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Anotace 

 

 Ve své bakalářské prácí jsem se zabýval vyhotovením geometrického plánu pro 

vymezení rozsahu věcného břemena v katastrálním území Vendryně. V první částí jsou 

teoretické základy a souvislostí potřebné pro vyhotovení geometrického plánu. Druhá část 

popisuje obsah záznamu podrobného měření změn. Ve třetí části jsou přípravné práce, 

vlastní měření a vyhotovení geometrického plánu. Dalšími částmi je ověření a potvrzení 

geometrického plánu katastrálním úřadem. 

Klíčová slova: geometrický plán, věcné břemeno, katastrální území, záznam podrobného 

měření změn.  

 

Summary  

 
 

In my bachelor thesis, I dealt with the processing survey sketch for the 

determination of the extent onus in cadastral district Vendryně. In the first part of the 

theoretical background and context necessary for the preparation of geometrick plan. The 

second part decribe contains detailed measuring changes . In the third part of the 

preparatory work, the measurement and the original plat map. Others parts of the 

verification and validation of a geometric plan cadastral office.  

 

Keywords: geometric plan, easement, cadastral district and record detailed measurements 

of changes. 
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Seznam použitých zkratek: 

 

 BPEJ   bonitová půdní ekologická jednotka 

ČSN   Česká státní norma 

 DKM   digitální katastrální mapa 

GP   geometrický plán 

 k.ú.   katastrální území 

 KM   katastrální mapa 

 KMD   katastrální mapa digitalizovaná 

m.n.m.   metry nad mořem 

p.č.   parcelní číslo 

PBP   podrobné bodové pole 

SGI   soubor geodetických informací 

 S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPI   soubor popisných informací 

 VB   věcné břemeno 

VFK   výměnný formát katastrální 

ZPMZ   záznam podrobného měření změn 
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1 Úvod 

 

 Úkolem této bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vymezení 

rozsahu věcného břemene v k.ú. Vendryně dle vyhlášky č 26/2007 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů ze dne 5. února 2007 a ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb. 

 Samotnému vyhotovení geometrického plánu předcházelo zjištění dosavadního 

stavu, zaměření v terénu a vyhodnocení naměřených údajů v kanceláři. 

 Při vyhotovení geometrického plánu tvoří převážnou část kancelářské práce, které 

jsou zpracované na počítači. 

Vypracovaný GP pro vymezení rozsahu věcného břemene byl zkontrolován a 

ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a předán k posouzení správnosti 

údajů na katastrální pracoviště Třinec k potvrzení. 

Veškeré měřické přístroje a pomůcky, byly zapůjčeny od firmy pana Ing. Vladimíra 

Mitrengy u kterého bylo celé měření prováděno a zpracováno.   



Aleš Hota : geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene v k.ú. Vendryně 

2011      2 

 

2 Geometrický plán 

 

 Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných 

listin ke změnám a spolu se záznamem podrobného měření změn slouží jako podklad pro 

provedení změny v souboru geodetických informací a v souboru popisných informací. [1] 

 

 

2.1 Účely Geometrického plánu  

 

GP se vyhotovuje pro tyto účely: 

 

- změnu hranice  k  ú. a hranice územní správní jednotky 

 

- rozdělení pozemku, 

 

- změnu hranice pozemku, 

 

- vyznačení budovy a vodního díla nebo při změny jejich obvodu,  

 

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

nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu,  

 

- 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 

 

- vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.  [1] 
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2.2  Historie Geometrického plánu 

 

 Historický vývoj geometrického plánu je úzce spojen s historií katastrálního 

mapování. 

Patent, který vydal císař Josefem II. dne 20. dubna 1785, se stal podkladem pro první 

katastrální mapování (Josefský katastr).  

Ten rozdělil celou katastrální historii na dvě období: 

 

- období ve kterém se neprovádělo měření, katastrální údaje se sdělovaly ústně, 

datuje se od roku 1022 do 1789  kdy byl vyhlášen Josefovský katastr, 

 

- období s měřením, které se datuje od roku 1789 do dnešních dnů. 

 

 

Dalším významným milníkem bylo vydání patentu císaře Františka I. z 23. prosince 

1817 o pozemkové dani. K tomuto datu jsou vázaný počátky stabilního katastru, velmi 

významný nástroj, jehož záznamy jsou v různém zpracování používány i dnes. Jediná věc 

která se v době vzniku stabilního katastru zapomněla, byla potřeba jeho pravidelné 

aktualizace. Která byla nutná o to více, když po roce 1848 byl zrušen patent z 26. roku 

1791, který znemožňoval dělení selského majetku. Do té doby práva k pozemkům 

přecházela pokaždé na prvorozeného syna, a od jeho zrušení mohl i prostý sedlák 

rozdělovat své pozemky mezi všechny své potomky. Velký vliv na dělení pozemků měl v 

druhé polovině 19. století mohutný rozvoj budování silniční a železniční sítě, který si 

vyžádal rozmach průmyslu. Ačkoli byl stabilní katastr v roce 1869 reambulován, změny se 

do něj dostaly jen minimálně. 

 

To vedlo ke vzniku podstatného nástroje, kterým byl geometrický plán, poprvé 

zakotvený v zákonech č. 82 a č. 83 říšského zákoníku roku 1883. Zvýšené nároky na obsah 

a náležitosti geometrického plánu byly stanoveny v nařízení č.86/1883 říšského zákoníku 

vydané 1. června 1883. 

 

Už v té době geometrický plán obsahoval, údaje potřebné pro provedení změny v 

mapových operátech, ale i schopnost zpětného vytyčení zaměřeného stavu na zemský 

povrch. Ve své více jak stoleté historii geometrický plán prodělal značnou řady změn. 

Právní a technické předpisy které upravovali evidování nemovitostí byli zákony 

č.177/1927 Sb. o pozemkovém katastru, č.22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí a dosud 

platný zákon č.344/1992 Sb.. Zároveň byly pomocí dalších předpisů definovány 

požadavky na přesnost, obsahové a formální parametry GP s hlediskem na technické 

možnosti a vývoj technologií měřických postupů a zpracování GP. Celá řada skutečností 
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vedly až k dnešní podobě geometrického plánu, který je stále významným a dalo by se říci 

nezbytným nástrojem sloužícím pro obnovu katastrálního operátu. [3] 

 

2.3  Podklady pro vyhotovení geometrického plánu 

 

- Závazným podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 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 používají jako podklady k vyjádření právních vztahů k 

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

vyšší grafickou přesnost než platná katastrální mapa.  

 

- Dalším podkladem může být zejména: 

  -  záznamy podrobného měření změn, 

- údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích 

bodech a bodech podrobného polohového bodového pole, 

- údaje o BPEJ ve formě počítačového souboru nebo jako kopie grafického 

podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ v územích, kde jsou v 

katastru obsaženy. [1] 

 

 

 

2.4 Obsah a náležitostí geometrického plánu 

  

Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel před změnou a po změně. 

Geometrický plán je tvořen těmito náležitostmi: 

a) popisové pole, 

b) grafické znázornění, 

c) výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, 

d) seznam souřadnic, 

e) výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám 

nového stavu. 
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V GP se poznamená případný návrh na opravu geometrického a polohového určení 

pozemku nebo na změnu výměry. [1] 

 

2.4.1 Popisové pole  

 

 

Obrázek č.1 –  Vzor popisového pole geometrického plánu 

 

 Popisové pole geometrického plánu se umisťuje vždy do dolní části základního 

formátu případně do pravého spodního rohu geometrického plánu většího rozměru. 

 

Do popisového pole se uvádí: 

a) účel geometrického plánu, 

b) číslo geometrického plánu složené z čísla záznamu podrobného měření změn, čísla 

podle evidence zakázek vyhotovitele geometrického plánu a celého letopočtu, 

c) u vyhotovitele geometrického plánu jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické 

osoby, nebo obchodní jméno a adresa sídla 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 každého bodů v 

poznámce seznamu souřadnic, 

f) údaj o ověření a potvrzení geometrického plánu. 

V katastrálních územích s digitální nebo digitalizovanou mapou v S-JTSK se místo čísla 

mapového listu uvádí zkratka DKM nebo KMD. [1] 
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2.4.2 Grafické znázornění 

 

  Grafické znázornění nového a dosavadního stavu nemovitostí vychází ze stavu KM, 

vyhotovuje se černou barvou ve vhodném měřítku, které zaručuje zřetelnost kresby a 

čitelnost popisu, vždy se použivají platné mapové značky. Velikost grafického znázornění 

se určuje tak, aby byla dostatečně zřejmá spojení změny s jejím okolím. Kontrolní body, 

které jsou od změny velmi vzdálené, mohou být zakresleny schématickym způsobem 

vylučujícím pochybnost o jejich identitě. 

  V případě, kdy rozsah právních vztahů k nemovitostem je vyjádřen na jiných 

mapových podkladech než na KM, doplní se grafické znázornění kresbou polohopisu 

  Neplatná situace hranic pozemků nebo vnitřní kresby se zruší dvěma krátkými 

tenkými plnými čárami, zakreslenými kolmo k rušené čáře, současně rušená parcelní čísla 

a mapové značky se podélně škrtnou tenkou plnou čárou. Zanikající slučka se anuluje 

dvěma krátkými tenkými plnými čárami. Slučky které zanikají na vnitřní kresbě se 

neškrtají.  

  Díly parcel se označují písmeny malé abecedy, případně číselnými indexy. Pokud 

se slučují do nové parcely celá dosavadní parcela, neoznačují se písmeny malé abecedy. 

  Graficky se vyznačí délky mezi lomovými body hranic nově vyznačovaných 

nemovitostí a čísla bodů v seznamu souřadnic. Pokud nelze délku mezi lomovými body 

změřit, uvadí se v kulaté závorce délka která se vypočte ze souřadnic. Číslo bodu se uvede 

ve formátu které se použivá u seznamu souřadnic. 

  Celé grafické zobrazení se orientuje na sever. Pokud je zvolená jiná orientace, 

zobrazuje se sever v geometrickém plánu šipkou o délce 20 mm a před ní  se uvede 

písmeno S. 

  U grafického znázornění GP pro vymezení rozsahu věcného břemene stejného 

druhu k částem více pozemků se označuje rozsah VB obvodem celé skupiny věcných 

břemen k částem pozemků a v prostorách s digitální mapou nebo digitalizovanou mapou 

v S-JTSK se uvádějí průsečíky obvodu skupiny s hranicemi parcel. V grafickém 

znázornění GP pro vymezení rozsahu více věcných břemen k částem jednoho pozemku se 

věcná břemena od sebe rozlišují písmeny velké abecedy, přitom se nesmí v žádném 

případě ani zčásti překrývat.  [1] 

 

 



Aleš Hota : geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene v k.ú. Vendryně 

2011      7 

 

 

2.4.3 Výkaz dosavadního a nového stavu 

 

 

 

Obrázek č.2 – Vzor výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN 

 

  Výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN obsahuje údaje které jsou  stanovené 

tiskopisem Úřadu. 

  V dosavadním stavu se uvádějí příslušné údaje podle KN. Údaje o druhu a způsobu 

využití pozemku, typu stavby a způsobu využití stavby se uvádějí v novém stavu podle 

reality naměřené v terénu. 

  Ve srovnání se stavem evidence právních vztahů se ke všem nově oddělovaným 

parcelám přiřadí údaje o parcelních číslech, číslech listů vlastnictví, výměrách a označení 

dílů parcel podle evidence právních vztahů, které jsou podkladem při sepsání listin. Pokud 

se slučuje do nové parcely celá dosavadní parcela, uvede se do sloupce ( Označení dílu 

slovo „celá“). Jestliže se z jedné parcely o více dílech, které se v novém stavu slučují do 

jedné parcely, uvadí se ve výkazu dosavadního a nového stavu pouze součet jejich výměr 

  U parcel ketré jsou vedeny ve zjednodušené evidenci se uvede společně pro celý 

sloupec nebo, je-li potřeba jednotlivě u parcelního čísla původ těchto parcel, popřípadě 

název původního katastrálního území. [1] 

 

 

2.4.4 Seznam Souřadnic 

  V seznamu souřadnic jsou obsaženy souřadnice bodů nový vzniklých hranic a 

souřadnice kontrolních bodů. U seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a také jejich 

souřadnice v pořadí Y, X a kód kvality. U nových bodů změny postačuje uvést jen vlastní 

čísla, u bodů určených v předešlých záznamech podrobného měření změn se musí uvádět 

čísla úplná nebo čísla zkrácená, obsahující na prvním místě číslo náležitého ZPMZ 



Aleš Hota : geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene v k.ú. Vendryně 

2011      8 

 

oddělené pomlčkou od vlastního čísla bodu (u obou čísel se nepíšou počáteční nuly). 

Pokud nejsou souřadnice určeny v systému S-JTSK, uvádějí se v místním systému. Druh 

systému se uvádí u nadpisu seznamu souřadnic. V případě přizpůsobení změny mapě, 

jehož výsledkem bude evidence souřadnic obrazu bodu napojení které jsou odlišné od 

souřadnic polohy, se pod seznam souřadnic uvadí upozornění podle vyhlášky č. 26/2007 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. U bodů se souřadnicemi s kódem kvality horším než 3 

se ve sloupci Souřadnice určené měřením píšou také souřadnice polohy, jsou-li odlišné od 

souřadnic obrazu. 

   Seznam se umisťuje do vhodného volného místo GP v blízkosti grafického 

znázornění nebo může tvořit samostatnou část geometrického plánu. Při potřebě se může 

doplnit dalším sloupcem se stručnou poznámkou. [1] 

 

2.4.5 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 

 

  Ve výkazech o údajech BPEJ k parcelám nového stavu jsou obsaženy parcelní čísla 

zemědělského pozemku v novém stavu podle katastru, případně podle zjednodušené 

evidence, kód BPEJ a výměru dílu parcely příslušejícího kódu. Pokud je díl parcely 

katastru nebo parcely zjednodušené evidence v novém stavu porovnání se stavem evidence 

právních vztahů v GP dělen hranicí BPEJ, musí se také uvádět výměra, která v takovém 

dílu odpovídá příslušnému kódu BPEJ. 

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

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

podkladů uložených v k. ú. můžou se údaje o BPEJ parcelám nového stavu přiřadit. [1] 

 

 

Obrázek č.3 – Vzor výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu 
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3 ZPMZ 

  

 ZPMZ slouží jako podklad pro vyhotovení GP a má obsahovat tyto náležitosti: 

  - popisové pole, 

  - náčrt, 

  - zápisník, 

  - protokol o výpočtech, 

  - záznam výsledku výpočtu výměr parcel, 

  - návrh na zobrazení změny, 

- údaje o seznámení vlastníku s označením a s průběhem nových případně 

změněných hranic, 

  tyto údaje se zpravidla umísti pod popisové pole.  

 

 Celé číslo podrobného bodu obsahuje dvanáct cifer, kde první trojčíslí je pořadové 

číslo katastrálního území v rámci okresu, čtvrté číslo je tvořeno číslem uvnitř okresu buď 

nulová, nebo může označovat příslušnost ZPMZ do k. ú. sousedního okresu a poté má 

hodnotu určenou v rozmezí 1 až 8. Páté až osmé číslo je číslo tvořené ZPMZ. Koncové 

čtyřčíslí je vlastní číslo bodu uvnitř ZPMZ změn v rozsahu 0001 až 3999. 

  

 Číslo pomocného měřického bodů se čísluje stejně, pouze poslední čtyřčíslí se mění 

a je číslovaná od 4001 včetně. [1] 

 

 

3.1 Popisové pole 

 

 Náležitosti popisového pole jsou vymezeny tiskopisem Úřadu. Název ZPMZ 

v tiskopisu nebo při vyhotovení v počítači se upraví na název podle vyhlášky, jedná-li se o 

neměřický záznam.  

 Pod popisové polem se uvede: 

- text: (S průběhem a trvalým označením nových navrhovaných nebo změněných hranic 

byl v terénu seznámen:). Za text se uvádí jména a příjmení osob, kterě byli seznámeni 
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s průběhem a označením hranic pozemků, místem a datumem seznámení s průběhem 

označením hranic pozemků. 

- seznam příloh, 

 

- eventuálně upozornění na návrh opravy geometrického a polohového určení pozemku 

nebo změny výměry. 

  Záznamy podrobného měření změn se číslují v rámci k. ú. v jedné číselné řadě 

v rozsahu 0001 až 9999.  [1]  

 

 

Obrázek č.4 – Vzor popisového pole ZPMZ 

 

 

3.2 Náčrt 

 

  Náčrt obsahuje zobrazení bodů geometrického základu, identických bodů, měřické 

sítě, rámu s označením listů katastrální mapy, dosavadního a nového stavu polohopisu, 

způsob označení lomových bodů hranic, dále čísla bodů, parcelní čísla, označení dílů a 

mapové značky druhů pozemků, značky budov, ohrazení a oplocení a oměrné a jiné 

kontrolní míry, popřípadě další údaje které souvisí s obsahem katastru. Pokud se oměrné a 

jiné kontrolní míry uvedou v zápisníku, je možné symbolizovat míru v náčrtu zakreslením 

krátké čárky uprostřed a podél příslušné délky. Pokud nelze oměrnou míru změřit ani 

nepřímym způsobem, poznamená se u dotčeného úseku hranice místo měřického údaje 

písmenná zkratka „n.m.“. U zaměřování budov, které mají pro zaměření změny význam, je 
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vhodné uvést jejich popisné nebo evidenční číslo, typ a způsob využití, pokud jsou tyto 

údaje známe. 

  Náčrt obsahuje také zobrazení dosavadního i nového stavu parcel zjednodušené 

evidence, které jsou poznamenáne změnou. 

  Náčrt má formální náležitosti grafického znázornění geometrického plánu. Vytváří 

se v takovém měřítku, aby všechny údaje byly čitelné i při jeho případné reprodukci. Není-

li možné v použitém měřítku některou část změny znázornit, vykreslí se na okraji náčrtu 

detail ve větším měřítku s vyznačením vzájemné souvislosti písmenem velké abecedy. 

U budov poznamenáne změnou se uvádí číslo popisné nebo evidenční, pokud je takové 

číslo přiděleno, tak, že se umístí podél té strany budovy, kde je umístěn vchod. 

 Náčrt má formát A4. V případě většího formátu se skládá do uvedeného formátu 

tak, aby na vrchní straně byl údaj o jeho příslušnosti k ZPMZ nebo, má-li náčrt více 

samostatných částí než 3, uvede se na první z nich jednoduchý přehled jejich kladu.  [1] 

 

3.3 Zápisník 

 

 Zápisník má obsahovat tyto náležitosti: 

- čísla bodů geometrického základu měření, kontrolních, identických a nových bodů 

a  měřené hodnoty určující jejich polohu, 

- změřené údaje pro ověření polohy bodů geometrického základu a identických 

bodů, 

- další měřené kontrolní údaje, popřípadě doplňující popis bodů. 

 Zápisník, který obsahuje měřené údaje může být v případě použití technologie 

nahrazen výstupem výpočetního protokolu ze zpracovatelského programu. [1] 

 

3.4 Protokol o výpočtech 

 

 Protokol o výpočtech podle povahy změny má obsahovat tyto náležitosti:  

 - seznam souřadnic bodů geometrického základu měření a bodů polohopisu 

katastrální mapy které byly použité pro výpočet souřadnic nových podrobných bodů 

a výměr, 
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- údaje o použitých metodách výpočtu souřadnic, porovnání dosažených výsledků i 

mezivýsledků s mezními hodnotami, 

- vytyčovací prvky případně seznam souřadnic bodů, vypočtených transformací 

z vytyčovacích prvků, s jejich kódem kvality, 

- výpočty spojené s napojením a přiřazením změny, 

- výpočet číselně určených výměr, 

- seznam souřadnic nově určených bodů, 

- datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výpočty prováděla. 

 

Seznam souřadnic nově určených bodů má obsahovat tyto náležitosti:  

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) případnou poznámku. 

 U pomocných bodů a dalších v terénu zaměřených bodů, které nebudou uvedeny v 

novém stavu podrobnými body polohopisu katastrální mapy, se neuvádí jejich souřadnice 

obrazu a kód kvality.  [1] 

 

 

3.5 Záznam výpočtu výměr a parcel 

 

 

 Záznam výsledků výpočtu výměr parcel má obsahovat tyto náležitosti:  

 - číslo geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření změn, pokud se 

nezhotovuje geometrický plán, a označení daného listu katastrální mapy, 

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

způsobu výpočtu, 

 - podle potřeby výpočet dílů parcel zjednodušené evidence s uvedením druhu 

předešlé pozemkové evidence, 

 - případný rozdíl při výpočtech jednotlivých výpočetních skupin s uvedením jeho 

velikosti a příčiny, 

 - datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která výměry vypočítala.   [1] 
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4 Přípravné práce a vlastní měření 

 

4.1 Popis lokality 

 

Obec Vendryně leží v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem. Katastrální území 

Vendryně je rozložena na obou stranách řeky Olše. Centrum obce se nachází v nadmořské 

výšce kolem 350 m.n.m., část obce zasahuje i do Těšínských Beskyd kde dosahuje 

nadmořské výšky 880 m.n.m.. Rozloha obce činí 20,95    , ke dni 1.1.2011 má obec 

4230 obyvatel. [2] 

 

Změnou dotčené pozemky p.č. 1204/2 a 1199 se nachází v zastavěné oblasti. 

Pozemky se nachází v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR 

vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec. 

 

 

 

Obrázek č.5 – Znázornění pozemku ve výřezu katastrálni mapy 

 

 

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=KUDP&PRARESKOD=832
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4.2 Vyžádání podkladů na katastrálním pracovišti 

 

 Potřebné údaje byly získány z Katastrálního Úřadu pro Moravskoslezský kraj, na 

katastrálním pracovišti Třinec. Kde bylo zažádáno o poskytnutí informací z katastru 

nemovitostí pro vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene. 

Přidělená žádost má obsahovat přidělené číslo ZPMZ a výřez Katastrální mapy ve 

výměnném formátu. 

 

Od Katastrálního úřadu byly obdrženy tyto informace: 

 Číslo ZPMZ:  2384 

 Výměnný formát katastrální mapy 

 

 

4.3 Použité přístroje a softwarové vybavení 

 

 Zaměření geometrického plánu pro vymezení věcného břemene bylo použito totální 

stanice Topcon GTS 212. Oměrné míry byly zaměřeny pásmem. Celé měření bylo 

zpracováno v programu GEUS verze 15.5. 
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4.3.1 Použitý přístroj 

 

Měření bylo prováděno totální stanicí Topcon GTS 212. Tato totální stanice má 

snadné ovládání, rozvržená klávesnice a displej jsou tak aby zaručovaly snadnou obsluhu. 

 

Technické parametry: 

 

Dosah dálkoměru na jeden hranol 1400m 

Přesnost při měření vzdálenosti 2mm +2ppm 

Přesnost při měření úhlu 6 " (1.8mgon) 

Displej 4 řádky 

Interní paměť 2400 bodů 

Tabulka č.1 – Technické parametry totální stanice TOPCON GTS 212 

 

 

 

Obrázek č.6 – Totální stanice TOPCON GTS 212 
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4.3.2 Použitý software GEUS verze 15.5 

 

Výpočetní část v programu GEUS verze 15.5 umožňuje: 

 

Program obsahuje všechny základní výpočty potřebné pro zpracování 

geometrických plánů a výpočty základních typů polygonových pořadů. 

Umožňuje také digitalizaci pomocí většiny existujících digitizérů včetně X-Planu. 

Všechny výpočty jsou dokumentovány výpočetním protokolem s možností kontroly 

mezními odchylkami buď dle dřívějších metodických návodů pro tvorbu ZMVM nebo dle 

vyhlášky č. 26/2007 Sb..  

Výpočetní protokol lze v průběhu výpočtu editovat. Veškeré body které byly 

dotčené výpočtem se ihned zaznamenávají také do grafické části programu, do které je 

možno se přepnout v libovolném místě programu. 

 

Grafická část v programu GEUS verze 15.5 umožňuje: 

 

 GEUS je jednodušší zeměměřický CAD systémem. Mezi jeho největší výhody patří 

přímá specializace na oblast tvorby map od úplného základu. Do těchto vlastností patří 

bezproblémová změna měřítka mapy bez jakékoliv ztráty informací a vzhledu, vyspělá 

spolupráce se seznamy souřadnic apod. 

 Lze vytvářet výkresy na úrovni účelových map bez omezení počtu objektů. 

Velikost výkresu je pouze omezena velikosti dostupné pamětí a výkonností používaného 

počítače při zpracovávání. 

 Tento program obsahuje téměř všechny značky dle mapového klíče původní ČSN a 

také všechny značky pro tvorbu katastrální mapy. V programu lze vytvářet bloky kresby, 

které se chovají jako značka a pomocí toho vytvářet vlastní značky. Kresbu lze rozdělit do 

63 vrstev.  

 Veškeré vlastnosti prvků jako je vrstva, barva a typ čáry, značka a způsob 

umisťování značky lze měnit pomocí jednoho tlačítka. Tyto styly kresby jsou pod plnou 

kontrolou uživatele. To vše umožňuje snadnou standardizaci struktury kresby v rámci 

firmy a hlavně pro vytváření map ve formátu VFK. 

 Program podporuje také vytváření mapových listů S-JTSK.  
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 Import kresby je umožněn z formátu DXF. import umožňuje přenos linií, textů. 

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

Lze tedy importovat i DKM z formátu VFK nebo DXF. [4] 

 

4.4 Průběh zaměření změny v terénu 

 

Celý průběh zaměření změn v terénu se dá rozdělit na dvě části. První je 

rekognoskace terénu a druhou je samotné měření. 

 

4.4.1 Rekognoskace terénu 

Při rekognoskací terénu pomocí které jsem si zvolil body geometrického základu 

pro připojení a určil přechodné stanovisko 4001. Polohu stanoviska jsem si zvolil tak, aby 

byly viditelné všechny potřebné body pro zaměření včetně orientací. Při určování bodů 

které jsou hraniční pro vymezení věcného břemene byli přivoláni vlastníci pozemků aby 

nedocházelo k pochybnostem o velikosti určovaného věcného břemen pro právo chůze a 

jízdy. Vlastníci se dohodli na bodech pro určení hranice vymezení rozsahu věcného 

břemene. 

 

Obrázek č.7 – Výřez katastrální mapy včetně ortofotomapy dané lokality 
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4.4.2 Vlastní měření  

 

Po rekognoskací terénu, následovalo příprava měření. Na stanovisku číslo 4001 

které bylo stabilizováno kolíkem, byla provedena centrace a horizontace totální stanice. Do 

totální stanice byly nastaveny potřebné údaje pro výpočet fyzikálních oprav. V totální 

stanici byla nestavena zakázka a číslo stanoviska. Poté bylo provedeno připojené měření na 

body geometrického základu č. 1080 0046 0001, 1080 0043 0073 a 1080 0043 0071. Které 

byly vybrány při rekognoskaci terénu. Po zaměření orientací se provedlo zaměření 

hraničních bodu věcného břemene, které byly stanoveny samotnými majiteli pozemku. 

 

Po ukončení měření pomocí totální stanice, bylo provedeno zaměření kontrolních 

oměrných, mezi všemi podrobnými body. Měření kontrolních oměrných vzdálenosti jsem 

provedl pomocí komparovaného pásma a změřené vzdálenosti zapsal do předem 

připraveného polního náčrtu. 

 

 

 
Tabulka č.2 – Zápisník měřených dat 
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5 Kancelářské práce při zpracování GP 

 

 Největší část práce při zpracování GP tvoří kancelářské práce. Které určují 

výslednou podobu GP a tím i celé zakázky. 

 

Využití programového vybavení: 

 

 Všechny geodetické výpočty, grafické zpracování a vstupní formuláře byly 

vyhotoven pomocí geodetického programu a programových nástrojů firmy GEUS. 

 Pomocí programu GEOMAN bylo provedeno nastavení a výpočet korekcí 

s následným přenosem naměřených dat z totální stanice do počítače. Dále pomocí 

programu GEUS byly provedeny výpočty a grafické práce. V programu GEOMETR se 

vyplnili tabulky a tiskopisy dle předpisů a importovali do programu GEUS. 

 

 Výpočetní a grafické práce při vyhotovení GP: 

 

 Prvním bodem při zpracovaní výpočetních a grafických prací zakázky, bylo načtení 

výměnného formátu *.vfk. Který jsem obdržel z Katastrálního pracoviště v Třinci. Po 

načtení výměnného formátu do programu GEUS verze 15.5, který obsahuje veškeré 

potřebné data včetně výřezu katastrální mapy.  

 Pomocí programu GEOMAN, jsem přenesl veškeré naměřené hodnoty z totální 

stanice do počítače. 

V programu GEUS jsem sestavil seznam souřadnic daných bodů. 

 

Tabulka č 3 –Seznam souřadnic daných bodů 
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Zaměřené změny a kontrolní výpočty bodů hranice, na které změna navazuje jsem 

vypočetl pomocí výpočtu polární metody. 

 

 

Tabulka č 4 –Výpočet pomocí polární metody 

 

 Pomocí průsečíku přímek byl dopočten bod, který leží na hranicí pozemků a tudiž  

nebylo možno v terénu tento bod zaměřit. 

 

 

Tabulka č 5 –Výpočet průsečíku přímek 

 

 

 

 

 

 

 



Aleš Hota : geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene v k.ú. Vendryně 

2011      21 

 

 

 Nově zaměřené body č. 1080 2384 0001 a 1080 2384 0002, neleželi na hranici 

s pozemkem. Proto jsem vypočetl jejich průsečíky. 

 

 Tabulka č 6 – Průsečik  přímek 

 

Dále jsem provedl porovnání naměřených vzdáleností bodů dotčených změnou, 

přímo v terénu pomocí komparovaného pásma a vzdálenosti bodů vypočtených ze 

souřadnic. 

 

 

Tabulka č 7 –Výpočet kontrolních oměrných 
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 Na závěr bylo provedeno ověření identických bodů, při kterém byly měřeny 

vzdálenosti známých bodů v terénu, tyto měřené délky byly porovnány s délkami 

vypočtenými ze souřadnic.  

 

Tabulka č 8 –Ověření identických bodů 

 

 Výpočetní práce jsem zakončil sestavením seznamu souřadnic, ve kterém jsou 

zobrazeny nové body. 

   

 

Tabulka č 9 –Seznam souřadnic nových bodů 

 

Při celé výpočetní práci byl veden a průběžně ukládán protokol s výpočty do 

textového souboru. Který byl odevzdán společně se ZPMZ. 

 

V grafické části programu GEUS byl vytvořen náčrt ZPMZ a grafická část pro 

vytvoření GP. Grafická část obsahuje všechny změny, které mají být provedeny v katastru 

nemovitostí po zapsání GP.  

 

Dále byl použit program GEOMETR, ve kterém byly vyplněny všechny potřebné 

tabulky. Bylo vyplněno popisové pole potřebné pro GP a ZPMZ. Po vyplnění údajů bylo 

vytvořeno pomocí programu výstupní tabulky, které byli následně exportovány do 

programu GEUS a vytištěny. Nakonec bylo v programu GEOMETR, vyplněny údaje pro 

žádost a potvrzení GP katastrálním úřadem.  

 

Všechny tyto vyplněné tabulky a výpočty jsou použity jako přílohy u mé bakalářské 

práce. 
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6 Ověření a potvrzení geometrického plánu  

 

 Takto vyhotovený geometrický plán (příloha č. 1) po ověření úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem může být předán k potvrzení na katastrální pracoviště. 

 

 O potvrzení GP žádá vždy jeho ověřovatel pomocí předepsaného tiskopisu na 

příslušném katastrálním úřadu. Jako přílohou žádosti musí být nejméně tři stejnopisy GP a 

ZPMZ. 

 Potvrzení GP znamená, že katastrální úřad prověřil všechny správnosti a náležitosti 

GP. Katastrální úřad přezkoumává zejména správnosti a úplnost náležitostí GP, úplnost 

příloh, dále také úplnost dokladů a přesnosti výsledku při zeměměřických činnostech a 

další zjevné nedostatky na GP. 

 Údaje, které obsahuje potvrzení GP jsou následující. Číslo řízení, datum, jméno, 

příjmení a podpis zaměstnance, který byl pověřen na potvrzení GP a razítko katastrálního 

úřadu se statním znakem. 
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7 Závěr 

 

  Cílem celé bakalářské práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

věcného břemene v katastrálním území Vendryně. Cíl této práce se podařilo splnit 

geometrický plán byl vyhotoven včetně všech náležitostí a je v souladu s [1] a vyhovuje 

kriteriím přesnosti. Tento ověřeny a potvrzený geometrický plán je možno použít spolu s 

dalšími listinami pro zápis údajů do katastru nemovitostí. 

Po celou dobu zpracovávání tohoto geometrického plánu a teoretického rozboru 

jsem se nesetkal s žádným větším problémem. 
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7.1 Seznam použité literatury 

 

1 vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 26/2007 Sb. (katastrální 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

2 http://www.vendryne.cz 

3 http://krovak.webpark.cz/katastr/historie_gp.pdf 

4 http://www.geus.cz/geuszaklpop.htm 

 

  

http://krovak.webpark.cz/katastr/historie_gp.pdf
http://www.geus.cz/geuszaklpop.htm
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7.2 Seznam příloh 

 

1 Geometrický plán 

2 ZPMZ 
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7.3 Seznam obrázků 
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Obrázek č.6 – Totální stanice TOPCON GTS 212 

Obrázek č.7 – Výřez katastrální mapy včetně ortofotomapy dané lokality 
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