
 Ostrava 2015 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ- 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko- geologická fakulta 

Institut geodezie a d�lního m��ictví 

ZEM�M��ICKÉ PRÁCE PRO PROJEKT BYTOVÉ VÝSTAVBY 

diplomová práce 

Autor: Bc. Jozef Pavlík 

Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Pavel  �ernota Ph.D. 



  





Po�akovanie 

Rád by som sa po�akoval vedúcemu mojej diplomovej práce doc. Ing. Pavlovi 

�ernotovi, Ph.D, za odborné rady, vedenie a prívetivý prístup. 

Rovnako tak patrí moja v�aka firme pána Ivana Šobicha, za možnos� zamerania 

mojej diplomovej práce a poskytnutie potrebného prístrojového a programového 

vybavenia. 

V neposlednom rade chcem po�akova� všetkým priate�om, rodine, ktorí mi po�as 

vytvárania diplomovej práce akýmko�vek spôsobom pomohli a taktiež za ich podporu a 

trpezlivos�. 



Anotácia 

Cie�om mojej diplomovej práce bolo zameranie  polohopisu a výškopisu ako 

podklad pre projekt individuálnej bytovej výstavby a vypracovanie geometrického plánu 

na rozdelenie pozemku v katastrálnom území �adca. Diplomová práca je zložená z dvoch 

�astí. V prvej �asti som sa venoval teórii tvorbe polohopisného a výškopisného plánu 

a teórii vyhotovovanie geometrických plánov. V druhej �asti som sa zaoberal zameraním 

polohopisného a výškopisného plánu, vytý�ením novo vzniknutých pozemkov a tvorbou 

geometrického plánu. Pri meraní som použil prístroj Leica GPS900CS. Všetky merania 

som uskuto�nil pomocou metódy RTK. Kancelárske práce som robil v programoch 

Autocad 2011, Geuss 15.5, Kokeš 10.53 a v programovom balíku MS Office.  

K�ú�ové slová: 

Polohopis, výškopis, GPS, geometrický plán, záznam podrobného merania zmien, kataster 

nehnute�ností 

Summary 

The aim of my thesis was to focus planimetry and altimetry as a basis for the design of 

individual housing construction and drawing sketches of the division of land in cadastral 

�adca . The thesis is composed of two parts . In the first part , I spent theory formation 

polohopisného výškopisného plan and the theory of production of sketches. In the second 

part , I dealt with a focus planimetry and altimetry plans, identification of newly formed 

land and creating sketches. When measuring I used Leica GPS900CS . All measurements I 

made using the method RTK . Office work I was doing in AutoCad 2011 Geuss 15.5 

Kokeš 10:53 and MS Office package . 
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GPS, planimetry, altimetry, survey sketch, recording detailed measurements of changes, 
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 Použité skratky 

 GNSS  Globálne naviga�né satelitné systémy

 GP         Geometrický plán 

 GPS  Globálny polohový systém 

    GLONASS  (Globa�naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) 

 KM  Katastrálna mapa 

 KN  Kataster nehnute�ností 

 KÚ  Katastrálny úrad  

 SGI  Súbor geodetických informácii 

 GKÚ  Geodetický a kartografický ústav 

 S-JTSK Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

 SKPOS Slovenská priestorová observa�ná služba 

 Bpv  Baltský po vyrovnaní 

 SPI   Súbor popisných informácii 

 SR  Slovenská republika 

 ZPMZ  Záznam podrobného merania zmien 

 k.ú.    katastrálne územie 

 p.�.  parcelné �íslo 

 ETRS 89 Európsky terestrický referen�ný systém 1989
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1 ÚVOD 

Cie�om mojej práce bolo zameranie a vyhotovenie polohopisného a výškopisného 

plánu ako podkladu pre projektové ú�ely. Meranie som uskuto�nil v katastrálnom území 

�adca v okrese �adca. Predmetom merania bolo zameranie priebehu terénneho reliéfu, 

polohy inžinierskych sietí a objektov nachádzajúcich sa v záujmovom území pre ktoré sa 

polohopisný a výškopisný plán vyhotovoval.  


alším krokom bolo vytý�enie novovzniknutých pozemkov v teréne. Po odsúhlasení 

rozmiestnenia pozemkov zástupcami mesta som vykonal zameranie týchto pozemkov za 

ú�elom vyhotovenia geometrického plánu pre rozdelenie pozemku.  

Geometrický plán bol vyhotovený pod�a  platných právnych predpisov na území 

Slovenskej republiky v súlade so zákonom 162.1995/Zb., o katastri nehnute�ností 

a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute�nostiam pod�a zákona 222.1996/Zb., pod�a 

smernice S 74.20.73.43.00 na vyhotovovanie geometrických plánov a vyty�ovanie hraníc 

pozemkov. 

Výsledný geometrický plán bol autoriza�ne overený autorizovaným geodetom 

a úradne overený zamestnancom správy katastra v �adci.  
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2 POLOHOPISNÝ A VÝŠKOPISNÝ PLÁN  

Jedná sa o zameranie existujúceho výškopisného priebehu pozemku v teréne 

a existujúcich prvkov polohopisu (ako sú cesty, ploty, vidite�né inžinierske siete) 

a zobrazenie výškopisu (kótami, šrafami, vrstevnicami) primárne ako podklad pre 

projektanta, �alej môže obsahova� aj stav katastra nehnute�ností. Mierka pre polohopisný 

a výškopisný plán sa volí pod�a požiadavky na presnos� polohopisných prvkov.  

2.1 CIE� A PREDMET MERANIA 

Cie�om merania bolo polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia v 

k.ú. �adca za ú�elom vyhotovenia podkladu pre projektové ú�ely. Výsledný polohopisný a 

výškopisný ná�rt slúžil ako podklad pre projektanta pre rozdelenie existujúceho pozemku a 

situovanie nových stavebných pozemkov. Po vytý�ení nových pozemkov v teréne 

a schválení vytý�enia komisiou z mestského úradu bol vyhotovený geometrický plán na 

rozdelenie pozemku. 

Predmetom merania polohopisu a výškopisu boli budovy, chodník, panelová cesta, 

štrkové plochy, trávnaté porasty, nespevnené plochy, taktiež boli zamerané exitujúce 

inžinierske siete (kanalizácia, telefónne káble). Poloha telefónnych káblov bola vyzna�ená 

na povrchu pomocou spreja zamestnancami telekomunika�nej spolo�nosti. Trasa 

kanalizácie je znázornená na základe povrchových znakov- šachty kruhového tvaru. 

Vedenie vysokého napätia bolo zamerané pomocou st�pov tohto vedenia. 

2.2 Lokalita merania 

Mesto �adca sa nachádza  v severozápadnej �asti Slovenska, v severnej �asti regiónu 

Kysuce a je vstupnou bránou na Slovensko z �eskej republiky a z Po�ska. Výhodná poloha 

na križovatke medzinárodných ciest zabezpe�ila prepojenie s hlavnými priemyselnými 

a obchodnými centrami v strednej Európe. Je to okresné mesto, v Žilinskom kraji, 

v ktorom žije približne 27 000 obyvate�ov.  
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Mesto leží na brehoch rieky Kysuca a jej prítokov ( �ier�anka, Milošovský, 

�ade�ský a Bukovský potok, Rieka) v nadmorskej výške 415 m.n.m a obklopujú ho 

rozsiahle pohoria Kysucké Beskydy, Javorníky a Turzovská vrchovina.  

�adca sa rozprestiera na ploche 57 km2 v dvoch katastrálnych územiach a to k.ú. �adca 

a k.ú Horelica. Moja záujmová oblas� merania sa nachádza v k.ú. �adca. [1] 

Obr.1 Lokalita územia  na mape SR [17] 

Obr.2 Detail záujmového územia [18] 
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2.3 Súradnicové systémy 

Polohopisné meranie som vykonal v súradnicovom systéme S-JTSK (Systém 

jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej). Výškopis som vyhotovil vo výškovom 

systéme Bpv (Baltský po vyrovnaní).  

2.3.1 Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK) 

Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej je definovaný: 

1.Besselovým elipsoidom z roku 1841 so základným poludníkom Ferro 

nachádzajúcim sa 17°40´ západne  od poludníka Greenwich s referen�ným bodom 

Hermannskogel. Parametre Besselovho elipsoidu a= 6 377397,155m a f= 1:299,152 8128; 

kde „a“ je d�žka hlavnej poloosi a „f“ je sploštenie. 

2. K�ovákovým zobrazením popisujúcim výpo�et pravouhlých rovinných súradníc 

dvojitého konformného kuže�ového zobrazenia vo všeobecnej polohe z daných 

zemepisných súradníc na Besselovom elipsoide 1841. K�ovákovo zobrazenie je zložené zo 

štyroch na seba nadväzujúcich krokov:  

- zobrazenie Besselovho elipsoidu na gu�ovú plochu 

- z transformácie zemepisných sférických súradníc na sférické kartografické súradnice na 

gu�ovej ploche 

- zo zmenšenia gu�ovej plochy a jej konformného  zobrazenia na dotykový kuže� vo 

všeobecnej polohe  

- z rozvinutia plochy dotykového kuže�a do roviny, pri�om os x pravouhlého rovinného 

súradnicového systému smeruje na  juh a os y na západ. 

Konštanty Besselovho elipsoidu vstupujúce do zobrazovacích rovníc K�ovákoveho 

elipsoidu:  

-0 = 49°30´ (hodnota zemepisnej šírky, základné nakreslené rovnobežky na Besselovom 

elipsoide), 



Bc. Jozef Pavlík: Zememera�ské práce pre projekt bytovej výstavby 

2015 13 
�

- � = 42°30´ ( zemepisná d�žka kartografického pólu na Besselovom elipsoide definovaná 

od základného poludníka Ferro). [2] 

Obr.3 Schéma K�ovákovho zobrazenia [19] 

2.3.2 Baltský výškopisný systém po vyrovnaní (Bpv) 

Rozhodnutím Ústrednej správy geodézie a kartografie v roku 1955 nahradil 

jadranský výškový systém baltský výškový systém s normálnymi nadmorskými výškami. 

Systém normálnych výšok rešpektuje skuto�ný priebeh hladinových plôch a nezávisí od 

vnútorného po�a zemskej tiaže. Výškový vz�ah medzi jadranským a Baltským systémom 

sa ur�il predbežnou hodnotou Jadran – 0,46m = Balt, pod�a ktorej sa ozna�oval ako 

výškový systém B 46. V sú�asnosti sa nadmorské výšky v Štátnej nivela�nej sieti vz�ahujú 

k strednej hladine Baltského mora prostredníctvom referen�ného bodu, ktorým je nula 

morského vodo�tu Kronštat a systém sa nazýva  Baltský výškový systém po vyrovnaní 

(Bpv.) V tomto výškovom systéme sa majú vykonáva� všetky výpo�ty výšok bodov, i ke�

pri stavebno-technických prácach lokálneho významu volíme niekedy miestny výškový 
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systém. Základný bod v Slovenskej republike je bod Stre�no a v �eskej republike bod 

nachádzajúci sa v Lišove u �eských Bud�jovíc. [3] 

3 GNSS 

GNSS je globálny naviga�ný družicový systém vybudovaný na princípe ur�ovania 

polohy a �asu kedyko�vek a kdeko�vek na Zemi nezávisle na meteorologických 

podmienkach.  

Ur�enie polohy meraného bodu sa dá vysvetli� tak, že sa nachádza v priese�níku 

gu�ových plôch, ktorých polomer je daný meranou vzdialenos�ou medzi družicami 

a ur�ovaným bodom. Z geometrického h�adiska je nutné pozna� polohu aspo� troch družíc 

na ur�enie polohy bodu. Z dôvodu, že ur�enie vzdialenosti medzi družicami a ur�ovaným 

bodom je založené na princípe využitia presných �asových informácii, je pre výpo�et nutné 

pozna� polohu aspo� štyroch družíc. Aby bola dosiahnutá �o najvyššia presnos� je nutné 

využíva� �o najvä�ší po�et družíc, ktoré musia by� vhodne rozložené. 

V sú�asnosti je plne funk�ný systém obsluhovaný armádou Spojených štátov 

amerických GPS NAVSTAR a ruský systém GLONASS. Vývoj prebieha na európskom 

GNSS s názvom GALILEO a �ínskom systéme COMPASS. Mimo GNSS existujú lokálne 

autonómne družicové systémy ako existujúci �ínsky Beidou-1 a vyvíjaný indický IRNSS 

a japonský QZSS. [4] 

3.1 GLONASS 

GLONASS (Globa�naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) je rádiový 

naviga�ný systém obsluhovaný  Úradom ruských vojenských vesmírnych síl. Plná  Tento 

systém je obdobou amerického GPS NAVSTAR a európskeho systému GALILEO. 

Charakteristickým znakom GLONASS konštalácie je jej identické opakovanie 

rozmiestnenia družíc okolo Zeme každých osem hodín. Každá orbitálna rovina obsahuje 

osem družíc, po jednom hviezdnom dni v nej dochádza k neidentickému opakovaniu (to 

znamená, že iná družica zaujme rovnaké miesto ako predchádzajúca) rozmiestnenia družíc. 
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Týmto sa GLONASS odlišuje od GPS, kde dochádza k identickému opakovaniu, behom 

periódy rovnajúcej sa hviezdnemu d�u. 

Pri najvyššom stupni dokon�ený systém poskytoval štandardné ur�enie polohy a �asu 

(coarse acqusition alebo C/A) charakterizovaný takto: horizontálna polohová presnos�

medzi 57-70 metrov, vertikálna presnos� do 70 metrov, presnos� vektoru rýchlosti do 15 

cm/s a ur�enie �asu do 1 µs. Tieto údaje platili pokia� bolo meranie výsledkom prijatých 

signálov zo štyroch družíc sú�asne. O dos� presnejší signál (precision alebo P(Y)) bol 

dispozícii len ruskej armáde, avšak od roku 2007 je prístupný aj pre civilný sektor. 

Kompletná GLONASS konštalácia sa skladá z 24 družíc, z ktorých 21 je aktívnych a 

3 sú záložné (jedna na každej z troch obežných rovín). V každej rovine má by� osem 

družíc, identifikovate�ných pomocou pozi�ného �ísla (�íslo ur�uje zodpovedajúcu rovinu 

obežnej dráhy a pozíciu v rámci tejto roviny: 1-8, 9-16, 17-24). Roviny obežných dráh sú 

vzájomne posunuté o 120° pozd�ž rovníka, družice v jednej rovine sú vzájomne posunuté o 

45°. Obežné dráhy sú približne kruhového tvaru so sklonom k rovine rovníka 64,8° s 

hlavnou poloosou d�žky 25,440 km. Družice systému GLONASS obiehajú Zem vo výške 

19 100 km. Každá družica obehne Zem za 11 hodín a 15 minút. [4] 

Obr.4 Rozmiestnenie družíc systému GLONASS [20] 
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3.2 GPS NAVSTAR 

Globálny lokaliza�ný systém alebo Global Positioning System (GPS), ozna�ovaný 

armádou USA ako NAVSTAR ( NAVigation Signal for Timing And Ranging) je satelitný 

naviga�ný systém používaný na zistenie presnej pozície a poskytujúci ve�mi presnú �asovú 

referenciu takmer kdeko�vek na Zemi alebo na zemskej orbite. Ide o pasívny družicový 

dia�komerný systém. Pôvodným cie�om prevádzkovate�a tohto systému Ministerstva 

obrany USA bolo, aby vojenské jednotky mohli presne ur�ova� polohu, rýchlos� a �as 

v jednotnom referen�nom systéme. Z uvedeného vyplýva, že systém bol vyvíjaný najmä 

pre vojenské ú�ely, ale americký kongres neskôr schválil jeho využitie s ur�itými 

obmedzeniami aj pre civilný sektor.  [5] 

3.2.1 Štruktúra systému GPS NAVSTAR 

Systém GPS sa skladá z týchto troch segmentov : 1 Kozmický 

2 Užívate�ský 

3 Riadiaci 

Kozmický segment je tvorený 24 družicami rovnomerne rozloženými na šiestich 

obežných rovinách. Obežné roviny sú centrické vzh�adom k Zemi. Roviny majú približne 

55° sklon k rovníku a sú vo�i sebe posunuté o 60° pozd�ž rovníka. Družice s hmotnos�ou 

asi 1,8 tony obiehajú vo výške približne 20 000 km, každá z družíc obehne svoju dráhu 

dvakrát za jeden hviezdny de�, teda preletí nad rovnakým miestom na Zemi jeden krát za 

de�, doba obehu je 11 hodín a 58 minút. Obežné dráhy sú navrhnuté tak, že aspo� 6 družíc 

je vždy vidite�ných takmer z každého miesta na Zemi. Každá družica  je vybavená štyrmi 

atómovými hodinami s presnos�ou až 10-13s, dvanástimi anténami pre vysielanie rádiových 

kódov v pásme L(2000-1000MHz), anténami pre komunikáciu družíc v pásme UHF, 

solárnymi panelmi a batériami ako zdrojom energie. 

Družice sú nieko�kokrát do roka obvykle plánovane odstavené pre údržbu 

atómových hodín a korekciu dráhy družice. Údržba trvá približne 12-24 hodín. Priemerná 

životnos� každej družice je asi 10 rokov, obmena celého kozmického segmentu trvá 

približne 20 rokov. 
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Obr.5 Rozmiestnenie družíc systému GPS [21]

Riadiaci segment je zodpovedný za riadenie celého globálneho polohového systému. 

Jeho hlavnou úlohou je aktualizova� údaje obsiahnuté v naviga�ných správach vysielaných 

jednotlivými družicami. Riadiaci segment je tvorený piatimi pozemnými monitorovacími 

stanicami, ktoré sú umiestnené na ve�kých vojenských základniach americkej armády 

(Havaj, Kwajalein, Ascension, Diego Garcia a Colorado Springs). Hlavná riadiaca stanica 

sa nachádza na Leteckej základni Schriever v Colorado Springs. Základ�a je pod velením 

Leteckých Síl Spojených Štátov konkrétne pod vedením Druhej Vesmírnej riadiacej 

skupiny (2nd space Operations Squadron). Okrem toho riadiaci segment zah��a ešte tri 

stanice pre komunikáciu s družicami, ktoré sú umiestnené na základniach Kwajalein, 

Diego Garcia a Ascension a umož�ujú vysiela� družiciam údaje o ich obežných dráhach 

(opravené efemeridy), korekcie atómových hodín a aktualizova� naviga�né správy . Ak by 

došlo k zni�eniu vojenských staníc riadiaceho segmentu prejdú družice do režimu 

AUTONAV (Autonomous Navigation Mode), v ktorom sú schopné družice na�alej 

pracova� až šes� mesiacov. V tomto režime spolu družice komunikujú a porovnávajú 

vzájomne medzi sebou svoje efemeridy a stav palubných hodín. 
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Obr.6 Rozloženie staníc riadiaceho systému [22]   

Užívate�ský segment je tvorený GPS prijíma�mi, samotnými užívate�mi 

vyhodnocovacími nástrojmi a postupmi. GPS prijíma�e vykonajú na základe prijatých 

signálov z družíc výpo�et polohy, rýchlosti a �asu. Komunikácia je iba jednostranná teda 

od družice k užívate�ovi, GPS prijíma� je pasívne zariadenie. Pre výpo�et všetkých štyroch 

súradníc (x, y, z a t) je potrebné prijíma� signály aspo� zo štyroch družíc. GPS prijíma�e sa 

rozde�ujú z nieko�kých h�adísk. Pod�a prijímaných pásiem (jednofrekven�né, 

dvojfrekven�né, viacfrekven�né), z h�adiska po�tu kanálov ( jednokanálové, viackanálové) 

a pod�a princípu výpo�tu ( kódové, fázové a kódové). 

Jednoduchý GPS prijíma� je zložený z :  - antény 

 - predzosil�ova�a 

 - procesora  

 - �asovej základne 

 - komunika�ného rozhrania 

[5]   
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3.3  Európsky terestrický referen�ný systém, ETRS89 

ETRS89 je definovaný ako systém, ktorý je stotožnený s Medzinárodným 

terestrickým referen�ným systémom (ITRS)  v epoche 1989, a ktorý je fixovaný na 

stabilnú �as� Euroázijskej tektonickej platne, ktorej rýchlos� je od roku 1994 definovaná 

modelom (NNR-NUVEL1A). Týmto ETRS89 nesie všetky vlastnosti a charakteristiky ako 

ITRS: 

1. geocentricita- po�iatok systému sa nachádza v �ažisku hmôt celej Zeme vrátane oceánov 

atmosféry. 

2. jednotkou d�žky je meter a mierka je konzistentná s geocentrickým koordinovaným 

�asom v súlade s medzinárodnými rezolúciami z Viedne z roku 1991, �o je zabezpe�ené 

vhodným relativistickým modelovaním. 

3. orientácia systému je definovaná orientáciou BIH v epoche 1984. 

4. súradnice ETRS89 sa vyjadrujú bu� v pravouhlých karteziánskych súradniciach XYZ 

,alebo v elipsoidických (geodetických súradniciach) �h, kde „“ je elipsoidická šírka, „�“ 

je elipsoidická d�žka a „h“ je elipsoidická výška. Elipsoidické súradnice ETRS89 sú 

vztiahnuté na elipsoid Geodetického referen�ného systému z roku 1980 so základným 

poludníkom Greenwich a s konštantami: 

                                                                 hlavná polos a = 6 378 137m 

                                                                 sploštenie     f = 298,257222101  

Sploštenie „f“ je vypo�ítané z konštánt GM = 3 986 005 × 108 m3.s-2, J2 = 108 263 × 10-

8 a � = 7 292 115 × 10-11 rad.s-1, kde „GM“ je geocentrická gravita�ní konštanta, „J2“ je 

zonálny geopotenciálny koeficient druhého stup�a a „� – omega“ je uhlová rýchlos�

rotácie Zeme. [6] 
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3.4 Slovenská priestorová observa�ná služba SKPOS 

SKPOS je multifunk�ný nástroj na presné ur�ovanie polohy objektov a javov 

pomocou globálnych naviga�ných systémov. V sú�asnosti predstavuje SKPOS 

najvyužívanejšiu službu Odboru geodetických základov GKÚ Bratislava a svojím 

používate�om je k dispozícii 24 hodín denne. SKPOS pozostáva zo 4 hlavných segmentov: 

1. Legislatíva : Zákon �. 423/2003 Zb. z 22. septembra, ktorým sa mení a dopl�uje 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky �. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii 

a o zmene zákona �. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov. 

2. Sie� referen�ných staníc: Služba SKPOS reprezentuje aktívne geodetické základy 

Slovenska. Fyzické geodetické body, na ktorých sú umiestnené antény prijíma�ov služby 

SKPOS tvoria sie� referen�ných staníc globálnych naviga�ných družicových systémov, 

z ktorých podstatná �as� tvorí najvyššiu triedu bodov geodetických základov ( A triedu 

Štátnej priestorovej siete). SKPOS pozostáva z referen�ných staníc na území Slovenska, 

ale aj z referen�ných staníc umiestnených v pri�ahlom zahrani�í na základe dohody 

o výmene  údajov zo zahrani�ných staníc s okolitými správcami národných služieb. Všetky 

referen�né stanice umiestnené na území Slovenska sú vybavené aparatúrami zna�ky 

Trimble. Súradnice referen�ných staníc sú po�ítané vedeckým softvérom Bernese.  

Referen�né stanice sú budované prevažne na strechách budov katastrálnych odborov 

okresných úradov alebo sú stabilizované pomocou železobetónového piliera, prípadne 

h�bkovou v�tanou ty�ovou stabilizáciou. 10 permanentných staníc na území Slovenska 

sp��a typom stabilizácie ( železobetónový pilier, h�bková v�taná ty�ová stabilizácia ) 

vysoké nároky na kvalitu stabilizácie a preto sú v sieti ktorá slúži na diagnostikovanie 

deformácii zemského povrchu na území Slovenska. 

3. Národné servisné centrum: Nachádza sa v Geodetickom a kartografickom ústave 

Bratislava a zabezpe�uje všetky �innosti potrebné na prevádzku a rozvoj siete. 

Zabezpe�uje správu referen�ných staníc, zhromaž�ovanie a zálohovanie údajov, 

registráciu užívate�ov, monitorovanie kvality poskytovaných údajov a sledovanie chodu 

spracovate�ského softvéru. 



Bc. Jozef Pavlík: Zememera�ské práce pre projekt bytovej výstavby 

2015 21 
�

4. Virtuálna sie� WPS WANL: Z dôvodu kvalitnej a stabilnej komunikácie medzi 

referen�nými stanicami a národným servisným centrom sú referen�né stanice umiestnené 

v blízkosti katastrálnych pracovísk, ktoré sú pripojené na rezortnú virtuálnu privátnu sie�

(VPS). K ostatným staniciam na území Slovenska je VPS vybudovaná cez pevné 

pripojenia. VPS slúži na prenos údajov z referen�ných staníc do národného servisného 

centra a komunikáciu s užívate�mi prostredníctvom internetu. Zahrani�né stanice 

partnerských polohových služieb sú pripojené externe pomocou WAN siete.  [7] 

Služby poskytované SKPOS:  

Obr.7 Služby poskytované SKPOS [23] 

Obr.8. Sie� referen�ných staníc SKPOS [23] 
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4 GEOMETRICKÝ PLÁN 

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnute�ností, ktoré vzniknú 

rozdelením alebo zlú�ením nehnute�ností a vyjadruje stav nehnute�nosti pred zmenou a po 

zmene s uvedením doterajších a nových parcelných �ísel, výmer, druhov pozemkov 

a �alších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázor�uje aj vecné bremeno k �asti 

pozemku. 

Geometrický plán musí by� vždy vyhotovený na základe výsledkov zememera�ských 

�inností v teréne. Geometrický plán môže vyhotovi� iba fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá je k tomu spôsobilá a oprávnená pod�a zákona �. 215/1995 Zb. o geodézii 

a kartografii. Geometrický plán musí by� dobre �itate�ný, vyhotovený trvanlivým 

záznamom na kvalitnom papieri a v predpísanej farebnosti.[8] 

4.1 Druhy geometrických plánov 

Pre každú zememera�skú �innos� sa vyhotovuje iný druh geometrického plánu. 

Geometrické plány sa vyhotovujú pre :  

a) rozdelenie nehnute�ností 

b) úpravu hranice nehnute�ností 

c) ur�enie vlastníckych práv k nehnute�nostiam   

d) zameranie stavby (rozostavanej stavby) ako podklad pre vydanie kolauda�ného 

rozhodnutia na užívanie stavby, ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v súbore 

geodetických a informácii a v súbore popisných informácii KN evidovaná 

e) priznanie práv k �asti nehnute�nosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú 

osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. vyzna�enie vecného 

bremena) 

f) vymedzenie zmien v po�nohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde 

rozdelením nehnute�nosti  



Bc. Jozef Pavlík: Zememera�ské práce pre projekt bytovej výstavby 

2015 23 
�

g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, respektíve hranice okresu 

h) zlú�enie nehnute�ností 

i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich �astí  

j) pozemkové úpravy  

k) rozdelenie pôvodných nehnute�ností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru 

popisných informácii KN a v katastrálnej mape zlú�ené do iných parciel  [8] 

4.2 Podklady pre vyhotovenie geometrického plánu  

Základnými podkladmi pre vyhotovovanie geometrických plánov sú údaje  súboru 

geodetických informácii KN a údaje súboru popisných informácii KN. 
alšie podklady pre 

vyhotovenie geometrického plánu, ktorých použitie závisí od typu a rozsahu mera�ských 

prác v teréne sú hlavne: 

- katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra, alebo iné grafické zobrazenie 

nehnute�ností, vrátane príslušných údajov z pozemkovej a železni�nej knihy, rozsudkov 

súdov, verejných a ostatných listín, ktoré potvrdzujú práva k nehnute�nostiam, pokia� tieto 

práva nie sú vpísané do listu vlastníctva. 

- dokumentácia geodetických prác, ktorá tvorí sú�as� dokumentácie skuto�ného 

vyhotovenia stavby. 

- údaje o bodoch základného polohového bodového po�a ( geodetické údaje, 

zoznamy súradníc, preh�ady sietí bodových polí ).[9] 

4.2.1 Súbor geodetických informácii (SGI) 

 Hlavnou zložkou SGI je katastrálna mapa. Katastrálna mapa je polohopisná mapa 

ve�kej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnute�nosti a katastrálne územia evidované 

v katastri. Pozemky sa v KM zobrazujú do zobrazovacej roviny priemetom svojich hraníc 

a ozna�ujú sa parcelnými �íslami a zna�kami druhov pozemkov. Vektorové mapy sa vedú 

po katastrálnych územiach v jednom alebo vo viacerých súboroch vo výmennom formáte 
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VGI. Vektorová katastrálna mapa obsahuje vrstvy  KATUZ, KLADPAR, LINIE, POPIS, 

TARCHY, ZAPAR, ZNACKY, ZUOB, OBVODOKO, OBVODPPU.  


alšie zložky SGI sú : 

- mapy ur�eného operátu  

- geometrické plány 

- záznamy podrobného merania zmien  

- zoznamy súradníc  

- údaje o lomových bodoch katastrálneho územia 

- údaje o podrobných geodetických bodoch  

- dokumentácia potrebná pre vykonávanie zmien v SGI[9] 

4.2.2 Súbor popisných informácii (SPI) 

Súbor popisných informácii je tvorený údajmi o katastrálnych územiach, 

nehnute�nostiach (pozemky, stavby, rozostavané stavby, byty a nebytové priestory), 

právach k nehnute�nostiam, sídelných a nesídelných názvoch, zmenách v súbore 

popisných informácii. Údaje SPI sú aktualizované raz týždenne a poskytujú sa len údaje 

z aktuálnych databáz bez možnosti vyh�adania zmien. Údaje SPI sú usporiadané v 9 

databázových súboroch :   

- súbor parciel registra C 

 - súbor parciel registra E 

- súbor stavieb 

- súbor bytových a nebytových priestorov 

- súbor vlastníkov 

- súbor užívate�ov 

- súbor právnych vz�ahov 



Bc. Jozef Pavlík: Zememera�ské práce pre projekt bytovej výstavby 

2015 25 
�

- súbor listov vlastníctva 

- súbor pôvodných katastrálnych území 

[10] 

4.3 Sú�innos	 katastrálneho odboru okresného úradu s vyhotovite�mi 

geometrického plánu  

Katastrálny odbor okresného úradu  v ur�ených priestoroch dovo�uje vyhotovite�ovi 

geometrického plánu nazrie� do katastrálneho operátu, prípadne iných operátov. 

Vyhotovite� geometrického plánu si môže robi� výpisy, kópie, vykonáva� kartometrické 

merania a ur�ova� výmery zmenených parciel. Katastrálny odbor okresného úradu na 

základe požiadavky od vyhotovite�a plánu vyhotoví na jeho náklady kópie, odpisy 

a výpisy z katastrálneho operátu potrebné pre spracovanie geometrického plánu. 

Poskytovanie údajov z katastrálneho operátu sa spoplat�uje pod�a Zákona NR SR �. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Zákon NR SR �. 

18/1996 Z. z. o cenách.  

Katastrálny úrad má za úlohu poskytnú� vyhotovite�ovi na jeho žiados� tieto údaje :  

- �íslo ZPMZ 

- parcelné �ísla nových parciel  

- �ísla bodov podrobného polohového bodového po�a [11] 

4.4 Obsah geometrického plánu 

Geometrický plán sa skladá z troch zložiek :  

- popisové pole  

- grafické znázornenie hraníc parciel a ich zmien 

- výkaz výmer parciel a dielov 
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Východiskovým formátom grafického znázornenia je formát A4, ak je grafické 

znázornenie vä�šieho formátu skladá sa do formátu A4 s popisovým po�om na �elnej 

strane. Jednotlivé �asti geometrického plánu musia by� spojené takým spôsobom, ktorý 

vylu�uje výmenu jeho jednotlivých �astí. [12] 

4.4.1 Popisové pole 

Popisové pole geometrického plánu obsahuje tieto kolónky: 

a) Vyhotovite� – uvedie sa meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, alebo názov pod�a  

živnostenského listu so sídlom, alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá plán 

vyhotovila. 

b) Kraj, okres, obec, katastrálne územie -  umiestnenie pozemku pre ktorý sa geometrický 

plán vyhotovuje do príslušných územno-správnych celkov.  

c) �íslo plánu, �íslo mapového listu- �íslo GP sa skladá z poradového �ísla plánu, lomiacej 

�iary a roku v ktorom bolo pridelené poradové �íslo  plánu vyhotovite�om spôsobilým 

vykonáva� geodetické a kartografické �innosti alebo �ísla zo znaleckého denníka.  

d) Geometrický plán na... – okrem ú�elu GP sa uvádzajú aj parcelné �ísla pre ktoré sa GP 

vyhotovuje. Ak sa jedná o ve�ké množstvo parciel uvedie sa interval parcelných �ísel, 

prípadne podlomení napr. : od 2908/5-2908/40. 

e) Vyhotovil, d�a, meno- do tohto po�a sa uvádza meno a priezvisko fyzickej osoby, alebo 

jej zamestnanca, prípadne zamestnanca právnickej osoby, ktorá sp��a podmienky 

ustanovené v §5 zákona NRSR �. 215/1995 Z. z., v súlade s § 4 týchto smerníc. 

f) Nové hranice boli v prírode ozna�ené- druh stabilizácie nových lomových bodov hraníc 

v teréne. 

g) Záznam podrobného merania zmien (mera�ský ná�rt) �. – �íslo pridelené vyhotovite�ovi 

geometrického plánu od príslušného katastrálneho odboru okresného úradu. 

h) Text: „Súradnice bodov ozna�ených �íslami a ostatné mera�ské údaje sú uložené vo 

všeobecnej dokumentácii.“ 
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i) Autoriza�ne overil, meno, d�a, �íslo, pe�iatka a podpis (text: „Náležitos�ami 

a presnos�ou zodpovedá predpisom“) – uvádza sa meno a priezvisko osoby, ktorá GP 

autoriza�ne overila, ktorá má na overovanie osobitnú odbornú spôsobilos�, odtla�ok 

okrúhlej pe�iatky a dátum autoriza�ného overenia.  

j) Úradne overil meno, d�a, �íslo, pe�iatka a podpis (text: „Úradne overené pod�a § 9 

zákona NR SR �. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii“)-uvádza sa meno a priezvisko 

zamestnanca katastrálneho odboru okresného úradu, ktorý má osobitnú odbornú 

spôsobilos� a v mene katastrálneho úradu GP úradne overil, �alej jeho podpis dátum 

overenia, poradové �íslo pod�a registra a odtla�ok okrúhlej pe�iatky so štátnym znakom.  

V záhlaví popisového po�a geometrického plánu je upozornenie : „Geometrický plán je 

podkladom pre právne úkony, ke� údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné 

s údajmi platných výpisov z KN“. [12] 

Obr.9 Popisové pole geometrického plánu 

4.4.2 Grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnute�ností a návrh zmien  

Grafické znázornenie doterajšieho stavu sa vyhotovuje ako kópia alebo zvä�šenina 

katastrálnej mapy v mierke, ktorá zaru�í dostato�nú �itate�nos� kresby a popisu a dobrú 

preh�adnos�. Sú�as�ou grafického znázornenia je taktiež znázornenie bezprostredného 

okolia riešeného územia, ideálne celé susedné parcely registra C KN. Mierka grafického 

znázornenia sa neuvádza.  
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V grafickom znázornení sa v súlade technickou normou STN 0l 3411 Mapy ve�kých 

mierok. Kreslenie a zna�ky používajú hlavne tieto druhy �iar a typy mapových zna�iek : 

a) tenká plná �ierna �iara (0,18 mm) s kódom 0.012 na zobrazenie doterajšieho stavu; 

mapová zna�ka s poradovým �íslom 0.01 technickej normy  

b) tenká plná �ervená �iara (0,18 mm) s kódom 0.012 na zobrazenie nového stavu 

c) tenká �ierna �iarkovaná �iara (0,18mm) s kódom 0.072, pri�om d�žka �iary je 5 mm 

a ve�kos� medzier 2 mm ; slúži na zobrazenie mapových listov

d) tenká �ierna �iarkovaná �iara (0,18 mm) s kódom 0.022, s d�žkou �iar 1 mm 

a ve�kos�ou medzier 1 mm; zobrazenie práv k nehnute�nostiam vyjadrených na iných 

grafických podkladoch ako v katastrálnej mape  

e) tenká �ierna ( pri novom stave �ervená)  bodko�iarkovaná �iara (0,18 mm) s kódom 

0.122 a d�žkou �iat 1 mm a medzerami 0.8 mm; zobrazenie nezrete�ných hraníc v teréne aj 

na zobrazenie vlastníckych hraníc vedených cez technické objekty 

f) tenká �ervená bodko�iarkovaná �iara (0,18 mm) s kódom 0.142, s d�žkou �iar 3 mm 

a ve�kos�ou medzier 1,3 mm na zobrazenie priebehu hraníc vecného bremena alebo iného 

obmedzenia vlastníckeho práva, ochranné pásmo okolo inžinierskych sietí 

g) �ierny (pri novom stave �ervený) krúžok priemeru 1 mm s bodkou (poradové �íslo 

zna�ky 1.05); zobrazenie lomových bodov hraníc nehnute�ností ozna�ených medzníkmi 

h) parcelné �ísla sú �ierne ( v prípade nového stavu �ervené) s typom písma 10.18 

a výškou textu 2 mm, parcelné �ísla nepochádzajúce z katastrálnej mapy sa zna�ia �iernou 

farbou v zátvorke 

Zna�ky druhov pozemkov nových parciel sa zobrazujú �ervenou farbou pod�a 

platného zna�kového k�ú�a, zvä�ša nad nové parcelné �íslo alebo ved�a pre�iarknutej 

neplatnej zna�ky druhu pozemku. 

Rušenie neplatnej kresby sa v grafickom znázornení ruší dvoma krátkymi �ervenými 

�iarami vedenými kolmo na rušenú �iaru, zlu�ky sa rušia dvoma krátkymi �iarami 

rovnobežnými so smerom dotknutej hranice. Zna�ky druhov pozemkov, ktoré rušíme sa 
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pre�iarknu vodorovnou �ervenou �iarou. Rušené parcelné �ísla sa pre�iarknu �ervenou 

rovnobežnou s parcelným �íslom .  

Merané kontrolné omerné miery sa do grafického znázornenia pri nových ( aj pri 

doterajších hraniciach na ktorých sú nové podrobné body) zobrazujú �iernou farbou 

s výškou �íslic 1,5 mm a uvádzajú sa medzi znaky “ - -“. V prípade, že sa niektoré omerné 

miery nedali zamera�, uvedie sa k príslušnej hranici skratka “n.m.“. Nové podrobné body 

so súradnicami v S-JTSK sa ozna�ujú �íslami �iernej farby s výškou 1,5 mm. 

Grafické znázornenie sa spravidla orientuje na sever. V prípade inej orientácie ako na 

sever, vyzna�í vyhotovite� geometrického plánu orientáciu grafického znázornenia na 

sever pomocou smerovej ružice. Ak sa dotknuté nehnute�nosti nachádzajú vo viacerých 

katastrálnych územiach, tak sa geometrický plán s výnimkou geometrického plánu na 

zmenu hranice katastrálneho územia, obce, vyhotovuje pre každé katastrálne územie 

osobitne. V prípade, že mierka grafického znázornenia nedovo�uje zobrazenie potrebných 

podrobností, vyhotovuje sa detail príslušnej �asti mimo vlastnej kresby, pri�om sa 

vzájomná príslušnos� ozna�í zhodnou dvojicou ve�kých písmen abecedy. [13] 

4.4.3 Výkaz výmer parciel a dielov  

Výkaz výmer je tre�ou �as�ou geometrického plánu, ktorá obsahuje parcelné �ísla, 

výmery parciel a dielov, druhy pozemkov,  �ísla stavieb, spôsob využívania pozemkov, 

�ísla listov vlastníctva a pozemkovoknižných vložiek a údaje o vlastníkoch (mená 

a priezviská, adresy). Výkaz výmer pozostáva z troch �astí: „Doterajší stav“, „Zmeny“ a 

„Nový stav“. 

Pri zostavovaní výkazu výmer je nutné vychádza� z doterajšieho právneho stavu 

(stav pred zmenou) dotknutých nehnute�ností. „Doterajší stav “ obsahuje �íslo 

pozemkovoknižnej vložky alebo �íslo listu vlastníctva, �íslo pozemkovoknižnej parcely 

alebo �ísla parcely registra E KN, �íslo parcely C KN, výmeru a druh pozemku. V prípade, 

že nie je v pozemkovej knihe evidovaná výmera pozemku, alebo je evidovaná 

preukázate�ne chybne, uvedie sa v „Doterajšom stave“ výmera z parcelného protokolu 

bývalého pozemkového katastra a táto skuto�nos� sa uvedie v poznámke.  
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V �asti „Zmeny“ sa uvádza ozna�enie parciel arabskými �íslami, výmera dielov 

parciel, ich pri�lenenie k parcelám pôvodného stavu a od�lenenie od parciel doterajšieho 

stavu.  

Posledná �as� výkazu výmer , „Nový stav“ obsahuje �ísla nových a doterajších 

parciel (po navrhovanej zmene), ich nové výmery, druhy pozemkov a kód spôsobu 

užívania nehnute�ností. V prípade, že je vyhotovite� geometrického plánu oboznámený 

s údajmi nového vlastníka alebo oprávnenej osoby, uvedie ich do „Nového stavu“ pod�a 

príslušných zásad. 

Pre každý riešený stav sa z výmer parciel v „Doterajšom stave“, z výmer dielov 

parciel v �asti „Zmeny“ ako aj z výmer parciel v „Novom stave“ vykoná kontrolný sú�et 

výmer. [14] 
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5 MERANIE POLOHOPISU A VÝŠKOPISU 

Pred za�iatkom mera�ských prác bolo potrebné získa� všetky dostupné podklady 

o danom území. Získanie podkladov mi bolo umožnené v�aka sprievodu pána Ivana 

Šobicha na správe katastra �adca na adrese: Podjavorinskej 2576, 022 01 �adca. Tu som 

získal ako podklad kópiu katastrálnej mapy.  

Katastrálna mapa je mapa ve�kej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnute�nosti 

v danom katastrálnom území s vyzna�ením �ísla nehnute�nosti a druhu pozemku. Kópie 

katastrálnej mapy je zvä�šenina katastrálnej mapy a získava sa na príslušnej správe katastra 

nehnute�ností. 

5.1 Rekognoskácia terénu 

Každý mera�ský projekt za�ína rekognoskáciou terénu, teda obhliadkou záujmového 

územia. Pri tejto �innosti sa hlavne zis�ujú existujúce body polohového bodového po�a ako 

aj výškového bodového po�a. Ur�ujú sa vhodné miesta pre nové stanoviská a skúmajú sa 

základné terénne charakteristiky meraného územia. 

Moje záujmové územie bolo relatívne �lenité. Najvä�šia �as� bola tvorená 

trávnatými plochami, nachádzala sa tu navážka ornice, �alej sa tam nachádzala budova, 

komunikácia, chodník, spevnené a nespevnené plochy a panelové parkovisko. Pri 

rekognoskácii nebol zistený dostato�ný po�et bodov polohového bodového po�a, a z tohto 

dôvodu bolo rozhodnuté, že najefektívnejšie bude použitie technológie GNSS. Ako metóda 

merania bola zvolená metóda Real time kinematic (RTK), nako�ko jej presnos� vyhovuje 

požiadavkám objednávate�a a je �asovo najrýchlejšia. 

5.2 Lokalizovanie inžinierskych sietí 

Investor bol požiadaný, aby zabezpe�il u jednotlivých správcov sietí vyzna�enie ich 

priebehu v teréne. Z h�adiska �asovej náro�nosti a zložitej vzájomnej dohody všetkých 

zainteresovaných osôb je to najvhodnejšie riešenie. Toto vytý�enie je potrebné z dôvodu, 
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že kataster Slovenskej republiky neeviduje priebeh inžinierskych sietí, táto dokumentácia 

je vedená samotnými správcami inžinierskych sietí. 

Na predmetnom pozemku boli vyzna�ené reflexným sprejom priebehy telefónnych 

káblov zamestnancami telekomunika�nej spolo�nosti. Priebeh kanalizácie bol zameraný 

pod�a polohy kanaliza�ných šácht. Sie� VN bola zameraná pomocou polohy st�pov 

vysokého napätia.  

5.3 Metóda podrobného merania polohopisu a výškopisu RTK 

Pri tejto metóde merania GNSS prijíma� (RTK rover) komunikuje s SKPOS 

pomocou GPRS modemu alebo mobilného telefónu. Pri RTK meraní v SKPOS sa používa 

niektoré z ponúkaných sie�ových riešení, momentálne koncepcia VRS. V praktickom 

meraní to znamená, že sa užívate� nepripája k najbližšej referen�nej stanici ale pripája sa 

k riadiacemu serveru SKPOS, ktorý je umiestnený v Bratislave a sú na neho cez virtuálnu 

privátnu sie� pripojené všetky permanentné referen�né stanice.  

Ihne� po pripojení RTK rover zašle riadiacemu serveru svoje identifika�né údaje ako 

je meno a heslo, svoju aktuálnu polohu vo formáte NMEA. Na základe polohy RTK roveru  

a fyzicky najbližších permanentných staníc server vypo�íta polohu virtuálnej referen�nej 

stanice, ku ktorej sa budú vz�ahova� aj korekcie, ktoré za�ne vysiela� server SKPOS. RTK 

rover po prijatí korekcii bude inicializova� centimetrovú presnos� v reálnom �ase. 

Výhodou metódy RTK je, že prijíma� okamžite vyhodnocuje kvalitu prijatých družicových 

signálov, konfiguráciu družíc ale aj stabilitu pripojenia GPRS k službe SKPOS a na týchto 

základoch ihne� ur�uje odhad presnosti aktuálneho merania. 

Presnos� ur�enia horizontálnej polohy RTK metódou s pripojením na SKPOS 

zaru�uje prevádzkovate� siete SKPOS do 0,02m. Výšková presnos� pri meraní GPS je 

deklarovaná ako dvojnásobok priestorovej odchýlky teda pri pripojení na sie� SKPOS by 

sa mala pohybova� do 0,04m. 

Moderné dvojfrekven�né GNSS prístroje majú dobu inicializácie iba nieko�ko 

sekúnd, preto ob�asná strata signálu pri prechode popod prekážky nemá žiadny vplyv na 

rýchlos� merania v priestore s vyhovujúcim družicovým signálom. [15]          
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5.4 Použité prístrojové vybavenie 

Na podrobné zameranie polohopisu som použil prístroj GPS 900 CS s prijíma�om ATX 

900GG a ovláda�om RX 900CSc(WinCE), Meracie pásmo BMI 30 m ISOLAN.

Základné parametre prístroja: 

Hmotnos�: anténa ATX900GG= 1,2 kg 

               ovláda� RTX 900CSC= 0,75 kg 

Módy merania: statický, rýchly statický, kinematický On the fly, L1+L2, kódové, fázové, 

RTK, post processing, �alšie nahraté programy pre geodetické meranie 

a vyty�ovanie v reálnom �ase metódou RTK 

Ovláda�: vysoký kontrast, dotyková obrazovka 11x32 znakov, úplná alfanumerická  

  klávesnice s podsvietením 

Napájanie:  Li-Ion 2Ah batérie, výdrž nepretržite pro celý systém na 10 hodín 

Kapacita: compact flash carty, 1GB= 1 400 000 RTK bodov s kódmi 

Teploty:   s prístrojom sa dá pracova� pri teplotách od -30°C až do +65°C 

Odolnos�:   prístroj je vodotesný pro ponoreniu do h�bky 1m, je prachotesný a odolný  

  vo�i pádu z výšky 1m na tvrdý povrch 

Presnos�:   inicializácia do 8 sekúnd, dosah RTK 50km(za vhodných podmienok i 

viac), samokontrola RTK- horizontálna 10mm+1ppm, vertikálna 

20mm+1ppm 

Kanály: 14 L1+14L2, GPS/WAAS/EGNOS 

  12 L1+12L2, GLONASS 

Súradnicové 

systémy: elipsoidy, kartografické zobrazenie nazývané K�ovákovo, transformácie 

z/do S-JTSK, kompatibilita s kvazigeoidom SR   

Zobrazované 

informácie:  stav sledovania družíc, ukladanie dát, merané dáta. RTK, DGPS, 

navigácia, meranie, vyty�ovanie, presnos�; zemepisné, karteziánske, 

rovinné súradnice  
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Displej 

vyty�ovania: grafický so zmenou mierky, presnos� 10mm +1ppm, konfigurovate�né 

nastavenia smeru a kontroly [16] 

Pásmo BMI 30M ISOLAN je meracie pásmo d�žky 30m na kovovej vidlici 

ERGOLINE – V, II triedy presnosti. Tolerancia pre II triedu presnosti je 2,3 mm na 10m. 

Pásmo ISOLAN má žltú ochrannú vrstvu do agresívneho prostredia. Kovová vidlica má 

gu�ô�kové ložisko, ktoré u�ah�uje navíjanie. 

Obr.10 GPS prijíma� ATX 900GG a ovláda� RX 900CSc [24] 

5.5 Vlastné meranie polohopisu a výškopisu  

Mera�ské práce boli vykonané 25.6.2014 v dopolud�ajších hodinách. Na podrobné 

meranie bol použitý prístroj LEICA GPS 900 CS, ktorého vlastnosti sú popísane 

v predchádzajúcej kapitole. Po spustení prijíma�a bola vykonaná inicializácia, ktorá 

obsahovala prijímaný signál z družíc GPS a GLONASS. 
alej som sa cez internet pripojil 

k službe SKPOS pomocou užívate�ského mena a hesla.   
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Ke� bolo pripojenie k sieti SKPOS úspešné založil som si pomocou ovláda�a RX 

900CSc zákazku s názvom „polohopisCA“. Pri zakladaní tejto zákazky som zvolil meranie 

v národnej realizácii S-JTSK.  

Následne po zadaní parametrov zákazky som zameral všetky podrobné body 

polohopisu. Celkovo bolo zameraných 242 podrobných bodov. Pri meraní rohov budovy 

som zvolil z programového vybavenia prístroja metódu skrytého bodu, aby som bol 

schopný zamera� jeho polohu pomocou pretínania kružníc z dvoch bodov, vzdialenos�  

dvoch pomocných bodov od ur�ovaného bodu som zameral pásmom. 
alšími meranými 

prvkami polohopisu boli panelová cesta, chodník, parkovisko, spevnené a nespevnené 

plochy, lomové body susedných parciel a objekty vyzna�ených inžinierskych sietí. 

Výškové meranie bolo vykonané pod�a dohody s projektantom tak, aby boli zamerané 

všetky dôležité zmeny tvaru terénu. Po�ný ná�rt som vykonával do kópie katastrálnej 

mapy, zakres�oval som podrobné body a rôzne prvky polohopisu, ktoré som ozna�il 

krížikom. Vrstevnice som zakres�oval iba približne pod�a priebehu terénu.  Výsledkom 

podrobného merania polohopisu bol textový súbor s názvom „polohopisCA“ s �íslami 

podrobných bodov súradnicami XYZ v súradnicovom systéme S-JTSK, nako�ko prijíma�

má v sebe zabudované transformácie pre celé územie Slovenska. 

5.6 Spracovanie polohopisného a výškopisného plánu 

Pre grafické spracovanie bol použitý program Autocad Civil 3D. Program Autocad 

obsahuje rôzne funkcie, ktoré mi u�ah�ili grafické spracovanie polohopisného 

a výškopisného plánu.  

Po naimportovaní zoznamu súradníc v príslušnom tvare sa automaticky vygeneroval 

výkres, ktorý obsahoval mapový podklad. 
alším krokom bolo vytvorenie hladín pre 

rozli�né prvky polohopisu a výškopisu z dôvodu jednoduchšieho spracovania, tým je 

možné prepína� medzi jednotlivými hladinami a ovplyv�ova� tak vidite�nos� jednotlivých 

prvkov. V každej hladine museli by� najskôr preddefinované atribúty ako farba, hrúbka 

a štýl �iary, font a ve�kos� písma. Pri polohopise boli vyhotovené hladiny ako polohopis, 

inžinierske siete, nesídelné názvy. Vo výškopisnej zložke hladiny vrstevnice a šrafy. 
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Prvým krokom bolo pospájanie prvkov polohopisu ako sú chodníky, parkoviská, 

spevnené a nespevnené plochy. 
alej boli vykreslené inžinierske siete ako sú telefónne 

vedenia a kanalizácia. 
alej sa vygenerovali vrstevnice a pri navážke technické šrafy. 

Posledný krok bolo vyhotovenie popisu jednotlivých �astí polohopisu. Výkres obsahuje aj 

legendu a orientáciu k severu pomocou ružice. 

Výkres bol uložený v tvare „polohopisCA.dxf.“ Kvôli dobrej preh�adnosti 

a �itate�nosti výkresu bola zvolená mierka 1:400 a polohopisný a výškopisný plán 

vytla�ený vo formáte A2 (Príloha 1). Výkres bol odoslaný projektantovi, aby mohol 

pozemok rozdeli� na jednotlivé stavebné parcely. 

6 VYTY�OVENIE NOVÝCH POZEMKOV 

Od projektanta som získal grafické rozdelenie pozemku na jednotlivé pozemky 

individuálnej bytovej výstavby vo formáte „dxf“ . Okrem grafickej �asti som získal aj 

zoznam súradníc nových lomových bodov parciel. Zoznam súradníc obsahoval 63 

podrobných bodov vo formáte txt. v súradnicovom systéme S-JTSK. Pred samotným 

vyty�ovacím  procesom som si v kancelárii importoval do GPS 900 CS textový súbor 

„vyty�.CA.txt“ v ktorom boli body 1–63. Body so súradnicami v textovom tvare majú tvar 

napr.: �íslo bodu, Y,X,Z, kód. Súbor s týmito bodmi som uložil do adresára „data“. 

Pre textový tvar je nutné skontrolova� nastavenie konfigurácie: 

Odde�ova�: vo�ba typu odde�ova�a st�pcov (napríklad medzerník) 

Poz. ID bodu: pozícia �ísla bodu  

Poz. Y(E): pozícia súradnice Y  

Poz. X(N): pozícia súradnice X  

Poz. výšky: pozícia súradnice Z  

Poz. kódu: kód  
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Obr.11 Vkladanie zoznamu súradníc do GPS [26] 

Vyty�ovanie bolo vykonané 6.8.2014 v ranných hodinách za slne�ného po�asia. Po 

príchode na pozemok spustení prístroja, inicializácii a pripojení sa k systému SKPOS som 

pristúpil k vlastnému vytý�eniu bodov. V programovom balí�ku som si vybral ortogonálne 

vyty�ovanie, tu som navolil zákazku „vyty�CA“ a súradnicový systém S-JTSK. Ešte pred 

samotným vyty�ovaním som nastavil výšku antény na 2,0m a vz�ažnú smerovú orientáciu 

som vybral k šípke. Následne som pristúpil k vyty�ovaniu všetkých podrobných bodov. 

Displej v �avej �asti znázor�uje �íslo vyty�ovaného bodu, výšku antény a polárne údaje 

aktuálnej pozície od vyty�ovaného bodu. V pravej �asti je navigácia, kde vidím aktuálnu 

pozíciu, pozíciu ur�ovaného bodu orienta�ný smer a mierku. Prijíma� som nato�il na 

orienta�ný smer a tým som zistil, ktorým smerom som sa mal vyda�. 

Obr.12 Vyty�ovanie podrobných bodov [27] 
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 Po nájdení presnej polohy vyty�ovaného bodu som bod stabilizoval zatl�ením 

dreveného kolíka. 
alej som postupoval vyty�ovaním ostatných podrobných bodov po 

jednotlivých parcelách. Body 2, 3, 5, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 46, 45 a 31 ležali na 

existujúcej hranici pozemku a preto boli ozna�ené ako pomocné body 8002, 8003, 8005, 

8053, 8056, 8058, 8059, 8060, 8062, 8063, 8064, 8046, 8045, 8031. Body boli 

stabilizované rohom budovy  a drevenými kolíkmi.  

Po vytý�ení všetkých podrobných bodov a odsúhlasením vytý�enia od zástupcov 

mesta boli body zamerané za ú�elom vyhotovenie geometrického plánu. 

7 VYHOTOVENIE GEOMETRICKÉHO PLÁNU  

Cie�om �alšej �asti zákazky bolo vyhotovenie geometrického plánu na rozdelenie 

pôvodnej parcely 2908/5 na pozemky pre individuálnu bytovú výstavbu. 

Obr.13 Výrez z grafickej �asti GP 
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7.1 Prípravné práce 

Aby som bol schopný vyhotovi� geometrický plán, musel som získa� podklady pre 

jeho vypracovanie. Správa katastra nehnute�ností v �adci mi boli poskytnuté nasledujúce 

údaje : 

1. Výrez katastrálnej mapy vo formáte *.vgi 

2.�íslo ZPMZ- 3372 

3.Parcelné �ísla nových pozemkov: 2908/27, 2908/28, 2908/29, 2908/30, 2908/31, 

2908/32, 2908/33, 2908/34, 2908/35, 2908/36, 2908/37, 2908/38, 2908/39, 2908/40, 

2908/41, 2908/42, 2908/43   

7.2 Mera�ské práce v teréne 

Zameranie bodov pre vyhotovenie geometrického plánu prebehlo d�a 28.8 2014. 

V teréne boli najskôr vyh�adané vhodné identické body, ktoré slúžili na overenie 

a pripojenie grafickej �asti do systému S-JTSK. V teréne bolo zameraných 13 identických 

bodov, ktoré boli stabilizované zabetónovanou železnou rúrkou, rohom budovy a rohom 

plotu.  

Identické body:  

1005390001, 1005390002, 1006680006, 3300250002, 3303200014, 3303200027, 

3305390001, 3305390002, 3305660007, 3305660008, 3305660102, 3306660849, 

3306660850 
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Ukážka tvaru podrobných bodov:  

Tab.1: Súradnice podrobných bodov 

Zoznam súradníc novour�ených bodov 

�íslo bodu Y(m) X(m) H(m) 

0000000006 438091.83 1149107.85 457.15 

0000000007 438088.59 1149108.24 457.38 

0000000008 438085.54 1149107.10 457.13 

0000000009 438081.64 1149087.63 456.11 

0000000010 438077.12 1149065.08 455.54 

0000000011 438072.60 1149042.53 458.29 

Po zameraní identických bodov som pristúpil k samotnému zameraniu všetkých 

lomových bodov nových parciel. Zameral som 63 podrobných bodov metódou RTK, 

pri�om súradnice som získal v súradnicovom systéme SJTSK. Po zameraní podrobných 

bodov som pristúpil k zameraniu kontrolných omerných mier každého pozemku. 

Kontrolné omerné miery som meral pomocou pásma.   

7.3 Spracovanie výsledkov merania 

Pri spracovaní GP som použil viac druhov geodetického softvéru. Grafickú 

i výpo�tovú �as� geometrického plánu a rovnako aj záznam podrobného merania zmien  

som spracoval v programe GEUSS 15.5.  Grafickú prílohu v elektronickej podobe som 

vytvoril v programe Kokeš 10.53. Výkaz výmer som spracoval v programe 
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GP.xml.Exporter. Výpo�et súradníc bodov 2, 3, 5, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 46, 45 a 31, 

ktoré majú leža� na hranici existujúcej parcely som vykonal priese�níkovou metódou. 

==21              Pr�se�ík               p�ímek 
=============================================== 

------------------------------------------------------------------------------- 

   1:   00 0000 0021     438143.84    1149075.16 

   2:   00 0000 8002     438147.46    1149095.54 

   3:   33 0566 0102     438101.20    1149109.02 

   4:   33 0566 0007     438149.10    1149094.98 

 -------------------------------------------------------------- 

        00 0000 0002     438147.45    1149095.46 

   

 -------------------------------------------------------------- 

   1:   00 0000 8003     438116.17    1149104.73 

   2:   00 0000 0020     438111.55    1149081.64 

   3:   33 0566 0102     438101.20    1149109.02 

   4:   33 0566 0007     438149.10    1149094.98 

 -------------------------------------------------------------- 

        00 0000 0003     438116.16    1149104.64 

7.4 Vyhotovenie ZPMZ 

Záznam podrobného merania zmien slúži ako podklad pre vyhotovenie 

geometrického plánu, pri�om je aj jeho sú�as�ou a na vykonávanie zmien v katastrálnom 

operáte. ZPMZ obsahuje  z popisové pole, ná�rt zmeny a zápisník prípadne technickú 

správu. 
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 7.4.1 Ná�rt ZPMZ 

V ná�rte ZPMZ sú zobrazené novo vzniknuté pozemky, �ísla ich lomových bodov, 

parcelné �ísla a druh pozemku tenkou �ervenou �iarou, ktoré vznikli rozdelením pôvodnej 

parcely 2908/5, �ísla pomocných bodov. Z pôvodnej parcely 2908/5 vznikli parcely 2908/5 

a 2908/27 až 2908/43. Tenkou �iernou �iarou je zobrazený pôvodný stav parciel, zna�ky 

druhov pozemkov, kontrolné miery, využité lomové body pôvodných parciel  a identické 

body s �íslami. Sú�as�ou ná�rtu je aj orientácia k severu pomocou severky a mierka ná�rtu. 

Obr.14 Výrez z ná�rtu ZPMZ 

7.4.2 Popisové pole ZPMZ 

Popisové pole ZPMZ je vlastne tabu�ka, v ktorej sú uvedené údaje o použitých 

prístrojoch, vyhotovite�ovi, dátume merania, úradnom a autoriza�nom overení, údaje 

o druhu stabilizácie nových bodov a o po�te nových bodov. Popisové pole som vyhotovil 

v programe Microsoft Office Excel. 
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Obr.15 Popisové pole ZPMZ 

7.4.3 Technická správa 

Sú�as�ou technickej správy sú body prevzaté z predchádzajúcich meraní z katastra 

nehnute�ností, namerané údaje, protokol o výpo�toch súradníc a výpo�et výmet parciel. 

Technická správa má v úvode údaje o vyhotovite�ovi, dátume merania a protokol ur�enia 

súradníc v S-JTSK metódou GNSS. 

7.5 Výpo�et výmer parciel a dielov 

Doterajšia parcela s parcelným �íslom 2908/5 o výmere 1ha 4710 m2 bola rozdelená 

na pozemky s parcelnými �íslami o výmerách 2908/ – 566 m2,2908/27- 173 m2, 2908/28- 

1769 m2, 2908/29- 756 m2, 2908/30- 698 m2, 2908/31- 769 m2, 2908/32- 701 m2, 2908/33- 

762 m2, 2908/34- 701 m2, 2908/35- 720 m2, 2908/36- 737 m2, 2908/37- 736 m2, 2908/38- 

738 m2, 2908/39- 697 m2, 2908/40- 777 m2, 2908/41- 856 m2, 2908/42- 931 m2 a 2908/43- 

1623 m2. Výmery som ur�il s kódom kvality 3 zo súradníc lomových bodov S-JTSK 

s kódom kvality 3. Z dôvodu, že nové pozemky sú iba vo formáte VGI, vykonal som iba 

jeden výpo�et. Kontrolou je porovnanie sú�tu výmer nových parciel s výmerou pôvodnej 

parcely. 
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 == 95 Vým�ry ================================================

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 p�esnost vstupu sou�adnic na [cm] 

             �.b                                             Y                                  X 

   00 0000 0045                              438063.47               1148996.98 

   00 0000 0044        9.56     438065.35                  1149006.35 

   00 0000 0043        2.25               438066.33                  1149008.37 

   00 0000 0042        1.96               438067.90                  1149009.55 

   00 0000 0041        1.33               438069.17                  1149009.92 

   00 0000 0040        1.45               438070.62                  1149009.78 

   00 0000 0039       31.31              438101.32                  1149003.63 

   33 0668 0003        6.03               438100.15                  1148997.71 

   33 0668 0006       11.98              438097.09                  1148986.13 

   00 0000 0045       35.33              438063.47                  1148996.98 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Ozna�ení parcely (dílu) : 2908/5   plocha:     566 m2 

    

 ------------------------------------------------------------- 

 p�esnost vstupu sou�adnic na [cm] 

   00 0000 0039                 438101.32     1149003.63 

   00 0000 0035       22.10               438122.99                 1148999.28 

   00 0000 0034        2.46                438125.18                 1148998.16 

   00 0000 0033        2.63                438126.50                 1148995.88 

   00 0000 0032        1.90                438126.50                 1148993.99 

   00 0000 0031        2.83                438125.87                 1148991.23 

   33 2496 0001        8.34                438117.79                 1148993.27 

   33 0668 0007        4.21                438113.71                 1148994.29 

   33 0668 0003       13.98               438100.15                 1148997.71 

   00 0000 0039        6.03                438101.32                 1149003.63 

 ------------------------------------------------------------- 

  Ozna�ení parcely (dílu) : 2908/27   plocha:     173 m2  
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7.5 Vyhotovenie GP 

Geometrický plán som vyhotovil v programoch Geuss S Microsoft Office Excel. Do 

výrezu katastrálnej mapy som zakreslil parcely 2908/5 a 2908/27 až 2908/43. 

7.5.1Popisové pole  

Popisové pole je rovnako ako u ZPMZ tabu�ka. Popisové pole som vyhotovil 

v programe MS Office Excel. Do tabu�ky som vyplnil druh geometrického plánu, údaje 

o vyhotovite�ovi, spôsob ozna�enia nových hraníc; kraj, okres, obec, �íslo mapového listu. 

Údaje o autoriza�nom a úradnom overení vyplnili osoby, ktoré geometrický plán 

overovali.  

7.5.2 Grafické znázornenie  

 Grafické znázornenie zobrazuje nové parcely a doterajší stav nehnute�ností v rátane 

pri�ahlého okolia. Tenkou �ervenou �iarou zobrazujeme nový stav parciel v teréne . 

�ervenou farbou sú zobrazené aj �ísla nových parciel a druhy pozemkov nových parciel.  

Doterajší stav parciel spolu s parcelným �íslom a druhom pozemku je zobrazený �iernou 

farbou. �ísla lomových bodov nových aj doterajších parciel sú zobrazené �iernou �iarou.  

7.5.3 Výkaz výmer 

Vo výkaze výmer parciel a dielov sú zapísané údaje doterajšieho stavu, zmien 

a nového stavu výmer parciel a dielov. Výkaz výmer obsahuje údaje o vlastníkovi, �íslo 

listu vlastníctva, výmery, druh pozemku a kód užívania pozemku. Výkaz výmer je tvorený 

v dvoch podobách a to papierovej , tú som vyhotovil v programe MS Office Excel 

a v elektronickej podobe v programe GP.xml.Exporter. 

7.6 GP v elektronickej forme 

 Geometrický plán v elektronickej podobe pozostáva z návrhu zobrazenia zmeny vo 

formáte „*.vgi“, z výkazu výmer vo formáte „*.xml“ a zo zoznamu súradníc nových bodov 

vo formáte „*.stx“. 
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7.6.1 Návrh zobrazenia zmeny  

Návrh zobrazenia zmeny som vyhotovil v programe Kokeš 10.53. Návrh obsahuje 

iba nový stav, teda polohopis parcely, druh pozemku a parcelné �íslo.  

Obr.16 Návrh zobrazenia zmeny  

7.6.2 Elektronický výkaz výmer  

Elektronický výkaz výmer som vyhotovil v programe GP.xml.Exporter. Do tohto 

programu som vpísal všetky údaje o výmerách, vlastníkoch, druhu pozemku, parcelné 

�ísla. Program mi automaticky vygeneroval výkaz výmer  vo formáte *. xml pre 

elektronický zápis do katastra nehnute�ností. 

Obr.17 GP.xml. Exporter 
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Výkaz výmer v elektronickej podobe : 

Obr.18 Výkaz výmer vo formáte *.xml 
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8 ZÁVER 

Výsledkom diplomovej práce bolo vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu 

pre danú oblas� v mierke 1:400, vytý�enie novovzniknutých parciel v teréne a vyhotovenie 

geometrického plánu na rozdelenie parcely. Meranie som vykonával v meste �adca pre 

potreby individuálnej bytovej výstavby. Potrebné podklady som získal na správe katastra 

v �adci.  

Všetky merania, výpo�tové a zobrazovacie práce boli vyhotovené v súlade 

s platnými zákonmi , technickými normami, vyhláškami a smernicami. Meranie bolo 

vykonané dvojfrekven�nou GPS aparatúrou Leica GPS 900CS. Na výpo�tové 

a zobrazovacie práce boli využité programy Autocad 2013, Kokeš 10.53, Geuss 15.5, 

GP.xml.Exporter a balík programov MS Office.  

Na správu katastra som odovzdal jednu kópiu geometrického plánu v analógovej 

podobe, grafickú �as� vo formáte *.vgi a výkaz výmer vo formáte *.xml. Geometrický plán 

bol po odovzdaní úspešne autoriza�ne aj úradne overený  a zmena bola úspešne zapísaná 

do katastra nehnute�ností.  

Investorovi, ktorým bolo mesto �adca Námestie slobody �. 30 bola doru�ená kópia 

geometrického plánu a polohopisný a výškopisný plán. 
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