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Anotace 
Obsahem p�edložené bakalá�ské práce je zpracování geometrického plánu na 

zm�nu vlastnické hranice a vymezení rozsahu v�cného b�emene v katastrálním území 
Kunín. V úvodu je stru�n� popsána historie geometrických plán� a další �ásti se zabývají 
zam��ením zm�ny v terénu a vyhotovením geometrického plánu. 

Klí�ová slova: geometrický plán, katastrální území, v�cné b�emeno, záznam podrobného 
m��ení zm�n 

Summary 
The kontent of this work is processing of the surfy sketch. The purpose of the 

survey sketch is to change boundary of a parcel and to definite easement in cadastre unit 
Kunín. Introduction briefly describes historical development of survey sketch. Other parts 
of this work deal with terrain # survey of the changes and creation of the survey sketch. 

Keywords: survey sketech, cadastre unit, easement, documentation of detailed survey of 
ganges 
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Seznam použitých zkratek 

BPEJ  Bonitovaná p�dn� ekologická jednotka 
�ÚZK  �eský ú�ad zem�m��ický a katastrální 
GNSS  Globální družicový naviga�ní systém 
ISKN  Informa�ní systém katastru nemovitostí 
PM Podklady pro m��ení - typ �ízení v informa�ním systému katastru 

nemovitostí 
PPBP Podrobné polohové bodové pole 
S-JTSK Sou�adnicový systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 
vfk Vým�nný formát informa�ního systému katastru nemovitostí 
ZPBP Základní polohové bodové pole 
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1. Úvod 

Ve své bakalá�ské práci se zabývám vyhotovením geometrického plánu pro 
zm�nu hranice pozemku a vymezením rozsahu v�cného b�emene v katastrálním území 
Kunín, obci Kunín a okrese Nový Ji�ín. 

Kunín (d�íve Kunvald) je obec v Moravskoslezském kraji, který leží p�ibližn�
6 km severozápadn� od Nového Ji�ína. Rozkládá se po obou stranách silnice I/57 a protéká 
jím �í�ka Ji�ínka. Leží v nadmo�ské výšce 254 metr� nad mo�em. 

Kunín byl založen koncem 13. století a první písemná zpráva o obci je z roku 
1382. Dominantou Kunína je barokní zámek, který nechala vybudovat v letech 1726 – 
1734 hrabata z Harachu, jako malé sídlo k odpo�inku �len� rodu. Doba nejv�tší slávy 
p�išla za vnu�ky stavitel� Marie Walbury hrab�nky z Waldburg-Zeilu (1762-1828). 
Hrab�nka na zámku založila vzd�lávací a výchovný ústav, který se stal centrem vzd�lávání 
v této �ásti Moravy. Na zámku v bývalém n�meckém Kunvaldu studoval také historik 
František Palacký [5]. 

Geometrický plán pat�í mezi základní zem�m��ické �innosti. Pojmy zem�m��ictví 
a zem�m��ické �innosti jsou vymezeny zákonem �. 200/1994 Sb. o zem�m��ictví a o 
zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon� souvisejících s jeho zavedením, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. Zem�m��ickými �innostmi jsou �innosti p�i budování, obnov� a údržb�
bodových polí, podrobné m��ení hranic územn�-správních celk� a nemovitostí a dalších 
p�edm�t� obsahu kartografických d�l, vyhotovování geometrických plán� a vyty�ování 
hranic pozemk�, vym��ování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických 
d�l, standardizace geografického názvosloví, ur�ení prostorových vztah� metodami 
inženýrské geodézie a dálkového pr�zkumu Zem�, vedení dat v informa�ních systémech 
zem�m��ictví v�etn� dokumentace a archivace výsledk� zem�m��ických �inností [2]. 

Zem�m��ické �innosti využívají pro soukromoprávní ú�ely ob�ané nebo je 
využívají ke své práci odhadci, projektanti, právníci, orgány státní správy aj. 

Bakalá�ská práce bude �len�na na �ást teoretickou (popis historického vývoje 
geometrického plánu, vymezení náležitostí pro záznam podrobného m��ení zm�n a 
náležitosti geometrického plánu dle vyhlášky �. 26/2007 Sb., v platném zn�ní) a dále �ást 
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praktickou (zam��ení vybrané lokality v terénu, výpo�ty a vyhotovení geometrického 
plánu). 
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2. Geometrický plán 

Geometrický plán je neodd�litelnou sou�ástí listin, podle nichž má být proveden 
zápis do katastru, je-li t�eba p�edm�t zápisu zobrazit do katastrální mapy [3].  

2.1. Historie geometrického plánu [4] 

Od pradávna je znám zájem lidí o p�du. P�da byla nástrojem pro výb�r daní a 
pln�ní státní pokladny. Vznikla proto nutnost tuto p�du sepsat.  

Zpo�átku byly podrobeny dani pouze pozemky rustikální, které byly v držení 
poddaných, fará��, m�š�an�, mlyná�� apod. Takovýto elaborát se nazývá katastrem 
rustikálním. Nespokojenost a velké náklady na války byly d�vodem, aby pozemkové dani 
podléhaly také statky vrchnosti (dominikál). Roku 1756 vznikl katastr tereziánský, který se 
skládal z katastru rustikálního i z katastru dominikálního. Nem�l však žádné mapy, tvo�ily 
jej pouze seznamy pozemk� a statk�. 

Velký pokrok za�al patentem císa�e Josefa II. ze dne 20. dubna 1785 (viz obr. 1). 
M��ením se m�la stanovit vým�ra pozemk� a z té pak ur�it výnos. Nastalo tak období, ve 
kterém se za�aly pozemky m��it a zakreslovat do map. K pokrytí státních pot�eb formou 
daní museli p�ispívat poddaní i vrchnost, každý jednotlivý vlastník pozemk�.  

Obrázek 1: Patent císa�e Josefa II. ze dne 20. dubna 1785 



Alena N�mcová: Geometrický plán pro zm�nu hranice pozemku a vymezení rozsahu v�cného b�emene 

2011 4 

Proti zavedení dan� pozemkové stála šlechta, a proto nástupce Josefa II., 
Leopold II., byl nucen josefský katastr �áste�n� zrušit. Byl zaveden kombinovaný zp�sob 
katastru tereziánsko-josefský. Dekretem bylo povoleno, aby da� z výnosu pozemk�
dominikálních byla nižší než z výnosu pozemk� rustikálních. 

Císa�ským patentem ze dne 23. prosince 1817 byla stanovena pravidla nového 
katastru dan� pozemkové. Pro každou obec se m�la zhotovit samostatná mapa. Podrobné 
m��ení bylo provedeno v m��ítku 1:2880. Byly vydány instrukce, jak tyto m��ické práce 
provád�t. Katastr tak m�l tvo�it stálý a dokonalý seznam všech pozemk�, s ur�ením jejich 
velikosti a polohy a �istého výnosu. Tento katastr byl nazván katastrem stabilním. 

Revolu�ní rok 1848 smazal rozdíl mezi rustikální a dominikální p�dou. 
Nedostate�ný zp�sob udržování evidence stabilního katastru zp�sobil, že mapy stabilního 
katastru neodpovídaly skute�ným pom�r�m. Opravu a dopln�ní map vyžadovaly také nové 
pozemkové knihy, založené na základ� zákona z roku 1874, které by byly bez map 
neúplnými. Toho se dalo dosáhnout pouze mapou, ve které by byly zobrazeny jednotlivé 
pozemky svou vzájemnou polohou a tvarem a byly by opat�eny parcelními �ísly.  

Na základ� zkušeností nabytých z období stabilního katastru bylo zjišt�no, že 
mapa by m�la odpovídat skute�nosti a m�ly by se do ní zanášet veškeré zm�ny, které 
nastanou. Z tohoto d�vodu byl vydán �íšský zákon �. 83/1883 ze dne 23. kv�tna 1883 
o udržování katastru dan� pozemkové v evidenci. Držitelé pozemk� obdrželi pozemnostní 
(držebnostní) archy. Vše, co bylo vyšet�eno, bylo zaneseno do katastrálních elaborát� pro 
každého držitele zvláš� v doty�né obci. Zm�ny na základ� darování, koup�, sm�ny aj. 
mohly nastat u celých nemovitostí nebo jen u jejich �ástí a tyto nemovitosti proto musely 
být rozd�leny.  

Pozemkové knihy byly d�ležitou ve�ejnou institucí, ve které se vyzna�ovaly 
vzájemné právní vlastnické pom�ry. �íšským zákonem z roku 1883 byla na�ízena evidence 
katastrální mapy tak, aby se shodovala s pozemkovými knihami. Na základ� ohlašovací 
povinnosti si museli pozemková kniha a stabilní katastr jakoukoliv zm�nu oznámit. 
Zm�ny, které byly zaknihovány v pozemkové knize a týkaly se zm�n hranic pozemk�, 
parcelního �ísla, druhu kultury pozemku, se tak vyzna�ily v katastrální map� bu� z ú�ední 
povinnosti, nebo po žádosti jednotlivých stran. 
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Dle tohoto zákona mohly být parcely d�leny pouze na základ� geometrického 
plánu, který musel být ov��en m��ickým ú�edníkem katastrálním nebo ú�edn� oprávn�ným 
technikem soukromým. Geometrický plán (viz obr. 2) byl d�íve ozna�ován jako situa�ní 
nákres, snímek, p�dorys situa�ní, geometrický nákres, geometrický (polohopisný) plán a 
dalšími názvy. Plán musel vyhovovat platným právním p�edpis�m pro udržování katastru: 
udání m��ítka, které bylo použito; veškeré pevné body, z nichž se p�i vym��ování 
vycházelo; k sestrojení hranic parcel musely být udány pot�ebné délky a úhly ve všech 
p�ípadech, kdy byla mapa zhotovena polygonální metodou; ur�ení vým�r nov� d�lených 
parcel; nové hranice zna�eny jinou barvou, než hranice nezm�n�né; správnost byla ov��ena 
ú�edn� autorizovaným soukromým technikem.  

Geometrické plány se vyhotovovaly ru�n� tuší na transparentní materiál 
(pauzovací papír, voskované tkaniny).  

Zákonem �. 22/1964 Sb. ze dne 31. ledna 1964, o evidenci nemovitostí, byl jasn�
stanoven pojem geometrický plán.  

Vícebarevné vyhotovování geometrických plán� zm�nila sm�rnice �. 400/1975-22 
	eského ú�adu geodetického a kartografického ze dne 31. �íjna 1975 pro vyhotovování 
geometrických plán� a vyty�ování hranic pozemk�. P�istoupilo se na �ernobílou grafickou 
�ást geometrického plánu, v n�mž p�vodní hranice jsou vyzna�eny tenkou �ernou �arou a 
nové tlustou �ernou �arou. Tyto zásady vyhotovování geometrického plánu jsou platné i 
v sou�asné právní úprav�. 
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Obrázek 2: Ukázka geometrického plánu z roku 1904 
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2.2. Ú�ely vyhotovení geometrického plánu 

Geometrický plán se dle [1] vyhotovuje pro 
• zm�nu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, jde-li o 

p�ípad, kdy její nový pr�b�h nelze ztotožnit s pr�b�hem hranice zobrazené 
v katastrální map�, 

•  rozd�lení pozemku, 
• zm�nu hranice pozemku, 
• vyzna�ení budovy a vodního díla nebo zm�ny jejich obvodu v katastru, 
•  ur�ení hranic pozemk� p�i pozemkových úpravách v p�ípad�, že jejich výsledky 

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 
• dopln�ní souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným zp�sobem, pokud se jeho hranice vyty�ují a ozna�ují v terénu, 
•  opravu geometrického a polohového ur�ení nemovitosti, 
• up�esn�ní údaj� o parcele podle p�íd�lového �ízení, 
• pr�b�h vyty�ené nebo vlastníky up�esn�né hranice pozemk�, 
• vymezení rozsahu v�cného b�emene k �ásti pozemku. 

2.3. Poskytování údaj� z katastru nemovitostí pro           

vyhotovení geometrického plánu [1] 

• Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 
geodetických informací a souboru popisných informací. 

• Mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázorn�ní nemovitostí 
spolu s p�íslušnými písemnými údaji z ve�ejných knih a operát� d�ív�jších 
pozemkových evidencí se použijí jako podklady k vyjád�ení právních vztah�
k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyzna�eny v souboru geodetických informací 
a souboru popisných informací katastru nebo pokud mají vyšší grafickou p�esnost 
než platná katastrální mapa. 
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•  Dalšími podklady jsou: záznamy podrobného m��ení zm�n, údaje o bodech 
základního polohového bodového pole, zhuš�ovacích bodech a bodech podrobného 
polohového bodového pole, údaje o BPEJ ve form� po�íta�ového souboru nebo 
jako kopie grafického podkladu se zobrazením obvod� a kód� BPEJ v územích, 
kde jsou v katastru obsaženy. 
Katastrální ú�ad  

• p�id�lí �íslo záznamu podrobného m��ení zm�n, podle pot�eby parcelní �ísla 
nových parcel a �ísla bod� podrobného polohového bodového pole, pokud budou 
takové body z�izovány, a 

• poskytne bezúplatn� v nezbytném rozsahu podklady podle ve vým�nném formátu 
nebo ve form� rastrových dat, a pokud nelze jinak, ve form� reprografických kopií. 

2.4. Záznam podrobného m��ení zm�n [1] 

Záznam podrobného m��ení zm�n je podkladem 
• pro vyhotovení geometrického plánu, 
• pro zápis zm�n údaj� evidovaných v souboru geodetických informací a v souboru 

popisných informací, které jsou spojeny s m��ením v terénu, ale nem�ní hranice 
pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla [nap�íklad ur�ení hranice 
chrán�ného území nebo jeho ochranného pásma podle § 30 odst. 2 písm. b), dalších 
prvk� polohopisu podle § 16 odst. 6], nebo 

• pro opravu chyby v katastru katastrálním ú�adem. 
Záznam podrobného m��ení zm�n má dle [1] tyto náležitosti 
• popisové pole – v�cné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny 

tiskopisem 	ÚZK (viz obr. 3) 
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Obrázek 3: Popisové pole ZPMZ 

• Ná�rt (viz obr. 4) - obsahuje zobrazení bod� geometrického základu, identických 
bod� zna�kou, m��ické sít�, dosavadního a nového stavu polohopisu, zp�sob 
ozna�ení lomových bod� hranic, dále �ísla bod�, parcelní �ísla, ozna�ení díl� a 
mapové zna�ky druh� pozemk�, zna�ky budov, ohrazení a oplocení a om�rné a jiné 
kontrolní míry, pop�ípad� další související údaje obsahu katastru, dle p�ílohy [1] 
má ná�rt formální náležitosti grafického znázorn�ní geometrického plánu. 
Vyhotovuje se v takovém m��ítku, aby všechny údaje byly z�etelné i p�i jeho 
p�ípadné reprodukci. Není-li možné v použitém m��ítku n�kterou �ást zm�ny 
zobrazit (nap�íklad drobné výstupky), vykreslí se na okraji ná�rtu detail ve v�tším 
m��ítku s vyzna�ením vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. Ná�rt má 
formát A4 a v p�ípad� v�tšího formátu se skládá do uvedeného formátu tak, aby na 
vrchní stran� byl údaj o p�íslušnosti k záznamu podrobného m��ení zm�n. 
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Obrázek 4: Ná�rt 

• Zápisník - obsahuje �ísla bod� geometrického základu m��ení, kontrolních, 
identických a nových bod� a m��ené hodnoty ur�ující jejich polohu, zm��ené údaje 
pro ov��ení polohy bod� geometrického základu a identických bod�, další m��ené 
kontrolní údaje, pop�ípad� dopl�ující popis bod�. 
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Zápisník, obsahující m��ené údaje, m�že být nahrazen v p�ípad� použití technologie 
GNSS výstupem výpo�etního protokolu ze zpracovatelského programu. 

• Protokol o výpo�tech - obsahuje seznam sou�adnic bod� geometrického základu 
m��ení a bod� polohopisu katastrální mapy použitých pro výpo�et sou�adnic 
nových podrobných bod� a vým�r, údaje o použitých metodách výpo�tu sou�adnic, 
porovnání dosažených výsledk� a mezivýsledk� s mezními hodnotami, vyty�ovací 
prvky nebo seznam sou�adnic bod�, vypo�tených transformací z vyty�ovacích 
prvk�, a jejich kódy kvality, výpo�ty spojené s napojením a p�i�azením zm�ny, 
výpo�et �íseln� ur�ených vým�r, seznam sou�adnic nov� ur�ených bod�, datum, 
jméno, p�íjmení a podpis osoby, která výpo�ty provád�la. 

• Záznam výsledk� výpo�tu vým�r parcel (díl�) - obsahuje �íslo geometrického 
plánu nebo záznamu podrobného m��ení zm�n, pokud se nezhotovuje geometrický 
plán, a ozna�ení listu katastrální mapy, sestavení vým�r parcel, díl� a výpo�etních 
skupin s jejich vyrovnáním a kódem zp�sobu výpo�tu, podle pot�eby výpo�et díl�
parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu d�ív�jší pozemkové evidence, 
p�ípadný rozdíl p�i výpo�tu jednotlivých výpo�etních skupin s uvedením jeho 
velikosti a p�í�iny a datum, jméno, p�íjmení a podpis osoby, která vým�ry 
vypo�ítala. 

• Návrh zobrazení zm�ny – má vždy elektronickou formu a tvo�í jej zm�nová data ve 
vým�nném formátu. K bod�m zm�ny se uvádí sou�adnice polohy a sou�adnice 
obrazu, které se od sebe v p�ípad� p�izp�sobení zm�ny map� mohou lišit, a to u 
katastrální mapy v S-JTSK. Sou�adnice polohy jsou sou�adnice ur�ené 
geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami. Sou�adnice obrazu podrobného 
bodu polohopisu v katastrální map� jsou sou�adnice, které slouží k zobrazení bodu 
v katastrální map�. Sou�ástí návrhu zobrazení zm�ny jsou i identické body se 
sou�adnicemi polohy a obrazu použitými pro p�i�azení zm�ny podle identických 
prvk�, v prostorech s analogovou mapou se sou�adnice obrazu uvedou shodné se 
sou�adnicemi polohy, p�ípadn� je z d�vodu zobrazení zm�ny v orienta�ní map�
parcel možné uvést sou�adnice odlišné. V prostorech s analogovou mapou se návrh 
zobrazení zm�ny vyhotoví také v analogové podob�, a to na nesrážlivé, bezbarvé a 
pr�svitné podložce. Návrh zobrazení zm�ny v analogové podob� obsahuje hlavi�ku 
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a údaji o �ísle geometrického plánu (zakázky), katastrálním území, mapovém listu 
a m��ítku katastrální mapy a podle povahy zm�ny a formy katastrální mapy 
identické body nebo zna�ky �tvercové sou�adnicové sít�, zam��ené lomové body 
navrhovaných hranic, vyty�ených nebo up�esn�ných dosavadních vlastnických 
hranic pozemk� a hranic rozsahu v�cného b�emene nebo skupiny v�cných b�emen 
v míst�, kde hranice rozsahu v�cného b�emene není shodná s hranicí pozemku, 
zobrazené ze sou�adnic obrazu. 

• Údaje o seznámení vlastník� s ozna�ením a s pr�b�hem nových nebo zm�n�ných 
hranic; zpravidla pod popisovým polem. 

• V záznamu podrobného m��ení zm�n pro vymezení rozsahu v�cného b�emene 
k �ásti pozemku lze rozsah v�cného b�emene vymezit bez jeho vyty�ení v terénu, a 
to vzdáleností od liniového nebo bodového prvku, jehož poloha v terénu je 
evidována v katastru nebo na základ� vyty�ení tohoto prvku v terénu; p�esnost 
ur�ení rozsahu v�cného b�emene k �ásti pozemku závisí na p�esnosti ur�ení bod�
tohoto prvku.  

2.5. Obsah a náležitosti geometrického plánu [1] 

Geometrický plán obsahuje vyjád�ení stavu parcel p�ed zm�nou a po zm�n�. 
Geometrický plán má tyto náležitosti:  

• Popisové pole, které se umis�uje vždy ve spodní �ásti základního formátu 
geometrického plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu v�tšího 
formátu; uvádí se v n�m ú�el geometrického plánu; �íslo geometrického plánu, 
které tvo�í �íslo záznamu podrobného m��ení zm�n, �íslo zakázky vyhotovitele a 
úplné �íslo letopo�tu; jméno, p�íjmení a adresa trvalého pobytu vyhotovitele 
geometrického plánu jméno, p�íjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby 
(pop�ípad� adresa bydlišt�, nemá-li trvalý pobyt na území 	eské republiky), nebo 
obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - fyzické nebo právnické 
osoby; název okresu, obce a katastrální území a ozna�ení listu katastrální mapy; 
zp�sob ozna�ení nových hranic, pokud je jednotný, jinak se uvede u jednotlivých 
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bod� v poznámce seznamu sou�adnic; údaje o ov��ení a potvrzení geometrického 
plánu nebo KMD. 

• Grafické znázorn�ní, kde se vyzna�í do dosavadního stavu katastrální mapy nový 
stav �ern� ve vhodném m��ítku, použijí se platné mapové zna�ky:  

- plná �ára pro dosavadní stav katastrální mapy, st�ídavá pro spornou 
hranici a pro zobrazení rozsahu právních vztah� k nemovitostem, 
�árkovaná pro zobrazení rám� mapových list� s ozna�ením mapových 
list�, 

- velmi tlustá �ára plná pro nový stav hranic s vyzna�ením nových slu�ek, 
velmi tlustá �ára st�ídavá pro zobrazení rozsahu právních vztah�
k nemovitostem, 

- zna�ky pro hrani�ní znak, pro vnit�ní kresbu v rámci parcely (slu�ka), 
zna�ky druh� pozemk� a zp�sob� jejich využití, 

- parcelní �ísla a ozna�ení díl�, nová parcelní �ísla se zvýrazní oválem, 
parcelní �ísla z mapových podklad� pro zobrazení rozsahu právních 
vztah� k nemovitostem se uvedou v kulaté závorce, 

- rozsah nového v�cného b�emene se vyzna�í mapovou zna�kou �. 2.28 jen 
pro hranici rozsahu v�cného b�emene k �ásti pozemku, která není shodná 
s hranicí pozemku, a šrafováním.  

Neplatný stav hranic pozemk� nebo vnit�ní kresby se zruší dv�ma krátkými 
tenkými plnými �árami, vyzna�enými kolmo k rušené �á�e, rušená parcelní �ísla a mapové 
zna�ky se podéln� škrtnou tenkou plnou �árou, zanikající slu�ka dv�ma tenkými plnými 
�arami rovnob�žn� s �árou, na níž slu�ka leží.  

Díly parcel se ozna�ují siln� písmeny malé abecedy, v p�ípad� nutnosti s použitím 
�íselných index�. 

V grafickém znázorn�ní se vyzna�í délky mezi lomovými body hranic nov�
vyzna�ovaných nemovitostí a �ísla bod� obsažených v seznamu sou�adnic. Pokud nelze 
délku mezi lomovými body zm��it, uvede se v kulaté závorce délka vypo�tená 
ze sou�adnic. 
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Grafické znázorn�ní se orientuje na sever, pokud se zvolí jiná orientace, vyzna�í 
se sever v geometrickém plánu šipkou a p�ed ní písmenem S. 

V grafickém znázorn�ní geometrického plánu pro vymezení rozsahu skupiny 
v�cných b�emen stejného druhu k �ástem více pozemk� se vyzna�uje rozsah obvodem celé 
skupiny v�cných b�emen k �ástem pozemk� a v prostorech s digitální nebo digitalizovanou 
mapou v S-JTSK se uvád�jí pr�se�íky obvodu skupiny s hranicemi parcel. V grafickém 
znázorn�ní geometrického plánu pro vymezení rozsahu více v�cných b�emen k �ástem 
jednoho pozemku se v�cná b�emena rozlišují písmeny velké abecedy, p�itom se nemohou 
ani z�ásti p�ekrývat. Hranice rozsahu v�cného b�emene k �ásti pozemku ned�lí hranici 
parcely. 

• Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitostí 
- obsahuje údaje stanovené tiskopisem 	ÚZK, 
- v dosavadním stavu se uvedou p�íslušné údaje podle katastru; údaje o 

druhu a zp�sobu využití pozemku, typu stavby a zp�sobu využití stavby 
se uvedou v novém stavu podle skute�nosti v terénu, 

- v porovnání se stavem evidence právních vztah� se ke všem nov�
odd�lovaným parcelám p�i�adí údaje o parcelních �íslech, �íslech listu 
vlastnictví, vým�rách a ozna�ení díl� parcel podle evidence právních 
vztah�, které budou podkladem pro sepsání listin, 

- u parcel zjednodušené evidence se uvede spole�n� nebo, je-li to pot�eba, 
jednotliv� u parcelního �ísla p�vod t�chto parcel, pop�ípad� název 
p�vodního katastrálního území. 

• Seznam sou�adnic 
- obsahuje sou�adnice bod� nové hranice a sou�adnice kontrolních bod�, 
- v seznamu sou�adnic se uvád�jí �ísla bod� a jejich sou�adnice v po�adí 

Y a X a kód kvality, 
- u nových bod� lze uvád�t jen vlastní �ísla, u bod� ur�ených 

v p�edcházejících záznamech podrobného m��ení zm�n se uvád�jí �ísla 
úplná nebo �ísla zkrácená, obsahující na prvém míst� �íslo p�íslušného 
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záznamu podrobného záznamu zm�n odd�lené poml�kou od vlastního 
�ísla bodu, 

- umístí se na vhodné volné místo geometrického plánu poblíž grafického 
znázorn�ní nebo tvo�í samostatnou �ást geometrického plánu. 

• Výkaz údaj� o bonitovaných p�dn� ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 
nového stavu obsahuje parcelní �íslo zem�d�lského pozemku v novém stavu podle 
katastru, pop�ípad� podle zjednodušené evidence, kód BPEJ a vým�ru dílu parcely 
p�íslušejícího k tomuto kódu. 

BPEJ je p�timístný kód, který slouží p�i oce�ování pozemk�, ur�ení eroze nebo 
p�i návrhu nových pozemk�. 

2.6. Ov��ení geometrického plánu 

Geometrický plán musí být dle [2] ov��en fyzickou osobou s ú�edním 
oprávn�ním. Ov��ení odborné správnosti výsledku zem�m��ické �innosti se vyzna�í 
textem „Náležitostmi a p�esností odpovídá právním p�edpis�m“. K textu se p�ipojí 
vlastnoru�ní podpis fyzické osoby, datum ov��ení výsledk� zem�m��ických �inností, �íslo 
z evidence ov��ovaných výsledk� a otisk razítka se státním znakem. 

2.7. Potvrzení geometrického plánu 

Podle [1] o potvrzení geometrického plánu požádá písemn� ov��ovatel p�íslušný 
katastrální ú�ad na tiskopisu 	ÚZK (viz obr. 5). Dále je zde p�iložen správní poplatek ve 
stanovené hodnot�, který je znehodnocen razítkem katastrálního ú�adu. Žádost m�že 
obsahovat i zmocn�ní pro jinou fyzickou osobu k projednání p�ípadných vad 
v geometrickém plánu s katastrálním ú�adem a k p�evzetí geometrického plánu zp�t. 

Na katastrální ú�ad p�edkládá ov��ovatel záznam podrobného m��ení zm�n se 
všemi p�edepsanými náležitostmi a nejmén� t�i stejnopisy geometrického plánu. 

Pokud katastrální ú�ad p�i p�ezkoumání geometrického plánu a záznamu 
podrobného m��ení zm�n nezjistí vadu, potvrdí správnost o�íslování parcel na všech 
p�edložených stejnopisech geometrického plánu. Jeden stejnopis a záznam podrobného 
m��ení zm�n z�stávají uloženy v dokumentaci katastrálního ú�adu. 
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Jestliže však katastrální ú�ad p�i potvrzování geometrického plánu zjistí vadu, 
vrátí jej i se všemi p�ílohami k p�epracování a dopln�ní a p�ípadn� geometrický plán 
nepotvrdí. 

Obrázek 5: Žádost o potvrzení geometrického plánu 
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3. Zpracování geometrického plánu 

Zájmové území se nachází p�ibližn� 300 m od obecní hranice s katastrálním 
územím Šenov u Nového Ji�ína, u silnice I/57, nedaleko areálu bývalé Mlékárny Kunín, 
v zastav�né �ásti obce (viz obr. 6).   

Obrázek 6: Ortofoto s obrazem katastrální mapy zam��ovaného území 

3.1. Podklady pro zam��ení zm�ny 

P�ed zahájením samotného m��ení je nutné zjistit veškeré údaje o zam��ovaném 
území, jaké jsou body geometrického základu p�ípadn� identické body vyskytující se 
v p�íslušné lokalit� katastrálního území. Tyto informace je možno získat z geodetických 
údaj� nebo z výsledk� d�ív�jších m��ení na p�íslušném katastrálním pracovišti nebo 
z webových stránek 	ÚZK.  
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V katastrálním území Kunín vykonává státní správu katastru nemovitostí 	eské 
republiky Katastrální ú�ad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovišt� Nový Ji�ín. 

Katastrální operát v katastrálním území Kunín byl obnoven mapováním a 
intravilán obce byl mapován geodetickými metodami. Katastrální mapa v katastrálním 
území Kunín je digitální, lomové body jsou jednozna�n� ur�eny v S-JTSK a je povinnost 
m��it zde v S-JTSK.  

Na základ� elektronické žádosti mi bylo p�id�leno �íslo PM-904/2010-804, �íslo 
záznamu podrobného m��ení zm�n 1068 a vý�ez mapy ve vým�nném formátu s p�íponou 
*.vfk. Protože geometrickým plánem nebude vytvo�ena žádná nová parcela, nebylo t�eba 
žádat o p�id�lení nového parcelního �ísla. 

Vým�nný formát s p�íponou *.vfk obsahuje informace souboru popisných 
informací i souboru geodetických informací:  

• parcely a budovy 
• bytové jednotky 
• kódy BPEJ k parcelám 
• listy vlastnictví, oprávn�né subjekty a vlastnické vztahy 
• ostatní právní vztahy krom� vlastnictví 
• údaje o �ízení a listiny 
• katastrální mapy v digitální podob�
• hranice BPEJ v�etn� kód�
• geometrické plány 
• rezervovaná parcelní �ísla a �ísla PBPP 
• defini�ní body parcel a staveb 
• adresní místa budov 
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3.2. Rekognoskace terénu 

V míst� m��ení jsem provedla rekognoskaci terénu. Využila jsem p�ehled sít�
ZPBP (viz obr. 7), který je dostupný na webových stránkách 	ÚZK, a kopii katastrální 
mapy (viz obr. 8), kde jsou vyzna�eny také body PPBP. 

Obrázek 7: P�ehled sít� ZPBP na triangula�ním listu 3623 
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Obrázek 8: Snímek katastrální mapy zájmového území 

V míst� m��ení byl viditelný bod ZPBP 000936230130, bod PPBP 063000000513 
z k.ú. Kunín a také identické body v S-JTSK s kódem kvality 3 z d�ív�jších m��ení.  

Bod ZPBP 000936230130 je v�ž kostela v obci Šenov a vztahuje se na st�ed 
makovice (viz obr. 9). Bod PPBP �. 513 z k.ú. Kunín (viz obr. 10) jsem ov��ila pomocí 
om�rných m�r dle geodetických údaj�. V zájmovém území jsou identické body v S-JTSK, 
jejichž sou�adnice byly ur�eny se st�ední sou�adnicovou chybou . Mohla 
jsem je tudíž využít jako geometrický základ podrobného m��ení zm�n.  

Zvolila jsem p�echodné stanovisko tak, aby z n�j bylo vid�t na body polohového 
bodového pole a identické body (viz obr. 4). Stanovisko jsem do�asn� stabilizovala 
železnou trubkou.  
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Obrázek 9: Geodetické údaje ZPBP 3623-13 

Obrázek 10: Geodetické údaje PPBP bod �. 513 k.ú. Kunín 
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Objednatel cht�l zm�nit hranici mezi pozemky parcelami �. 966 a �. 968 a k tomu 
doložil sd�lení M�stského ú�adu v Novém Ji�ín�, odboru výstavby, že souhlasí 
s navrženým zám�rem d�lit pozemek. P�i rekognoskaci vyzna�il objednatel zm�nu hranice 
pozemku a vymezení rozsahu v�cného b�emene do�asnou stabilizací. 

3.3. Použité m��ické p�ístroje a pom�cky 

Pro m��ení jsem použila totální stanici Geodimeter 640-S (viz obr. 11), odrazný 
hranol, stativ a ocelové 30-ti metrové pásmo.  

Obrázek 11: Totální stanice Geodimeter 640-S 

3.4. M��ické práce 

Po horizontaci a centraci totální stanice na p�echodném stanovisku 4001 jsem 
polární metodou zam��ila identické body pro napojení zm�ny a také body podrobné, jak na 
dosavadní hranici (plot, roh domu), tak body zm�ny hranice pozemk� i body pro vymezení 
rozsahu v�cného b�emene. Trvalou stabilizaci, tj. h�eb zapušt�ný v betonu, jsem použila na 
bodech zm�ny 1068-1 a 1068-2. Body pro vymezení rozsahu v�cného b�emene 1068-3 
a 1068-4 jsou v terénu stabilizovány sloupkem plotu a rozhraním dom�. 
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P�i m��ení jsem využila registraci nam��ených hodnot na totální stanici. 
Ocelovým pásmem jsem zam��ila kontrolní om�rné, které jsem si zapsala do polního 
ná�rtu. 
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4. Zpracování výsledk� m��ení a geometrického 

plánu 

P�i zpracování výsledk� m��ení se po�ítají sou�adnice podrobných bod�, které 
byly zam��eny v terénu, vým�ra nových nebo zm�n�ných parcel a kontrolní om�rné. 
Výpo�ty se provád�jí pomocí po�íta�ových program�. 

Zápisník m��ených hodnot jsem p�enesla z totální stanice do po�íta�e.  

Tabulka 1: Zápisník 
; CB , Typ delky, Delka, Vys.cile, Hor.uhel, Zen.vzd.,  Domerek, Kolmice 
     ;##### Soubor: C:\maky\Geodimeter\06301068.JOB 
      000936230130 0      0.000   0.000    27.7663   100.0000 *OR    ; Or 
      063000000513 0     29.85    0.000    14.1172   100.0000 *RD    ; Or 
      063000780110 0     71.06     0.000  114.6004   100.0000*RD    ; Or 
      063000730008 0     81.24     0.000  188.9989   100.0000*RD    ; Or 
      063000740096 0     17.39     0.000  284.1551   100.0000*RD    ; Or 
     -1    ; --- KONEC ORIENTACI ----------- 
      063010684001 0   0.000 *99    ; <====  STANOVISKO 
      063000740119 0     12.08    0.000  321.8164   100.0000*ROZ    ; Cil 
      063000740121 0       3.80   0.000  229.9024   100.0000*SL        ; Cil 
      063000740001 0     21.28   0.000    10.1694    100.0000*SL        ; Cil 
      063000740009 0     14.95   0.000  379.8002    100.0000*RD       ; Cil 
      063010680001 0       7.11    0.000  306.6837   100.0000*HR       ; Cil 
      063010680002 0       2.07    0.000  248.3675   100.0000*HR       ; Cil 
      063010680003 0     11.70   0.000  335.6633    100.0000*ROZ     ; Cil 
      063010680004 0      0.98    0.000  320.9588    100.0000*SL        ; Cil 

     /    ; --- KONEC STANOVISKA -------------------------

4.1. Zpracování záznamu podrobného m��ení zm�n 

Veškeré výpo�ty jsem provád�la v programu Groma v. 9.0. Groma je program, 
který je ur�ený pro geodetické výpo�ty, jednoduchou grafiku a vedení seznamu sou�adnic. 

Obrázek 12: Groma v. 9.0 
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• Zápisník 
- V programu Groma v. 9.0 jsem na�etla zápisník m��ených dat (viz tabulka 1) 

a sou�adnice identických bod� a bod� ZPBP a PPBP.  
• Protokol o výpo�tech 
- Sou�adnici p�echodného stanoviska 4001 jsem vypo�etla úlohou volné stanovisko 

z bod� geodetického základu a identických bod� (viz tabulka 2).  

Tabulka 2: Výpo�et sou�adnic p�echodného stanoviska 4001 
[6] VOLNÉ STANOVISKO 
====================== 
Volné stanovisko:  063010684001 
Transforma�ní parametry: 
------------------------ 
M��ítko  : 0.999992200981  (-0.8 mm/100m) 
Sou�adnicové opravy na identických bodech: 
         Bod          vY          vX  m0 Red. 
--------------------------------------------- 
000936230130       -0.00        0.00     0.02 
063000000513        0.01       -0.02     0.02 
063000780110        0.01        0.00     0.03 
063000730008       -0.04        0.01     0.01  
063000740096        0.03        0.00     0.02 
--------------------------------------------- 
St�ední sou�adnicová chyba klí�e m0: 0.02 
Výsledné sou�adnice: 
         Bod           Y           X        Z 
--------------------------------------------- 
063010684001   493672.14  1122953.28          
--------------------------------------------- 
Orientace osnovy na bod� 063010684001: 
-------------------------------------- 
         Bod           Y           X        Z 
--------------------------------------------- 
063010684001   493672.14  1122953.28          
--------------------------------------------- 
Orientace:  
         Bod           Y           X        Z 
--------------------------------------------- 
000936230130   493693.57  1123554.61     0.00 
063000000513   493666.84  1122982.64     0.00 
063000780110   493742.17  1122965.39     0.00 
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063000730008   493716.17  1122885.04     0.00 
063000740096   493658.32  1122942.77     0.00 
--------------------------------------------- 
         Bod        Hz   Sm�rník     V or.    Délka  V délky  V p�ev.   m0 Red. 
------------------------------------------------------------------------------- 
000936230130    27.7663      2.2676    0.0045                               0.0326 
063000000513    14.1172  388.6258    0.0118    29.85    -0.02             0.0318 
063000780110  114.6004   89.1011    0.0039    71.06     0.01             0.0326 
063000730008  188.9989  163.5233    0.0276    81.24    -0.03             0.0275 
063000740096  284.1551  258.6042   -0.0478    17.39    -0.02             0.0110  
------------------------------------------------------------------------------- 
Orienta�ní posun       : 374.4968g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0284g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0127g 
Test polární metody: 
-------------------- 
Oprava orientace [g]: Skute�ná hodnota: 0.0478, Mezní hodnota: 0.0800 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 

- Úlohou polární metoda jsem vypo�etla všechny zam��ené podrobné body. 
Kontrolním výpo�tem sou�adnic bod� polohopisu a porovnáním s jejich prvotn�
ur�enými sou�adnicemi jsem zjistila, že nebyla p�ekro�ena mezní sou�adnicová 
chyba , což je dvojnásobek základní st�ední sou�adnicové chyby .  

- Sou�adnice bod� zm�ny a bod� pro vymezení rozsahu v�cného b�emene musí ležet 
na dosavadní hranici. Úlohou pr�se�ík p�ímek jsem vypo�etla sou�adnice bod�
1068-1, 1068-3 a 1068-4, které spl�ují podmínku, že leží na dosavadní hranici.  
Hranice zm�ny ur�ená body 1068-1 a 1068-2 svírá s dosavadní hranicí, ur�enou 
body 74-119 a 74-121, úhel, který p�ekra�uje mezní hodnotu úhlu protnutí p�ímek, 
což je 30gon. Pro výpo�et sou�adnic bodu, který bude ležet na dosavadní hranici, 
jsem použila úlohu vyrovnání bodu na p�ímku (pata kolmice spušt�ná z bodu 1068-
1 na p�ímku). 

Mezní sou�adnicová chyba u žádného z bod� 1068-1, 1068-2, 1068-3 ani 1068-4 
nep�ekro�ila povolenou odchylku, a proto jsem novým sou�adnicím mohla ponechat 
p�vodní �ísla bod�.  
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- Úlohou kontrolní om�rné se porovnávají om�rné vypo�tené z prvotn� ur�ených 
sou�adnic a om�rné zam��ené kontroln� v terénu. Všechny mezní odchylky 
stanovené pro práci v katastru byly dodrženy. 

- Úlohou výpo�et vým�r jsem kontroln� ur�ila p�vodní vým�ry parcel �. 966 a 
�. 968. Nov� jsem ur�ila vým�ru dílu „a“ parcely a také vým�ry zm�n�ných parcel 
�. 966 a �. 968.  

• Záznam výsledk� výpo�tu vým�r parcel (díl�) 
Výpo�ty vým�r jsem zapsala do záznamu výsledk� výpo�tu vým�r parcel (díl�). 

Zp�sob ur�ení vým�ry je závislý na kódu kvality bod�, které tvo�í hranici parcely nebo 
dílu. Díl „a“, který je vymezen body 74-121, 1068-1 a 1068-2, jsem vypo�etla se 
zp�sobem ur�ení vým�ry s kódem 2. Lomové body parcel �. 966 a �. 968 mají kódy 
kvality 3 i 8. Body s kódem kvality 8 byly ur�eny p�i digitalizaci katastrální mapy 
vektorizací rastru a jejich geometrické a polohové ur�ení v terénu nebylo provedeno. 
Vým�ry parcel �. 966 i �. 968 jsou ur�eny ze sou�adnic všech lomových bod�, z nichž 
nejmén� jeden lomový bod, který není vloženým bodem na hranici, má sou�adnici s kódem 
kvality 8, a proto zp�sob ur�ení vým�r je s kódem 0. 

• Ná�rt (viz obr. 4)    
V programu Kokeš 8.73 jsem na�etla soubor *.vfk a sou�adnice bod� zm�ny. 

Do výkresu jsem doplnila všechny nov� ur�ené hranice tlustou �arou, vyzna�ila identické 
body, kontrolní om�rné, BPEJ, díly parcel. Z n�j jsem pak vytvo�ila ná�rt záznamu 
podrobného m��ení zm�n. M��ítko ná�rtu jsem zvolila tak, aby byla zaru�ena jeho 
�itelnost.  

V ná�rtu jsem vyzna�ila šrafováním rozsah v�cného b�emene, které je vymezeno 
body 1068-2, 1068-1, 74-119, 1068-3 a 1068-4. 



Alena N�mcová: Geometrický plán pro zm�nu hranice pozemku a vymezení rozsahu v�cného b�emene 

2011 28 

4.2. Geometrický plán �. 1068-12/2010  

Geometrický plán �. 1068-12/2010 (p�íloha 4) jsem vyhotovila podle podkladu 
záznamu podrobného m��ení zm�n �. 1068. Dosavadní stav parcel, tj. ozna�ení pozemku 
parcelním �íslem, vým�ra parcely, druh pozemku a zp�sob využití, jsem p�evzala 
z popisných údaj� poskytnutých katastrálním ú�adem. Nový stav jsem doplnila do 
formulá�e dle výpo�tu vým�r parcel a v porovnání se stavem evidence právních vztah�
jsem vy�íslila jednotlivé díly parcel a uvedla �íslo listu vlastnictví.  

Obrázek 13: Výkaz dosavadního a nového stavu údaj� katastru nemovitostí 

Parcela �. 968 s druhem pozemku pat�í do zem�d�lského p�dního fondu a došlo u 
ní ke zm�n� ve vým��e, proto jsem parcele �. 968 ur�ila nov� vým�ru BPEJ.  

Obrázek 14: Výkaz údaj� BPEJ k parcele v novém stavu 
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V grafickém znázorn�ní geometrického plánu jsem velmi tlustou plnou �arou 
vyzna�ila nov� ur�ovanou hranici mezi body 1068-1 a 1068-2. Hranici rozsahu v�cného 
b�emene jsem vyzna�ila mapovou zna�kou 2.28 p�ílohy [1] a vyšrafovala rozsah v�cného 
b�emene. Seznam sou�adnic bod� jsem umístila do pravého horního rohu grafického 
znázorn�ní geometrického plánu. 

Sou�asn� se záznamem podrobného m��ení zm�n a geometrickým plánem se na 
katastrální ú�ad se žádostí o potvrzení geometrického plánu dokládá návrh zobrazení 
zm�ny ve vým�nném formátu a seznam sou�adnic nových bod� v textovém souboru. 
Vyhotovila jsem proto seznam sou�adnic 063_1068im.txt a v programu Kokeš 8.73 jsem 
vytvo�ila exportní soubor 063_1068im.vfk se zm�nami, které jsou v geometrickém plánu 
vyzna�eny.  
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5. Záv�r 

Tato bakalá�ská práce se zabývá postupem a zpracováním zam��ení zm�ny 
hranice pozemku a vymezením rozsahu v�cného b�emene pro pozemky parcely �. 966 a 
�. 968. 

Výsledkem práce je geometrický plán �. 1068-12/2010 v katastrálním území 
Kunín, který bude sloužit jako p�íloha k dalším majetkoprávním p�evod�m a zápisu 
vymezení rozsahu v�cného b�emene na katastrálním ú�adu. Aby bylo možné geometrický 
plán zapsat do katastru nemovitostí, musejí vlastníci ke smlouvám o majetkoprávním 
p�evodu a zápisu vymezení rozsahu v�cného b�emene p�iložit souhlas stavebního ú�adu 
s d�lením pozemk�.  

Geometrický plán lze zapsat i �áste�n�, pouze pro zm�nu hranice pozemku nebo 
vymezení rozsahu v�cného b�emene. Vše záleží na doložení p�íslušných listin k zápisu 
údaj� do katastru nemovitostí. Z výsledku je z�ejmé, že pokud fyzické osoby p�ípadn�
právnické osoby cht�jí provést zm�nu údaj� v katastru nemovitostí zasahující do 
geometrického a polohového ur�ení pozemku, je geometrický plán nezbytnou sou�ástí 
k jejich zápisu, a proto nelze opomíjet jeho veškeré náležitosti a zpracování. Rovn�ž je 
d�ležité, že výsledek zem�m��ické �innosti ov��uje oprávn�ná osoba dle zákona 
�. 200/1994 Sb., která musí mít ú�ední oprávn�ní, nebo� touto zem�m��ickou �inností se 
vymezuje mimo jiné i pr�b�h vlastnické hranice, který bývá ob�as p�edm�tem spor� mezi 
ob�any. 
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