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Seznam použitých zkratek 

BPEJ bonitovaná půdně ekologickájednotka  

BpV výškový systém baltský - po vyrovnání 

ČSN  Česká státní norma 

DKM digitální katastrální mapa 

EN evidence nemovitostí 

FÚO fotogrammetrická údržba a obnova 

GNSS globální navigační satelitní systém 

GP geometrický plán 

GPU geometrické a polohové určení 

ISKN Informační systém katastrunemovitostí 

JEP jednotná evidence půdy 

k.ú. katastrální území 

KK kód kvality 

KM katastrální mapa 

KMD katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK      

KN katastr nemovitostí 

KP katastrální pracoviště 

PK pozemkový katastr             

PM podklady pro měření  

S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SGI soubor geodetických informací 

SPI soubor popisných informací 

SS seznam souřadnic 



 

THM technicko-hospodářské mapování 

ÚOZI  úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

VFK výměnný formát katastru 

ZMVM základní mapa velkého měřítka 

ZPMZ záznam podrobného měření změn 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá kompletním zpracováním jednoduchého 

geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků v 

katastrálním území Křimov.  

Účelem upřesnění hranice pozemku je zobrazit hranice pozemků v mapě podle 

stavu v terénu. Nelze-li v terénu znatelně určit hranici pozemku,  vytyčí se tato hranice 

odsunutím a transformací bodů z katastrální mapy, případně podle dřívějších 

zeměměřických činností, v tomto případě geometrických plánů pozemkového katastru. 

Tímto způsobem se podstatně zvyšuje přesnost kvality zobrazení hranic  pozemků 

v mapě, určení hranic je po zápisu geometrického plánu závazné pro všechny dotčené 

vlastníky a souřadnice takto určených lomových bodů jsou závazné pro další geodetické 

práce. 

Nezbytnou přílohou k zápisu takového geometrického plánu je souhlasné 

prohlášení vlastníků, ve kterém  vlastníci dotčených pozemků prokazují shodu se změnou 

průběhu vytyčené nebo jimi upřesněné hranice. 

Tento druh geometrického plánu se vyhotovuje  od 1.1.2007 podle novely 

katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. [1] a katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. [2] 

1.1 Popis zájmového území  

Obec Křimov se nachází na území okresu Chomutov a náleží pod Ústecký kraj. 

Obec je vzdálena 9 km od Chomutova a 8 km od německých hranic. 

První zmínka o obci se datuje k roku 1281, německý název obce byl „Krima“.  

V katastrálním území Křimov jsou v SGI vedeny dvě formy KM, mapa DKM a 

KMD. První dochovaná mapa v tomto katastrálním území je ostrovní mapa stabilního 

katastru v měřítku 1:2880, mapována v letech 1817-1927, obsahující geometrické 

zaměření, zobrazení, sepsání a popsání pozemků. Pozemky byly rozlišeny podle užívání, 

kultur a zatřídily se do jakostních tříd (analogie dnešních BPEJ). Originály map byly 

provedeny barevně. Kartografický základ tvořilo zobrazení Cassini-Soldnerovo příčné 
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válcové ekvidistantní v kartografických polednících, osa X –kladná k jihu, osa Y kladná na 

západ. 

 

 
Obrázek 1 - Ukázka mapy stabilního katastru 

 

V roce 1927 po zániku Rakousko Uherska vešel v platnost nový zákon o 

pozemkovém katastru (dále jen PK), tvorba nových map se řídila „Instrukcí A“ v 

Křovákově zobrazení a v S-JTSK. Měřickým operátem zde byla katastrální mapa a 

příruční mapa. Měřítko mapy 1:2880. 
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Obrázek 2 - Ukázka mapy pozemkového katastru 

V roce 1956 vznikla Jednotná evidence půdy (dále jen JEP), která převzala operát 

PK, včetně katastrálních map, tj. sáhová měřítka, mapy dle Instrukce A. Mapy se pomalu 

začaly přepracovávat do souvislého zobrazení podle „Instrukce B“, mapovým operátem 

zde byla pozemková mapa, evidenční a pracovní mapa. 

S uzákoněním zákona o Evidenci nemovitostí v roce 1964 se začal řešit katastr i 

po stránce vlastnické. Byl převzat operát JEP, mapy se tvořily převážně v souvislém 

zobrazení, stále v měřítku 1:2880. Přecházelo se na další mapovací metody, jedna z nich 

byla fotogrammetrická metoda, kdy se podrobně měřil polohopis i výškopis, tzv. FÚO, v 

oblastech těžko přístupných tj. hory, lesy vznikaly mapy FÚO 5 v měřítku 1:5000, s 

příložnými mapami obcí v měřítku 1:2880 nebo 1:2000. 

Fotogrammetrickou metodou bylo měřeno i katastrální území  Křimov. 
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Obrázek 3 - Ukázka mapy JEP 

Od roku 1961 probíhalo technicko-hospodářské mapování (dále jen THM), v 

Gauss-Krügerově zobrazení a systému S-42. 
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Obrázek 4 - Ukázka mapy EN 

V letech 1969-1981 probíhalo THM v Křovákově zobrazení a S-JTSK, výškopis 

byl v systému baltském po vyrovnání (dále jen Bpv). 

V roce 1981 začala tvorba Základních map velkého měřítka (dále jen ZMVM), v 

Křovákově zobrazení v S-JTSK, vznikaly přímým měřením a odvozením. Byly zavedeny 

třídy přesnosti pro bodové pole i pro podrobné měření. Výstupem mapování byla grafická 

mapa se seznamy souřadnic. 

V katastrálním území Křimov vznikla katastrální mapa v měřítku 1:5000 v 

extravilánu, nyní DKM, v intravilánu byla vytvořena příložná mapa v měřítku 1:2000, nyní 

KMD. 
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Obrázek 5 - Ukázka mapy KN 

V letech 1993-1998 proběhla digitalizace SPI a od roku 1994 probíhá digitalizace 

SGI. Více o digitalizaci je popsáno v Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod 

[7]. 

Při digitalizaci katastrálního území, tj. převodu katastrálních map do digitální 

podoby, vznikly mapy DKM a KMD v JTSK, které jsou dnes platnou katastrální mapou 

pro katastrální území Křimov. 

2. Přípravné činnosti 

2.1 Zadání zakázky objednatelem 

Požadavkem objednavatele bylo vyhotovení geometrického plánu pro průběh  

vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. Důvodem objednávky bylo zjištění, 

že po vyhlášení platnosti DKM a KMD se pohybuje přesnost určení podrobného bodu jeho 

hranice v kódu kvality (dále jen KK)  7 a 8, což představuje hodnotu střední souřadnicové 

chyby až 1m. 
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Objednatel proto využil dosavadních dobrých sousedských vztahů a objednal výše 

uvedený geometrický plán, kdy se vlastníci pozemků shodli na průběhu vlastnických 

hranic. 

 
Obrázek 6 - Ukázka mapy – příložná 

2.2 Příprava podkladů na katastrálním pracovišti 

Před samotným zaměřením geometrického plánu je nutné navštívit katastrální 

pracoviště a získat podklady potřebné pro vyhotovení geometrického plánu. 

Jedná se o podklady dle §74 vyhlášky č. 26/2007  Sb. souboru geodetických 

informací (dále jen SGI) a souboru popisných informací (dále jen SPI). 
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Tyto podklady jsou bezúplatné podle §75 písm. b) vyhl. č. 26/2007 Sb. a 

poskytují se osobám odborně způsobilým podle zákona o zeměměřictví. [5] 

Některé poklady jako např. přehledové mapy TL, geodetické údaje bodů ZBP, 

PBP, údaje o parcelách a jiné, lze též získat na internetových stránkách Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního (dále jen ČÚZK). [9] 

2.2.1 Přidělení čísla řízení podkladu pro měření  

Číslo řízení podkladu pro měření dále jen PM je identifikační číslo, pod kterým 

katastrální pracoviště (dále jen KP) eviduje údaje o vyhotoviteli GP, číslo GP, změnou 

dotčené parcely a rezervovaná parcelní čísla. 

 
Obrázek 7 - Informace o řízení 

2.2.2 Přidělení čísla záznamu podrobného měření změn  

Číslo záznamu podrobného měření změn (dále jen ZPMZ) přiděluje pracovník KP 

pro každé katastrální území zvlášť, v řadě od 1 – 9999.  
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2.2.3 Výměnný formát katastru  

Výměnný formát katastru (dále jen vfk) je podrobně je popsán v dokumentu 

ČÚZK č. j. 5598/2002-24. [8] 

Prostřednictvím textového souboru vfk katastrální úřady předávají nebo přebírají 

data ISKN o objektech katastru nemovitostí, a to jak popisné, tak i grafické informace, v 

tomto případě i obraz mapy DKM a KMD. 

2.2.4 Mapový podklad  

- kopie analogové mapy dřívější pozemkové evidence PK, 

- kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ. 

 
Obrázek 8 - Ukázka mapy DKM, KMD 
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2.2.5 Původní výsledky zeměměřické činnosti 

Za původní výsledky zeměměřické činnosti jsou v tomto případě považovány 

původní polní náčrty dotčených staveb a pozemků z roku 1910, 1927, 1931, 1933, 1937.  

 
Obrázek 9 - Náčrt z roku 1937 
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3. Měřické práce  

Před zahájením zeměměřických činností v terénu je nutno provést rekognoskaci 

terénu. 

V tomto případně nebylo těžké dohledat původní hraniční znaky, téměř všechny 

byly  jasně a zřetelně označené, ocelové sloupky plotů byly původní a zachovalé. Půdorysy 

domů nezměněny. 

Byla pouze navržena měřická metoda, v tomto případě se jevila nejvhodnější a 

nejrychlejší technologie GNSS. V terénu vhodně zvolila a stabilizována stanoviska, která 

byla touto metodou určena. V zástavbě byla zhuštěná měřická síť a podrobné body 

zaměřeny polární metodou.   

 
Obrázek 10 - Situace v terénu 
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Obrázek 11 - Situace v terénu 

 
Obrázek 12 - Situace v terénu 
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Obrázek 13 - Situace v terénu 

 
Obrázek 14 - Situace v terénu 
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3.1  Měřické přístroje a pomůcky 

Pro měření stanovisek technologií GNSS byl použit přijímač Trimble R8 GNSS 

model 3 a totální  stanice Trimble S6 na zaměření podrobných bodů. 

Technické parametry a přesnost  jsou uvedeny na obrázku 17 a 18. Více údajů na 

internetových stánkách. [10] 

                                                                                         

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další pomůcky použité při měření: stativy, odrazné hranoly, výtyčky, ocelové 

pásmo, hraniční znaky, kladivo a hřebové značky.  

Obrázek 15 - Trimble S6 Obrázek 16 - Trimble R8 
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Obrázek 17 - Technické parametry GNSS přijímače Trimble R8 
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Obrázek 18 - Technické parametry totální stanice Trimble S6 

3.2 Zaměření změny v terénu 

Geometrický základ tohoto měření tvoří body referenční sítě permanentních stanic 

Trimble VRS Now. Bodové pole bylo zhuštěno pomocnými měřickými body číslo 4001, 

4002, 4003, 4004, 4005, 4006, jejichž souřadnice byly určeny technologií GNSS. Mezi 

těmito byl zaměřen vetknutý polygonový pořad a po jeho vyrovnání metodou nejmenších 

čtverců určeny body 4201, 4202, 4203, 4204. Podrobné body byly měřeny polární 

metodou. Měřené údaje byly zaznamenávány do registračního zařízení totální stanice.  

Podrobné body byly voleny jednoznačně, např. rohy budov, sloupky plotů. 



Bc. Martina Veselá: Geometrický plán pro průběh vytyčené  
nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků v k.ú. Křimov 

2013                                                                                                                                      17 
 

Během měření se vedl měřický náčrt, do kterého se zapisují čísla bodů měřické 

sítě, čísla podrobných bodů, oměrné míry, druhy pozemků, čísla popisná, způsoby 

označení bodů a další informace potřebné pro následné vypracování geometrického plánu. 

 
Obrázek 19 - Soutisk DKM s ortofoto mapou 

3.2.1 Měření GNSS 

Hlavním tématem této diplomové práce není měření GNSS, nýbrž zpracování 

geometrického plánu, proto bude zmíněna tato měřická technologie stručně a okrajově. 

Technické požadavky měření a výpočtů bodů určovaných technologií GNSS se 

řídí vyhláškou č. 31/1995 Sb., přílohou č. 9. [6] 

Při měření a zpracování výsledků měřických prací se musí používat takové 

přijímače GNSS, zpracovatelské výpočetní programy a měřické postupy, které zaručují 
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požadovanou přesnost výsledků měřických a výpočetních prací. Je nutno dodržet zásady 

uvedené v dokumentaci přístroje a zpracovatelského programu. 

Laicky se dá říci, že uživatelé této služby používají malé elektronické rádiové 

přijímače, které na základě odeslaných signálů z družic umožňují vypočítat jejich polohu s 

požadovanou přesností. 

Celý GNSS systém se skládá se 3 segmentů: [4] 

- kosmický segment – družice obíhající kolem Země, kdy každá družice je 

vybavena velmi přesnými atomovými hodinami, 

- řídící segment – stanice umístěné podél rovníku, které kontrolují a řídí 

družice, skládají se z jedné hlavní stanice, 5 monitorovacích stanic a 4 

základních stanic vybavených anténami, řídící segment vysílá na družice 

zprávy o jejich orbitální poloze, kalibruje a synchronizuje družicové hodiny, 

- uživatelský segment - přijímače signálu GNSS, kterými se určuje poloha a 

čas. 

Výhodami měření technologií GNSS je, že není nutná viditelnost mezi body, lze ji 

použít v jakémkoliv počasí, v kteroukoliv denní dobu, výsledky měření mají velice 

vysokou přesnost a práce může být provedena v kratším čase. 

Aby GNSS pracovalo, je nutné, aby anténa mohla přijímat signál od nejméně 4 

družic pohybujících se 15 stupňů nad obzorem. Signál nesmí být blokován vysokými 

domy, stromy. Touto metodou nelze měřit uvnitř staveb nebo v podzemí. 

 
Obrázek 20 - Podmínky použití GNSS 
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Metody měření: 

Statická metoda - pro měření dlouhých základen, v geodetických sítích, je pomalá. 

Rychlá statická metoda - ke zřízení podrobného bodového pole, vysoká přesnost, 

u základen do 20 km je rychlejší než statická metoda. 

Kinematická metoda - podrobnému mapování a měření řady bodů v rychlém 

sledu.  

RTK – používá rádiové spojení k vysílání družicových dat z referenční stanice na 

podrobnou stanici. 

Technická data použitého přijímače v této diplomové práci jsou uvedeny v 

kapitole 3.1 Měřické přístroje a pomůcky. 

Více o výpočtech bude uvedeno v další kapitole. 

4. Výpočetní práce 

Výpočetní práce jsou nejdůležitější částí geometrického plánu, výsledkem jsou 

souřadnice podrobných bodů uvedené v seznamu souřadnic nutných pro vytvoření 

geometrického plánu. Seznam souřadnic obsahuje všechny použité body, včetně bodů 

pomocných.  

Polygonový pořad a polání metoda byly vypočteny v programu GROMA, 

všechny ostatní výpočty jsou provedené v programu KOKEŠ. 

4.1 Programové vybavení 

4.1.1 Program Groma 

Program Groma firmy Geoline spol. s r.o. Praha byl použit pro výpočet 

polygonového pořadu a polární metody. 

Je určen pro určen pro geodetické výpočty, jednoduchou grafiku a vedení 

seznamu souřadnic v prostředí Microsoft Windows. 
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Program je chráněn proti neoprávněnému použití tzv. hardwarovým klíčem. 

Nenalezne-li klíč, spustí se automaticky v omezeném demonstračním režimu. 

Groma je jednoduchý, lehce ovladatelný a přehledný program, ideální ke 

geodetickým výpočtům, lze z něho importovat data do jiných geodetických programů. 

V této diplomové práci byl použit výstup souřadnic *.stx, zápisník měření *.mes a 

protokol o výpočtech *.pro. 

 
Obrázek 21 - Ukázka výpočtů v programu Groma 

4.1.2 Program Kokeš 

Program Kokeš firmy GEPRO s r.o. Praha byl použit pro vyhotovení 

geometrického plánu, kdy byly z výpočetního programu Groma převzaty vypočtené 

souřadnice.        

Systém Kokeš  je též chráněn proti neoprávněnému použití tzv. hardwarovým 

klíčem. Obsahuje grafický editor s integrovanými funkcemi pro veškeré geodetické 

výpočty a jednoduché konstrukční výpočty. Je vhodným nástrojem pro všechny běžné 

geodetické práce a pro tvorbu a údržbu mapových děl. Pro některé speciální úlohy jsou 

určeny jeho další nadstavby. 
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Systém KOKEŠ je vybaven vlastním programovacím jazykem, což umožňuje 

doplnění jeho široké nabídky funkcí podle vlastních potřeb. Všechny operace a výpočty 

jsou protokolovány a odpovídají požadavkům katastrálních úřadů. 

Nadstavby systému Kokeš řeší problematiku geometrických plánů, jak grafickou 

část GP, tak i výpočetní část GP nazvanou GEPLAN. Ta je určena pro automatizovanou 

tvorbu formulářů GP. Zadané údaje v GEPLANU se automaticky převezmou při exportu 

změnových vět do VFK. 

Program Kokeš exportuje a importuje výkresy z jiných systému, např. ve formátu 

DGN, DXF, DWG, o které je možno rozšířit licenci. 

 
Obrázek 22 - Ukázka práce v programu Kokeš 

4.2 Data GNSS 

Jak bylo zmíněno v předcházející kapitole, k měření stanovisek byla použita 

stanice GNSS Trimble  R8 model 3. Výstupem z této stanice jsou souřadnice stanovisek v 

S-JTSK, viz protokol o měření (příloha č.1). V tomto případě se jedná o měření RTK. 

Protokol obsahuje údaje o firmě, která souřadnice bodů určila, údaje o zakázce, 

datum, údaje o přístroji a použitém softwaru.  
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Samotné údaje o měřených bodech obsahují číslo bodu, souřadnice Y, X, Z, 

dosaženou přesnost, PDOP – polohový parametr horizontálního a vertikálního měření, 

údaje o anténě, počátku a konci měření. 

Dalším výstupem je přehledný protokol určení bodů podrobného polohového 

bodového pole technologii GNSS (příloha č.1). Ten obsahuje komplexní údaje o měření 

GNSS, včetně údajů o výpočtu geocentrických souřadnic i transformace do S-JTSK. 

V porovnání dvojího určení bodů technologií GNSS jsou uvedeny výsledky 2 

měření a provedené průměry. 

4.3 Polygonový pořad, polární metoda 

Polygonový pořad a polání metoda byla vypočtena v programu GROMA. Po 

určení souřadnic stanovisek technologií GNSS, zaměření polygonového pořadu a 

podrobných bodů v terénu totální stanicí, byla naměřená data exportována do 

programového prostředí Groma ve formátu *.mes. Měřená data jsou uvedená v zápisníku 

měřených hodnot v ZPMZ – příloha 1. Výpočet a vyrovnání vetknutého polygonového 

pořadu spolu s výpočtem souřadnic podrobných bodů změny je součástí protokolu o 

výpočtech ZPMZ – příloha 1.    
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Obrázek 23 - Ukázka zápisníku měřených hodnot 

4.4 Ortogonální metoda 

Jelikož se v tomto GP jedná o upřesnění hranice, je nutné vypočítat souřadnice  

podrobných bodů z výsledků dřívějších zeměměřických činností, pokud jsou tyto v 

dokumentaci výsledků šetření a měření katastrálního operátu. Pro výpočet souřadnic 
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lomových bodů upřesňované hranice byl použit náčrt z roku 1937 viz obrázek 9 a dále 

náčrty z roků 1909, 1931 a 2007. 

V minulosti se změny zaměřovaly téměř výhradně pomocí ortogonální metody. 

Dle výše uvedených náčrtů byly souřadnice podrobných bodů zpřesněné hranice vypočteny 

pomocí identických bodů zaměřených v souřadnicovém systému S-JTSK.  

4.5 Konstrukční oměrné 

Konstrukční oměrné slouží pro výpočet souřadnic pomocí vetknutého 

pravoúhlého polygonového pořadu, kdy se zadají  dva výchozí body a následně se zadává 

změřená délka. Používá se zejména při výpočtu pravoúhlých staveb. 

 
Obrázek 24 - Ukázka výpočtu ortogonální metody a konstrukční oměrné 
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4.6 Průsečík přímek 

V tomto GP je nutno pro další výpočty dopočítat souřadnice průsečíků dvou 

přímek, které budou následně vytyčeny. 

4.7 Výpočty výměr 

Po dopočtu všech souřadnic bodů potřebných pro upřesnění je možno přistoupit  

výpočtu výměr. Výměry se zaznamenávají do určeného formuláře (příloha č.1) a případné 

rozdíly výměr se poznamenají do poznámky. Kódy způsoby určení v tomto GP jsou 0 – ze 

souřadnic s KK 7,8, a kód 2 – ze souřadnic s KK 3. 

 
Obrázek 25 - Ukázka výpočtu výměr a zapsání do formuláře 

4.8 Porovnání přesnosti určení souřadnic podrobných 

bodů 

Pro zjištění, zda-li byla dodržena dopustná odchylka určení bodů, se vzájemně  

porovnávají body jednoho nebo dvou seznamů souřadnic, a to podle čísel bodů, podle 

polohy nebo kódu kvality bodu. V tomto GP se porovnávají souřadnice „totožných“ bodů s 

KK 3, které byly získány přímým měřením nebo přepočtem se souřadnicemi získanými z 

ISKN, většinou s KK 7 a 8. Při překročení střední souřadnicové chyby není možno vytvořit 

geometrický plán na upřesnění, ale je nutné provést geometrický plán pro opravu 

polohového a geometrického určení pozemku. 
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Obrázek 26 - Ukázka výpočtu přesnosti určení souřadnic podrobných bodů 

4.9 Kontrolní oměrné 

Do výpočtu je zařazen i výpočet kontrolních oměrných, z důvodů porovnání délky 

vypočtené ze souřadnic a měřenou délkou. Při překročení mezního rozdílu se vypíše 

chybové hlášení.  

4.10 Vytyčovací prvky 

Vytyčovací prvky jsou nutné k vytyčení bodů, které byly vypočteny v kanceláři a 

je nutné je přenést do terénu. Je možno zvolit polární nebo ortogonální, podle vhodnosti 

metody, a výsledkem jsou buď úhly a délky nebo staničení a kolmice vytyčovaných bodů.  
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4.11 Charakteristika a kritéria přesnosti  

4.11.1 Charakteristika a kritéria přesnosti podrobného 

měření a souřadnic podrobných bodů 

Charakteristika přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů je základní 

střední souřadnicová chyba  daná vztahem: 

, 

kde ,  jsou střední chyby určení souřadnice x, y. 

Souřadnice podrobných bodů KK 3 se určují s přesností . 

Kódy kvality podrobných bodů  se stanoví podle hodnoty výběrové střední 

souřadnicové chyby v závislosti na základní střední souřadnicové chybě . 

KK 3,4,5 - body určené geodetickými či fotogrammetrickými metodami. 

KK 6,7,8 - body určené digitalizací analogové mapy. 

Charakteristika relativní přesnosti určení souřadnic x, y dvojice podrobných bodů 

je základní střední chyba délky  

, 

 kde  d je větší z porovnávaných délek v metrech, 

   stanovené dle KK s nižší přesností. 
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4.11.2 Zásady a kritéria určení výměr 

Mezní odchylka mezi výměrou parcely grafického počítačového souboru a 

výměrou ze souboru popisných informací uvádí tabulka 1. 

 

Tabulka 1 - Mezní odchylky výměr 

Kód kvality u nejméně přesně určeného 

lomového bodu na hranici parcely 

Mezní odchylka v m2 

3 2 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

kde výměra P v m2 je větší z porovnávaných výměr. 

5. Záznam podrobného měření změn 

ZPMZ je podkladem pro vyhotovení geometrického plánu, pro zápis změn údajů 

evidovaných v SGI a SPI, které jsou spojeny s měřením v terénu, ale nemění hranice 

pozemku, obvod budovy nebo obvod vodního díla, je též podkladem pro opravy chyb v 

katastru. 

Ověření záznamu ZPMZ vyznačí ověřovatel v pravém dolním rohu první strany 

ZPMZ a v pravém dolním rohu poslední strany. Pokud se přílohy skládají z více částí, 

musí se tyto pevně spojit a spojení se překryje přelepkou a na zadní straně se otiskne 

razítko ověřovatele. 
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5.1 Náležitosti záznamu podrobného měření změn 

ZPMZ má tyto náležitosti: 

a) popisové pole, 

b) náčrt, 

c) zápisník, 

d) protokol o výpočtech, 

e) záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů), 

f) návrh zobrazení změny, 

g) údaje o seznámení  vlastníků s označením a s průběhem nových nebo změněných 

hranic zpravidla pod popisovým polem. 

Úplné číslo podrobného bodu je dvanáctimístné, kde: 

a) první 3 číslice jsou pořadovým číslem katastrálního území v rámci okresu, 

b) čtvrtá číslice je uvnitř okresu buď nulová, nebo může znamenat příslušnost ZPMZ 

do katastrálního území sousedního okresu a pak má hodnotu v rozmezí 1-8, 

c) pátá až osmá číslice jsou číslem ZPMZ, 

d) poslední čtyři číslice jsou vlastním číslem bodu uvnitř ZPMZ v rozsahu 0001-3999. 

Číslo pomocného měřického bodu se skládá stejně, jen poslední čtyři čísla se 

číslují od čísla 4001. [2] 

5.1.1   Popisové pole 

Věcné a formální náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Úřadu.  

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

navrhovaných nebo změněných hranic byl v terénu seznámen: za text se uvede jméno a 

příjmení osoby, místo a datum seznámení s průběhem hranic pozemků. Dále se pod 

popisové pole uvádí případné upozornění na návrh oprav, či jiné poznámky. [2] 

ZPMZ se číslují v rámci katastrálního území v jedné řadě v rozsahu 0001-9999. 
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Obrázek 27 - Ukázka popisového pole ZPMZ 

5.1.2 Náčrt 

Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, měřické sítě, dosavadní a 

nový stav polohopisu, způsob označení lomových bodů hranic, čísla bodů, parcelní čísla, 

označení dílů, mapové značky druhů pozemků, značky budov, oplocení, oměrné a jiné 

kontrolní míry, dále bývá doplněn o šrafování budov a popisy budov. 

Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu. 

Vyhotovuje se ve vhodném měřítku, čísla bodů určených v předchozích ZPMZ obsahují na 
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prvém místě číslo tohoto záznamu oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu. V případě, 

že takový bod bude zrušen a nahrazen, uvede se nejprve číslo nového bodu a za rovnítko 

škrtnuté číslo rušeného bodu. [2] 

V náčrtu se uvedou mapové značky podle přílohy 17.7 vyhlášky č. 26/2007 Sb., 

náčrt má formát A4 a má-li více částí než 3, uvede se jednoduchá přehledka jejich kladu. 

5.1.3 Zápisník 

Zápisník obsahuje čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, 

identických i nových bodů a měřené hodnoty určující jejich polohu. 

Zápisník, obsahující měřené údaje použitím technologie GNSS, může být 

nahrazen výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu. 

5.1.4 Protokol o výpočtech 

      Protokol o výpočtech  obsahuje seznamy souřadnic veškerých bodů, údaje o 

použitých metodách výpočtů, porovnání výsledků s mezními hodnotami, vytyčovací  

prvky, výpočet výměr, datum, jméno, příjmení, podpis vyhotovitele. 

Více o protokolech o výpočtech v příloze č.1. 

5.1.5 Seznam souřadnic nově určených bodů 

Obsahuje: 

a) úplné číslo bodu, 

b) souřadnice obrazu v pořadí Y, X, 

c) souřadnice polohy v pořadí Y, X, 

d) kód kvality uvedený u souřadnic platného geometrického a polohového 

určení, 

e) poznámku. 

U pomocných bodů se neuvádí souřadnice obrazu a kód kvality. [2] 
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Obrázek 28 - Ukázka seznamu souřadnic 

5.1.6 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů) 

Obsahuje: 

a) číslo GP a označení listu katastrální mapy, 

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

kódem způsobu výpočtu, 

c) případný rozdíl při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin, 

d) datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry počítala. 

 

5.1.7 Návrh zobrazení změny 

V tomto případě má návrh zobrazení změny pouze elektronickou formu, kterou 

tvoří změnová data ve výměnném formátu. 

V prostorech s analogovou mapou se návrh zobrazení vyhotoví též na nesrážlivé, 

bezbarevné a průsvitné podložce. 
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Obrázek 29 - Ukázka návrhu zobrazení změny v digitální mapě 

6. Vytyčovací práce 

Vytyčením bodů v terénu se poloha lomových bodů v mapě přenese na zemský 

povrch. 

6.1 Vytyčování hranic pozemků 

Základním podkladem pro vytyčení hranice pozemků je jeho geometrické a 

polohové určení evidované v SGI. Je-li geometrické a polohové určení dáno jen 

zobrazením hranic pozemků v katastrální mapě podle původního výsledku zeměměřické 

činnosti, využije se pro vytyčení také tento původní výsledek zeměměřické činnosti. Pro 

vytyčení se mohou využít i údaje jiného výsledku zeměměřických činností, není-li zjištěn 

jejich rozpor s platným geometrickým a polohovým určením. [2] 

Podklady pro vytyčení poskytne katastrální úřad bezúplatně způsobilé osobě. 

Vytyčené lomové body se venku vyznačí předepsaným způsobem a správnost 

vytyčení se ověří kontrolním zaměřením. 

Namísto vytyčení hranice je možno provést zaměření takové dosavadní hranice 

označené trvalým způsobem, jejíž průběh byl v terénu vlastníky upřesněn, která pohledově 

odpovídá zobrazení v katastrální mapě, přičemž poloha lomových bodů může být 

upřesněna do vzdálenosti dané mezní polohovou chybou. [2] 

V případě této diplomové práce jsou vytyčeny body, které nejsou v terénu trvale 

označeny a body, které byly získány z původního výsledku zeměměřické činnosti. 
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6.2  Součinnost s vlastníky při vytyčení hranice 

K účasti na vytyčení by měli být přizváni všichni vlastníci vytyčovaných 

pozemků, v tomto případě se jedná o vytyčení v rámci upřesnění hranic, proto nebylo 

nutné účastníky zvát písemnou formou, nýbrž došlo k ústní dohodě a souhlasu s průběhem 

vytyčené hranice. 

6.3 Dokumentace o vytyčení hranic pozemku 

Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří vytyčovací náčrt se seznamem 

souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemků a protokol o vytyčení pozemku.     

Ověření vyznačí ověřovatel předepsaným způsobem na každé samostatné části 

dokumentace o vytyčení hranice pozemku.[2] 

Vytyčovací náčrt a protokol se vyhotoví na tiskopisu Úřadu. 

Vytyčovací náčrt vychází ze stavu katastrální mapy a obsahuje znázornění bodů 

geometrického základu, vytyčených lomových bodů, vytyčovacích prvků a kontrolní údaje. 

Protokol o vytyčení hranice pozemku obsahuje:  

a) jméno, příjmení a adresu místa trvalého bydliště nebo název a adresu sídla 

právnické osoby, která dokumentaci o vytyčení pozemku vyhotovila, 

b) údaje o objednavateli vytyčení hranice pozemku, 

c) název katastrálního území a obce, číslo ZPMZ, údaje o rozsahu vytyčení s 

uvedením parcelních čísel dotčených pozemků, 

d) údaje o podkladu, podle kterého bylo provedeno vytyčení, a o způsobu 

vytyčení, 

e) způsob označení lomových bodů vytyčované hranice, 

f) údaje o vlastnících pozemků dotčených vytyčením a údaj o účasti na 

seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků, 

g) případné připomínky vlastníků dotčených pozemků k průběhu a označení 

vytyčené hranice pozemku opatřené jejich podpisy, 
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h) datum a podpis vytyčovatele, kterým potvrzuje vytyčení hranice podle 

katastru, 

i) údaje o ověření. 

 
Obrázek 30 - Ukázka popisového pole vytyčovacího protokolu 

6.4 Označování hranic pozemků 

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

opracovanou hlavou, znaky z plastu nebo znaky železobetonovými. 

Znak z plastu musí vyhovět těmto podmínkám: 

a) hlava má rozměry nejméně 80 mm x 80 mm x 50 mm, 

b) noha je z ocelové trubky o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny 

nejméně 3 mm nebo z ocelové kulatiny o průměru nejméně 15 mm nebo z 

plastové trubky o průměru nejméně 50 mm a tloušťce stěny nejméně 5 mm, 

c) celková délka znaku je nejméně 500 mm a noha je opatřena zařízením proti 

vytažení znaku. [2] 

Hraniční znak se umístí tak, aby se jeho střed kryl s bodem lomu hranice. Lomové 

body, které jsou ohroženy stavební činností, se označí dočasným způsobem - kolíkem a 

vlastník po dokončení stavby zajistí vytyčení trvalým způsobem. 

V této diplomové práce byly použity hraniční znaky z plastu. 
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7. Geometrický plán 

Geometrický plán je technickým podkladem pro zobrazení předmětu zápisu do 

katastrální mapy a je neoddělitelnou součástí všech právních listin, podle kterých má být 

zapsán do katastru nemovitostí. 

Vždy je vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností v terénu a 

obsahuje grafické znázornění nemovitosti před a po změně. 

GP má neomezenou platnost, avšak pouze do té doby, dokud nedojde u 

dosavadních dotčených parcel ke změnám, které by zabránily použití geometrického plánu. 

Geometrický plán spolu se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro 

provedení změny v souborech geodetických informací (SGI) a souborech popisných 

informací (SPI). 

Něco málo o historii GP je uvedeno v Bakalářské práci [3]. 

Podkladem pro vyhotovení GP jsou údaje SGI a SPI, mapa bývalého 

pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění dřívějších pozemkových evidencí, 

ZPMZ, údaje o bodu ZPBP, ZhB, PPBP a údaje BPEJ. 

7.1 Druhy geometrických plánů  

Geometrický plán se vyhotovuje dle § 73 odst.1 vyhlášky č. 26/2007 Sb. pro: 

- změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, 

- rozdělení pozemku, 

- změnu hranice pozemku, 

- vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru, 

- určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v případě, že jejich 

výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu, 
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- doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný 

zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují a označují v 

terénu, 

- opravu geometrického a polohového určení nemovitosti, 

- upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení, 

- průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků platné od 

1.1.2007 po novele katastrálního zákona, 

- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. [2] 

7.1.1   GP  pro průběh vytyčené nebo vlastníky 

upřesněné hranice pozemků 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této diplomové práce, tento druh geometrického 

plánu, dále jen upřesnění, se vyhotovuje v případě vzájemné shody vlastníků pozemků na 

průběhu vlastnických hranic.  

Účelem upřesnění hranice pozemku je zobrazit hranice pozemků v mapě podle 

stavu v terénu s co nejlepší polohovou přesností. Dokud sousedé užívají pozemky ve 

vzájemné shodě, případná nižší přesnost údajů katastru nemovitostí o společné hranici jim 

nečiní komplikace. V případě sporu o průběh hranice pozemku však mohou přesnější údaje 

katastru přispět k urovnání tohoto sporu. 

Právě pro tyto případy katastrální zákon umožňuje zapsat do katastru nemovitostí  

přesnější údaje o poloze takové stávající hranice pozemků, na jejímž průběhu se vlastníci 

shodují, na podkladě ohlášení učiněného minimálně jedním z vlastníků, ohlášení musí být 

doloženo souhlasným prohlášením (příloha č. 4) všech vlastníků dotčených pozemků.  

Souhlasné prohlášení je neoddělitelnou součástí takovéhoto geometrického plánu  

a jeho doložení se uvede nad popisovým polem. Text upozornění zní: Zpřesnění 

geometrického a polohového určení pozemků podle § 19a odst. 4 katastrálního zákona 

navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru nemovitostí provést jen na základě 

souhlasného prohlášení podle § 85 odst. 6 katastrální vyhlášky.  
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Údaje o hranicích pozemků je možno zpřesnit několika způsoby. Pokud vlastníci 

mají označeny nesporné hranice pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraniční znaky), 

zeměměřič tyto hranice zaměří a po porovnání s dosavadními méně přesnými údaji 

vyhotoví geometrický plán. 

Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést vytyčení, na jehož 

podkladě může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na 

průběhu hranic pozemků. Je-li zpřesňován lomový bod, který leží na styku více pozemků, 

souhlasné prohlášení musí učinit všichni vlastníci pozemků, kterým je tento bod společný. 

Pokud vlastníci polohu hranic neznají a existuje-li dřívější výsledek 

zeměměřických činností jako např. geometrický plán z PK, EN i KN a je-li možno 

takovýto podklad přepočítat a zobrazit do katastrální mapy, vyhotoví se geometrický plán. 

Zpřesněním údajů katastru o geometrickém a polohovém určení hranice pozemků 

a výměře parcely nedochází ke změně právních vztahů k pozemku. 

 
Obrázek 31 – Ukázka grafického znázornění  GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice 

pozemku 
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7.2 Obsah a náležitosti geometrického plánu 

Obsah a náležitostí geometrického plánu se řídí §78 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

Geometrický plán se vyhotovuje na tiskopisech Úřadu zřetelně, čitelně a schopný 

reprodukce. Na základním formátu A4 po jedné straně podložky. Větší plán se skládá 

postupem podle ČSN 01 311. Skládá-li se GP z více listů, tyto se spolu pevně spojí a 

spojení se překryje přelepkou, nesoucí na zadní straně otisk razítka ověřovatele. 

Náležitosti geometrického plánu: 

7.2.1 Popisové pole 

Popisové pole se umisťuje vždy ve spodní části základního formátu 

geometrického plánu a v pravém dolním rohu geometrického plánu většího formátu. Uvede 

se v něm: 

a) účel  geometrického plánu, 

b) číslo geometrického plánu složené z čísla ZPMZ, čísla podle evidence 

zakázek vyhotovitele GP a úplného letopočtu, 

c) u vyhotovitele GP jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby, 

nebo obchodní jméno a adresa sídla podnikání podnikatele - fyzické nebo 

právnické osoby, 

d) název okresu, obce a katastrálního území a označení listu katastrální mapy, 

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

jednotlivých bodů v poznámce seznamu souřadnic, 

f) údaje o ověření a potvrzení GP.[2] 
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Obrázek 32 - Ukázka popisového pole GP 

7.2.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází ze stavu 

katastrální mapy, vyhotovuje se černě ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost 

kresby a čitelnost popisu, přičemž se vždy použijí platné mapové značky podle bodu 10 

přílohy vyhl. č. 26/2007 Sb. 

Použijí se zejména tyto mapové značky: 

- tenká čára pro dosavadní stav katastrální mapy, 

- velmi tlustá čára pro nový stav hranic, 

- značka č. 1.09, jedná-li se o bod, jehož poloha je zpřesněna, průměr značky 

je 0,5 mm , 

- značka slučky č. 2.18 pro vnitřní kresbu, 

- parcelní čísla a označení dílů písmen velikosti 2-3 mm, nová parcelní čísla 

se zvýrazní oválem, 

- značky druhů pozemků a způsob jejich využití se vyznačí podle údajů 

katastru pro dosavadní stav a podle povahy navrhované změny a skutečného 

stavu v terénu pro nový stav a umístí se nad parcelním číslem. [2] 
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Neplatný stav hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými 

tenkými plnými čárami a rušená parcelní čísla a mapové značky se podélně škrtnou tenkou 

plnou čarou. Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, vyznačí se délky mezi 

lomovými body nových hranic a čísla bodů obsažených v seznamu souřadnic. Grafické 

znázornění se orientuje k severu. 

7.2.3  Výkaz dosavadního a nového stavu údajů 

katastru nemovitostí 

Výkaz dosavadního a nového stavu obsahuje dvě hlavní části: dosavadní stav a 

nový stav. 

Dosavadní stav obsahuje údaje dle aktuálního stavu katastru nemovitostí, tj. 

označení pozemku parcelním číslem, výměru parcely, druh a způsob využití pozemku. 

V novém stavu se vyznačuje stav po změně. Obsahuje označení pozemku 

parcelním číslem, výměru parcely, druh a způsob využití pozemku, typ a způsob využití 

stavby, způsob určení výměr a porovnání se stavem evidence právních vztahů,ve kterém se 

všem nově oddělovaným parcelám přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů 

vlastnictví, výměrách a označení dílů parcel podle evidence právních vztahů. 

Ve spodní části výkazu se uvedou součty dosavadního a nového stavu výměr a 

případné rozdíly se poznamenají v poznámce. 
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Obrázek 33 - Ukázka výkazu výměr s výkazem BPEJ a seznamem souřadnic 

7.2.4 Seznam souřadnic 

Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a souřadnice 

kontrolních bodů, kódy kvality a podle potřeby se doplní dalším sloupcem se stručnou 

poznámkou např. způsobem označení bodů v terénu. Liší-li se souřadnice obrazu od 

souřadnic polohy, napíše se pod seznam souřadnic upozornění. [2] 

Seznam souřadnic se umístí na vhodné místo geometrického plánu. 
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7.2.5 Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických 

jednotkách k parcelám nového stavu 

Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu obsahuje parcelní číslo 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, kód BPEJ a výměru dílu parcely 

příslušejícího k tomuto kódu. 

Kódy BPEJ určuje vyhláška ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném 

znění, popisují charakter zemědělských pozemků a jsou podkladem ke stanovení daně a 

ocenění kvality půdy. Aktualizaci BPEJ provádí Pozemkový úřad. 

Tento GP se tvoří z digitální mapy, která již obsahuje vrstvu hranic BPEJ. 

7.3 Ověření geometrického plánu  

Ověření GP musí provést úředně oprávněný zeměměřický inženýr, který vlastní 

úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.[5] 

Ověřovatel vyznačí ověření GP tj. podpis, datum ověření a číslo z evidence 

ověřovaných výsledků v popisovém poli, čímž stvrzuje, že plán náležitostmi a přesností 

odpovídá právním předpisům a připojí otisk razítka ověřovatele. 
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7.4 Potvrzení geometrického plánu katastrálním 

úřadem 

O potvrzení GP požádá písemně ověřovatel na tiskopisu Úřadu, může obsahovat i 

zmocnění pro jinou fyzickou osobu k projednání případných vad v GP a k převzetí GP 

zpět. Přílohou žádosti o potvrzení plánu jsou nejméně 3 stejnopisy GP a ZPMZ. 

Katastrální úřad plán potvrdí, pokud v něm nebyla zjištěna vada a je-li v souladu s 

údaji v ZPMZ. Údaj o potvrzení GP obsahuje číslo řízení, datum, jméno, příjmení a podpis 

zaměstnance KP a otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem. 

Katastrální úřad založí stejnopis GP a ZPMZ do měřické dokumentace. 

 
Obrázek 34 - Ukázka žádosti o potvrzení GP 
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8. Souhlasné prohlášení 

Souhlasné prohlášení je listina, ze které je zřejmá shoda vlastníků všech 

dotčených pozemků na průběhu vytyčené nebo jimi upřesněné hranice. Jeho nedílnou 

součástí je geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice. 

Ověřovatel v souhlasném prohlášení výslovně potvrdí, že zjistil totožnost všech 

vlastníků a ti před ním prohlášení podepsali, nebo podpisy ověřili u notáře či na matrice. 

Zpřesnění geometrického a polohového určení se zapíše do katastru i bez ohlášení 

vlastníka, a to na základě původního výsledku zeměměřické činnosti, ze kterého lze polohu 

lomových bodů určit s vyšší přesností, než je platné geometrické a polohové určení podle 

katastru. [2] 

8.1 Obsah souhlasného prohlášení 

Souhlasné prohlášení musí obsahovat: 

a) označení osob, které činí prohlášení - jméno a příjmení, adresa trvalého 

pobytu, rodné číslo fyzické osoby nebo název, adresa sídla a identifikační 

číslo právnické osoby, 

b) označení nemovitostí podle katastrálního zákona, 

c) popis průběhu vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku čísly 

bodů podle výsledků zeměměřických činností, 

d) ustanovení, že hranice nebyly osobami, které prohlášení činí, měněny, 

nejsou sporné a je jejich vůlí, aby tak, jak byly zaměřeny, byly evidovány v 

katastru a nadále jimi respektovány. [2] 
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Obrázek 35 - Ukázka souhlasného prohlášení 
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9.   Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo přiblížit vyhotovení jednoduchého 

geometrického plánu  pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků v 

praxi se všemi náležitostmi, vyhovujícím právním normám.   

Po rekognoskaci terénu byla zaměřena měřická síť pomocí technologie GNSS, 

doplněná o klasické geodetické metody. Podrobné body byly zaměřeny polární metodou. 

K| výpočtu naměřených hodnot  byly využity  geodetické programy GROMA a 

KOKEŠ a výstupem byly výpočetní protokoly.  

Výsledkem zeměměřických činností je ZMZ 289, který obsahuje veškeré 

náležitosti určené vyhláškou 26/2007 Sb. včetně výpočtů souřadnic bodů z dřívějších 

zeměměřických činností. 

Po vyhotovení ZPMZ byl vytvořen geometrický plán pomocí aplikace GEPLAN, 

jehož součástí je i vytvoření výměnného formátu vfk. 

Součástí zakázky je i vytyčovací protokol a náčrt, ve kterém byly vyznačeny  

vytyčené podrobné body vypočtené z dřívějších zeměměřických činností . 

Po ověření záznamu podrobného měření změn a geometrického plánu 

autorizovaným zeměměřickým inženýrem jsou podány elaboráty spolu s žádostí  o 

potvrzení geometrického plánu na Katastrální pracoviště, kde dojde k jeho potvrzení.    

K zápisu  do katastru je nutné ke geometrickému plánu přiložit souhlasné 

prohlášení, ze kterého je zřejmá shoda vlastníků dotčených pozemků na průběhu vytyčené 

nebo vlastníky upřesněné hranice. 

Součástí diplomové práce jsou přílohy v elektronické podobě.  

Poděkování patří všem, kteří přispěli zkušenostmi k vyhotovení této diplomové 

práce. 
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