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ANOTÁCIA 

 

 Cieľom tejto diplomovej práce bolo vyhotovenie geometrického plánu pre určenie 

vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Túto diplomovú prácu je moţné rozdeliť na dve 

časti, a to teoretickú časť a praktickú časť. V teoretickej časti som sa zaoberal znalosťami 

o geometrických plánoch a jeho súčastiach, od historického vývoja a tvorby plánu aţ po 

predloţenie a overenie daného plánu. V praktickej časti sa venujem priamo vyhotoveniu 

geometrického plánu pre určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v katastrálnom 

území Čierne. V práci je stručne popísaný problém, kvôli ktorému vôbec zákazka vznikla, 

popis dotknutého územia a samotné vyhotovenie geometrického plánu od vyţiadania 

podkladov aţ po jeho overenie a odovzdanie objednávateľovi. Meranie prebehlo pomocou 

globálneho určovania polohy technológiou GNSS, presnejšie metódou RTK. Výsledok 

tejto diplomovej práce je uvedený v prílohách ako geometrický plán a záznam podrobného 

merania zmien so všetkými náleţitosťami podľa platnej legislatívy. 

 Kľúčové slová: geometrický plán, záznam podrobného merania zmien, kataster 

nehnuteľností, katastrálna mapa, súradnicový systém, GNSS, RTK, SKPOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMMARY 

 
The aim of this thesis was to create a survey sketch for the determination of real 

property rights. This thesis can be divided into two parts, namely the theoretical and 

practical part. In the theoretical part I deal with the knowledge of sketches and its 

components, from the historical development and the development of a plan to submit and 

verify that plan. The practical part is focused directly record the plat for the determination 

of real property rights in the administrative area Čierne. The thesis briefly describes 

problems that can not contract occurred, a description of the area and the very embodiment 

of a survey sketch by seeking the documents to the verification and delivery to the 

customer. This is measured using global positioning technology GNSS RTK accurate 

method. The result of this thesis is listed in the supplements like survey sketch and record 

detailed measurements of changes with all requirements under current legislation. 

Keywords: survey sketch, recording detailed measurements of changes, cadastre of 

real estate, cadastral map, coordinate system, GNSS, RTK, SKPOS 
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1 ÚVOD 
  

 Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo vyhotovenie geometrického plánu pre 

určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Čierne. Obec Čierne sa 

nachádza v Ţilinskom kraji, v okrese Čadca a spadá pod katastrálny odbor okresného úradu 

v Čadci.  

 Z definície geometrického plánu je známe, ţe geometrický plán je technickým 

podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktorý slúţi ako podklad pre 

vklad práv a záznam práv do katastra nehnuteľností. Geometrický plán je grafickým 

znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, 

pričom je vyjadrený stav pred zmenou i po zmene. Vyhotovuje sa na základe geodetických 

činností a po vyhotovení sa musí autorizačne i úradne overiť.  

 Táto práca by sa dala rozdeliť na viacero oddielov, ktoré sú charakterizované 

nadpismi. V prvých častiach sa venujem historickému vývoju geometrických plánov a ich 

legislatívnemu základu, v ďalšej samotným teoretickým poznatkom o geometrických 

plánoch, meračských prácach a referenčných systémoch. V Slovenskej republike platí 

relatívne nový súradnicový systém JTSK03, v ktorom bol tento geometrický plán 

zameraný, preto je JTSK03 vymedzená samostatná kapitola. Keďţe bola práca zameraná 

pomocou technológie GNSS , súčasťou práce je i stručný popis druţicových meraní.   

 V praktickej časti dochádza ku krátkemu popisu záujmového územia, vyţiadania 

podkladov a nevyhnutej rekognoskácie terénu. Taktieţ popisujem dôvod vyhotovenia 

geometrického plánu a jeho samotné zameranie a spracovanie. Výsledkom týchto prác je 

geometrický plán a záznam podrobného merania zmien, ktoré sú uvedené v prílohách. 

 Zameranie geometrického plánu prebehlo v novembri 2014 v súlade s normami 

platnými na území Slovenskej republiky. 
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2 Z HISTÓRIE GEOMETRICKÝCH PLÁNOV 

 

 V roku 1785, konkrétne 25. apríla, vydal múdry a súčasne rezolútny cisár Jozef II. 

patent, ktorý raz a navţdy rozdelil históriu našich katastrov na dve éry: na etapu 

vyjadrovania katastrálnych  údajov iba verbálne s katastrálnymi výnosmi odhadovanými 

iba na základe tzv. vizitácie pozemkov, prípadne s vyuţitím jednoduchých grafických 

znázornení, a na etapu zisťovania, evidovania, aktualizovania a vyuţívania katastrálnych 

údajov podľa exaktných podkladov, teda podľa výsledkov katastrálneho mapovania. Tá 

prvá éra trvala od roku 1022, teda od dôb prvých poţiadavkou na odovzdávanie daní 

knieţaťu Oldřichovi podľa výmery poľností, do vyhlásenia jozefovského katastra, ta druhá 

trvá od roku 1789 aţ doteraz.  

 Druhým zlomovým okamihom, v časti histórie našich katastrov, ktorá podmienila 

neskorší vznik geometrických plánov, bolo vyhlásenie najvyššieho patentu cisára 

Františka I. z 23. decembra 1817, o pozemkovej dani. Po mnohoročným prípravných 

prácach zahájil tento patent tvorbu tzv. stabilného katastra, ktorý je pre svoju úroveň 

právom povaţovaný za dielo, ktorým je moţné sa pýšiť, a to nielen v európskom meradle. 

Koniec koncov podstatná časť mapového fondu stabilného katastra je v účelovej 

modifikácií vyuţívaná dodnes.  

  Neobyčajne dôkladná legislatívna a koncepčná príprava predchádzajúca 

tvorbe nového katastra bola dôvodom vzniku takmer dokonalého diela. Len jediná 

skutočnosť nebola dostatočne podchytená: potreba pravidelnej aktualizácie. V roku 1817 

totiţ nik nemohol tušiť, akú prudkú akceleráciu nadobudne budúci vývoj. Stabilný kataster 

postavený na filozofii takmer  nemenného stavu v organizácií a vyuţívania pôdneho fondu 

nepredpokladal dramatické zmeny svojho obsahu. Svedčí o tom aj skutočnosť, ţe 

k postupnej aktualizácií v rámci celej vtedajšej rakúskej ríše bolo vyčlenených len 19 

zememeračov. Vplyvom mnohých okolností sa však takmer okamţite po dokončení 

stabilného katastra slovo stabilný v jeho názve začalo stávať iluzórnym pojmom.  

 Okolnosti, ktoré mali vplyv na náhle zmeny v spoločnosti a paralelne s tým i na 

zmeny v obsahu katastra, sa dajú rozdeliť do dvoch základných skupín: okolnosti politické 
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a okolnosti hospodárske. Obe skupiny sa svojimi dôsledkami podieľali na starnutí 

stabilného katastra uţ od jeho vzniku.  

 Z politického hľadiska je hlavným „hýbateľom“ zmien samozrejme revolučný rok 

1848, obzvlášť jeden jeho dôsledok: oslobodenie roľníkov. Bol totiţ príčinou pádu jednej 

bariéry v delení nehnuteľného majetku, ktorou bol patent z dňa 26. mája 1791, 

znemoţňujúci rozdrobovanie rustikálneho (sedliacky, neslobodný) majetku. Po zrušení 

nevoľníctva mohol i prostý sedliak rozdeľovať pozemkovú drţbu na svojich potomkov, 

nemusel ju celú odovzdávať prvorodenému synovi. Aký dopad malo toto uvoľnenie na 

organizáciu pôdneho fondu je jednoduché si predstaviť: rozdeľovanie pôvodných 

pozemkov na remeňovité parcely orientované spravidla v smere spádnice, aby kaţdý 

z nových nadobúdateľov disponoval kvalitnejšou i menej kvalitnou časťou pôvodného 

pozemku. Okrem fyzických dôsledkov v teréne sa táto nová prax samozrejme prejavila 

i náhlym nárastom nárokov na zmeny v obsahu stabilného katastra. 

 Remeňovité parcely však v dôsledku zlej komunikačnej prístupnosti, nemoţnosti 

uplatniť potrebné agrotechnické technológie, zvýšenie vodnej erózie kultúrnej vrstvy 

pozemkov a i z ďalších dôvodov spôsobili značné zníţenie produkčnej schopnosti pôdy, 

takţe popísaná situácia mala v ďalších desaťročiach vplyv na opačný trend – snahu 

o sceľovanie pozemkov, legislatívne zavŕšenou zákonom č. 92/1883 ř. z., o sceľovaní 

pozemkov. Pochopiteľne opäť s nárokmi na zmeny v obsahu stabilného katastra.  

 Ďalším momentom ovplyvňujúcim štruktúru a organizáciu pôdneho fondu a tým 

i obsah stabilného katastra bola zmena v hospodárskej situácii jednotlivých krajín 

spôsobená priemyslovým vyuţitým prevratného vynálezu parného stroja. Dôsledkom bola 

zmena v štruktúre priemyslovej výroby, predovšetkým reštrukturalizácia doterajších 

manufaktúr na továrne moderného typu produkujúce mnohonásobne viac ako doterajší 

objem výroby. S tým samozrejme súvisí i vznik nových sídel a rozširovanie existujúcich 

miest a obcí o továrne a sídliská a vznik nových cestných a ţelezničných komunikácií. 

Toto všetko vstrebával stabilný kataster nedokonale a i po reambulačnej etape z roku 1869 

len čiastočne. Potreba legislatívnych a technických zásahov do stabilného katastra bola 

stále aktuálnejšia.  
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 Rozhodujúcim legislatívnym krokom k náprave bolo vydanie zákona z dňa 23. 

mája č.83/1883 ř. z., o evidencii katastra dane pozemkovej. Zákon stanovil, ţe katastrálny 

operát sa musí udržovať v súlade so skutočným a právnym stavom. Všetci drţitelia 

pozemkov obdŕţali výpisy ich „pozemnostných archu“, aby vedeli, ako je ich majetok 

zapísaný v stabilnom katastri a aby mohli stav zápisu konfrontovať so zápismi vo 

verejných knihách, zvlášť v najfrekventovanejšej z nich – v pozemkovej knihe. Drţitelia 

boli zo zákona povinný oznamovať každú zmenu skutočností vedených v stabilnom katastri. 

Súčasne s tým zákon uloţil vyznačovanie pozemkových a stavebných parciel 

v pozemkových knihách zhodne s označovaním v stabilnom katastri. Akúkoľvek vykonanú 

zmenu si v rámci ohlasovacej povinnosti museli vzájomne oznamovať pozemková kniha 

a stabilný kataster. Ohlasovaciu povinnosť zmien skutočností tvoriacich predmet 

stabilného katastra mali i súdy a ostatné úrady. 

 Tieto okolnosti si nutne vyţiadali vytvorenie špeciálneho nástroja, umoţňujúcu 

bezchybnú komunikáciu medzi justičnými orgánmi a katastrálnymi orgánmi, teda medzi 

právnymi špecialistami a katastrálnymi špecialistami, a taktieţ nástroje zrozumiteľné i pre 

laickú verejnosť. Zásadná bola potreba, aby jeho tvorba nebola závislá na obmedzených 

kapacitách štátnych orgánov a mohla byť zverená i odborne kvalifikovanej súkromnej 

podnikateľskej sfére. Na týchto princípoch teda vznikol technicko-právny inštrument 

geometrický plán. 

 Existencia geometrického plánu sa vyvíjala a menila sa technológia spracovania, 

terminológie i vlastná podoba geometrického plánu. Postupne bol geometrický plán 

označovaný ako geometrovský plán, geometrický polohový plán, geometrický situačný 

plán, geometrický (polohopisný) plán, geometrický (výškový) plán [čo bol geometrický 

(polohopisný) plán doplnený výškovými kótami podrobných bodov], geometrický 

(parcelačný) plán, geometrický (oddeľovací) plán, prípadne i inými menej 

frekventovanými názvami.  

 Pouţívanie jednoduchého a pritom jednoznačného označenia geometrický plán sa 

ustálilo so vznikom evidencie nehnuteľností v roku 1964. Geometrický plán je ako 

„terminus technicus et iurusticus“ vnímaný odbornou i laickou verejnosťou ako 

vyčerpávajúci a akceptovateľný dokument. Pouţívanie iných či rozširujúcich názvov sa 
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rozhodne nedá odporučiť, pretoţe u laickej verejnosti by to mohlo pôsobiť ako mätúci 

a zavádzajúci element.  

   Výrazne sa menila i vizuálna podoba plánu. Archaický geometrický plán 

v porovnaní so súčasným pôsobí ako efektné grafické dielo. Zhotovovali sa ručne ako 

originály v dokonalom kaligrafickom prevedení. Nosným médiom bol transparentný 

materiál v podobe rôznych oleát, voskovaných tkanív či pauzovacieho papieru, kresliacim 

materiálom boli ručne trené tuše. Pôvodný stav a konštrukčné čiary sa v grafickej časti 

znázorňovali čiernou farbou, nový stav červenou, konštrukčné, omerné a kontrolné miery 

modrou farbou, oddelené parcely boli zvýrazňované podfarbením alebo aspoň farebným 

lemovaním. 

 Postupom doby dochádzalo k ekonomizácií procesu tvorby geometrického plánu. 

Farebná škála sa obmedzila na čierno červený odtieň, predloha sa zhotovovala na 

pauzovacom papieri a ostatok vznikol rozmnoţením reprodukčne na papier. Podstatná 

väčšina plánov bola rozmnoţovaná jednofarebne jednoduchými procesmi s nutnosťou 

dodatočnej adjustácie nového (červeného) stavu.  

 Prelom do predchádzajúcej dvojfarebnej praxe učinila smernica bývalého Českého 

úradu geodetického a kartografického zo dňa 31. októbra 1975 č. 4000/1975-22, ktorá v § 

7 stanovila zásadu jednofarebnosti geometrických plánov. Tuto zásadu prevzala i súčasná 

právna úprava, ktorá navyše pripúšťa vyhotovenie geometrických plánov 

automatizovaným spôsobom. [1] 

 

2.1 Prehľad vývoja katastrálneho mapovania 

 

 Na začiatku rozboru katastrálneho mapovania, treba pochopiť vtedajšiu situáciu, čo 

sa týka histórie, vtedajšej ekonomickej situácie i politického usporiadania a rozpoloţenia. 

Aţ do roku 1918 bolo dnešné územie Slovenskej republiky pripojené k Rakúsko - 

Uhorsku, preto je i história katastrálneho mapovania úzko spätá s históriou tohto štátneho 

útvaru. Samotný pojem kataster má širší vecný obsah, ale v súvislosti s geodéziou ho 

chápeme ako nástroj štátu (prípadne iného vtedajšieho zriadenia) na zabezpečenie výberu 

daní a rôznych ďalších poplatkov z pôdy (pozemkov), prípadne stavieb.  
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 V roku 1647 bol na území Uhorska (teda aj Slovenska) vykonaný na základe 

zákonného článku XXXVI, prvý úradný súpis pôdy, určený prednostne pre daňové 

a poplatné účely. V tomto období sa uţ v Čechách vykonával súpis rustikálnej pôdy – pôda 

obrábaná poddanými na základe urbárskeho práva – „Prvá berná rula“ (daňová rula), 

z roku 1654, pričom i dnešná Česká republika bola súčasťou vtedajšej monarchie. 

Základnou jednotkou bol dvorec (usadlosť), ku ktorému sa vzťahovali daňové povinnosti. 

V dôsledku mnohých nedostatkov však Krajinský Uhorský snem v roku 1680 rozhodol 

o novom prešetrení pôdy. Toto prešetrenie malo za výsledok nový rustikálny kataster 

„Druhá berná rula“, ktorá platila aţ do roku 1748.  

 Neskôr sa na území Českého kráľovstva začal vykonávať nový súpis pôdy, 

presnejšie v roku 1706, pričom dôleţité je, ţe súpisu okrem poddanskej pôdy podliehala 

i pôda panská – dominiálna pôda. Súpis bol vyhotovený formou daňových priznaní tzv. 

„fasií“. Priznaná bola pôda slobodného majetku pánskeho, majetku kráľovských miest, 

slobodných miest, duchovenstva a poddaných. Tento súpis bol impulzom i pre územie 

Uhorska, keď v roku 1744 panovníčka Mária Terézia nariadila vykonať obdobný súpis 

pôdy i na zvyšnom území monarchie, ktorý bol nazvaný „Tretia berná rula“ alebo inak 

„Tereziánsky kataster z roku 1748“.  Po tomto roku ďalej pokračovali práce na úprave 

rustikálneho katastra a zaloţení dominiálneho katastra, pričom tieto práce boli ukončené 

v roku 1756 ako „Štvrtá berná rula“.  

 Avšak všetky berné ruly tvorili len súpisy a iné písomné dokumenty, len 

výnimočne sa vyhotovovali grafické náčrty, ktoré ale absolútne nemôţeme nazvať 

mapami. S ohľadom na kvalitu, prehľad a zobrazovanie došlo k zmene aţ vo vyššie 

spomínanom cisárskom patente vydanom v roku 1785 Jozefom II., ktorý nariadil 

zobrazenie všetkých úrodných pozemkov i skutočností terénnych realít. Stále sa ale jednalo 

len o vytvorenie jednotného daňového systému. Meranie sa vykonávalo jednotným 

spôsobom podľa „meračskej inštrukcie“, územnou jednotkou na zobrazenie bola 

„katastrálna obec“, kaţdý pozemok bol označený „topografickým číslom“ (obdoba 

parcelného čísla). Vznikali polohopisné náčrty pre kaţdý hon (časť obce), avšak meranie 

prebiehalo bez akéhokoľvek geodetického základu, len na princípe z menšieho do 

väčšieho, teda vznikali obrovské nepresnosti a nezrovnalosti. Ale práve tie polohopisné 

náčrty „Jozefínskeho katastra“, môţeme povaţovať za predchodcu neskorších 
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katastrálnym máp. Aj napriek tomu, ţe Leopold II. (nástupca Jozefa II.) bol nútený tento 

kataster na základe nátlaku šľachty zrušiť, tento kataster ostal podkladom pre neskorší 

stabilný kataster. 

 Na nasledujúcom obrázku sa nachádza výrez mapy z Jozefínskeho katastra.  

 

 

 Dňa 23. decembra 1817 bol vydaný patent o pozemkovej dani cisárom Františkom 

I., na základe ktorého sa vybudoval stabilný kataster, ktorý mal byť stálym podkladom pre 

vyberanie daní a poplatkov. Pre nedostatočnú odbornosť na území Uhorska a odpor 

šľachty bol však realizovaný aţ po roku 1849. Stabilný kataster sa budoval na podklade 

tzv. Milánskeho katastra, ktorý uţ nevyobrazoval územie po častiach podľa zásady 

z menšieho do väčšieho, ale zobrazoval územie súvisle na mapových listoch v mierke 

1:2000 a mapách obcí v mierke 1:8000. Základom celého stabilného katastra boli 

„katastrálne mapy“, ktoré nemali mať len daňovú funkciu ale i hospodársku. 

Obrázok 1: Príklad mapy Jozefínskeho 

katastra [12] 
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Geometrickým podkladom bola trigonometrická sieť, pričom výsledky z vojenskej 

triangulácie z roku 1806 uţ nemohli byť pouţité, preto sa musela vykonať nová 

triangulácia. Vzhľadom na veľké územie monarchie sa vytvorilo 10 samostatných 

zobrazovacích sústav, 7 pre územie rakúskej časti monarchie a 3 pre územie Uhorska. 

Územie Slovenska pripadlo do „Budapeštianskej zobrazovacej sústavy“ so začiatkom na 

veţi hvezdárne v Budíne na vrchu Gellérthegy. V tejto dobe vznikali i ďalšie mapy ako 

boli „konkretuálne mapy daňového provizória“ a „konkretuálne mapy stabilného katastra“ 

v mierke 1:3600/1:7200 aţ 1:28 800.  

 Definitívny kataster sa v Uhorsku ďalej vylepšoval reambuláciou pôvodných máp, 

ale aj „krajinným vymeriavaním“, čo bolo dnešné mapovanie. Mapy v stereo grafickom 

geodetickom systéme sa na Slovensku vyhotovovali v siahovej mierke 1:2880. Tieto mapy 

však mali veľké skreslenie a po istom čase prestali vyhovovať. Preto bol zavedený v roku 

1908 nový súradnicový systém v konformnom všeobecnom transverzálnom valcovom 

zobrazení. 

 Po vzniku Československa bolo nutné vybudovať spoločné kataster pre obe krajiny 

– jednotný pozemkový kataster, podľa Katastrálneho zákona č. 177/1927 Zb. z. a n. 

Musela sa vybudovať nová katastrálna trigonometrická sieť a zaloţiť kataster. Katastrálne 

mapy sa vyhotovovali v mierke 1:2000, vo vybraných zastavaných územiach 1:1000 

a výnimočne v mierke 1:500, lesné priestory v mierke 1:4000. Pouţívala sa polygónová 

metóda, ortogonálna, polárna, metóda pretínania vpred a metóda meračského stola. Bolo 

pouţité dvoj konformné kuţeľovité zobrazenie vo všeobecnej polohe. Pre celé územie štátu 

bol definovaný súradnicový systém tak, ţe osou X je obraz kartografického poludníka 

𝜆 = 42°30′ východne od Ferra. Kolmica vedená počiatkom systému smerom na západ 

predstavuje os Y. Kladný smer osi Y je na západ, kladný smer osi X je na juh. 

Geodetickým základom bola Československá trigonometrická sieť katastrálna (JTSK) na 

Besselovom elipsoide. Mapové dielo v JTSK, vytvorené číselným meraním v mierke 

1:1000 a 1:2000 vyhovujú presnosťou aţ do dnešného obdobia.  

 V priestoroch, kde neboli vytvorené mapy v S-JTSK sa od roku 1956 začali 

vytvárať mapy Jednotnej evidencie pôdy, tzv. „pozemkové mapy“. Doplňovali sa mapy 

pozemkového katastra z obdobia Uhorska alebo sa vytvárali nové mapy Jednotnej 

evidencie pôdy v mierke 1:2880 a 1:5000 fotogrametrickou metódou. Vyuţívali sa 
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i v novom evidenčnom systéme – Evidencii nehnuteľností z roku 1964. Mapy najhoršej 

kvality sa postupne začali nahrádzať mapami technicko-hospodárskeho mapovania (systém 

S-42) a tvorbou Základnej mapy veľkej mierky.  

 Dnešnej dobe, od vzniku Slovenskej republiky v roku 1993, sa pre účely katastra 

prioritne pouţíva Základná mapa veľkej mierky. Pre účely katastra bol prijatý Zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Zb. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Kataster nehnuteľností je definovaný ako 

súpis, popis a geometrické určenie nehnuteľností, so spoločne zadefinovanými právami 

a obmedzeniami k týmto nehnuteľnostiam zapísaným v katastri. Na základe prijatia zákona 

je Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky rozdelený do katastrálnych operátov 

samostatne vedených pre kaţdé katastrálne územie.  
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3 MAPY VYUŢÍVANÉ PRE POTREBY KATASTRA 

NEHNUTEĽNOSTÍ 

 

 Mapy, ktoré sa v dnešnej dobe vyuţívajú pre účely katastra nehnuteľností, sa od 

máp z obdobia pred stovkami rokov výrazne líšia. Dnešné mapy pre potreby katastra 

nehnuteľností sú zvlášť katastrálne mapy a mapy určeného operátu. Tieto mapy sú 

súčasťou súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností.  

 Katastrálnou mapou rozumieme polohopisnú mapu veľkej mierky, ktorá zobrazuje 

všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri nehnuteľností. Pozemky sú 

v katastrálnej mape zobrazené vo forme parciel priemetom svojich hraníc do zobrazovacej 

roviny, pričom ich označujeme parcelnými číslami a spravidla značkami druhov 

pozemkov. Stavby sú zobrazené priemetom ich vonkajšieho obvodu do zobrazovacej 

roviny.  

Mapa určeného operátu je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje hranice pôvodných 

pozemkov evidované v katastri nehnuteľností ako parcely registra E. Spravidla ide 

o pozemky, ktoré v teréne nie sú dostatočne zreteľné a sú zvyčajne zlúčené do väčších 

celkov. Vektorová mapa určeného operátu je mapa určeného operátu v elektronickej 

podobe, ktorá vzniká vektorizáciou a zobrazuje pozemky evidované ako parcely registra 

„E“. 

 Mapy, ktoré vyuţívame pre potreby katastra nehnuteľností rozdeľujeme podľa 

rôznych kritérií. Dve hlavné kritéria, ktoré existujú pre rozlíšenie týchto máp sú spôsob 

vyhotovenia (zaznamenanie a zobrazenie prvkov obsahu mapy) a forma vyhotovenia (druh 

média, na ktorom je táto mapa zaznamenaná).  

Podľa spôsobu vyhotovenia rozlišujeme mapy na číselné a nečíselne. Číselné mapy 

sú vyhotovované zvyčajne priamym meraním, prípadne fotogrametricky a tieto mapy 

veľkej mierky sú spracovávané na podklade číselných meračských údajov, ktoré sú 

dokumentované, aby bolo moţné obnoviť originál mapy pri strate alebo zničení. Pri 

nečíselných mapách sa nezaznamenávajú číselné údaje a je zobrazovaný zemský povrch na 

papier metódou meračského stola. Na nasledujúcom obrázku je zreteľne vidieť geodetov 

pri meraní metódou meračského stola. 
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Obrázok 2: Metóda meračského stola  [13] 

Podľa formy vyhotovenia členíme mapy katastra nehnuteľností na analógové 

a grafické. Analógová mapa je mapa vyhotovená na plastovej fólií alebo papieri, pričom sa 

neberie v úvahu doba jej vyhotovenia a spôsob akým bola vyhotovená. Digitálne mapy 

môţeme mať buď v rastrovej alebo vektorovej forme. Tieto mapy vznikajú spracovávaním 

meraných dát alebo digitalizáciou existujúcich máp.  

Tvorba a dopĺňanie katastrálnej mapy prebieha počas katastrálneho konania, a to 

buď na mapových listoch v analógovej forme alebo v digitálnej forme ako vektorová 

katastrálna mapa. Vektorová katastrálna mapa vzniká z číselnej i nečíselnej mapy. Po 

vyhlásení platnosti vektorovej mapy sa katastrálna mapa v analógovej forme viac 

nedopĺňa.  

Vektorizácia katastrálnych máp je prevádzanie máp do elektronickej podoby, kde 

sú všetky prvky zobrazené za pomoci súradníc a atribútov veľkosti a smeru. Vektorová 

katastrálna mapa sa po prevzatí do katastra stáva katastrálnou mapou v elektronickej 

podobe a predchádzajúca stráca svoju platnosť.  
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4 LEGISLATÍVNE A TECHNICKÉ PREDPISY PRE 

GEOMETRICKÉ PLÁNY 

 

Na tvorbu a vyuţívanie geometrických plánov pôsobí celá rada právnych hľadísk. 

Vyhotovitelia i overovatelia týchto výsledkov zememeračských činností, pracovníci 

štátneho orgánu zememeračstva a katastra posudzujúci úroveň či potvrdzujúci výsledky, 

ale aj uţívatelia výsledkov, by mali v primeranom rozsahu poznať práva a povinnosti 

vyplývajúce zo všeobecných i špeciálnych právnych nástrojov. Geometrické plány 

súvisiace s obsahom katastra nehnuteľností sú riadené skupinou právnych predpisov 

riešiacich katastrálnu problematiku. Zároveň je pri práci s nimi nutné dodrţiavať i súbor 

ďalších právnych predpisov, špecializovaných na niektoré konkrétne činnosti, či právnych 

predpisov všeobecnejšieho charakteru. Okrem právnych kódexov je nutné rešpektovať 

i ustanovenia záväzných technických noriem, ktoré predpisujú technické kritéria postupov 

a výsledkov, ktoré sú odbornou verejnosťou uznávané ako nespochybniteľné. [1] 

Legislatívnym ošetrením geometrického plánu je zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri 

nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších 

predpisov, ktorý môţeme všeobecne nazvať ako katastrálny zákon. Katastrálny zákon 

definuje geometrický plán presne v § 67:  

„Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a 

iných listín a slúţi aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam.“ 

Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a 

obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením 

dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o 

právach k nehnuteľnostiam.  

Geometrický plán môţe vyhotoviť správa katastra; iná právnická osoba alebo 

fyzická osoba vtedy, ak má ţivnosť podľa osobitného predpisu (Príloha č. 2 zákona č. 

455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov.), alebo znalec z odboru geodézie a kartografie, ak bol ustanovený za znalca v 

súdnom konaní.  
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Ten, kto vyhotovil geometrický plán, a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom, 

zabezpečí jeho overenie osobou, ktorá má oprávnenie na overovanie geometrických plánov 

podľa osobitného predpisu.  

Pre potreby katastra sa pouţíva len geometrický plán overený aj správou katastra. 

[2] 

Geometrický plán je teda technický podklad právnych úkonov, verejných a iných 

listín a slúţi aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Je to grafické 

znázornenie nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, 

vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových 

parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom 

môţeme nazvať i grafické znázornenie vecného bremena k časti pozemku. Zjednodušene 

by sme mohli povedať, ţe geometrický plán slúţi na zákres zmenených parciel 

(nehnuteľností, pozemkov, stavieb) do katastrálnej mapy. 

Ďalšie legislatívne ošetrenie týkajúce sa geometrických plánov, ktorý sa síce 

prednostne nezaoberá len geometrickými plánmi, ale i ostatnými geodetickými 

a kartografickými činnosťami je zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, ktorý 

ustanovuje a usmerňuje práva a povinnosti fyzických  a právnických osôb a taktieţ 

orgánov štátnej správy pri geodetických a kartografických činnostiach.  

Tento zákon je ďalej rozširuje Vyhláška č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva 

zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézií a kartografii v znení neskorších predpisov. Posledná 

zmena tejto vyhlášky je Vyhláška č. 26/2014 Z. z. s účinnosťou od 15.februára 2014:  

„Táto vyhláška upravuje postup orgánov a organizácií ústredného orgánu 

štátnej správy v odbore geodézia a kartografia, podnikateľských subjektov v odbore 

geodézia a kartografia, ako aj geodetických útvarov investorských, projektantských a 

zhotoviteľských organizácií pri vykonávaní geodetických a kartografických činností.“ 

[3] 

Ale nielen zákony je nutné dodrţiavať pri tvorbe geometrických plánov. Záväzné je 

taktieţ dodrţiavanie technických predpisov tzv. smerníc. Pre tvorbu geometrických plánov 

sú kľúčové dve základné smernice:  
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S 74.20.73.43.00 – Smernice na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie 

hraníc pozemkov, pričom tieto smernice ustanovujú zásady a náleţitosti vyhotovenia 

geometrických plánov.  

S 74.20.73.43.20 Smernica na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických 

informácií katastra nehnuteľností, ktorá ustanovuje zásady a zabezpečuje jednotný postup 

pri meraní zmien na účely katastra nehnuteľností, pri zaznamenávaní výsledkov merania, 

pri výpočte výmer zmenených parciel a dielov parciel, ako aj pri vykonávaní zmien 

v súbore geodetických informácií katastrálneho operátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Bohuš Krištiak: Geometrický plán pre určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 

 

2015  25 

 

5 GEOMETRICKÝ PLÁN 

 

 „Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú 

rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred 

zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov 

pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné 

bremeno k časti pozemku.“ [4] 

 

5.1 Pouţitie geometrických plánov 

 

 Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a 

iných listín, ktoré podľa zákona potvrdzujú alebo osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, 

vrátane nájomných práv a môţe slúţiť aj na. zápis zmeny údajov KN aj ako podklad na 

obnovenie lomových bodov hraníc pozemkov v teréne vytyčovaním, ak bol tento 

podkladom na zmeny v súbore geodetických informácií. 

Geometrický plán sa pouţíva ako podklad na právne úkony, keď údaje 

doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN.  

Pre potreby KN sa pouţíva len geometrický plán autorizačne overený  fyzickou 

osobou, ktorá má na to osobitnú odbornú spôsobilosť a úradne overený odborom 

okresného úradu vykonávajúcim štátnu správu na úseku KN. [4] 

 

5.2 Vyhotovovanie geometrických plánov 

 

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na: 

 rozdelenie nehnuteľností, 

 úprava hranice nehnuteľností, 

 určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, 
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 zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby ) a ako podklad na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia na uţívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania 

v KN a ešte nie je v súbore geodetických a popisných informácií KN evidovaná, 

 priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú 

oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. 

vyznačenie vecného bremena), 

 vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom 

fonde rozdelením nehnuteľností,  

 zmenia priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice 

okresu, 

 zlúčenie nehnuteľností, 

 obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí, 

 pozemkové úpravy (podľa osobitného technického predpisu), 

 rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C 

súboru popisných informácií KN a v katastrálnej mape zlúčené do väčších 

celkom, alebo zlúčené do iných parciel, 

 zmenu hranice zastavaného územia obce. [4] 

 

5.3 Vyhotoviteľ geometrického plánu 

 

Od päťdesiatych rokov minulého storočia, teda od vzniku „Ústřední správy 

geodézie a kartografie“, vyhotovovali geometrické plány a vytyčovali hranice pozemkov 

výlučne orgány a organizácie vtedajšieho rezortu geodézie a kartografie. Pre vlastnú 

sluţobnú potrebu mohli tieto činnosti vyhotovovať i niektoré mimorezortné orgány 

a organizácie, ktoré získali zvláštne oprávnenie.  

Po spoločensko-politických zmenách, teda od roku 1990, prechádzala postupne 

právomoc k vyhotovovaniu plánov a vytyčovania hraníc na novo vznikajúce podnikateľské 

subjekty. Právomoci k vyhotovovaniu plánov boli rozdelené do troch skupín: 

 zememeračské činnosti vo verejnom záujme, 

 zememeračské činnosti pre vlastnú potrebu, 
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 zememeračské činnosti na objednávku. 

Vyhotovovať geometrické plány a vytyčovať hranice pozemkov vo verejnom 

záujme môţu orgány štátnej správy zememeračstva a katastra nehnuteľností, orgány 

Ministerstva obrany a nimi zriadené právnické osoby v rozsahu potrieb štátu, prípadne i iné 

orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy v rozsahu svojej pôsobnosti. Veľmi 

často (napr. pre riešení reštitučných nárokov či jednoduchých a komplexných 

pozemkových úprav) sa tak deje i prenesením poţiadavku, objednaním u iných fyzických 

či právnických osôb oprávnených k vykonávaniu zememeračských činností.  

Pre vlastnú potrebu môţu zememeračské činnosti vykonávať: 

 fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať 

zememeračské činnosti, 

 právnické osoby v súlade s ich zriaďovateľskými ale zakladateľskými 

listinami; tieto činnosti nesmú byť súčasťou diela zhotoveného na 

objednávku podľa obchodného zákona, 

 orgány štátnej správy v rozsahu pôsobnosti stanovenej zákonom; tieto 

činnosti môţu zaistiť zmluvne prostredníctvom iných osôb, ktoré sú 

oprávnené k výkonu zememeračských činností.  

Na objednávku môţu vyhotovovať geometrické plány a vytyčovať hranice 

pozemkov osoby podľa platného ţivnostenského zákona. Z dikcie ďalších predpisov sa dá 

odvodiť, ţe na objednávku môţu tieto činnosti zaisťovať i právnické osoby, pokiaľ sú 

zamestnaní odborne spôsobilými osobami.  

Vyhotovovanie zememeračských činností na objednávku a za úplatu je viazané 

ohlasovacou ţivnosťou, ktorá podlieha reţimu ţivnostenského zákona. Evidenciu 

fyzických a právnických osôb ako zememeračských podnikateľských subjektov vedú 

ţivnostenské úrady. [1] 

Geometrické plány teda vyhotovujú: 

 fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať 

geodetické a kartografické činnosti,  

 katastrálne odbory okresných úradov, 
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 znalec z odboru geodézia a kartografia, ak bol ustanovený za znalca 

v súdnom konaní. 

Geometrické plány sa vyhotovujú na predpísaných tlačivách, pričom musí byť 

dobre čitateľný, vyhotovený trvanlivým záznamom na kvalitnom papieri a v predpísanej 

farebnosti. Ak je GP vyhotovovaný v prostredí výpočtovej techniky, výstupy musia byť 

formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísanými tlačivami. [4] 

 

5.4 Podklady na vyhotovovanie geometrických plánov 

 

Pre vyhotovenie geometrického plánu musíme v prvom rade zhromaţdiť všetky 

dostupné podklady vzťahujúce sa k územiu, kde chcem zhotoviť geometrický plán 

a z dostupných podkladov zvoliť tie najvhodnejšie, t.j. podklady s vyššou meračskou 

hodnotou. Pri výbere podkladov je rozhodujúce stanovisko katastrálneho odboru okresného 

úradu. Geometrický plán sa zásadne vyhotovuje na poklade platných údajov KN. 

V prípade, ţe práva k nehnuteľnostiam sú deklarované v podkladoch, ktoré nie sú súčasťou 

KN, údaje z nich sa pouţijú súčasne s údajmi z KN. 

Základnými a záväznými podkladmi, ktorých vyuţitie závisí od účelu a rozsahu 

meračských prác na vyhotovenie geometrických plánov, sú údaje súboru geodetických 

informácií a súboru popisných informácií KN. 

Medzi ďalšie podklady zvyčajne patria: 

 údaje z pozemkovej knihy, zo ţelezničnej knihy a z ich operátov a údaje 

bývalého pozemkového katastra, 

 údaje z verejných alebo iných listín potvrdzujúcich práva 

k nehnuteľnostiam, ak tieto ešte nie sú zapísané do listu vlastníctva, 

 dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí súčasť dokumentácie 

skutočného vyhotovenia stavby, 

 údaje o bodoch geodetických základov. [5] 
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K ďalším podkladom by sme tieţ mohli zaradiť predchádzajúce geometrické plány, 

meračské náčrty pôvodného mapovania a záznamy podrobného merania zmien. Ale nie je 

moţné pouţiť ako podklad obsah skoršieho GP či ZPMZ, pokiaľ nie je súčasťou 

katastrálneho operátu alebo pokiaľ zmena riešená skorším GP alebo ZPMZ doposiaľ 

nebola zaradená do KN.  

Znamená to, ţe doterajší stav (stav pred zmenou) v grafickom znázornení 

dotknutých nehnuteľností a vo výkaze doterajšieho a nového stavu údajov katastra musí 

byť totoţný s aktuálnym stavom katastrálneho operátu, takţe nie je moţné pouţiť údaje 

technických podkladov, pokiaľ nie sú tieto údaje vyznačené v SGI a SPI katastra 

nehnuteľností. Kaţdé pravidlo ale môţe mať svoju výnimku. KN môţe súhlasiť s pouţitím 

podkladov, ktoré doposiaľ nie sú súčasťou obsahu katastrálneho operátu, pokiaľ sa jedná 

o prípad, kedy predchádzajúci plán alebo iná obdobná technická dokumentácia ako súčasť 

listiny je uţ v takej časovej fáze zaraďovania do KN, ţe do doby pouţitia potvrdzovaného 

plánu uţ budú údaje predchádzajúceho plánu súčasťou KN. Dôleţité ale je, ţe takýto stav 

je moţný len v prípade výslovného súhlasu KN. [1] 

 

5.4.1 Súbor geodetických informácií 

 

Súbor geodetických informácií je tvorený: 

 katastrálne mapy, 

 mapy určeného operátu, 

 geometrické plány, 

 záznamy podrobného merania zmien, 

 zoznamy súradníc, 

 údaje o spojení lomových bodov, 

 ďalšia geodetická dokumentácia. 

Katastrálne mapy sú vyhotovené v rôznej mierke, v intraviláne (zastavanom území) 

spravidla 1:1000 alebo 1:2000. V extraviláne, teda mimo zastavaného územia obce sa 

vyuţíva mierka 1:5000. 
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GKÚ Bratislava v súbore geodetických informácií spravuje katastrálne mapy 

a mapy určeného operátu v digitálnej forme vo vektorovom alebo rastrovom tvare. 

Vektorové mapy sa vedú po katastrálnych územiach v jednom alebo vo viacerých súboroch 

vo výmennom formáte VGI. [6] 

 

5.4.2 Súbor popisných informácií 

 

Obsahom SPI sú údaje o katastrálnych územiach, parcelách, stavbách, bytových 

i nebytových priestoroch, vlastníkoch a iných oprávnených. Spravidla je spravovaný na 

pamäťovom médiu počítača a súčasne s aktualizáciou na pamäťovom médiu počítača sa 

aktualizujú i originály listov vlastníctva.  

SPI je spravovaný v papierovej a elektronickej podobe a je tvorený základnými 

údajmi o:  

 katastrálnym územiach, 

 nehnuteľnostiach (pozemky, stavby, rozostavané stavby, bytové a nebytové 

priestory, rozostavané byt a nebytové priestory), 

 právach k nehnuteľnostiam, 

 vlastníkoch a iných osobách oprávnených z práv nehnuteľnostiam, 

 zmenách v SPI, 

 sídelných a nesídelných názvoch. (74/2011, zákon 162/1995) 

Údaje sú usporiadané v 9 databázových súboroch: 

 súbor parciel registra C, 

 súbor parciel registra E, 

 súbor stavieb, 

 súbor bytových a nebytových priestorov, 

 súbor vlastníkov, 

 súbor uţívateľov, 

 súbor právnych vzťahov, 



Bc. Bohuš Krištiak: Geometrický plán pre určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 

 

2015  31 

 

 súbor listov vlastníctva, 

 súbor pôvodných katastrálnych území. [7] 

5.5 Spolupráca katastrálneho odboru okresného úradu s vyhotoviteľmi 

geometrického plánu 

 

Katastrálny odbor okresného úradu umoţní vyhotoviteľovi GP v priestoroch na to 

určených:  

 nazrieť do operátu KN a iných dokumentovaných operátov, 

 vyhotovovať výpisy a kópie, vykonávať kartometrické meranie, 

 pomocou katastrálnej mapy zobraziť zmeny a určovať výmery zmenených 

parciel. 

Kópie, odpisy a výpisy z katastrálneho operátu súvisiace s vyhotovovaným plánom 

sa vyhotovujú na vlastné náklady ţiadateľa. Vyhotovenie potvrdených údajov z KN, 

poskytnutie geodetických údajov o geodetických bodoch, poskytnutie časti katastrálneho 

operátu, prípadne operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie pre potrebu 

vyhotovenia náčrtu alebo výpisu je spoplatnené.  

Vyhotoviteľ GP si od katastrálneho odboru okresného úradu vyţiada pridelenie: 

 čísla ZPMZ, 

 parcelných čísel novovytváraných parciel, 

 čísel pevných bodov podrobného polohového bodového poľa, ak ich bude 

zakladať s cieľom zamerania zmeny, 

 naskenovaný rastrový podklad katastrálnej mapy (formát .tif), prípadne 

výrez vektorovej katastrálnej mapy (formát .vgi). 

Pridelenie vyţiadaných údajov potvrdí oprávnený zamestnanec katastrálneho 

odboru okresného úradu pod popisovým poľom ZPMZ. 

Katastrálny odbor okresného úradu podľa obsahu a kvality SGI  a rozsahu prác 

stanoví pri poskytovaní potrebných podkladov na spracovanie GP územie, v ktorom 

vyhotoviteľ: 
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 vyhotoví GP aj v elektronickej forme v stanovenej štruktúre, vrstvách 

a výmennom formáte, 

 môţe vyhotoviť GP bez určenia nových podrobných bodov v systéme S-

JTSK. [4] 

 

5.6 Náleţitosti geometrického plánu 

 

Formálna štruktúra GP vychádza z premisy, ţe plán musí obsahovať vyjadrenie 

stavu parciel pred zmenou a po zmene a aby bola dostatočne vystihnutá podstata zmeny. 

GP obsahuje tieto základné časti:  

 popisové pole,  

 grafické znázornenie hraníc parciel a ich zmien (grafické znázornenie), 

 výkaz výmer parciel a dielov (výkaz výmer). 

Základným formátom GP je formát listu A4. V prípade, ak je grafické znázornenie 

väčšieho rozmeru ako je formát A4, tak sa geometrický plán skladá do formátu A4 

s popisovým poľom na vrchnej strane.  

Ak sa plán odovzdáva na úradne overenie v obale, čelná strana obalu má v spodnej 

časti tabuľku popisového poľa.  

Časti geometrického plánu musia byť spolu spojené spôsobom, ktorý vylučuje 

výmenu jednotlivých listov alebo častí.[4] 

 

5.6.1 Popisové pole 

 

 Popisové pole obsahuje základné identifikačné údaje o zhotoviteľovi, údaje 

o lokalizácii zmeny, o spôsobe určenia výmer a stabilizáciu navrhovaných nových hraníc. 

Vyplňuje sa podľa predtlače a má predpísaný tvar.  
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 Základnými údajmi, ktoré uvádzame sú:  

 vyhotoviteľ, 

 kraj, okres, obec, katastrálne územie, 

 číslo plánu, mapový list č, 

 účel geometrického plánu, 

 vyhotovil, dňa, meno, 

 nové hranice boli v prírode označené .........., 

 záznam podrobného merania zmien (meračský náčrt) č., 

 text: „Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú 

uloţené vo všeobecnej dokumentácii“, 

 meno, dátum, pečiatka a podpis osoby, ktorá autorizačne overila GP 

(„Náleţitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom“), 

 meno, dátum, číslo, pečiatka a podpis osoby, ktorá úradne overila GP 

(„Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 

a kartografii“). 

Vyplňovanie popisového poľa podľa predtlače má rôzne pravidlá, ktoré je nutné 

dodrţovať: 

 vyhotoviteľ – existujú tri základné druhy osôb oprávnených vyhotovovať 

geometrické plán, a podľa toho sa vyplňuje: 

a) meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, 

b) názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo organizácie 

(IČO), 

c) meno, priezvisko, názov a sídlo súdu pri súdnych znalcov 

z odboru geodézie a kartografie. 

 číslo GP sa skladá z poradového čísla plánu, lomiacej čiary a roku 

pridelenia čísla plánu, prípadne čísla zo znaleckého denníka; v prípade 

ďalších dôleţitých údajov (číslo organizačnej zloţky, atď.) sa uvádza číslo 

pred poradovým číslom s pomlčkou, 

 pri účele plánu sa okrem účelu uvádzajú i parcelné čísla parciel, pre ktoré sa 

GP vyhotovuje. 
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Dôleţitým poznatkom je všeobecné upozornenie v záhlaví popisového poľa: 

„Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu 

výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN“. [4] 

 

5.6.2 Grafické znázornenie 

 

 Znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľnosti je vyhotovované ako kópia, prípadne 

zväčšenina katastrálnej mapy v mierke, ktorá zaručuje dostatočnú prehľadnosť a taktieţ 

i čitateľnosť kresby a popisu. Okrem iného zobrazuje i bezprostredné okolie riešeného 

územie (podľa moţnosti celé susedné parcely registra C KN). Mierka takéhoto grafického 

zobrazenia sa neudáva a musí byť volená pre zobrazenie všetkých potrebných skutočností.  

 Grafické znázornenie musí v zobrazení doterajšieho stavu, teda stavu pred zmenou, 

obsahovať výlučne stav katastrálnej mapy, nie je moţné v ňom zobrazovať prvky, ktoré nie 

sú predmetom obsahu KN, ani zmeny zo skorších geometrických plánov, ktoré doteraz 

neboli zavedené do KN. Moţné výnimky je nutné vţdy dohodnúť vopred s katastrálnym 

úradom.  

 Pokiaľ dôjde k prípadu, ţe dotknuté práva k nehnuteľnostiam sú graficky vyjadrené 

na iných podkladoch ako je katastrálna mapa, doplňuje sa grafické znázornenie parcelnými 

Obrázok 3: Popisové pole geometrického plánu 
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číslami v zátvorke a kresba polohopisu čiarkovane čiernou farbou. Ak je priebeh hranice 

v katastrálnej mape a v inom grafickom podklade totoţný, prioritne sa zobrazuje priebeh 

hranice z katastrálnej mapy a čiarkovaná čiara sa pri zobrazovaní odsunie o 1 mm 

a zobrazí sa len v okolí lomových bodov. V osobitných prípadoch sa geometrický plán 

rieši v dvoch grafických znázorneniach (riešenie právneho stavu z iných podkladov, ako je 

stav registra C KN a riešenie stavu v registri C KN). 

 V súlade s technickou normou STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie 

značky (účinnosť od roku 1991); sa vyuţívajú najmä tieto druhy čiar a mapových značiek: 

 zobrazenie doterajšieho stavu – tenká, plná, čierna čiara hrúbky 0.18 mm, 

kód čiary 0.012; mapová značka číslo 0.01 technickej normy 21, 

 zobrazenie nového stavu – tenká, plná, červená čiara hrúbky 0.18 mm; kód 

čiary 0.012, 

 zobrazenie rámu mapových listov – tenká, čierna, čiarkovaná čiara hrúbky 

0.18 mm s dĺţkou čiarok 5 mm a veľkosťou medzier 2 mm, kód čiary 

0.0072; pričom rovnobeţne s čiarou sa uvedie označenie mapových listov,  

 zobrazenie práv k nehnuteľnostiam, vyjadrených na iných grafických 

podkladoch ako v katastrálnej mapy – tenká, čierna, čiarkovaná čiara 

hrúbky 0.18mm s dĺţkou čiarok 1 mm a veľkosťou medzier 1 mm, kód 

čiary 0.022, 

 zobrazenie hraníc nezreteľných v teréne a zobrazenie vlastníckych hraníc 

vedených cez technické objekty – tenká, čierna (v prípade nového stavu 

červená), bodkočiarkovaná čiara hrúbky 0.18 mm s dĺţkou čiarok 1 mm 

a veľkosťou medzier 0.8 mm, kód čiary 0.122, 

 zobrazenie priebehu hraníc vecného bremena alebo iného obmedzenia 

vlastníckeho práva – tenká, červená, bodkočiarkovaná čiara hrúbky 0.18 

mm s dĺţkou čiarok 3 mm a veľkosťou medzier 1.3 mm, kód čiary 0.142, 

 zobrazenie lomových bodov hraníc nehnuteľností označeným medzníkmi – 

čierny (nový stav červený) krúţok s priemerom 1.0 mm s bodkou, mapová 

značka s poradovým číslom 1.05, 
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 zobrazenie parcelných čísel – čierne (nový stav červené) s výškou číslic 2.0 

mm, typ písma s poradovým číslom 10.18; parcelné čísla z iných podkladov 

ako katastrálnej mapy sa uvádzajú čiernou farbou v zátvorke. 

Zobrazenie značiek druhov pozemkov nových parciel sa vykonáva červenou farbou 

podľa platného značkového kľúča, spravidla nad nové parcelné číslo, alebo vedľa 

prečiarknutej neplatnej značky druhu pozemku.  

Neplatná kresba sa ruší dvoma krátkymi červenými čiarami vedenými kolmo na 

rušenú čiaru. Zlučky sa rušia dvoma krátkymi červenými čiarami rovnobeţnými so 

smerom predmetnej hranice. Zrušené značky druhov pozemkov sa prečiarknu vodorovnou 

červenou čiarou. Zrušené parcelné čísla sa prečiarknu červenou čiarou vedenou 

rovnobeţne s rušeným parcelným číslom, ak je parcelné číslo v tvare zlomku, osobitne sa 

prečiarkujú obe čísla. V prípade oddelenia novej parcely z doterajšej parcely sa ponecháva 

doterajšie parcelné číslo zvyšku pôvodnej parcely. Pokiaľ sú parcelné čísla z iných 

podkladov ako katastrálnej mapy tak sa neprečiarkujú. 

Diely parciel (pre účely spisovania zmlúv, verejných listín, rozhodnutie o odčlenení 

pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu) sa označia 

čiernou farbou arabskými číslicami v krúţku s výškou 2.0 mm. 

Merané kontrolné omerné miery pri nových hraniciach i doterajších hraniciach, na 

ktorých sú vyznačené nové podrobné body sa označujú čiernou farbou s výškou číslic 1.5 

mm a uvádzajú sa medzi znaky “– -“. Pri nemoţnosti omerné miery odmerať sa uvádza 

k príslušnej hranici namiesto omernej miery skratka “n.m.”. Uvádzanie omerných dlhších 

ako 50 metrov je v grafickom znázornení fakultatívne. Nové podrobné body v S-JTSK 

označujeme číslami podrobných bodov čiernou farbou s výškou číslic 1.5 mm. 

Grafické znázornenie geometrického plánu je orientované zvyčajne na sever, 

pokiaľ je orientované inak, sever sa vyznačuje smerovou druţicou. Pokiaľ nám mierka 

nedovoľuje zobraziť všetky potrebné podrobnosti, môţeme tieto podrobnosti vykresliť 

mimo vlastnej kresby ako detail príslušnej časti a vzájomná väzba sa označuje zhodnou 

dvojicou veľkých písmen abecedy.  
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V prípade, ţe riešené parcely zasahujú do viacerých katastrálnych území, GP 

vyhotovujeme pre kaţdé katastrálne územie osobitne. Názvy katastrálnych území 

v grafickom znázornení zobrazujeme rovnobeţne s priebehom hranice katastrálneho 

územia.  

Pri vyhotovovaní geometrického plánu na účel odňatia časti pozemku 

z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, prípadne vyňatie z lesného pôdneho fondu, práva 

k nehnuteľnostiam z iných podkladov sa nevyobrazujú.  

Pri geometrických plánoch na zriadenie vecného bremena na priznanie práva 

uloţenia inţinierskych sietí zobrazujeme priemet inţinierskych sietí do zobrazovacej 

roviny. Výška sietí a hĺbka uloţenia podzemných vedení sa do grafického znázornenia 

nevyznačuje. [4] 

 

5.6.3 Výkaz výmer 

 

Výkaz výmer je zostava, do ktorej sú uvádzané parcelné čísla, výmery parciel 

a dielov, druhy pozemkov, spôsob vyuţívania nehnuteľností, súpisné čísla stavieb, čísla 

listov vlastníctva a pozemkovokniţných vloţiek, mená a priezviská (názvy) a adresy 

(sídla) nových vlastníkov, prípadne drţiteľov a nájomcov. Obsahuje „Doterajší stav“,  

„Zmeny“ a „Nový stav“. 

Tvorba výkazu výmer musí nevyhnutne vychádzať z doterajšieho právneho stavu 

riešených nehnuteľností, teda stavu pred navrhovanou zmenou. V situácii, ţe práva 

k nehnuteľnostiam dotknutým zmenou nie sú zapísané do lisu vlastníctva, je nutné 

identifikovať a kvantifikovať práva k riešeným nehnuteľnostiam, ktoré sú evidované 

v údajoch o parcelách registra E, v pozemkovej knihe, v ţelezničnej knihe, v operáte 

z pozemkových reforiem, v rozsudkoch súdov a iných verejných listinách a pod., vo väzbe 

na údaje registra C KN. Daný stav sa rieši nasledovným spôsobom:  

 pokiaľ sú práva k riešeným parcelám registra C v „Doterajšom stave“ 

evidované v SPI KN na LV (tzn. právny stav je zhodný so stavom v registri 
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C KN), vo výkaze výmer sa nad riešenie uvádza: „Stav právny je totožný 

s registrom C KN.“,  

 v prípade, ţe právny stav parciel registra C v „Doterajšom stave“ nie je 

evidovaný v SPI KN na LV, určuje vo výkaze výmer „Stav právny“ a „Stav 

podľa registra C KN“ v uvedenom poradí, „“ 

 v geometrických plánoch na pozemkové úpravy sa rieši vo výkaze výmer 

„Stav podľa schváleného rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav“. 

Parcela registra C KN je parcela, ktorej hranice sú v teréne dostatočne zreteľné 

a táto hranica je zobrazená v katastrálnej mape. Parcela registra E KN je parcela zapísaná 

v KN ale nie je zobrazená v katastrálnej mape, zvyčajne sa jedná o parcely z pozemkových 

kníh, ktorej hranice v teréne nie sú zreteľné a nachádzajú sa prevaţne v extraviláne obcí.  

Ak sa v „Doterajšom stave“ nachádzajú parcely registra E, pouţívame výhradne 

tlačivá s kolónkou „KN-E“, pokiaľ sú uvedené pozemkovokniţné parcely, na ktoré sú 

zaloţené tzv. „hluché“ LV, uvádzame parcelné čísla do stĺpca PK, v prípade parciel zo 

ţelezničnej knihy ŢK. 

V „Doterajšom stave“ sa nachádza číslo PK vloţky alebo číslo LV, číslo 

pozemkovokniţnej parcely alebo číslo parcely registra E, číslo parcely registra C, výmeru 

a druh pozemku. Pokiaľ je v „Doterajšom stave“ obsiahnuté súčasne číslo LV aj číslo PK 

zloţky (z dôvodu, ţe časť práv k parcele registra E je zapísaná na LV a časť je ešte 

evidovaná v pozemkovej knihe), tieto skutočnosti je nutné uviesť v poznámke pod výkaz 

výmer.  

V časti „Zmeny“ sa diely parciel označujú arabskými číslicami, uvádza sa ich 

výmera, pričlenenie k parcelám nového stavu a odčlenenie od parciel doterajšieho stavu. 

Zostavenie tejto časti sa robí takým spôsobom, aby došlo k záruke prehľadnosti pôvodu 

dielov a ich jednoznačnej príslušnosti k novovytváraným parcelám. Vo výkaze výmer sa 

pomocou parciel rieši:  

 Stav právny, s výnimkou prípadu, keď novourčená parcela je vytváraná 

z parciel, ku ktorým sa viaţe jeden právny vzťah a prípadu, keď sa parcely 

v tom istom obvode zlučujú a znova rozdeľujú. 
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 Stav podľa registra C KN, v prípade vytvorenia novej parcely zlučujúcej 

viaceré druhy pozemkov alebo novovzniknutej parcely so zmeneným 

druhom pozemkov z viacerých parciel. 

 Stav právny totožný s registrom C KN, ak je nutné sprehľadniť väzbu medzi 

parcelami v doterajšom stave a novom stave pre účely spísania listín, 

rozhodnutí a súhlasov príslušných orgánov ochrany. 

V poslednou časťou výkazu výmer je „Nový stav“, ktorý obsahuje čísla nových 

a doterajších parciel, ich nové výmery, druhy pozemkov, uvedený spôsob vyuţívania 

nehnuteľnosti v zátvorke, meno a priezvisko (názov) a adresa (sídlo) navrhovaného nového 

vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby. „Nový stav“ sa vyhotovuje podľa nasledujúcich 

pravidiel:  

 meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) v „Novom stave“ je 

informatívnym údajom, ktorý nie je nutný na spísanie listiny, 

 v „Novom stave“ sa v stĺpci „vlastník, (iná oprávnená osoba), adresa 

(sídlo)“ k zvyškovým parcelám uvádza text „Doterajší“ a údaje 

o zvyškových parcelách sa v „Stave právnom“ uvedú v zátvorkách, 

 pokiaľ sa totoţný údaj vyskytuje v po sebe nasledujúcich riadkoch v novom 

stĺpci „vlastník, (iná oprávnená osoba), adresa (sídlo)“, môţe sa v ďalších 

výskytoch pouţiť skratka „detto“, 

 pri osobitnom riešení údajov „Stav právny“, sa môţe v „Stave podľa 

registra C KN“ v stĺpci „vlastník, (iná oprávnená osoba), adresa (sídlo)“ 

k identickej novej parcele uviesť text „Ako v právnom stave“, 

 „Nový stav“ výkazu výmer neobsahuje dielové parcely.  

Poznámky k údajom, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer (napr. rozhodnutia 

o právach k nehnuteľnostiam), uvádzame v dolnej časti tlačiva za kontrolnými súčtami 

výmer. [4] 
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5.7 Geometrický plán v elektronickej podobe 

 

Pri tvorbe geometrického plánu v elektronickej forme je štruktúra, vrstvy 

a výmenný formát pevne stanovený v osobitných technických predpisoch, ktoré stanovuje 

ÚGKK SR. K tomuto trendu dochádza samozrejme z dôvodu neustále novších technických 

inovácií, vytváraniu špeciálnych geodetických programových vybavení a v neposlednom 

rade i faktu, ţe v dnešnej dobe má takmer kaţdý počítač s moţnosťou pripojenia na 

internet.  

Grafické znázornenie GP je v tomto prípade tvorené úplným obsahom vektorovej 

katastrálnej mapy v rozsahu novo navrhovaného stavu všetkých riešených parciel registra 

C KN.  

Stále je ale nutné, vyhotovovať geometrický plán v predpísanej forme na 

papierovom médiu spoločne so všetkými časťami, ktoré GP obsahuje. Vyhotovenie 

geometrického plánu v elektronickej podobe túto povinnosť nenahrádza.  

Osobitné technické predpisy pre plány v tejto podobe sú: 

 Inštrukcia na prevádzkovanie Automatizovaného informačného systému 

geodézie, kartografie a katastra (984 900 1/95). 

 Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy (984 210 MN-

1/95).  

 Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy (984 420 

MN-1/95). [4] 

Obrázok 4: Výkaz výmer geometrického plánu 
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5.8 Autorizačné overenie geometrického plánu 

 

 Autorizačne môţe geometrické plány overovať buď autorizovaný geodet a 

kartograf (v Českej republike ÚOZI) alebo znalec v odbore geodézie a kartografie pri 

vykonávaní znaleckej činnosti, pokiaľ na to má osobitnú odbornú spôsobilosť. Tým 

pádom, teda tieto osoby, oprávnené na autorizované overovanie skúmajú kvalitu a presnosť 

meračských, zobrazovacích a výpočtových prác, ako aj ďalšie náleţitosti geometrického 

plánu. Je nutné, aby GP vyhovoval všetkých predpisom. Takto na seba preberajú 

spoluzodpovednosť za obsahovú úplnosť, za náleţitosti a predpísanú presnosť meračských, 

výpočtových a zobrazovacích prác, za správnosť vyhotovenia geometrického plánu 

v elektronickej podobe a jeho súlad s výstupmi na papierovom médiu, za správnosť 

číslovania nových bodov PBPP, novo navrhovaných parciel a ZPMZ. Overenie sa 

vykonáva na prvopisoch geometrických plánov a záznamov podrobného merania zmien.  

 Pred samotným autorizačným overením je autorizovanému geodetovi 

a kartografovi umoţnená kontrola ceruzkového zákresu v katastrálnej mape, kontrola 

údajov v doterajšom stave výkazu výmer i vykonanie kontrolného kartometrického 

merania. [4] 

 

5.8.1 Autorizovaný geodeti a kartograf 

 

 Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti autorizovaného geodeta 

a kartografa určuje komora geodetov a kartografov, ktorý do zoznamu autorizovaných 

geodetov a kartografov zapisuje fyzickú osobu, ktorá: 

 je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu (plnoletosť, manţelstvo), 

 je bezúhonná, 
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 zloţila kvalifikačnú skúšku pred komorou alebo preukázala osobitnú 

odbornú spôsobilosť na výkon činnosti AGaK, alebo preukázala uznanie 

odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu, 

 zloţila sľub. 

Kvalifikačné skúšky pred komorou môţe vykonávať fyzická osoba 

s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia 

a po ukončení štúdia získať aspoň päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických 

a kartografických činnostiach. 

Sľub, pre zápis do zoznamu AGaK, sa skladá do rúk predsedu predstavenstva 

komory a znie: 

 „Sľubujem na svoju česť a svedomie, ţe činnosť autorizovaného geodeta a 

kartografa budem vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, Etickým 

kódexom autorizovaného geodeta a kartografa a podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia, čestne, svedomite a nestranne.“ [8] 

 

5.9 Úradné overenie geometrického plánu 

 

Po úspešnom autorizačnom overení GP, predkladá vyhotoviteľ plánu tento plán na 

úradné overenie katastrálnemu odboru okresného úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú 

dotknuté nehnuteľnosti. Vyhotovujú sa najmenej štyri vyhotovenia, pričom jeden prvopis 

ostáva na katastrálnom odbore okresného úradu. 

Na úradné overenie sa spoločne s geometrickým plánom predkladá: 

 záznam podrobného merania zmien, 

 výsledný operát zriaďovania novo určených bodov PBPP, 

 zoznam súradníc novo určených podrobných bodov, 

 výpočet výmer parciel a ich dielov, 
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 oznámenie o nedostatkoch, nenájdení, poškodení a zničení geodetických 

bodoch. 

V územiach, stanovených katastrálnym odborom okresného úradu, sa okrem týchto 

podkladov predkladá aj geometrický plán v elektronickej podobe. 

Pred úradným overením sa preskúmavajú tieto atribúty: 

 súlad východiskových údajov KN uvedených v GP s platnými údajmi KN 

ku dňu úradného overenia, 

 súlad označenia nových parciel s pridelenými parcelnými číslami, 

 ceruzkový zákres novo navrhovaného stavu do katastrálnej mapy,  

 ďalšie náleţitosti, presnosť, 

 kontrola grafiky v elektronických geometrických plánoch, 

 kontrola omerných mier novým prepočtom zo súradníc podrobných bodov,  

 kontrola výpočtu súradníc nových lomových bodov leţiacich na priamke 

medzi pôvodnými bodmi. 

Pri zistení nesúladu východiskových údajov KN v geometrickom pláne s platnými 

údajmi v KN, nesúladu medzi parcelnými číslami alebo inými nedostatkami, katastrálny 

odbor okresného úradu vracia geometrický plán vyhotoviteľovi s protokolom o kontrole 

obsahujúcim zistené nedostatky, pričom po odstránení nedostatkov overí plán v skrátenej 

lehote. 

Pokiaľ je geometrických plán v súlade s predpismi, zamestnanec katastrálneho 

odboru okresného úradu s odbornou spôsobilosťou úradne overí v príslušnej časti 

popisového poľa GP doloţkou „Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 

215/1995 Z .z. o geodézii a kartografii“, menom, priezviskom, svojím podpisom, 

dátumom, okrúhlou pečiatkou a číslom podľa registra overených geometrických plánov.  

Lehoty na úradné overenie geometrických plánov podľa ich typu: 

 GP obsahuje v novom stave výkazu výmer menej ako dvadsaťpäť novo 

vytvorených parciel, líniové stavby kratšie ako 1.5 km – do 7 pracovných 

dní, 
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 GP obsahuje v novom stave výkazu výmer viac ako dvadsaťpäť novo 

vytvorených parciel, líniové stavby dlhšie ako 1.5 km – do 30 pracovných 

dní, 

 GP pre pozemkové úpravy a stavby diaľnic – do 15 pracovných dní. 

Úradné overenie geometrického plánu je spoplatnené podľa platného cenníka. Na 

nasledujúcom snímku je vidieť kolónky pre autorizačné i úradné overenie GP. [4] 

 

Obrázok 5: Autorizačné a úradne overenie geometrického plánu 

 

5.10 Vyhotovovanie kópií geometrického plánu 

 

Oprávnenie na vyhotovovanie kópii plánov majú fyzické alebo právnické osoby, 

ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti alebo katastrálny 

odbor okresného úradu. Kópia GP je farebná a overená reprodukcia geometrického plánu. 

V grafickej časti sa uvádza poznámka „Kópia je úplná a totožná s prvopisom 

geometrického plánu a obsahuje ... listov.“, číslo poloţky podľa knihy overených kópií 

alebo rovnopisov, dátum, meno, podpis a okrúhla pečiatka katastrálneho odboru okresného 

úradu. V prípade viacerých listov sa musia pevne spojiť a opečiatkovať, z dôvodu 

vylúčenia dodatočnej výmeny jednotlivých listov. [4] 
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6 MERAČSKÉ PRÁCE 

 

Predmetom akéhokoľvek merania je meranie skutočného stavu a zmeny, pričom 

zameriavame tieto skutočnosti: 

 hranice katastrálneho územia, 

 hranice pozemku, 

 stavby, 

 hranice chránenej nehnuteľnosti alebo inej skutočnosti a jej ochranného 

pásma, 

 rozsahu vecného bremena, 

 meranie podrobných geodetických bodov, aj sú potrebné pre zameranie 

predmetov merania. 

Lomové body hraníc katastrálneho územia a pozemkov sa zreteľne označia 

v teréne.  

Výsledok meračských prác musí byť presne zobrazený a spojený s nezmeneným 

a zobrazeným obsahom katastrálnej mapy alebo mapy určeného operátu. Taktieţ nám 

musia umoţňovať určovanie súradníc lomových bodov predmetov merania v systéme S-

JTSK: 

 lomové body nových alebo zmenených hraníc nehnuteľností a rozsahu 

vecného bremena,  

 lomové body nezmenených hraníc, pokiaľ sú identické, 

 identické body a body meračskej siete. [5] 

 

6.1 Identické body 

 

Identické body sú body v teréne jednoznačne identifikovateľné a zároveň zobrazené 

v katastrálnej mape. Slúţia na zobrazenie a spojenie výsledku merania s obsahom mapy. 
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V určitých prípadoch smieme za identické body voliť i pevné body podrobného 

polohového bodového poľa.  Ich overenie sa vykonáva: 

 určením súradníc v S-JTSK a ich porovnaním so súradnicami v S-JTSK 

v KN – presnosť pre uxy = 0.08 m  ∆p ≤ 0.14 m. 

 odmeraním aspoň dvoch vzdialeností od bodov, ktoré povaţujeme za pevné 

a identické body sú určené číselne – presnosť: 

o ∆d = dm − dk , kde dm   je  zo súradníc, dk  z priameho merania, 

o uxy = 0.14 m  kód kvality podrobného bodu 3 , 

o uxy = 0.26 m  kód kvality podrobného bodu 4 . 

 odmeraním aspoň dvoch vzdialeností od bodov, ktoré povaţujeme za pevné 

a identické body sú určené kartometricky – presnosť: 

o ∆d =

dm − dk , kde dm  je meraná na mape, dk  z priameho merania. [5] 

 

6.2 Presnosť merania zmien 

 

Body určené v S-JTSK, z ktorých sa zameriavajú zmeny, určujeme s presnosťou, 

ktorá je daná strednou súradnicovou chybou 𝑚 𝑥𝑦 =  
1

2
∙ (𝑚2

𝑦 + 𝑚2
𝑥).  Podrobné 

geodetické body je v teréne stabilizovaný meračskými značkami. Tieto body rozdeľujeme 

do tried presnosti, ku ktorým sú priradené nasledujúce hodnoty: 

 body 1. triedy presnosti 𝑚𝑥𝑦 = 0.02 𝑚, 

 body 2. triedy presnosti 𝑚𝑥𝑦 = 0.04 𝑚, 

 body 3. triedy presnosti 𝑚𝑥𝑦 = 0.06 𝑚. 

Tieto hodnoty sú vztiahnuté na blízke body základného polohového bodového poľa. 

Presnosť podrobného merania je dané základnou strednou súradnicovou chybou 𝑚𝑥𝑦 =

0.14 𝑚. Táto hodnota sa opäť vzťahuje k najbliţším bodom polohového bodového poľa 

alebo na pevné body miestneho súradnicového systému. Charakteristikou relatívnej 
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presnosti určenia súradníc dvojice podrobných bodov rovnakej triedy presnosti je základná 

chyba dĺţky priamej spojnice bodov tejto dvojice vypočítanej z ich súradníc. [9] 

 

6.3 Výsledky merania zmien a ich zaznamenávanie 

 

Výsledkom merania zmien sú samozrejme odmerané dáta a meračský náčrt, ktorý 

obsahuje grafický prehľad a popisné údaje. Toto meranie sa zaznamenáva do záznamu 

podrobného merania zmien. Na pamäťové médium počítača môţeme priamo 

zaznamenávať číselné výsledky merania zmien, pričom výstup z počítača priamo 

nahradzuje časť ZPMZ, presnejšie zápisník, ale ten musí obsahovať všetky údaje 

v predpísanom poradí.  

Spracovanie prebieha buď: 

 výpočet súradníc novo určených bodov PBPP, pomocných meračských 

bodov a bodov miestneho súradnicového systému, 

 výpočet novo určených a zmenených výmer parciel a ich dielov. 

Dokumentácia obsahuje: 

 ZMPZ, 

 zoznam súradníc nových podrobných bodov, 

 výpočet výmer parciel a dielov, 

 výslednú dokumentáciu novo určených pevných bodov PBPP. 

Výsledky merania zmien je nutné autorizačne i úradne overiť. Dokumentáciu 

vyhotovuje  kaţdá fyzická a právnická osoba, ktorá vykonala meranie zmien a následne ju 

odovzdáva príslušnému katastrálnemu odboru okresného úradu. Taktieţ oznamuje 

i nedostatky zistené na geodetických bodoch. [9] 
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6.4 Podklady na meranie zmien 

 

Na meranie zmien sa ako základný podklad pouţíva katastrálna mapa. Pokiaľ je 

na záujmovom území, teda na území, kde prebieha meranie, spravovaná vektorová 

katastrálna mapa, bude podkladom na meranie zmien kópia súboru vektorovej katastrálnej 

mapy. Existuje i tzv. pracovná mapa, ktorá sa pouţíva na práce v teréne, výnimočne sa 

pouţije aktuálna kópia katastrálnej mapy. 

Medzi ďalšie základné podklady patrí ZPMZ, meračské náčrty predchádzajúcich 

meraní, geodetické údaje o bodoch polohového bodového poľa, zoznamy súradníc 

podrobných bodov a prehľady čísel podrobných bodov. 

Na vyhotovenie meračského náčrtu pouţívame kópiu, prípadne zväčšeninu 

katastrálnej mapy, v územiach kde je spracovaná vektorová katastrálna mapa zobrazujeme 

príslušné súbory zobrazovacím zariadením v poţadovanej mierke. V prípade, ţe máme 

k dispozícii súradnice podrobných bodov, doplňujeme kópiu alebo zväčšeninu katastrálnej 

mapy úplnými číslami podrobných bodov. [9] 

 

6.5 Meračské siete 

 

Zmeny zameriavame z meračských sietí, ktoré tvoria meračské body. Meračské 

siete by sme mohli inak nazvať aj geometrickým základom merania a sú tvorené bodmi: 

 body základného polohového bodového poľa, 

 body podrobného polohového bodového poľa, 

 pevné podrobné body, 

 pevné body, 

 pomocné meračské body. 

Pokiaľ sa na podrobné meranie vyuţíva metóda pravouhlých súradníc, tak súčasťou 

meračskej siete sú i meračské priamky, ktoré tvoria spojnice jednotlivých bodov siete.  
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Rozsah a tvar meračskej siete je závislý od samotných parametrov zmeny, 

existujúcich terénnych a iných podmienok, voľby metódy merania a meračskej techniky. 

Meračská sieť musí byť určená tak, aby umoţňovala jednoznačne určiť polohu podrobných 

bodov. Počet bodov meračskej siete treba čo najviac minimalizovať a jedna meračská sieť 

musí slúţiť len pre jednu zmenu ako geometrický základ merania. [9] 

V prípade, ţe sa na meranie pouţívajú podrobné geodetické body, overenie ich 

polohy sa vykonáva meraním na body Štátnej priestorovej siete, na aktívne geodetické 

základy alebo meraním na minimálne ďalšie dva podrobné geodetické body. Pokiaľ sa 

vyuţijú pomocné meračské body (body, ktoré zhusťujú meračskú sieť), overenie ich 

polohy sa robí rovnakým spôsobom ako pri podrobných geodetických bodoch a k tomu 

môţeme vyuţiť ešte meranie na minimálne dva ďalšie pomocné meračské body určené 

v rovnakom ZPMZ ako overovaný bod. Pri pouţití referenčnej stanice sa táto stanica 

umiestňuje na bode Štátnej priestorovej siete alebo na podrobnom geodetickom bode. [5] 

Geodetické základy rozlišujeme na dve základné skupiny: 

 pasívne geodetické základy (parametre geodetických bodov sú určené aspoň 

v jednom záväznom geodetickom systéme): 

o Štátna priestorová sieť pre realizáciu ETRS89, 

o Štátna trigonometrická sieť pre realizáciu S-JTSK, 

o Štátna nivelačná sieť pre realizáciu Bpv a EVRS, 

o Štátna gravimetrická sieť pre realizáciu S-Gr. 

 aktívne geodetické základy tvorené permanentnou lokalizačnou sluţbou – 

Slovenská priestorová observačná služba prevádzkovaná na vybraných 

bodoch Štátnej priestorovej siete. [3] 

 

6.6 Overenie pripájacích a pevných bodov 

 

Z dôvodu definovania meračskej siete sa overuje poloha bodov v teréne a toto 

overenie sa vykonáva podľa druhu daného bodu: 
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 poloha bodu základného alebo podrobného polohového bodového poľa sa 

overuje kontrolou mier a podľa ostatných informácií v miestopisných 

náčrtoch, pričom namerané hodnoty sa porovnajú s informáciami 

v miestopisných náčrtoch. 

 poloha pevného bodu sa overuje: 

o  priamym odmeraním vzdialenosti aspoň od dvoch pevných bodov, 

pokiaľ ich vzdialenosť od overovaného bodu nie je viac ako 200 m, 

o  metódou pravouhlých súradníc odmeraním prvkov určujúcich 

polohu overovaného bodu od spojnice dvoch pevných bodov, pokiaľ 

ich vzdialenosť od overovaného bodu nie je viac ako 200 m, 

o  polárnym meraním, pričom do tohto merania sú zahrnuté okrem 

overovaného bodu aspoň dva pevné body a ich vzdialenosť od 

overovaného bodu nie je viac ako 200 m. 

 poloha pevného podrobného bodu určeného súradnicami sa overuje 

podobne ako overenie pevného bodu, s pouţitím ďalších pevných 

podrobných bodov určených súradnicami, prípadne s vyuţitím PBPP. [9] 

 

6.7 Podrobné meranie zmien 

 

Pri podrobnom geodetickom meraní zmien vyuţívame najčastejšie tieto metódy 

merania: 

 polárna metóda, 

 metóda pravouhlých súradníc (ortogonálna metóda), 

 metóda pretínania. 

Pri väčších výškových rozdieloch v prehľadnom teréne a relatívne veľkej dopravnej 

frekvencii je najpouţívanejšia polárna metóda, pričom meranie sa vykonáva pomocou 

elektronického teodolitu. V neprehľadnom intraviláne sa kombinuje polárna metóda 

s metódou pravouhlých súradníc. Body, ktoré nie je moţné zamerať pomocou polárnej 

metódy sa zameriavajú tzv. polárnou kolmicou. Členité stavby, kde by meranie polárnou 

metódou bolo veľmi zloţité a nákladné, meriame metódou konštrukčných omerných mier. 
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Predmetom kontroly sú odmerané dĺţky a uhly vypočítané zo súradníc daných pevných 

bodov, výpočtom súradníc overovaného bodu ako napríklad metódou prechodného 

stanoviska. [10] 

Súčasťou podrobného merania je zároveň aj kontrola podrobného merania. 

Vykonáva sa pomocou kontrolných omerných mier, t.j. dĺţkami odmeranými medzi dvoma 

susednými podrobnými bodmi hranice pozemku alebo stavby priamym meraním, 

kríţovými mierami, t.j. dĺţkami odmeranými medzi dvoma podrobnými bodmi, ktorých 

spojnica netvorí hranicu. Dĺţky na hraniciach pozemkov môţeme merať pásmom aţ do 50 

m, pokiaľ je vzdialenosť väčšia je nutné merať pomocou diaľkomeru. Dĺţky medzi 

lomovými bodmi stavby môţeme merať pásmom bez obmedzenia. [9] 

 

6.8 Záznam podrobného merania zmien 

 

Výsledok podrobného merania zmien sa zaznamenáva do záznamu podrobného 

merania zmien (ZPMZ). Je to základný podklad pre geometrický plán, na vykonanie 

zmeny v katastrálnom operáte, na vykonanie zmeny v katastrálnom operáte alebo na 

opravu chyby v katastrálnom operáte. Číslo ZPMZ, parcelné čísla pre novo vytvárané 

parcely a čísla nových podrobných geodetických bodov prideľuje na vyţiadanie katastrálny 

odbor okresného úradu, ktorý pôsobí v území kde sa daná zmena bude zameriavať.  

Záznam podrobného merania zmien má tri základné časti:  

 popisové pole, 

 meračský náčrt, 

 zápisník. 

Tlačivo ÚGKK SR č. 6.54-1999 sa pouţíva na vyhotovenie ZPMZ. Toto tlačivo 

obsahuje na lícnej strane popisové pole, miesto pre vyhotovenie náčrtu a klauzulu 

potvrdzujúcu oboznámenie s priebehom a označením nových hraníc, na rube sa nachádza 

zápisník. Základným formátom náčrtu ZPMZ je formát A4, pokiaľ je tento formát 

nedostačujúci, náčrt sa skladá do tohto formátu a to tak, ţe na prvej strane sa nachádza 

popisové pole. V prípade viacerých strán zápisníka sa tieto strany spájajú do jedného 
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celku. Záznamy podrobného merania zmien sa číslujú v jednotnej rade pre kaţdé 

katastrálne územie od čísla 1 po číslo 9999. [9] 

 

6.8.1 Popisové pole 

 

Popisové pole nám slúţi na vyplnenie základných informácií o zázname 

podrobného merania zmien a obsahuje: 

 všeobecné údaje – kraj, okres, obec, katastrálne územie; 

 údaje o meraní zmeny – kto, kedy a akým prístrojom zameriaval zmenu; 

 organizačné údaje o spracovaní zmeny – číslo ZPMZ, číslo GP; 

 údaje z katastrálneho operátu pridelené na spracovanie zmeny a potvrdenie 

o ich pridelení – počet nových bodov, čísla nových parciel, číslo mapového 

listu; 

 autorizačné overenie výsledkov merania – meno, priezvisko, podpis, 

pečiatka, deň overenia; 

 úradné overenie výsledkov merania – meno, priezvisko, podpis, číslo 

poloţky výkazu zmien, deň overenia. [9] 

 

Obrázok 6: Popisové pole ZPMZ 
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6.8.2 Meračský náčrt 

 

V grafickom znázornení ZPMZ sa nachádza: 

 kresba doterajšieho stavu polohopisu – tenká čierna čiara, 

 kresba nového stavu polohopisu, zlučky, označenie druhov pozemkov, 

prečiarknutie rušených hraníc – tenká červená čiara,  

 zákres bodov polohového bodového poľa vyuţitých na pripojenie meračskej 

siete, pevných bodov a ostatných bodov meračskej siete – červená farba, 

predpísané značky, 

 zákres spojníc bodov meračskej siete (meračská priamka alebo polygónová 

strana ma prednosť pred zobrazením zámery) – červená čiarkovaná čiara, 

 čísla podrobných bodov doterajšieho stavu vyuţitých na pripojenie, 

kontrolné meranie, výpočet výmer parciel v úplnej podobe čísla bodu – 

čierna farba, 

 čísla novo určených bodov – červená farba,  

 kontrolné omerné a overovacie miery – čierna farba, 

 doterajšie parcelné čísla a značky druhov pozemkov – tenká čierna čiara, 

 nové parcelné čísla a značky druhov pozemkov – tenká červená čiara, 

 údaje dôleţité pre spracovanie zmeny – nadobúdateľ, súpisné čísla nových 

meraných stavieb, spôsob vyuţívania nových pozemkov a stavieb,  

 sídelné a nesídelné názvy – napr. ulice, námestia, významné a verejné 

stavby atď., 

 mierka náčrtu, orientácia, zobrazenie rámu mapových listov spoločne 

s číslami príslušných mapových listov.  

V prípade potreby zobrazenia ďalších skutočností sa postupuje podľa osobitného 

predpisu. Mierka náčrtu, veľkosť písmen a číslic (1.5 mm – 3 mm) sa volí tak, aby bola 

zabezpečená prehľadnosť a čitateľnosť všetkých údajov. Pokiaľ zvolená mierka náčrtu 

nedovoľuje zobraziť určitú časť meranej zmeny, táto zmena sa zobrazí ako detail mimo 

vlastnej kresby, pričom ich vzťah sa označí veľkými písmenami abecedy.  

Jedno tlačivo náčrtu ZPMZ sa vyhotovuje len pre zobrazenie jednej zmeny. [9] 
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6.8.3 Zápisník 

 

Do zápisníku (časť technickej správy) zapisujeme údaje o zameraní zmeny a to 

hlavne: 

 pouţité body polohového bodového poľa, pevné body, pomocné meračské 

body, podrobné body a súradnice týchto bodov, 

 merané údaje, overovacie miery a kontrolné miery, 

 predpis výpočtu výmer, 

 zoznam súradníc novo určených bodov JTSK a JTSK03, 

 protokol určenia bodov pomocou systému GPS v JTSK03. 

Pokiaľ sa pri meračských prácach vyuţila technológia GNSS je moţné zápisník 

nahradiť výstupom z výpočtového protokolu. [9] 
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7 ZÁVÄZNÉ GEODETICKÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY A ICH 

PLATNÉ REALIZÁCIE 

 

Záväzné geodetické referenčné systémy rozdeľujeme na päť základných systémov: 

 Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerických kódom 

ETRS89, 

 Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

s alfabetickým kódom S-JTSK, 

 Baltský výškový systém po vyrovnaní s alfabetickým kódom Bpv, 

 Európsky vertikálny referenčný systém s alfabetickým kódom EVRS, 

 Gravimetrický systém s alfabetickým kódom S-Gr. [3] 

7.1 ETRS89 

 

Vlastnosti a atribúty tohto systému sú zhodné so systémom ITRS v epoche 1989.0 

a je fixovaný na stabilnú časť Eurázijskej tektonickej platne. Základnou vlastnosťou 

ETRS89 geocentricita, tzn. ţe počiatok systému leţí v ťaţisku hmôt celej Zeme vrátane 

oceánov a atmosféry. Jednotkou dĺţky tohto systému je meter (sústava SI). Orientácia osí 

tohto systému je definovaná orientáciou BIH systému v epoche 1984.0 s presnosťou ± 3 

miliardsekúnd. 

Rozlišujeme dva druhy súradníc ETRS89: 

 pravouhlé karteziánske súradnice X,Y,Z , 

 elipsoidické (geodetické) súradnice φ, λ, h, 

Elipsoidické súradnice sú vztiahnuté na elipsoid Geodetického referenčného 

systému 1980 so základným poludníkom Greenwich. Hlavné parametre elipsoidu sú dĺžka 

hlavnej polosi a = 6 378 137 m a sploštenie f = 298.257222101.  

Platnou národnou realizáciou ETRS89 je realizácia SKTRF09. [3] 
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7.2 S-JTSK 

 

Súradnicový systém, ktorý je definovaný Besselovým elipsoidom 1841 so 

základným poludníkom Ferro (17°40′ západne od poludníka Greenwich). Hlavné 

parametre Besselovho elipsoidu sú dĺžka hlavnej polosi a = 6 377 395.155 m a sploštenie f 

= 1:299.152 8128. 

Křovákove zobrazenie, ktoré zaviedol Ing. Josef Křovák, český zememerač, 

pozostáva zo štyroch základných krokov, ktoré na seba nadväzujú: zobrazenie Besselovho 

elipsoidu na guľovú plochu, transformácia zemepisných sférických súradníc na sférické 

kartografické súradnice na guľovej ploche, zmenšenie guľovej plochy a jej konformné 

zobrazenie na dotykový kuţeľ vo všeobecnej polohe a z rozvinutia plochy dotykového 

kuţeľa do roviny.  

Orientácie ôs tohto pravouhlého rovinného súradnicového systému: 

 os x smeruje na juh, 

 os y smeruje na západ. 

Platnou realizáciou S-JTSK súradnicového systému je JTSK03. [3] 

 

7.3 Bpv 

 

Kinematický výškový referenčný systém, ktorý sa vzťahuje na strednú hladinu 

Baltského mora prostredníctvom referenčného bodu – bod nula morského vodočtu 

Kronštadt. Vyuţíva normálne výšky, t. j. pri výpočte výšok sa uplatňujú normálne korekcie 

Molodenského. [3] 

 

7.4 EVRS 

 

 Vzťaţná výšková hladina je ekvipotenciálna plocha, kde je potenciál tiaţového 

poľa Zeme konštantný. Referenčným bodom je bod vo výške vodočtu v Amsterdame – 
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Normaal Amsterdams Peil. Dĺţky sú merané v metroch a čas v sekundách. EVRS je 

stanovený ako nulový slapový systém. 

Národnú realizáciu EVRS nazývame Slovenský vertikálny referenčný rámec. 

Platnou národnou realizáciou EVRF je SKVRF05. [3] 

 

7.5 S-Gr 

 

Kinematický referenčný systém, ktorý je definovaný geometrickými a fyzikálnymi 

parametrami. Geometrické parametre definujú polohu bodov a fyzikálne charakteristiky 

tiaţového poľa Zeme vztiahnuté k týmto bodom. [3] 

 

7.6 Štátna priestorová sieť 

 

Integrované geodetické základy tvoria novú etapu 3D geodetických základov 

a tvorí ich Štátna priestorová sieť (ŠPS). Nové bodové pole definujú geodetické body, 

ktoré majú určené geocentrické súradnice X, Y, Z, resp. elipsoidické 𝜑, 𝜆, H, vztiahnuté 

k ETRS, rovinné súradnice x, y (S-JTSK), normálnu výšku h (Bpv) a tiaţové zrýchlenie g. 

Presnosť polohy je definovaná 𝜎𝜑𝜎𝜆 = 0.009 𝑚, 𝜎𝐻 = 0.025 𝑚. 

Hierarchické členenie ŠPS: 

 trieda A – permanentné stanice GNSS začlenené do EUREF (Modra-Piesok, 

Banská Bystrica, Gánovce), stanice SKPOS (k februáru 2013 36 bodov 

vrátane prihraničných), 

 trieda B – body SGRN (epochové merania 36 – 120 h), 71 bodov,  

 trieda C – body s > 6 h observáciami GNSS, 

o 1. etapa (2001 – 2003) 1520 geodetických bodov,  

o 2. etapa (2003 – 2005) opakované merania a zhustenie siete, 

o 3. etapa (2006 – 2010) meranie najmä pomocou SKPOS (k 

decembru 2012 1650 bodov), 
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 trieda D – ostatné určené geodetické body merané pomocou SKPOS (k 

decembru 2012 3900 bodov). [11] 

7.7 Slovenská priestorová a observačná sluţba GNSS - SKPOS 

 

Sluţba SKPOS prináša do geodetických meraní obrovské mnoţstvo výhod. SKPOS 

je tvorená sieťou permanentných staníc GNSS, pričom nám umoţňujú efektívne určovanie 

geocentrických súradníc pomocou GNSS prostredníctvom absolútnych i relatívnych 

metód. Táto technológia výrazne zefektívňuje meranie, zvyšuje produktivitu práce 

a zniţuje náklady. Sluţba permanentných staníc bola zriadená v roku 2006 Úradom 

geodézie, kartografie a katastra SR. Prevádzka sluţby je zabezpečená Geodetickým 

a kartografickým ústavom. 

Táto sluţba poskytuje registrovaným uţívateľom korekčné údaje a transformačné 

kľúče pre presné určenie polohy na území Slovenskej republiky. 

Medzi základné súčasti SKPOS, na ktorých je postavená celá infraštruktúra patrí: 

 Sieť referenčných staníc zriadených na geodetických bodoch na mieste 

s nerušeným príjmom signálov GNNS (NAVSTAR GPS, GLONASS), 

včlenených do ŠPS, kde tvoria triedu bodov A. 

 Národné servisné centrum, ktoré pracuje nepretrţite zariadeniami 

vysielajúcimi informácie pre koncových uţívateľov prostredníctvom 

internetu podľa poţadovaných sluţieb. 

 Prostredie informačno-komunikačných technológií (VPS-WAN) na prenos 

prvotných observovaných údajov do Národného servisného centra. 
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Hlavnými výhodami sluţby SKPOS je samozrejme potreba len jedného roveru 

GNNS, kedy nie je treba observovať na dvoch bodoch zároveň. Tento systém beţí na 

území celej Slovenskej republiky, má vysokú spoľahlivosť a nepretrţitú prístupnosť, ktorá 

vylučuje nemoţnosť merania napr. cez sviatky. Komunikácia prebieha takmer výhradne 

pomocou internetovej siete wifi. Sluţba vyuţíva medzinárodné výmenné štandardy 

a v neposlednom rade je obrovskou výhodou súradnice vztiahnuté k ETRS. Taktieţ 

v reálnom čase má táto sluţba veľmi vysokú presnosť.  

Poskytované sluţby: 

 SKPOS-dm – diferenciálne korekcie pre kódové merania s vyuţitím na 

navigáciu a určovanie polohy v reálnom čase s presnosťou 1 m – 0.2 m. 

 SKPOS-cm – fázové merania na presné určovanie polohy v reálnom čase 

s presnosťou lepšou ako 20 mm. 

 SKPOS-mm – kódové a fázové merania na veľmi presné určovanie polohy 

po ukončení merania (post-processing), resp. v blízkom reálnom čase 

s presnosťou 20 – 0.5 mm. SKPOS poskytuje údaje vo formáte RINEX. 

[11] 

 

Obrázok 7: Rozmiestnenie permanentných staníc SKPOS [14] 
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8 GEODDETICKÉ MERANIE POMOCOU GNSS 

 

Geodetické meranie pomocou GNSS je relatívne určovanie polohy vyuţitím meraní 

fázy nosnej vlny. Výsledkom takéhoto merania je v priestore orientovaný vektor – 

základnica b medzi dvoma bodmi A a B. Sú tri druhy súradníc, v ktorých sa udáva: 

 karteziánske topocentrické (lokálne) súradnice 𝑏𝑥 , 𝑏𝑦 , 𝑏𝑧 , 

 horizontálne súradnice n, e, v, 

 sférické súradnice 𝛼, 𝛽. 

Základnicou je vektor b, ktorá začína vo východiskovom bode A a koniec vektoru 

definuje polohu určovaného bodu B. Poloha východiskového bodu A musí byť známa. 

Práve z tohto dôvodu sú nevyhnutné simultánne merania rovnakých druţíc GNSS na dvoch 

alebo viacerých stanoviskách. Existujú dva typy meraní, pričom základnými sú fázové 

merania, avšak pri niektorých metódach sa môţu ako podporné vyuţívať i kódové. Pri 

meraní na oboch frekvenciách je moţné eliminovať vplyv ionosféry a meranie základníc 

nad 10 km. Meranie na dvoch frekvenciách ale prináša i ďalšie dôleţité výhody – 

komplexnejšie metódy riešenia ambiquít a spoľahlivejšie definovanie sklzov počítania 

celých cyklov. 

 Kódové meranie: 

Prijímač generuje podľa svojho interného času repliky kódových signálov 

druţíc a zároveň prijíma signál z obeţných dráh, ktorý je v dôsledku 

vzdialenosti oneskorený. V koreláte je určený časový posun medzi signálom 

a jeho replikou a po vynásobení rýchlosťou svetla vzniká kódové meranie 

tzv. pseudovzdialenosť. Ta je zaťaţená najmä chybami hodín druţice 

a prijímača a zanedbaním vplyvu atmosféry na šírenie signálu. 

 Fázové meranie: 

Po vykonaní demodulácie zisťuje prijímač priebeţne na fázovom článku 

rozdiel fázy prijatého signálu a jeho repliky. Dochádza tak k načítaniu 

integrálnej zmeny fázového rozdielu aţ do okamihu prerušenia signálu. Po 

vynásobení vlnovou dĺţkou získame fázové meranie v dĺţkových 

jednotkách. Meranie je zaťaţené rovnakými chybami ako kódové meranie 
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a navyše i neznámou hodnotou počtu celých cyklov vlnenia medzi druţicou 

a prijímačom v okamihu zachytenia signálu – tzv. fázovou ambiguitou. 

V geodézií sa najčastejšie pouţívajú dva spôsoby určenia polohy. Menej presný 

spôsob je nazvaný ako navigačná úloha, presnejší geodetická úloha. 

 Navigačná úloha: 

Jej princípom je autonómne určenie polohy z kódových meraní. K určeniu 

polohy je potrebné v jeden časový okamih získať meranie zo 4 satelitov 

a zostaviť z nich 4 rovnice so 4 neznámymi. Po linearizácií rovníc je moţné 

polohu v závislosti na znalosti jej pribliţnej hodnoty iteračne riešiť. 

V prípade, ţe máme v jednom okamihu viacero meraní, môţeme im v rámci 

vyrovnania prisúdiť opravy, a to najčastejšie podľa metódy najmenších 

štvorcov (MNŠ). Získame tak súradnice prijímača.  

 Geodetická úloha: 

Jej princípom je relatívne určenie polohy jedného prijímača voči inému 

fázovému meraniu. Aby bola úloha riešiteľná, je nevyhnutné meranie získať 

vo viacerých časových okamihoch (epochách) a spoločne ich spracovať. 

V rámci vyrovnania sa musia určiť i neznáme fázové ambiguity a priradiť 

k nim celočíselné hodnoty (tzv. ich fixovať). Výsledkom spracovania sú 

hodnoty súradnicových rozdielov medzi bodmi, tzv. vektormi.  

Základným rozdelením geodetických metód merania GNSS je rozdelenie na: 

 Statické metódy: 

Oba prijímače na koncových bodoch základnice počas celej doby merania 

nemenia svoju polohu. Meranie na bode trvá v priemere desiatky minút aţ 

niekoľko hodín. Následným spracovaním je moţné dosiahnuť presnosť 

v určení horizontálnej polohy (súradnici) 2 – 3 mm. 

 Kinematické metódy: 

Jeden prijímač je statický bez pohybu (referenčná stanica) a druhý sa 

pohybuje po meraných bodoch (rover). Súradnice statického prijímača sú 

známe a určovaná je poloha pohybujúceho sa prijímača. Meranie na bode 
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trvá len niekoľko sekúnd, maximálne niekoľko minút. Presnosť 

v horizontálnej polohe dosahuje hodnoty 10 – 20 mm. [1] 

Existuje viacero spôsobov merania pomocou technológie GNSS. Vzhľadom na 

moju diplomovú prácu, ktorá bola meraná technológiou GNSS, presnejšie metódou Real 

Time Kinematic (RTK), by som o nej rád napísal aspoň pár riadkov. 

 

8.1 Real time kinematic (RTK) 

 

RTK patrí medzi relatívne kinematické merania. Na takéto meranie sa vyuţíva 

jeden referenčný prístroj, ktorý je nepohyblivý a statický a druhý prístroj je pohybujúci. 

Funkciu statického prístroja často nahrádza komerčná sieť referenčných staníc SKPOS. 

Oba prijímače uskutočňujú simultánne fázové merania. Dôleţité je, ţe oba prijímače sú 

trvalo telekomunikačne prepojené. Princíp spočíva v okamţitom prenose meraných údajov 

referenčného prijímača prostredníctvom telekomunikačného spojenia do pohybujúceho sa 

prijímača. Softvér, ktorý je zabudovaný v pohybujúcom sa prijímači spracováva fázové 

merania v reálnom čase. Súradnice pohybujúceho sa prijímača získavame priamo v čase 

merania. Meriame dvoma metódami: 

 Statické meranie v reálnom čase: 

o  meriame niekoľko minút, 

o  presnosť v určení súradníc podľa vzorca 𝜎 = 5 𝑚𝑚 + 2 𝑝𝑝𝑚 ∙ 𝑏 

 Kinematické meranie v reálnom čase: 

o  meriame zlomky sekundy aţ niekoľko sekúnd, 

o  presnosť v určení súradníc podľa vzorca 𝜎 = 10 𝑚𝑚 + 2 𝑝𝑝𝑚 ∙ 𝑏 [11] 
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9 JTSK/03 

 

Rozdiel medzi S-JTSK a JTSK/03 nie je aţ taký markantný. V podstate je to 

projekčné zobrazenie, ktoré má rovnaké projekčné vlastnosti ako spomínané S-JTSK. 

Rozdiel spočíva v eliminácii globálnej a lokálnej mierkovej deformácie, teda v realizácii 

tohto systému prostredníctvom súradníc bodov trigonometrickej siete. Dôleţité je vyuţitie 

informácií získaných z meraní ŠPS, pričom dochádza k realizácii zoznamu súradníc 

JTSK/03 (x, y) z JTSK (x, y). Na ďalšom obrázku sú znázornené korekcie súradníc bodov 

z JTSK do JTSK/03 v milimetroch.  

 

Všeobecne platí, ţe rozdiel skutočnej dĺţky d a vypočítanej zo súradníc JTSK/03 

koncových bodov 𝑑`  je menší, prinajhoršom rovný rozdielu vypočítanému z pôvodných 

súradníc JTSK: 

∆𝐽𝑇𝑆𝐾 = 𝑑 − 𝑑𝐽𝑇𝑆𝐾
` , 

Obrázok 8: Korekcia súradníc JTSK do JTSK/03 v rozsahu 5-800 mm [15] 
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∆𝐽𝑇𝑆𝐾 /03= 𝑑 − 𝑑𝐽𝑇𝑆𝐾 /03
` , 

 ∆𝐽𝑇𝑆𝐾 /03 ≤  ∆𝐽𝑇𝑆𝐾  . 

Transformácia medzi JTSK a ETRS89 môţeme zadefinovať rovnicami: 

A:  𝑃𝐸𝑇𝑅𝑆89 + 𝑑𝑃 𝐷𝑀𝑅𝑍 𝑃𝐸𝑇𝑅𝑆89  = 𝐹−1 𝑃𝐽𝑇𝑆𝐾  , 

B:  𝑃𝐽𝑇𝑆𝐾 = 𝐹 𝑃𝐸𝑇𝑅𝑆89 + 𝑑𝑃 𝐷𝑀𝐸𝑍 𝑃𝐸𝑇𝑅𝑆89   . 

Model transformácie medzi JTSK03 a ETRS89 zas môţeme popísať ako: 

C:  𝑃𝐸𝑇𝑅𝑆89 = 𝐹−1 𝑃𝐽𝑇𝑆𝐾 /03 , 

D:  𝑃𝐽𝑇𝑆𝐾 /03 = 𝐹 𝑃𝐸𝑇𝑅𝑆89 , 

kde P je geodetický bod projekčného systému ETRS89, alebo JTSK, JTSK/03 

a výškového systému Bpv, dP je korekcia polohy bodu vypočítaná v zmysle bikubických 

splajnov aplikovaná na digitálny model reziduálnej zloţky DMRZ, F je postupnosť 

transformačných a prevodových funkcií, 𝐹−1  je jej inverzia, JTSK je rovinné projekčné 

zobrazenie, v ktorom všetky súradnice trigonometrických bodov sú globálne a lokálne 

mierkovo zdeformované, JTSK/03 má z matematického hľadiska rovnaké projekčné 

vlastnosti ako JTSK, len sú eliminované mierkové deformácie. Základné typy týchto 

vzťahov môţeme sledovať i na nasledujúcom obrázku. [11] 

Obrázok 9: Základné typy vzťahov medzi JTSK, ETRS89 a JTSK/03[15] 
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10 GEOMETRICKÝ PLÁN V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ ČIERNE 

 

10.1 Katastrálne územie Čierne 

 

 Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou geometrického plánu pre určenie 

vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. V doterajšej časti práce boli riešené teoretické 

poznatky o geometrických plánoch a v táto časť je venovaná praktickej časti mojej práce, 

teda samotnému vyhotoveniu geometrického plánu so všetkými príslušnými údajmi.  

 Samotnej tvorbe plánu predchádza poţiadavka na vyhotovenie tohto plánu, tzn. ţe 

niekto si musí daný plán pre určitý účel objednať. V ďalšom kroku dochádza k vyţiadaniu 

podkladov na vyhotovenie a rekognoskácie danej oblasti. Po zameraní a spracovaní 

geometrického plánu sa takýto plán overuje a odovzdáva príslušnému katastrálnemu 

odboru. Nakoniec sa geometrický plán odovzdáva samotnému objednávateľovi zákazky.  

 Tento plán bol vyhotovený v katastrálnom území Čierne v okrese Čadca.  

 

10.2 Charakteristika územia 

 

 Obec Čierne sa nachádza v okrese Čadca, ktorý je súčasťou Ţilinského kraja 

v beskydskom regióne. Okres Čadca patrí medzi najsevernejšie časti Slovenskej republiky, 

ktorá leţí na rozhraní troch štátov: Slovenská republika, Česká republika a Poľsko. Priamo 

obec Čierne susedí s dvoma slovenskými obcami, a to Skalité a Svrčinovec, českou obcou 

Hrčava a poľskou Javorzynkou. Všetky tri štáty sa stretávajú v blízkosti obce Čierne 

v jedinom bode, ktorý je poeticky nazvaný trojmedzie.  

 Najvýznamnejším vodným tokom pretekajúcim touto obcou je riečka Čierňanka, 

ktorá sa vlieva do rieky Kysuca, ktorá sa pri Ţiline vlieva do najdlhšej rieky na Slovensku, 

do Váhu.  

 V súčasnosti prebieha v katastri obce výstavba diaľnice D3, ktorej dokončenie je 

predbeţne stanovené na rok 2018. Táto diaľnica má za úlohu odľahčiť kolabujúcu dopravu 
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tohto regiónu. Obec má veľký význam i z hľadiska ţelezničnej dopravy, pretoţe ňou 

prebieha elektrifikovaná trať Čadca – Zwardoń.  

 V obci Čierne sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Ignáca z roku 1888, 

novopostavený kostol sv. Petra a Pavla a kaplnka sv. Jozefa.  

 Názov obce nie je úplne jednoznačný. Panujú tri názory ako vznikol názov Čierne. 

Podľa kroniky obce bolo územie Čierneho pred zaloţením pokryté tmavými, čiernymi 

horami. O čiernej, rašelinovej zemi zase pojednáva ľudová tradícia obyvateľstva. Existuje 

i názor, ţe názov pochádza zo starodávneho slova „crn“, ktorý znamená nezarastené miesta 

pod húštinou pred vrcholom hory. [16] 

 Štát: Slovensko 

 Kraj: Ţilinský kraj 

 Okres:  Čadca 

 Región: Kysuce 

 Nadmorská výška: 454 m. n. m. 

 Súradnice: 49° 29′ 32″ S  18° 49′ 21″ V 

 Rozloha: 20.84 km
2 

 
Obyvateľstvo: 4 399 (31.12.2013) 

 Hustota: 211.08 obyv./km
2 

 

 

Obrázok 10: Poloha obce Čierne [18] 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%C4%8Cierne&language=sk&params=49.492222_N_18.822500_E_region:SK_type:city


Bc. Bohuš Krištiak: Geometrický plán pre určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 

 

2015  67 

 

 Prvá písomná zmienka o vzniku obce Čierne sa datuje k roku 1641, s ohľadom na 

formuláciu v liste tešínskej kňaţnej Alţbety Lukrécie budatínskym Suňogovcom. Táto 

obec vznikla v rámci kopaničiarskeho dosídľovania. Najvýznamnejším údajom je ale 

zrejme urbár Budatínskeho panstva z roku 1690, kde sa uvádza „Anno 1645, jak se počala 

stavať dedina“. [17] 

 Na nasledujúcej snímke sa nachádza satelitný snímok obce Čierne. 

 

Obrázok 11: Satelitná snímka časti obce Čierne [19] 

 

10.3 Popis riešeného problému 

 

 V danej oblasti dochádzalo v riečnom koryte Benčíkovho potoka k neustálym 

problémom, či uţ z dôvodu častých, takmer kaţdoročných záplav, a taktieţ kvôli nárokom 

mnohých vlastníkov pozemkov, ktorý neboli spokojní s hranicami ich pozemkov, pretoţe 

podľa vtedajších hraníc zapísaných v katastri nehnuteľností a teda i ich vyznačených 

hraníc dochádzalo ku konfliktom. Stav daného koryta začal byť alarmujúci, a to najmä 

z dôvodu nespevnených brehov a vysokého stupňa pôdnej erózie. 
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 Dôvodom zamerania GP bola úprava koryta a brehu potoka, pričom niektoré časti 

budú spevnené drevom a kameňom. Táto stavba vznikla z návrhu ochrany obce proti 

storočnej vode. Geometrický plán, ktorý slúţil priamo pre zameranie bodov, na beţnú 

údrţbu,  na ktorých malo dôjsť k vybudovaniu opôr bol geometrický plán č. 226/14. 

 Keďţe podľa podmienok, ktoré sa nachádzajú v smerniciach o grantoch EÚ bolo 

nutné vykonať kompletné majetko-právne vysporiadanie. Vzhľadom na veľké mnoţstvo 

zameraných bodov bola poţiadavka objednávateľa vyhotoviť geometrický plán č. 226/14 

v intraviláne i extraviláne zvlášť.  

 Z tohto dôvodu vznikla táto zákazka, pričom vyhotovenie tohto GP bolo súčasťou 

subdodávky, ktorej objednávateľom bol Slovenský vodohospodársky podnik.  

 

10.4 Podklady 

 

 Pre vyhotovenie akéhokoľvek geometrického plánu sú základným podkladom údaje 

z katastra nehnuteľností, presnejšie údaje súboru popisných a geodetických informácií. 

Keďţe dané katastrálne územie, katastrálne územie Čierne, spadá pod správu okresného 

úradu katastrálneho odboru v Čadci, bolo nutné podklady na tomto mieste vyţiadať.  

 Adresa: Podjavorinská ulica 2576, Čadca 02201 

 Kontakt: Tel. č. 041/281 7554, Fax: 041/433 4773, e-mail: skca@skgeodesy.sk 

 Merané územie je zobrazené v katastrálnej mape na mapovom liste Čadca 3-0 

a Čadca 3-1. Podkladom získaným z katastrálneho odboru v Čadci bola číselná vektorová 

katastrálna mapa vo výmennom formáte VGI a zoznam súradníc. 

 Taktieţ nám bolo pridelené číslo záznamu podrobného merania zmien č. 2106 pre 

beţnú údrţbu, ZPMZ č. 2107 pre oddelenie pozemkov, určenie vlastníckych práv a odňatie 

z PPF v intraviláne a ZPMZ č. 2108 pre oddelenie pozemkov, určenie vlastníckych práv 

a odňatie z PPF v extraviláne, pričom z tohto čísla nám vychádzajú čísla pre novo 

vzniknuté podrobné body vo formáte  22 2106 XXXX, 

 22 2107 XXXX, 

mailto:skca@skgeodesy.sk


Bc. Bohuš Krištiak: Geometrický plán pre určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 

 

2015  69 

 

 22 2108 XXXX, 

pričom: 

 Predčíslie 22 označuje pracovné číslo katastrálneho územia Čierne, 

 Číslo 2106, 2107 a 2108 označuje číslo záznamu podrobného merania 

zmien, 

 XXXX označuje číslo novo vzniknutého podrobného bodu. 

Tieto tri záznamy podrobného merania zmien, slúţili ako podklad pre vyhotovenie 

geometrického plánu č. 226/14. 

Taktieţ boli pridelené parcelné čísla nových parciel a to :  

 ZPMZ č. 2106 – ţiadne nové parcely, 

 ZPMZ č. 2107 – 4732/5, 486/53, 4862/10-15, 

 ZPMZ č. 2108 – 3302/2, 6745/5-9. 

 Keďţe bol tento geometrický plán vyhotovený ako subdodávka pre Slovenský 

vodohospodársky podnik, podklady vo výmennom formáte VGI poskytla i táto spoločnosť, 

ktorá určila rozsah potrebnej opravy pre majetko-právne vysporiadanie.  

 

 

Obrázok 12: Časť výrezu základnej situácie č. 1 
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Obrázok 13: Časť výrezu základnej situácie č. 2 

 

10.5 Rekognoskácia 

 

 Pred začiatkom akýmkoľvek druhom meračských prác je nutné vykonať 

rekognoskáciu terénu. Rekognoskácia terénu slúţi na posúdenie a spresnenie členitosti 

terénu a overenie súladu stavu terénu so stavom, ktorý je vyobrazený v získaných 

mapových podkladoch, zhodnotiť stav bodového poľa s prípadným doplnením podrobných 

bodových polí a v neposlednom rade určiť čo najvhodnejší spôsob merania. V deň 

podrobnej obhliadky terénu sa preskúmal daný vodný tok a jednotlivé súvisiace pozemky. 

Pri rekognoskácií sa beţne vyhľadávajú i identické body, slúţiace na transformáciu 

súradníc a ich pripojenie do platného súradnicového systému, ale v tejto oblasti sa nenašli 

ţiadne identické body, ktoré by boli vhodné pre transformáciu. S ohľadom na prístupnosť 

terénu i jeho členitosť sa ako najvýhodnejšia metóda merania ukázala kinematická metóda 

v reálnom čase (RTK) pomocou sluţby SKPOS. 

 

 

 



Bc. Bohuš Krištiak: Geometrický plán pre určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam 

 

2015  71 

 

10.6 Prístroje a pomôcky 

 

 Pre meranie v teréne bol vyuţitý prístroj RTK GNSS prijímač TOPCON  HiPer. 

Táto dvoj frekvenčná anténa je schopná prijímať signály na frekvenciách L1 a L2. Tento 

prístroj pracuje bez pouţitia akýchkoľvek káblov a je vybavený technológiou „Free 

Channel Scan“, ktorá automaticky detekuje rušivé frekvencie a vyhľadáva voľné kanály. 

Telo tohto prijímača je skonštruovaný z hliníkového krytu, pričom kryt, spoje i tlačidlá sú 

potiahnuté gumou, čo zabezpečuje vodotesnosť prístroja. Táto aparatúra pracuje 

s technológiou GPS+, čo umoţňuje sledovanie satelitov NAVSTAR GPS – Navigation 

Signal Timing and Ranging i satelitov GLONASS - Globalnaja Navigacionnaja 

Sputnikovaja Systema. Duálna technológia nám zvyšuje dostupnosť satelitov o celých 40% 

oproti samotnej GPS, zvyšuje výkon i spoľahlivosť. 

Technické parametre:  

Parametre sledovania 

Sledovacie kanály: 40 kanálový integrovaný GNSS prijímač/anténa 

Sledované signály 

Sledovacie kanály (štandard): 40 L1 kanálov 

Sledovacie kanály (voliteľné): 20 GPS L1+L2 (GD), 20 GPS L1+GLONASS (GG) 

 L1/L2 C/A a P kód 

Výkonnostné parametre 

Statická, rýchla statická met.: H: 3mm + 0,5ppm; V: 5mm + 0,5ppm 

RTK: H: 10mm + 1ppm; V: 15mm + 1ppm 

Napájanie 

Batéria: Interná líthiová batéria s výdrţou 14 hodín 

Externé napájanie: 6 aţ 28 voltov 

Spotreba: Menej neţ 4.2 Watt 

Parametre GPS+ antény 

GPS/GLONASS: Integrovaná 

Základ antény: Anténa na rovnej doske 

Rádiová anténa: UHF anténa umiestnená na stred 

Rádio modem 
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Typ rádio modemu: Interná Tx/Rx UHF (voliteľný frekvenčný rozsah) 

Výstupný výkon: 1W/0.25W (voliteľný) 

Bezdrôtová komunikácia 

Komunikácia: Bluetooth verzia 1.1 comp. 

I/O 

Komunikačné porty: 2x sériový (RS232) 

Ďalšie I/O signály: 1pps, Event Marker 

Pamäť a registrácia 

Vnútorná pamäť: Aţ 1 GB 

Záznam surových dát: Aţ 20 krát za sekundu (20Hz) 

Typ dát: Kód a nosná L1 a L2, GPS a GLONASS 

Dátový výstup 

Real Time dátové výstupy: RTCM SC104 verzia 2.1, 2.2, 2.3, CMR, CMR+ 

ASCII Outputs: NMEA 0183 verzia 3.0 

Other Outputs: TPS formát 

Output Rate: Aţ 20 krát za sekundu (20Hz) 

Prevádzkové podmienky 

Obal: Robusný, vodotesný, lisovaný hliník 

Pracovná teplota: -30℃ aţ +55℃ 

Rozmery: 159 x 172 x 88 mm 

Hmotnosť: 1.65 kg [20] 

 

 

Obrázok 14: GNSS anténa TOPCON HiPer [21] 
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 Na zameranie kontrolných a omerných mier bolo vyuţité oceľové pásmo.  

 

Obrázok 15: Oceľové pásmo [22] 

 

10.7 Meračské práce 

 

 Po dôkladnej rekognoskácií terénu prišiel čas na samotné meranie. Vzhľadom na 

rozsiahlosť merania nebolo moţné toto meranie zrealizovať za jeden jediný deň. Meračské 

práce boli zahájené 17. novembra 2014 v dopoludňajších hodinách a dokončené 21. 

novembra v popoludňajších hodinách. Rozmiestnenie bodov, ktoré bolo nutné zamerať, 

povolilo vyuţitie merania pomocou technológie GNSS s vyuţitím sluţby SKPOS.  

 Na meranie bola vyuţitá aparatúra TOPCON HiPer, ktorá prijíma signály z druţíc 

GPS i GLONASS. Priestorové zameranie jednotlivých bodov bolo vykonané pomocou 

metódy „Real Time Kinematic“ RTK, pričom bola vyuţitá sluţba SKPOS. Na jednotlivých 

bodoch sa observovalo v priemere 20 aţ 40 sekúnd. Dané územie sa rozdelilo na extravilán 

a intravilán obce.  

Meranie bolo uskutočnené v súradnicovom systéme JTSK03. Pre transformáciu 

neboli nájdené ţiadne identické body  a preto body zamerané v JTSK03 boli 

transformované do súradnicového systému S-JTSK pomocou lokálneho transformačného 

kľúča z bodov Štátnej priestorovej siete (ŠPS):  
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Transformačný kľúč z bodov ŠPS. 

  
    550 424831.52 1141899.98 679.66 

1002 432144.55 1141955.95 622.45 

1003 428384.51 1145629.35 686.23 

1006 437668.28 1150213.50 567.66 

2613CA-1008 424996.18 1152385.62 1236.23 

 

 Na začiatku merania bola zameraná časť geometrického plánu určená pre beţnú 

údrţbu teda body 22 2106 0001 – 22 2106 0161, teda celkovo 89 podrobných bodov, 

číslovanie bolo volené podľa toho, kde bolo a kde nebolo nutné nové lomové body 

z ohľadom na novovznikajúce protipovodňové opatrenia zameriavať. Zamerané body a ich 

poloha boli ďalej zabezpečené pomocou zamerania kontrolných omerných mier pomocou 

oceľového pásma s celkovou dĺţkou 50 metrov. Nové hranice boli označené pomocou 

kolíkov.  

 

 

Obrázok 16: Ukážka geometrického plánu č. 226/14 pre bežnú údržbu  
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Po zameraní bodov beţnej údrţby bolo nutné zamerať body pre intravilán 

a extravilán, teda body, ktoré boli potrebné pre potrebu oddelenia pozemkov, určenia 

vlastníckych práv a vyňatie z PPF.  

Pre intravilán boli zamerané body 22 2107 0005 – 22 2107 0375, pričom bolo 

zameraných celkovo 309 nových bodov, a ďalších 66 bodov bolo prebratých 

z predchádzajúceho záznamu podrobného merania zmien č. 2106. Zamerané body boli 

opäť zabezpečené pomocou kontrolných omerných mier. Nové hranice sa označili 

pomocou kolíkov. 

 

 

Obrázok 17: Ukážka geometrického plánu č. 226/14 pre intravilán  

 

Pre extravilán bolo zameraných celkovo 198 nových podrobných bodov, a to body 

22 2108 0003 – 22 2108 0220 a 21 bodov bolo prebratých zo ZPMZ č. 2106. Kontrolné 

omerné miery sú samozrejmosťou. Nové hranice sa označili pomocou kolíkov a plotom.  
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Obrázok 18. Ukážka geometrického plánu č. 226/14 pre extravilán  

 

10.8 Kancelárske práce pre vyhotovenie geometrického plánu 

 

 Po meračských prácach v teréne bolo nutné  toto meranie, teda namerané údaje 

spracovať. Tieto údaje boli stiahnuté z pamäti aparatúry TOPCON HiPer pomocou 

programu TopSURV do počítača, kde následne došlo k ich spracovaniu. Z nameraných 

údajov boli získané pomocou matematických vzťahov a počítačových programov 

súradnice podrobných bodov, nové polohové a geometrické určenie nehnuteľností 

a výmery parciel a ich dielov.  

 Pre spracovanie tohto geometrického plánu bol vyuţitý program Geus 18.0 od 

firmy GEUS ware s.r.o., ktorá je tvorcom tohto programu, ktorého najvýznamnejšou 

úlohou je mimo iného i tvorba geometrických plánov. Tento program sa skladá z dvoch 

základných častí a to výpočtovej a grafickej. 

 Výpočtová časť obsahuje všetky základné výpočty pre vyhotovovanie 

geometrických plánov a výpočty základných druhov polygónových ťahov. Kaţdý jeden 

výpočet, vykonaný v tomto programe, je priebeţne protokolovaný, pričom tento protokol 

môţeme editovať a neskôr i exportovať do rôznych textových editorov. 
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 Grafická časť je špecializovaná na tvorbu máp od úplného základu. Tento program 

je vlastne jednoduchším CAD systémom, ktorý je vyuţívaný striktne ako geodetický 

program. Veľkosť výkresu a mnoţstvo údajov v grafickej časti programu Geus je prakticky 

neobmedzená. Kresba sa dá jednoducho štandardizovať pomocou jednoduchého ovládania 

a je určená najmä pre vytváranie máp vo formáte VKM. Tento program podporuje 

vytváranie mapových listov S-JTSK. Kresbu môţeme exportovať do rôznych formátov 

napr. DXF (AutoCAD) , VTX + STX (KOKEŠ). [23] 

 Pre spracovanie textovej časti geometrického plánu bol vyuţitý program MS Excel, 

kde boli vytvorené jednotlivé tabuľky ako popisové polia a výkazy výmer, z dôvodu 

absencie licencie programu GeoTAB.  

 Mnou namerané údaje boli spracované v programe Geus. Súradnice bodov 

namerané v JTSK03 a následné transformované do súradnicového systému S-JTSK sú 

uvedené v Protokole určenia súradníc bodov metódou GPS v S-JTSK, ktorý je súčasťou 

príloh. Výpočtových prác, vzhľadom na to, ţe meranie prebehlo pomocou metódy RTK 

nebolo mnoho. Jednalo sa najmä o výpočty priesečníkov priamok za účelom napojenia 

zmeny.  

 

Obrázok 19: Príklad určenia priesečníku priamok v programe Geus 

 Pri tvorbe geometrického plánu sme v programe MS Excel vyplnili popisové pole, 

ktoré obsahuje základné údaje o danom geometrickom pláne, ako je účel, vyhotoviteľ 
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a dátum, kedy bol plán vyhotovený, overenia, spôsob označenia nových hraníc, typ 

prístroja, číslo GP a číslo ZPMZ. V grafickej časti programu Geus 18.0 sme vyhotovili 

kresbu a v programe MS Excel vyplnili výkaz výmer.  

 

Obrázok 20: Popisové pole GP č. 226/2014 so ZPMZ č.2107 

 

 Pre potreby ZPMZ sme v programe MS Excel rovnako ako pri GP vyplnili 

popisové pole, vyhotovili kresbu v programe Geus 18.0, pričom táto kresba obsahuje 

doterajší i nový stav polohopisu katastrálnej mapy a vyhotovili Protokol určenia súradníc 

bodov metódou GPS v S-JTSK. 
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Obrázok 21: Vyplnené popisové pole ZPMZ č. 2108 

 

Obrázok 22: Ukážka protokolu určenia súradníc 

 

 Takto vypracovaný geometrický plán a záznam podrobného merania zmien bol 

autorizačne overený a originál bol odovzdaný okresnému úradu katastrálneho odboru 

v papierovej podobe. Mimo toho bola grafická časť záznamu podrobného merania zmien 

a geometrického plánu odovzdaná vo formáte VGI a ostatné náleţitosti vo formáte XML. 

Nakoniec bol tento plán odovzdaný i objednávateľovi zákazky.  
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11 ZÁVER 

 

 Účelom tejto diplomovej práce bolo vyhotoviť geometrický plán pre určenie 

vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Čierne.  

 Mojou snahou v tejto práci bolo ozrejmiť problematiku tvorby geometrických 

plánov podľa platných noriem a smerníc. Rozsiahla teoretická časť, ktorá bola 

vypracovaná z mnohých zdrojov, uvedených v bibliografii, má za úlohu vysvetliť a 

vyjasniť problematiku geometrických plánov, či uţ pre odbornú tak i pre laickú verejnosť, 

ktorá sa s geometrickými plánmi stretáva veľmi často, či uţ pri vysporiadavaní majetko-

právnych vzťahov ich nehnuteľností, tak aj pri potrebe zápisu práv do katastra 

nehnuteľností z dôvodu výstavby alebo zmeny.  

 Teoretická časť sa zaoberá geometrickými plánmi ako takými a rôznymi ďalšími 

poznatkami ohľadom tejto problematiky.  

V praktickej časti popisujem priamo tvorbu tohto geometrického plánu, ktorý je 

uvedený v prílohách, postupne krok po kroku od vzniku zákazky aţ po doručenie 

objednávateľovi. Grafická časť geometrického plánu bola vyhotovená v geodetickom 

softwari Geus a textová bola vyhotovená v programoch MS Office Word a Excel. Po 

vyhotovení bol tento geometrický plán so všetkými svojimi náleţitosťami riadne 

autorizačne i úradne overený.  

Výsledným elaborátom je geometrický plán a záznam podrobného merania zmien 

uvedené v prílohách, pričom geometrický plán so všetkými svojimi náleţitosťami bol 

vyhotovený podľa platných legislatívnych noriem a predpisov.  
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