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Anotace 
  

Předmětem této bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro 

vyznačení věcného břemene kabelového vedení NN v katastrálním území Hrdlív. 

 
 
Annotation  
 

The subject of this bachelor's essay was Plat map procesing for establishment of 

real burden for cable lay-out plan „NN“ in cadastral unit Hrdlív. 

 



RENÁTA KOMOROUSOVÁ :  GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VYZNAČENÍ VB KABELOVÉHO VEDENÍ NN V KÚ HRDLÍV 

 

2010                                                                                                                     1 

Obsah bakalářské práce: 
 

Obsah …………………………………………………………………………...   1 

 

Seznam použitých zkratek ……………………………………………………   3 

 

1. Úvod  ………………………………………………..………….   4 

 

2. Zájmové území …..………………………………..………………   5 

 2.1.  obec Hrdlív ………………………………………..…………..   5 

 2.2.  zájmové území …………………………………..………..   5 

2.3.  geometrický plán …………………………………..………..   6 

  2.3.1 účely GP ……………………………………………   7 

  2.3.2 podklady pro vyhotovení GP ……………………………   7 

  2.3.3 obsah a náležitosti GP ……………………………   8 

2.3.4   obsah a náležitosti GP pro vymezení rozsahu VB ……   9 

2.4. použitý software ……………………………………………   9 

 

3. Zajištění potřebných podkladů pro vyhotovení GP  .…………… 12 

3.1  Převzetí zaměření skutečného provedení stavby …………….   12 

3.2  Podklady pro žádost na katastrální pracoviště ……………. 12 

3.3  Získání a třídění podkladů od KP ……………………..……... 13 

 

4. Číselné a grafické vyhotovení GP ………………………..………….. 14 

4.1  Založení zakázky ………………..…………………….……. 14 

4.2 Tvorba měřického náčrtu ……………………………….…... 15 

 4.2.1 Expert …………………………………………………… 16 

 4.2.2 Postup tvorby MN …………………………………… 16 

4.3 Technologie Geplan …………………………………………… 18 

 4.3.1 Všeobecné informace …………………………………… 18 

 4.3.2 Vlastní postup při použití Geplanu …………………… 19 

4.4  Generování GP z MN  …………………………………… 21 



RENÁTA KOMOROUSOVÁ :  GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VYZNAČENÍ VB KABELOVÉHO VEDENÍ NN V KÚ HRDLÍV 

 

2010                                                                                                                     2 

4.5  Tvorba budoucího stavu ………………………….………… 23 

4.6  Generování změnových vět ………………….………………… 24 

4.7  Export změnových vět do *im.vfk  ……………………. 25 

4.8  Tvorba zápisníku a protokolu o výpočtech ……………………. 27 

4.9 Tisk  a kompletace GP ..…………………………….……. 27 

 

5. Porovnání zpracování GP na zřízení VB dle vyhlášky 26/2007 Sb. a dle 

vyhlášky 26/2007 Sb. ve znění vyhlášky 164/2009 Sb.  ……………. 29 

 

6.  Závěr  ……………………………….…………………………… 31 

 

 

Seznam použité literatury  ………………………………………….... 32 

Seznam obrázků …………………………………………........................... 33 

Seznam příloh  …………………………………………………………... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENÁTA KOMOROUSOVÁ :  GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VYZNAČENÍ VB KABELOVÉHO VEDENÍ NN V KÚ HRDLÍV 

 

2010                                                                                                                     3 

Seznam použitých zkratek 
 

BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

BS   budoucí stav (návrh)  

DKM  digitální katastrální mapa 

GP  geometrický plán 

KM   katastrální mapa  

KN  katastr nemovitostí 

KP   katastrální pracoviště  

KÚ  katastrální území 

LV  list vlastnictví 

MN  měřický náčrt 

NN  nízké napětí 

PS  platný stav 

S-JTSK systém: Jednotná trigonometrická síť katastrální 

SGI  soubor geodetických informací 

SPI  soubor popisných informací 

SS  seznam souřadnic  

TS  trafostanice 

VB  věcné břemeno 

VFK   výměnný formát katastrální  

ZE  zjednodušená evidence 

ZPMZ  záznam podrobného měření změn 

ZV  změnové věty 
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1 Úvod 
 

Předmětem této bakalářské práce je zpracování geometrického plánu na zřízení 

věcného břemene kabelového vedení nízkého napětí NN v obci Hrdlív dle vyhlášky 

26/2007 Sb., ze dne 5. února 2007 ve znění vyhlášky 164/2009 Sb. 

  

 Zpracování geometrického plánu na vyznačení věcného břemene kabelového 

vedení nízkého napětí (dále jen NN) vycházelo ze zaměření skutečného stavu z února 2008 

a bylo vyhotoveno dle vyhlášky platné do novely v roce 2009. Tato práce současně 

porovnává zpracování geometrických plánů před a po novelizaci této vyhlášky. 

 

 Práce je rozdělena do čtyř částí. V první je shrnuta problematika geodetického 

zaměření a seznámení s obcí. V druhé části je podrobně popsáno zajištění potřebných 

podkladů pro tvorbu geometrického plánu. V třetí části je vlastní vypracování 

geometrického plánu a ve čtvrté porovnání zpracování geometrického plánu před a po 

novelizaci vyhlášky 26/2007 Sb.. 

 

 Tato práce obsahuje všechny potřebné podklady pro vypracování geometrického 

plánu, které jsou součástí příloh.  
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2 Zaměřované území 
 

2. 1  Obec Hrdlív 

 

Obec Hrdlív leží ve Středočeském kraji na silnici II/118 zhruba 5 km od Slaného 

a 10 km od okresního města Kladna. Nadmořská výška okolní krajiny s lesy a poli je 

300 m n. m., Souřadnice GPS:  50°11'59.015"N, 14°4'18.934"E. Katastrální území Hrdlív 

spravuje Katastrální pracoviště  Slaný. [10] 

 

 
Obr. č. 1:  Lokalizace obce Hrdlív 

 

2. 2  Zájmové území  

  

Zájmové území sestává ze stávající zástavby (intravilán), tak i navazující nově 

budované parcelace v obci Hrdlív.  Jedná se o dříve zemědělsky využívanou ornou půdu, 

která musela ustoupit výstavbě 34 rodinných domů.  

Z důvodu velkého počtu nově budovaných parcel bylo nutno rekonstruovat část 

stávajícího kabelového vedení NN a stávající trafostanici (dále jen TS).  



RENÁTA KOMOROUSOVÁ :  GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VYZNAČENÍ VB KABELOVÉHO VEDENÍ NN V KÚ HRDLÍV 

 

2010                                                                                                                     6 

 
Obr. č. 2: Vymezení zaměřovaného území 

 

 

2. 3  Geometrický plán  

 

Geometrický plán (dále jen GP) je technickým podkladem pro vyhotovení 

rozhodnutí a jiných listin ke změnám a spolu se záznamem podrobného měření změn (dále 

jen ZPMZ) je podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací (dále jen 

SGI) a v souboru popisných informací (dále jen SPI). [3, 4] 
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2.3.1  Účely geometrického plánu  

 

GP se vyhotovuje pro (§73, vyhl. 26/2007 Sb.): 

 změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky, 

 rozdělení pozemku, 

 změnu hranice pozemku, 

 vyznačení budov 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, 

 doplnění SGI 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, 

 vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku. [3, 4] 

 

 

2.3.2 Podklady pro vyhotovení GP (§74 vyhl. 26/2007 Sb.): 

 

 závazným podkladem pro vyhotovení GP jsou údaje SGI a SPI, 

 mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění nemovitostí 

spolu s příslušnými písemnými údaji z veřejných knih a operátů dřívějších 

pozemkových evidencí se použijí jako podklady k vyjádření právních vztahů 

k nemovitostem, pokud nejsou dosud vyznačeny v SGI a SPI katastru nebo pokud 

mají vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa, 

 ZPMZ 

 Údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a 

bodech podrobného polohového bodového pole, 

 

 Údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (dále jen BPEJ) ve formě 

počítačového souboru nebo jako kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů 

a kódů BPEJ v územích, kde jsou katastry obsaženy. [3, 4] 
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2.3.3  Záznam podrobného měření změn (§76, vyhl. 26/2007 Sb.): 

 

Nově vyhotovovaný ZPMZ je podkladem pro: 

 vyhotovení GP, 

 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, 

 opravu chyby v katastru katastrálním úřadem. 

 

ZPMZ na GP pro vymezení rozsahu věcného břemene (dále jen VB) k části pozemku má 

tyto náležitosti: 

 popisové pole, 

 náčrt, 

 zápisník, 

 protokol o výpočtech, 

 

V ZPMZ pro vymezení rozsahu VB k části pozemku lze rozsah břemene vymezit 

bez jeho vytyčení v terénu, a to vzdáleností od liniového nebo bodového prvku, jehož 

poloha v terénu je evidována v katastru nebo na základě vytyčení tohoto prvku v terénu. 

Přesnost určení rozsahu VB k části pozemku závisí na přesnosti určení bodů tohoto 

prvku. Při převzetí souřadnic bodů použitých pro vymezení rozsahu VB z výsledků 

jiných zeměměřických činností ověřených ověřovatelem, například z dokumentace 

skutečného stavby, se k těmto údajům připojí poznámka obsahující bližší specifikaci 

výsledku zeměměřické činnosti (nejméně jméno ověřovatele, číslo položky, pod kterou 

je fyzická osoba vedena v seznamu u Úřadu, číslo z evidence ověřovaných výsledků a 

datum ověření). [3, 4] 
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2.3.4  Obsah a náležitosti GP pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

(§78, vyhl. 26/2007 Sb.): 

 

GP obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně a má tyto náležitosti: 

 popisové pole  

 grafické znázornění  

 výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí (dále jen KN)  

 seznam souřadnic  

 

GP pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku ve výkazu dosavadního a 

nového stavu údajů KN obsahuje pouze parcelní číslo dotčeného pozemku v dosavadním 

stavu a v porovnání se stavem evidence právních vztahů pouze odpovídající parcelní číslo 

pozemku, u kterého je evidováno vlastnické právo a číslo listu vlastnictví (dále jen LV). 

GP může být vyhotoven pro vymezení rozsahu skupiny VB stejného druhu k částem více 

pozemků, přitom v náležitosti grafického znázornění se vyznačuje rozsah celé skupiny VB 

k částem pozemků a v prostorech s digitální mapou nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK 

se uvádějí průsečíky obvodu skupiny s hranicemi parcel. Hranice rozsahu VB k části 

pozemku nedělí hranici parcely. [3, 4] 

 

 

2. 4  Použitý software 

Systém WinKokeš v sobě zahrnuje výkonný editor rozsáhlých geografických dat 

uložených souborově ve výkresech a nejrůznějších rastrových podkladech a geodetických 

údajů o bodech uložených v  seznamech souřadnic. Dále obsahuje moduly pro zpracování 

měření z terénu, geodetické a konstrukční výpočty, nástroje na kontroly a topologické 

úpravy dat a další. 

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 WinKokeš 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. [9] 

Doporučený postup zpracování GP v systému WinKokeš: 

1. vyhotovit výkres se starým a novým stavem KN a stavem zjednodušené evidence 

(dále jen ZE),  

2. pomocí funkcí z Geplanu naplnit databáze starého a nového stavu KN a parcel ZE, 

3. provést nastavení měřítka, plošných srážek a dalších potřebných údajů, 

4. uložit databáze starého a nového stavu KN, parcel ZE, 

5. vypočítat GP, 

6. prohlédnout, popř. opravit výkresové formuláře opět pomocí Geplanu a nechat je 

zobrazit v systému, odkud je lze snadno vytisknout, 

7. připravit popisové pole GP a další náležitosti a formuláře GP (popisové pole, 

vytyčovací náčrt, záhlaví, ZPMZ a seznam souřadnic). 

 

Obr.č.  3: Ukázka programu WinKokeš 
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Kromě speciálního geodetického programu WinKokeš je dále zapotřebí jakéhokoli 

běžného textového editoru. V mém případě jsem využila Microsoft Office – Word.  

 

 
Obr.č. 4: Ukázka textového editoru 
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3 Zajištění potřebných podkladů pro vyhotovení GP 
 

3. 1  Převzetí zaměření skutečného provedení stavby 

 

Prvním krokem, pro vyhotovení geometrického plánu  na vyznačení věcného 

břemene pro právo vedení, správy a údržby kabelového vedení NN, bylo získat potřebné 

zaměření skutečného stavu. Toto bylo vyhotoveno firmou Geodézie Kladno s.r.o. pod 

číslem zakázky 269/2008, použitý program WinKokeš v. 8.52.  

 

Z celkové dokumentace byly převzaty soubory: grafický výstup trasy kabelového 

vedení (2692008.vyk), seznam souřadnic trasy kabelu (2692008.stx). 

  

Druhým krokem je seznámení se smlouvami o smlouvě budoucí, které se 

podepisují při tvorbě projektové dokumentace a jsou její součástí.  

 

 

3. 2  Podklady pro žádost na katastrální pracoviště 

 

Výše získané zaměření a smlouvy o smlouvě budoucí jednoznačně určí dotčené 

parcely, kterých se bude vyhotovený GP týkat. U těchto dotčených parcel je nutno na 

veřejném portálu ČUZK zkontrolovat parcelní čísla, druhy pozemku a čísla listu 

vlastnictví. Výpis z portálu ČUZK je použit hned dvakrát. Jednou pro žádost na 

katastrálním pracovišti a podruhé pro vyplnění tabulky Geplanu v systému WinKokeš při 

vlastním zpracování GP, abychom předešli  chybám, které by mohly vzniknout případnou 

změnou údajů SPI v mezidobí. 

 

Nyní je možno zažádat o zaslání digitálních podkladů na Katastrální úřad pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný. 
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 Žádá se o: 

1. přidělení ZPMZ 

2. přidělení čísla řízení PM 

3. výřez výměnného formátu *.VFK 

4. rastr mapového listu, pokud je v daném území analogová mapa 

 

V žádosti se  uvádí: 

1. katastrální území 

2. dotčené parcely 

3. účel GP 

4. číslo zakázky, pod kterým je vedena u zpracovatele 

 

 

3. 3 Získání a třídění podkladů od katastrálního pracoviště 

 

Nyní byly získány veškeré potřebné údaje a podklady: 

1. ZPMZ: 323 

2. PM: 587/2008 

3. list katastrální mapy: DKM 

4.  výřez vfk: 040_0323.vfk 

 

Všechny tyto získané údaje byly založeny pod číslem zakázky 601/2008. Číslo GP 

se skládá z čísla ZPMZ – čísla zakázky/ rok, tudíž číslo GP bude 323-601/2008.  
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4 Číselné a grafické vyhotovení GP 
 

4.1  Založení zakázky 

Nejprve je nutné založit zakázku. V nabídce WinKokeše se začíná ikonou Založení 

zakázky geometrického plánu, která vytvoří všechny potřebné seznamy souřadnic a 

výkresové soubory jako referenci.  

Dalším krokem je výběr druhu geometrického plánu, což byla zvolena digitální se 

změnovými větami ve VFK a Nastavení cesty ke zdrojovému souboru 040_0323.vfk. 

Naimportují se všechny potřebné soubory seznamu referencí. 

 040_0323PS.VYK – výkres PS  

 040_0323PS.STX – seznam souřadnic PS  

 040_0323MN.VYK – výkres MN vzniklý jako kopie PS  

 040_0323GP.VYK – výkres GP (soubor ještě prázdný)  

 040_0323VN.VYK – výkres VN (soubor ještě prázdný)  

 040_0323BS.VYK – název souboru pro BS vzniklý jako kopie PS 

 040_0323ZV.VYK – název souboru pro ZV (soubor ještě neexistuje)  

 040_0323.SS – pracovní seznam souřadnic  

 040_0323.TXT – soubor pro protokolování výpočtů  

 040_0323.GEP – nepovinný název souboru pro nadstavbu Geplan  

Konečným krokem založení zakázky je nastavení převodu a zvolení měřítka. Byl 

zvolen měřický náčrt  i budoucí stav (kombinovaná linka).  
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Obr. č. 5: Ukázka postupu zakládání zakázky GP 

4.2 Tvorba měřického náčrtu 

 Nyní bylo započato vlastním grafické vyhotovení, a to tvorbou MN. Jedná se o 

první z řady grafických prací. V MN se postupně vyhotoví významná část všech 

grafických prací. Dalšími kroky bude generování jednotlivých částí GP jako je vlastní GP, 

budoucí stav, změnové věty, export VFK. 

 MN obsahuje:  

 původní DKM mapový podklad 

 vyznačení tvaru věcného břemene 

 popis lomových bodů VB 

 kontrolní oměrné 

 popis převzatých použitých bodů 

 detaily (je-li potřeba) 

 doplňující údaje o zpracovateli 
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4.2.1 Expert 

 Ke zpracování veškeré grafické částí GP byla použita funkce Expert – technologie 

Geplan. Tato technologie obsahuje předem nadefinované kreslící klíče a symboly 

v jednotlivých vrstvách, potřebné pro správné grafické zpracování. Jedná se o součást 

softwaru WinKokeš.  

 Tato funkce jednoznačně a srozumitelně navádí k používání správných symbolů, 

linií a textů, tak aby při dalších převodech do jednotlivých částí GP nedocházelo k chybám.   

 

Obr. č. 6: Ukázka tabulky technologie Geplan 

 

4.2.2  Postup tvorby MN 

 Ze všech souborů zůstane aktivní pro identifikaci a editaci výkres MN a seznam 

souřadnic. A pro identifikaci převzatý výkres trasy kabelového vedení NN v dané lokalitě.  

 Pomocí funkce Tvorba linie – ekvidistanta bylo zkonstruováno pásmo VB v šířce 

0,3m na každou stranu kabelového vedení NN, což vyplývá z požadavků směrnice ČEZ 
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Distribuce, a.s. [8]. Tato nová linie byla umístěna do vrstvy 113, kreslícím klíčem 39, jak 

vyplývá z tabulky Expert. A tím odpovídá požadavkům vyhlášky 26/2007 Sb..  

Nyní byl vygenerován z linie VB seznam souřadnic, u kterého byly následně 

opraveny čísla bodů. Pokud linie VB kříží parcelní hranici, je nutno tomuto křížení přiřadit 

nové číslo bodu. Průsečík byl vypočten využitím funkce Přímka – přímka, kde bylo 

použito vyznačení přímky dvěma body. Tento výpočet se automaticky ukládá do textového 

editoru v dané zakázce. Tyto výpočty se později využijí při tvorbě zápisníku, který je 

nedílnou součástí kompletní dokumentace ZPMZ.   

Pomocí funkce Expert byla čísla seznamu souřadnic podrobných a převzatých bodů 

překreslena do výkresu. Čísla podrobných bodů, které tvoří linii VB jsou nakresleny ve 

vrstvě 23, kreslící klíč 8, čísla převzatých body jsou zobrazeny ve vrstvě 22, kreslící klíč 8. 

Nově vytvořené podrobné body se číslují s počtem cifer 4, kdežto převzaté body s počtem 

cifer 8 ve tvaru ZPMZ – vlastní číslo bodu.  

Poznámka: 

Úplné číslo podrobného bodu je dvanáctimístné, kde: 

 první tři číslice jsou pořadovým číslem katastrálního území (KÚ) v rámci okresu, 

 čtvrtá číslice je uvnitř okresu buď nulová, nebo může znamenat příslušnost ZPMZ do KÚ 

sousedního okresu a pak má hodnotu v rozmezí 1 až 8, 

 pátá až osmá číslice jsou číslem ZPMZ, 

 poslední čtyři číslice jsou vlastním číslem bodu uvnitř ZPMZ v rozsahu 0001 až 3999. 

V případě VB se kontrolní oměrné uvádějí vypočtené ze souřadnic, tedy v kulatých 

závorkách, nikoliv přímo měřené, jak je tomu u všech ostatních typů GP. Kontrolní oměrné 

se tvoří pomocí funkce Expert – oměrné – ze souřadnic - nová hranice. Oměrné se ukládají 

do vrstvy 25, kreslícím klíčem 1.  Kontrolní oměrné se tvoří pouze na nově vytvořené 

hranici VB, pokud hranici VB tvoří parcelní hranice, zde oměrné nebudou.  V případě 

krátkých vzdáleností na linii a velkého množství oměrných, včetně popisu čísel, je nutno 

pro přehlednost vytvořit detail.  K tvorbě detailu slouží standardní funkce programu 

WinKokeš. Je nutné dbát na to, aby detail obsahoval veškeré náležitosti MN, tzn.: všechna 

parcelní čísla, druhy pozemku, podrobná čísla, oměrné, ….  Detail musí být jednoznačně 

popsán jak v MN, tak u vlastního detailu – písmenem abecedy v abecedním pořádku (viz 

Příloha 1).  
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Posledním krokem k vytvoření úplného MN je vyšrafování vymezeného VB. 

K tomu opět poslouží funkce Expert – nová vnitřní hranice – věcné břemeno– šrafování. 

V nastavení této funkce lze nastavit sklon a vzdálenost mezi jednotlivými šrafy, pro 

přehlednější vizuální výsledek.  

Součástí výkresu MN jsou údaje: 

 číslo ZPMZ, 

 katastrální území, 

 číslo GP, 

 zpracovatel,  

 datum vyhotovení,  

 poznámka (např.: číslo ověření oprávněného inženýra) 

Tyto údaje jsou umístěné nejlépe v pravém dolním rohu a slouží k identifikaci 

výkresu při případném odpojení od ostatních částí ZPMZ na katastrálním pracovišti. V této 

fázi je výkres MN připraven k tisku. 

 

4.3  Technologie Geplan 

 

4.3.1  Všeobecné informace 

 

Geplan je určen pro tvorbu GP ve spojení se systémem WinKokeš a je do něj zcela 

integrován.  Technologie je chráněna hardwarovým klíčem, který je shodný s klíčem 

celého systému WinKokeš.   

 

Její hlavní náplní je výpočet zadaného GP a sestavení výsledků do požadovaných 

formátů. Vstupní data, kterými jsou parcely starého a nového stavu KN a stavu ZE, lze 

snadno vytvořit a editovat. Nadstavba Geplan hlavně umožňuje provést samotný výpočet 

GP, uložení výsledků a výstupních souborů do požadovaných formulářů. Kromě již 

zmíněných formulářů, lze snadno vytvořit a vytisknout popisové pole GP, hlavičku ZPMZ, 

žádost o potvrzení GP, vytyčovací náčrt a seznam souřadnic.  
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4.3.2  Vlastní postup při použití Geplanu 

 

Prvním krokem při použití této technologie je vyplnění jednotlivých tabulek 

v nabídce Doplňky a to: 

 

 popisové pole GP a UPP (údaje o vyhotoviteli a ověřiteli, číslo GP, okres, obec, 

katastrální území, mapový list, údaje, jméno, kdo potvrdil GP na příslušném 

katastrálním pracovišti) 

 oprávněný a druh břemene (v mém případě oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s. a druh 

břemene: právo vedení, oprav a údržby kabelového vedení NN) 

 ZPMZ (údaje o zpracovateli, číslo zakázky, kdo zaměřil a kdy, číslo ověření a 

datum, přílohy, údaje o katastrálním území, údaje o katastrálním pracovišti, obec, 

číslo záznamu, katastrální území, číslo katastrálního území, souřadnicový systém, 

mapový list, použitý přístroj k měření, číslo řízení PM) 

 seznam souřadnic do GP (vygeneruje seznam souřadnic, jednoduchá grafická 

úprava a následné vložení do výkresu) 

 

 
Obr. č. 7: Ukázka tabulky popisové pole 
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V druhém kroku je třeba vyplnit výchozí tabulku Geplan – řešení geometrických 

plánů. Ze zobrazení tří tabulek, v případě VB, se vyplní pouze spodní tabulku která se týká 

nového stavu. Ostatní dvě obsahují údaje o dosavadním stavu KN a ZE, který se v případě 

mnou vyhotoveného VB nemění, tudíž není potřeba je vyplňovat. 

 

V následujícím kroku se spustí modul Výpočet. Po provedení automatických 

výpočtů je nutno (pokud nedošlo k nahlášení chyby) vše vizuálně překontrolovat.  

V nabídce Výsledky se vytvoří Výkaz výměr dle KN. 

 

Posledním krokem, při používání technologie Geplan, je přenesení všech mnou 

vyplněných údajů do výkresů.   

 

 
Obr. č. 8: Ukázka tabulky s vyplněnými  údaji  v Geplanu 

 

Postup při vlastním umístění do výkresu MN: 

Tabulka Geplan – Doplňky –ZPMZ – zobrazit – položím popisové pole do výkresu 

V této fázi je výkres GP připraven k tisku. 
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4.4  Generování GP z MN 

 Dalším krokem v technologickém postupu, který program WinKokeš nabízí, je 

Tvorba GP z náčrtu. Díky správnému chronologickému postupu a výběru se do tohoto 

výkresu vygeneruje kresba, která je již ve správných vrstvách a správným kreslícími klíči.  

 Tento nový výkres obsahuje: 

 původní DKM mapový podklad 

 vyznačení tvaru věcného břemene 

 čísla podrobných bodů, nové hranice VB (nová i převzatá) 

 oměrné 

 detaily (je-li potřeba) 

 seznam souřadnic 

 výkaz výměr podle KN 

 popisové pole 

 

Seznam souřadnic  

Seznam souřadnic se importuje z výkresu GP a obsahuje všechny nové podrobné 

body a body převzaté, kterých se nově vyznačená plocha břemene týká. Nově vyznačené 

VB může částečně vést po stávajících parcelních hranicích. Čísla bodů stávajících hranic 

se v seznamu souřadnic v GP nezobrazují.  

V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich souřadnice v pořadí Y X. U 

nových bodů změny lze uvádět jen vlastní čísla, u bodů určených v předchozích ZPMZ se 

uvádějí čísla úplná nebo čísla zkrácená obsahující na prvém místě číslo příslušného ZPMZ 

oddělené pomlčkou od vlastního čísla.  
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Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí  

Vyznačením plochy VB se výměry jednotlivých dotčených parcel nemění. Tudíž 

v tabulce výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí se výměry 

nezobrazují. Zobrazeny budou pouze všechna dotčená parcelní čísla a v novém stavu 

doplněna o číslo LV.  

Postup při vlastním umístění do výkresu GP: 

Tabulka Geplan – výsledky – výkaz výměr podle KN – zobrazit -  popisové pole se položí  

do výkresu 

 

Popisové pole 

Popisové pole se umisťuje, dle vyhlášky 26/2007 Sb., vždy ve spodní části 

základního formátu GP a v pravém dolním rohu GP většího formátu. 

V popisovém poli se uvádí: 

 účel GP (GP pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku) 

 číslo GP složené z: číslo ZPMZ – číslo podle evidence zakázek vyhotovitele GP / a 

úplného letopočtu (323-601/2008) 

 údaje o vyhotoviteli GP 

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

(v území je DKM, uvedu DKM) 

  způsob označení nových hranic (v případě VB nevyplňujeme) 

 Údaje o ověření a potvrzení GP  

Postup při vlastním umístění do výkresu GP: 

Doplňky – popisové pole GP a UPP – zobrazit GP – popisové pole se položí do 

požadovaného místa výkresu 
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Nový GP bude obsahovat i popisová pole, která jsou předem nadefinovaná 

v technologii Geplan.  

 

Obr. č. 9: Ukázka popisových polí v GP 

 

4.5  Tvorba budoucího stavu 

 Jelikož byla při zakládání zakázky vybrána kombinovaná linka (MN a BS), BS se 

negeneruje. Pouze tento výkres se zvolí jako aktivní a znovu se nakreslí linie VB. Zde 

bude ve vrstvě 13, kreslícím klíčem 34. Linie musí být v případě DKM uzavřená, aby se 

mohlo přejít k dalšímu kroku, tzn. že na rozdíl od tvorby MN (resp. GP) se kreslí linie VB 

i po hranicích parcel.  V případě, že v daném území je analogová mapa, kde hranice parcel, 

totožná s hranicí VB, není číselně určena, se nekreslí. 
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4.6  Tvorba změnových vět 

Termín "změnové věty” (dále jen ZV) je zde používán pro soubor obsahující rozdíl 

mezi mapou PS a BS katastrální mapy, tedy pouze změny v SGI. Termín "změnové věty 

VFK” je používán pro soubor odevzdávaný na katastrálním pracovišti, který obsahuje jak 

změny v SGI, tak i SPI. Ve výkrese se PS zobrazí jako šedý a BS jako červený.   

 Při zahájení tvorby ZV se spustilo okno Modulu pro kontrolu. Pokud výkres 

neobsahuje žádnou chybu vytvoří se ZV a proces se ukončí. 

 V případě, že výkres obsahuje chybu, manažer chyb je vypíše a lze je v aktuální 

záložce postupně nechat vypsat, zobrazit a následně opravit. 

 

       

      
Obr. č. 10: Ukázka chybových hlášení při tvorbě ZV 
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4.7  Export do VFK 

 

Výměnný formát katastrální VFK 

 

 Jedná se o textový soubor s kódováním češtiny dle ČSN ISO 8859-2 (ISO Latin2) - 

přípona vfk, případně o soubor ve formátu XML verze 1.0 s kódováním češtiny dle 

WIN1250 – přípona xml. [11] 

 

 Výměnný formát je určen ke vzájemnému předávání dat mezi systémem ISKN a 

jinými systémy zpracování dat.  

 

 Struktura VFK: 

 hlavička 

 datové bloky 

 koncový znak 

 

Posledním krokem ke zdárnému dokončení tvorby GP v digitální podobě je export 

do výměnného formátu *.vfk. K tomuto opět poslouží nabídka v programu WinKokeš.- 

Export do VFK. Následně je nutno vyplnit tabulku změněné parcely – tzn. všech dotčených 

parcel věcným břemenem. A lze spustit kontrolu. Pokud se v předchozích krocích 

postupovalo správně, kontrola nenajde žádné chyby a zobrazí se okno se seznamem 

souřadnic pro změnové věty. 

 

Následně se zobrazí nabídka o uložení nově vytvořeného výměnného formátu 

VFK, kde se vyplní zpracovatel a cesta, kam se *.vfk má uložit.  Nově vytvořené *.vfk je 

nutno zaslat na příslušné katastrální pracoviště.   

 

 



RENÁTA KOMOROUSOVÁ :  GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VYZNAČENÍ VB KABELOVÉHO VEDENÍ NN V KÚ HRDLÍV 

 

2010                                                                                                                     26 

     
    Obr. č. 11: Ukázka počátku  práce exportu do VFK 

 

 
Obr. č. 12: Ukázka uložení ZV do výměnného formátu VFK 
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4.8 Tvorba zápisníku a protokolu o výpočtech 

 

 Zápisník a protokol o výpočtech musí obsahovat několik náležitostí a to: 

 

 hlavička (katastrální území, číslo GP, mapový list), 

 stručný a jednoznačný popis vymezující celou tvorbu VB, 

 uložení původní kompletní dokumentace, ze které GP na VB vychází (zpracovatel, 

číslo zakázky, datum vyhotovení, datum ověření), 

 seznam souřadnic převzatých bodů (S-JTSK) 

 seznam souřadnic nově určených bodů (S-JTSK) 

 seznam souřadnic kabelového vedení (S-JTSK) 

 veškeré výpočty použité při vlastní tvorbě GP (uloženy v textovém editoru 

systému WinKokeš). 

 

 

4.9  Tisk a kompletace GP 

 

 Kompletně vyhotovený ZPMZ se skládá z: 

 žádost o potvrzení GP 

 geometrický plán 

 měřický náčrt 

 zápisník a protokol o výpočtech 

 

Žádost o potvrzení GP se tiskne ve A4 s umístěním kolku (viz Příloha 3) a jedná se 

o průvodní list celého ZPMZ. Je třeba vyplnit KÚ, číslo GP, jméno, adresu a telefonní 

spojení na ověřovatele, počet kopií GP. 

 

MN se tiskne pouze v jedné kopii a to v měřítku, které zajišťuje dostatečnou 

čitelnost (viz Příloha 1a, Příloha 2a).  

 

GP se tiskne v počtu kopií vyžádaných zadavatelem, ve stejném měřítku jako MN 

(viz Příloha 1b, Příloha 2b). 
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Zápisník a protokol o výpočtech se vytváří v textovém editoru, a tudíž se tiskne na 

běžný formát A4 v jedné kopii (viz Příloha 1c, Příloha 2c). 

 

Výše uvedené dokumenty budou vloženy do ZPMZ desek, které se tisknou na 

přeložený formát A3 (viz Příloha 1).  
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5 Porovnání zpracování GP na zřízení VB dle vyhlášky   

26/2007 Sb. ve znění vyhlášky 164/2009 Sb. 
 

 V tomto odstavci je rozepsáno porovnání změn tvorby GP před a po novelizaci 

vyhlášky 26/2007 Sb. pouze u GP na VB. Po novelizaci vyhláška získala podstatné změny. 

Většina se jich však VB netýká. 

 

 Před novelizací vyhlášky se novým bodům hranice VB vždy přiřazoval kód kvality 

3 a pracovník katastrálního pracoviště si kódy kvality upravil sám podle potřeby. 

 

 Po novelizaci si tyto kódy stanovuje zpracovatel sám, což se týká v tomto případě 

průsečíků hranic VB s hranicemi pozemku a bodů VB, které se vyrovnávají na hranici 

parcel. Kód kvality těchto bodů je vždy shodný s nejhorším kódem kvality bodů hranic, od 

kterých se určují. 

 

 Po novelizaci vyhlášky se u nově zřizovaných bodů evidují dvoje souřadnice – 

souřadnice polohy a souřadnice obrazu. Dvojí souřadnice byly zavedeny pro případ, kdy 

je potřeba zobrazit změnu do mapy a zobrazením pouze měřených souřadnic by došlo 

k hrubému narušení logických vztahů. V tomto případě se novým bodům přiřadí, postupem 

určeným vyhláškou, souřadnice obrazu odlišné od souřadnic polohy. Tento případ se týká 

hlavně map vedených ve formátu KMD (katastrální mapa digitalizovaná). V tomto případě 

byly měřené souřadnice nově určených bodů totožné se souřadnicemi obrazu DKM. 

 

 V seznamu souřadnic, uváděném v zápisníku a protokolu o výpočtech, se vyplňují 

oba sloupce -  seznam souřadnic polohy a seznam souřadnic obrazu. Pokud má bod kód 

kvality 3 nebo 4, zobrazím kód ve sloupci seznam souřadnic polohy, pokud má bod kód 

kvality 5 až 8, zobrazí se kód pouze ve sloupci seznam souřadnic obrazu.  
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Číslo bodu Souřadnice obrazu Souřadnice polohy Poznámka 

  
Y X Kód 

kvality Y X Kód 
kvality 

  

04003230001 765756.51 1027670.32   765756.51 1027670.32 3  
04003230002 765756.89 1027670.67   765756.89 1027670.67 3  
04003230003 765756.06 1027671.60   765756.06 1027671.60 3  
04003230004 765755.67 1027671.25  8 765755.67 1027671.25   
04003230005 765755.29 1027670.92  8 765755.29 1027670.92   
04003230006 765755.24 1027670.10  8 765755.24 1027670.10   
04003230007 765753.82 1027672.46   765753.82 1027672.46 3  
04003230008 765753.38 1027672.06   765753.38 1027672.06 3  
04003230009 765744.70 1027683.37   765744.70 1027683.37 3  
04003230010 765744.22 1027683.01   765744.22 1027683.01 3  
04003230011 765740.07 1027690.10   765740.07 1027690.10 3  
04003230012 765739.55 1027689.78   765739.55 1027689.78 3  
04003230013 765737.63 1027693.24  8 765737.63 1027693.24   
04003230014 765737.79 1027694.22  8 765737.79 1027694.22   
04003230015 765738.41 1027694.32   765738.41 1027694.32 3  

 
Obr. č. 13: Ukázka seznamu souřadnic nových bodů S-JTSK ze zápisníku 

 

Formulář seznamu souřadnic umisťovaným v GP obsahuje také 2 sloupce:  

 

1. sloupec – souřadnice pro zápis do KN 

2. sloupec – souřadnice určené měřením 

 

Tento druhý sloupec se vyplňuje pouze v případě, že je souřadnice obrazu odlišná 

od souřadnice polohy. Tento případ zde nenastal, proto sloupec souřadnic určené měřením 

se ani nevyplnil ani nezobrazil. 

 

 
Obr. č. 14: Ukázka seznamu souřadnic pro zápis do KN v GP 
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6 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu na zřízení 

věcného břemene kabelového vedení nízkého napětí v obci Hrdlív dle vyhlášky        

26/2007 Sb.. 

 

Tento GP byl vyhotoven jako podklad pro vyhotovení a zápis smluv o zřízení VB. 

Tyto smlouvy vymezují práva a povinnosti mezi stranou povinnou a oprávněnou. Jedná se 

o VB umisťování a provozování elektrorozvodného zařízení k dotčené nemovitosti, 

spočívající v právu umístění provozování a údržby distribuční soustavy NN.  

 

V současné době tento vyhotovený GP je již uložen na KP Slaný.  

 

GP vyhotovený dle znění nové vyhlášky 26/2007 Sb. byl vyhotoven pouze pro 

účely srovnání s dřívějším GP.  

 

Při vyhodnocování i zpracování jsem postupovala zcela samostatně a postupovala 

jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.  
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