. Uvádí se v něm účel GP, číslo GP složené z čísla 

ZPMZ, čísla podle evidence zakázek vyhotovitele GP a úplného letopočtu; u vyhotovitele 

GP jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby, nebo obchodní jméno a adresa 

sídla podnikání podnikatele – fyzické nebo právnické osoby; název okresu, obce a 

katastrálního území a označení listu KM; způsob označení nových hranic, pokud je 

jednotný, jinak se uvede u jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic; údaj o 

ověření a potvrzení GP. [1] 

 

Obrázek 5 - Popisové pole GP 

3.5.2 Grafické znázornění  

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází se stavu 

KM, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost kresby a čitelnost 

popisu, přičemž se použijí platné mapové značky. Rozsah grafického znázornění se volí 

tak, aby byla dostatečně zřejmá souvislost změny s jejím okolím. [1] 

Tenkou čarou se zobrazí dosavadní stav KM, velmi tlustou čarou se zobrazí nový 

stav hranic a vyznačení nových sluček. 
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Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými 

tenkými plnými čarami, vyznačenými kolmo k rušené čáře a rušená parcelní čísla a 

mapové značky se podélně škrtnou tenkou plnou čárou. Zanikající slučka se zruší dvěma 

krátkými tenkými plnými čarami, zobrazenými rovnoběžně s čárou, na níž slučka leží. 

Slučka na zanikající vnitřní kresbě se neškrtá.  

Parcelní čísla a označení dílů se vyznačují písmem velikosti 2 až 3 mm, nová 

parcelní čísla se zvýrazní oválem. Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, v případě 

nutnosti s použitím číselných indexů.  

Značky druhů pozemků a způsobu jejich využití  se vyznačí podle údajů katastru 

pro dosavadní stav a podle navrhované změny a skutečného stavu  v terénu pro nový stav a 

umístí se nad parcelním číslem. 

Vyznačí se délky mezi lomovými body hranic nově vyznačovaných nemovitostí a 

čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. Číslo bodu se uvede ve formátu použitém v 

seznamu souřadnic. 

Grafické znázornění se orientuje k severu. Pokud se zvolí jiná orientace, vyznačí 

se sever v GP šipkou o délce 20 mm a před ní písmenem S.  

3.5.3 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN  

Výkaz obsahuje údaje stanovené tiskopisem ČÚZK. V dosavadním stavu se 

uvedou příslušné údaje podle katastru. Údaje o druhu a způsobu využití pozemku, typu 

stavby a způsobu využití stavby se uvedou v novém stavu podle skutečnosti v terénu, 

přičemž se užijí jejich zkrácené názvy. [1] 

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

parcelám (nebo k jejich souboru pddělovanému pro stejného nabyvatele) přiřadí údaje o 

parcelních číslech, číslech listu vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle evidence 

právních vztahů, které budou podkladem pro sepsání listin. 
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Obrázek 6 - Vzor výkazu dosavadního a nového stavu KN 

3.5.4 Seznam souřadnic  

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů. V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí 

Y, X a kk. U nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených v 

předcházejících ZPMZ se uvádějí čísla úplná nebo čísla zkrácená, obsahují na prvním 

místě číslo příslušného ZPMZ 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”. [1] 

Seznam se umístí na vhodné volné místo GP poblíž grafického znázornění nebo 

tvoří samostatnou část GP. Podle potřeby se doplní dalším sloupcem se stručnou 

poznámkou (např. způsob označení bodu v terénu, pokud není u všech bodů stejný, nebo 

pokud není ze zobrazení zřejmý). 

3.5.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu  

Výkaz obsahuje parcelní číslo zemědělského pozemku v novém stavu podle 

katastru, popřípadě podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely 

příslušejícího k tomuto kódu. [1] 

Výkaz  údajů o BPEJ se vyhotovuje v územích, kde katastr tyto údaje eviduje a v 

případech, kdy sice nejsou údaje o BPEJ v dosavadním stavu katastru evidovány, avšak z 

podkladů uložených u katastrálního úřadu lze tyto údaje o BPEJ parcelám nového stavu 

přiřadit. 
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Obrázek 7 - Vzor výkazu údajů o BPEJ 

3.6 Ověření ZPMZ a geometrického plánu 

ZPMZ i geometrický plán musí být před podáním k potvrzení katastrálním 

úřadem ověřeny fyzickou osobou s úředním oprávněním. Úřední oprávnění [2] se uděluje 

osobě, která má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň 

magisterského studia a poté vykonala v České republice nejméně 5 let odborné praxe v 

zeměměřických činnostech a která úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti.  

Ověření se vyznačí textem “Náležitostmi a přesností odpovídá právním 

předpisům.” a podpisem fyzické osoby s úředním oprávněním. 

Ověření ZPMZ [1] vyznačí ověřovatel v pravém dolním rohu první strany ZPMZ 

a v pravém dolním rohu poslední strany jeho částí. Ověření GP se vyznačuje v popisovém 

poli GP, a to na všech stejnopisech. Podpis, datum ověření a číslo evidence ověřovaných 

výsledků se připojuje pod otisk razítka ověřovatele. 

Skládá-li se ZPMZ nebo GP z více listů nebo archů, tyto se spolu pevně spojí  a 

spojení se překryje přelepkou, jež na zadní straně nese otisk razítka ověřovatele, 

umístěného zčásti na přelepce a zčásti na samotném ZPMZ nebo GP. 

3.7 Potvrzení geometrického plánu 

O potvrzení GP požádá písemně ověřovatel katastrální úřad na tiskopisu ČÚZK 

[1]. Žádost (viz Obrázek 8) může obsahovat i zmocnění pro jinou fyzickou osobu k 

projednání případných vad v GP s katastrálním úřadem a k převzetí GP zpět. Přílohou 

žádosti je ZPMZ a nejméně tři stejnopisy GP. 
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GP je katastrálním úřadem potvrzen, pokud je GP vyhotoven pro některý z účelů 

daných [1], nebyly zjištěny vady GP, zejména zda je ověřen ověřovatelem v rozsahu jeho 

oprávnění, má předepsané náležitosti, vychází z údajů katastru, nepřekračuje stanovené 

mezní odchylky, zda je měření připojeno na body geometrického základu v souladu s [1] a 

zda jsou nové a změněné parcely označeny správnými parcelními čísly. 

Katastrální úřad potvrdí GP na všech stejnopisech. Údaje o potvrzení GP obsahují 

číslo řízení, datum, jméno, příjmení a podpis zaměstnance pověřeného potvrzováním GP a 

otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. Jeden stejnopis GP a ZPMZ je uložen 

v dokumentaci katastrálního úřadu, ostatní se vrátí ověřovateli. 

3.8 Označování hranic pozemků 

Lomové body hranic pozemků se označují trvalým způsobem, zpravidla kameny s 

opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonovými o rozměru nejméně 80 

mm x 80 mm x 500 mm. Přípustné je použít jako hraničního znaku též zabetonovanou 

železnou trubku o průměru 20 až 40 mm, nebo zabetonovanou ocelovou armaturu o 

průměru 10 až 40 mm, alespoň 600 mm dlouhou. Hraniční znak se na hranici pozemku 

umisťuje tak, aby se jeho střed kryl s bodem lomu hranice. [1] 

Lomové body hranic pozemků, které jsou bezprostředně ohroženy stavební 

činností, navazující na oddělení pozemku, mohou být po dobu výstavby označeny 

dočasným způsobem s tím, že vlastník po dokončení výstavby zajistí jejich označení 

trvalým způsobem. Taková skutečnost se uvede v GP, v ZPMZ a v dokumentaci o vytýčení 

hranice pozemku jako poznámka v seznamu souřadnic. 
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Obrázek 8 - Žádost o potvrzení GP 
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3.9 Charakteristika a kritéria přesnosti měření 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů polohopisu je 

střední souřadnicová chyba mxy, která se vztahuje k nejbližším bodům polohového 

bodového pole. Souřadnice podrobných bodů polohopisu se určují s přesností, která je 

dána střední souřadnicovou chybou pro kk 3 mxy = 0,14 m. [1] 

Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nového bodu nebo ověření 

souřadnic stávajícího podrobného bodu polohopisu se provádí: 

a) oměrnými mírami nebo kontrolním měřením délek přímých spojnic jiných vybraných 

dvojic bodů a jejich porovnání s délkami vypočtenými ze souřadnic, nebo 

b) nezávislým kontrolním měřením a jeho porovnáním s prvotně určenými souřadnicemi.  

Při posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaného bodu podle a) 

se přesnost považuje za vyhovující, pokud rozdíl kontrolně měřené délky a délky 

vypočtené ze souřadnic je menší než mezní rozdíl délky ud = 2 md, přičemž  










+

+
∗=

20

12

d

d
kmd , kde 

d je větší z porovnávaných délek a xymk 2=  dle kk bodu s nižší přesností. 

Při ověření souřadnic stávajícího podrobného bodu podle b) nesmí skutečná 

souřadnicová chyba překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy = 2 mxy, přičemž 

základní střední souřadnicová chyba  mxy se stanoví dle kódu kvality podrobného bodu: 

a) pro kk 3 = 0,14 m, 

b) pro kk 4 = 0,26 m, 

c) pro kk 5 = 0,50 m. 
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4. Zpracování geometrického plánu 

Obec Blatno, zastoupená starostou panem Josefem Kolářem, objednala 

vyhotovení geometrického plánu na rozšíření místní komunikace k chatové osadě v k. ú. 

Zákoutí, jež pod tuto Obec spadá.  

S panem starostou bylo provedeno na podzim r. 2010 místní šetření, kde byla 

změna komunikace již vyznačena dřevěnými kolíky z důvodu navazujících stavebních 

prací.  

V kanceláři jsme předběžně vyznačili změnu do mapového podkladu, vytištěného 

ze serveru ČÚZK a zjistili jsme, že při zpracování plánu je nutno sloučit zbytkové parcely, 

neboť jsou ve vlastnictví Obce Blatno, jsou stejného druhu a změněnými výměrami by 

nesplňovaly podmínky sousedících parcel jednoho vlastníka podle [1]. Vytvořila jsem 

proto grafický návrh pro jednání na Stavebním úřadě v Chomutově.  

Pan starosta poté dodal sdělení stavebního úřadu, že s dělením a scelením parcel 

tento souhlasí. 

 

 

Obrázek 9 - Oblast dotčená změnou 
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4.1 Vyhledání podkladů 

4.1.1 Popis oblasti dotčené změnou 

Lokalita, kde se změna hranic pozemku měla uskutečnit, se nachází v katastrálním 

území Zákoutí, obec Blatno, okres Chomutov. Změna hranic pozemku se dotýká několika 

parcel, a to pozemkových parcel 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 77/3, 472/1 a 472/3. Pozemky jsou 

travnaté, situované v mírném svahu. Na parcelách 472/1 a 472/3, vedených v katastru 

nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha, využitím ostatní komunikace, je vyježděna 

polní cesta pro přístup k chatám, která ovšem úplně po těchto pozemcích nevede.  

4.1.2 Vyžádání podkladů na katastrálním úřadě 

Pro katastrální území Zákoutí je vyhlášena platná digitální katastrální mapa, proto 

jsem zažádala na Katastrálním pracovišti v Chomutově o přidělení čísla řízení PM, čísla 

ZPMZ a zaslání výřezu z DKM ve formátu *.vfk k zakázce č. 243/2010. 

Rozsah nezbytně nutných dat k vyhotovení GP jsem ohraničila polygonem ve 

formátu *.vfk a seznam požadovaných parcel ve formátu *.csv jsem zaslala spolu s žádostí 

o výše uvedené podklady na katastrální pracoviště. 

V krátké době jsem dostala z KP podklady, o které jsem zažádala: ZPMZ č. 148, 

PM č. 666/2011, výřez z DKM ve formátu *.vfk. 

4.2 Zaměření změny v terénu 

4.2.1 Rekognoskace terénu 

Již při místním šetření s panem starostou jsem zjistila, že jsou v lokalitě dva dobře 

viditelné trigonometrické body a oblast změny se nachází mezi stavbami, které evidentně 

pocházejí již z předválečného období.  

Vzhledem k tomu, že přístupová polní cesta je vyježděna ne zcela na parcelách 

472/1 a 472/3, které jsou v KN vedeny s druhem pozemku ostatní plocha, využitím ostatní 

komunikace, bylo v předchozím GP (ZPMZ č. 126) provedeno zpřesnění hranice pozemků 



Petra Honáková: Geometrický plán pro změnu hranice pozemku 

2011                                                                                                                                      22 
 

77/3, 472/1 a 472/3, a to jen pravé strany místní komunikace z důvodu sousedící fyzické 

osoby z této strany parcel. Zpřesněná hranice byla označena plastovými hraničními znaky, 

které jsme také nalezli. 

 

Obrázek 10 - Nalezené hraniční znaky z plastu 

4.2.2 Použité měřické přístroje a pomůcky 

Pro zaměření byl použit tento měřící přístroj a pomůcky: 

a) totální stanice Leica TCR 1205 – byla použita pro polární měření podrobných bodů 

parametry: 

zvětšení dalekohledu 30x 

zaostřovací vzdálenost min. 1,7 m 

zorné pole 1°30´ (2,6 m na 100 m) 

doba měření 1 s 

laserový dálkoměr 

    dosah do 300 m 

    přesnost 1 mm ± 1.5 ppm 
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na hranol 

    dosah až 3500 m 

    přesnost < 500 m: 2 mm ± 2 ppm 

  > 500 m: 4 mm ± 2 ppm 

 

 

Obrázek 11 - Totální stanice Leica TCR 1205 

b) odrazný hranol, 

c) teleskopická výtyčka, 

d) stativ, 

e) ocelové pásmo v délce 50 m. 

4.2.3 Vlastní zaměření změny 

Na www ČÚZK jsem vyhledala geodetické údaje o dvou trigonometrických 

bodech (viz příloha č. 1), které jsem chtěla použít pro připojení přechodného stanoviska. 

Ve vyžádaných podkladech jsem nalezla i další body pro připojení, a to rohy staveb, které 

byly určeny se základní střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m, tedy s kk 3. 

V terénu jsem našla vhodné místo pro přechodné stanovisko 4001, ze kterého bylo 

dobře vidět na oba výše zmíněné trigonometrické body a tři rohy staveb s kk 3. Stanovisko 
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jsem dočasně stabilizovala dřevěným kolíkem. Po urovnání a centraci přístroje laserovým 

dostřeďovačem jsem pro výpočet přechodného stanoviska zaměřila dva trigonometrické 

body a tři rohy staveb. Dle přístroje nebyla zjištěna žádná nepřípustná odchylka, proto 

jsem přistoupila k vlastnímu měření podrobných bodů. 

Nové podrobné body, označené v travním porostu dřevěnými kolíky a u krajů 

komunikace roxorem, jsem zaměřila polární metodou z tohoto stanoviska, včetně 

nalezených plastových hraničních znaků, označujících zpřesněnou hranici pozemků 77/3, 

472/1 a 472/3 a část komunikace 490/3, pro porovnání souřadnic těchto bodů uložených v 

registru souřadnic na katastrálním úřadě s naměřenými hodnotami. 

Pomocí ocelového pásma jsme ještě provedli kontrolu délek mezi novými body 

změny a kontrolními body pro napojení na stávající hranici pozemku. 

4.3 Zpracování naměřených dat 

Naměřená data byla z totální stanice importována do počítače pomocí čtečky karet 

a zpracována v programu GROMA v. 9.1 firmy Geoline spol. s r.o. Praha.  

Program GROMA je nastaven pro výpočet souřadnic podrobných bodů na 2 

desetinná místa, souřadnice jsou uvedeny v m, v S-JTSK. 

 Výpočty v tomto programu jsou nastaveny tak, aby byly kontrolovány s hodnotou 

mezní souřadnicové chyby uxy pro kk 3 dle [1], tj. 0,28 m. 

V rámci výpočtu souřadnic nových bodů změny byla provedena kontrola 

stávajících bodů označených plastovými hraničními znaky, vedených v registru souřadnic 

v KN, které byly zaměřeny, a nebyly zjištěny žádné nepřípustné hodnoty odchylek, což 

dokumentuje protokol o výpočtu (viz příloha č. 2).  
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Obrázek 12 - Ukázka zápisníku měřených hodnot 

 

Zápisník měřených hodnot a protokol o výpočtu – viz příloha č. 2. 

 

 

Obrázek 13 - Schéma připojení 
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4.4 Vyhotovení geometrického plánu 

4.4.1 Programové vybavení 

Pro zpracování GP byl použit software firmy GEPRO spol. s r.o. Praha. Grafická 

a výpočetní část byly provedeny v programu KOKEŠ v. 10.18, který zahrnuje i nadstavbu 

GEPLAN, ve které byly vyplněny tabulky pro výpočet ploch a formuláře dle ČÚZK. 

Žádost o potvrzení GP byla stažena z webových stránek ČÚZK z toho důvodu, že 

ještě není zabudována ve výše uvedeném programu. 

4.4.2 Vyhotovení ZPMZ 

V programu KOKEŠ v.10.18 byly provedeny veškeré grafické a výpočetní práce, 

které se týkají kresby. Výpočetní práce jsou zároveň zaznamenávány v protokolu o 

výpočtu (viz příloha č. 2). 

Pro založení zakázky byl naimportován soubor vfk, který jsem obdržela 

z katastrálního úřadu a program vygeneroval potřebné soubory pro zakázku. Pro následné 

správné vyplnění formulářů bylo doplněno číslo ZPMZ. Založení zakázky v tomto případě 

znamená vygenerování souborů s výkresy platného stavu, náčrtu, GP, budoucího stavu a 

změnových vět a souboru pro seznam souřadnic, do kterého jsem naimportovala vypočtené 

souřadnice z programu GROMA. Kresba náčrtu je tvořena dle vrstev a kreslících klíčů 

z funkce programu „expert“. Na základě vrstev jsou pak generovány další výkresy 

potřebné pro vytvoření výsledného souboru výměnného formátu. 

Nejprve byly velmi tlustou čarou spojeny nové body změny s označením 

lomových bodů značkou 1.09 přílohy 10.2 [1] a lomové body byly očíslovány včetně 

indexů u bodů. Poté byl proveden test přilehlosti bodů 129-292, 130-1020, 130-1028 a 

130-1022 k přímce (stávající hranici), neboť tyto jsou navrženy ke zrušení. Dále byly 

vyrovnány zaměřené body č. 1 a 15 na stávající hranici. Protože tento geometrický plán 

neřeší zpřesnění hranic a bod č. 15 byl vyrovnán na stávající hranici, jež je dána lomovými 

body s kk 8, i tento nový bod má kk 8. Bod č. 1 byl vyrovnán na hranici s lomovými body 

s kk 3, proto i tento bod má kk 3. Tyto body jsou body napojení nové hranice na stávající 
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hranici. Dalším krokem je vypočtení pomocných bodů 5001 až 5004 coby průsečíků 

stávajících rušených hranic s novou hranicí. 

Kontrolní oměrné byly vypočteny funkcí „oměrné“ a podle náčrtu z terénu  

porovnány oměrné vypočtené ze souřadnic a oměrné přímo měřené, kde nebyly shledány 

žádné odchylky nad přípustnou hodnotu mezního rozdílu délky ud. 

V programové nadstavbě GEPLAN byly nejdříve nastaveny hodnoty pro správný 

výpočet výměr, jako jsou: měřítko podkladu KM, soubor s databází dat z katastru a 

parametry výstupu dat. Dále byly vyplněny údaje: o zpracovateli, ověřovateli, měřiči, typu 

přístroje, katastrálním úřadu, katastrálním pracovišti a okresu. Z databáze byly do tabulky 

„starých parcel“ načteny dosavadní parcely, které se týkají změny a do tabulky pro „nové 

parcely“ byly z výkresu vypočteny nové parcely a díly včetně BPEJ. Výsledky výpočtu – 

tabulky výpočtu výměr parcel (dílů) (příloha č. 2), výkaz dosavadního a nového stavu 

údajů KN (příloha č. 3) i výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu (příloha č. 3) - byly 

vygenerovány a uloženy do výkresu náčrtu. 

Při slučování parcel [1] stejného druhu pozemku se ponechává číslo parcely 

s největší výměrou a ostatní parcelní čísla se zruší. Vzhledem ke scelování parcel bylo 

v tabulce výpočtu výměr parcel (dílů) provedeno sestavení parcel 13/2, 13/5 a 472/1 z dílů, 

protože některé body na obvodu těchto parcel jsou určeny s kk 8, tedy určené graficky. 

Výměry pozemkových parcel 13/2, 13/5 i 472/1 budou tedy určeny s kódem způsobu 

určení výměry 0. Scelením parcel došlo ke zrušení stávajících parcel 13/3, 13/4, 77/3 a 

472/3. 

Protože náčrt je vyhotoven ve formátu A3, byl složen do základního formátu A4. 

Všechny listy ZPMZ (seznam souřadnic bodů geometrického základu, stávajících 

podrobných bodů, seznam rušených bodů, zápisník měření, protokol o výpočtech, náčrt a 

výpočet výměr parcel (dílů)) byly spolu pevně spojeny a spoj byl překryt přelepkou 

s otiskem razítka ověřovatele. 

Kompletní ZPMZ – viz příloha č. 2. 
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Obrázek 14 - Náhled na tvorbu náčrtu v programu KOKEŠ v. 10.18 

 

 

Obrázek 15 - Nadstavba GEPLAN 
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4.4.3 Vyhotovení GP 

Grafické znázornění geometrického plánu je generováno automaticky z výkresu 

náčrtu a obsahuje pouze body na nových hranicích, kontrolní body při napojení nové 

hranice na stávající hranici a oměrné.  V tomto případě je ve formátu A3 s orientací na 

výšku, proto byl vyznačen sever šipkou. 

Ve všech výkresech musí být správná kresba včetně očíslování bodů a kódů 

kvality, potom se správně vygenerují seznamy souřadnic jak pro náčrt (příloha č. 2), tak 

pro GP (příloha č. 3). 

Protože grafické znázornění je vyhotoveno ve formátu A3, bylo složeno do 

základního formátu A4. Všechny listy geometrického plánu (výkaz dosavadního a nového 

stavu údajů KN, výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu, seznam souřadnic a 

grafické znázornění) byly spolu pevně spojeny a spoj byl překryt přelepkou s otiskem 

razítka ověřovatele. 

Kompletní GP – viz příloha č. 3. 

4.4.4 Návrh zobrazení změny 

Z obou výkresů – náčrtu i GP – je vygenerován výkres budoucího stavu. 

Porovnáním všech výkresů je vytvořen výkres změnových vět.  

Pokud máme všechna data popsaná výše správně vygenerovaná, potom můžeme 

spustit tvorbu návrhu zobrazení změny – v tomto programu funkce „export vfk“. Funkce 

nám nejprve nabídne tabulku pro „údaje pro změnové věty ve formátu vfk“, tedy zobrazení 

rušených, změněných a nových parcel s dosavadními a novými výměrami, kódem způsobu 

určení výměry, druhem pozemku, využitím pozemku, mapou a kódem BPEJ. Tato data 

můžeme pouze kontrolovat, nedají se opravovat. Po odkontrolování výměr se nám nabídne 

další tabulka s čísly bodů a souřadnicemi jak obrazu, tak polohy, a to jak dosavadních, tak 

nových bodů, které budou exportovány ve vfk. Pokud je vše v pořádku, vygenerujeme 

výsledný soubor ve výměnném formátu a ten odešleme na katastrální úřad. 
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Obrázek 16 – Změnové věty pro vfk 

 

V mém případě proběhlo vše v pořádku, výsledný export dat do souboru *.vfk byl 

úspěšně vytvořen a odeslán na katastrální úřad jako příloha k žádosti o potvrzení GP. 

 

 

Obrázek 17 – Údaje pro změnové věty ve formátu vfk 
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4.4.5 Ověření a potvrzení GP 

Výsledný GP plán ověřila Ing. Stanislava Kantová, coby úředně oprávněný 

zeměměřický inženýr,  svým podpisem a otiskem razítka a GP byl odevzdán s žádostí a v 

osmi stejnopisech na Katastrální pracoviště v Chomutově. 

U plánu nebyly zjištěny žádné vady a GP byl po potvrzení vrácen v sedmi 

stejnopisech ověřovateli. 

5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování geometrického plánu na změnu hranice 

pozemku v katastrální území Zákoutí, jak bylo Obcí Blatno zadáno. Tento cíl se podařilo 

splnit a GP může být součástí listin pro vklad do katastru nemovitostí. 

Měření i výpočty byly provedeny v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 164/2009 Sb.  
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