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ANOTÁCIA 

          Cieľom diplomovej práce je vyhotovenie geometrického plánu pre rozdelenie 

pozemku a vyznačenie budovy. 

          Pred začatím meračských prác bola vykonaná rekognoskácia terénu, pri ktorej 

bolo nutné overiť správnosť daných bodov a vytvorenie novej meračskej siete. Pre určenie 

polohy bodov meračskej siete bola použitá technológia Globálnych navigačných satelitných 

systémov. Pre body podrobného merania bola použitá metóda GPS v JTSK03. Grafické 

spracovanie bolo urobené v programe MicroStation s geodetickou nadstavbou. Body meračskej 

siete a body podrobného merania museli vyhovovať kritérium 3. triedy presnosti. 

         Výsledkom mojej práce je geometrický plán. 
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SUMMARY 

The aim of the thesis is to copy a geometric plan for the allocation of land and the 

designation of the building.  

           Before the start surveying work was carried out reconnaissance in which it was 

necessary to verify the accuracy of the points and create a new surveying networks. To 

determine the position of points surveying network technology was used Global Navigation 

Satellite Systems. Points for detailed measurement method was used GPS JTSK03. Graphics 

processing has been made in the program MicroStation with geodetic extension. Points 

surveying networks and points detailed measurements had to meet criterion 3 accuracy class.  

          The result of my work is geometric plan.  

Keywords  
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Zoznam skratiek a značiek 

C/A   presný kód 

GNSS   globálne navigačné satelitné systémy 

GPS   globálne polohové systémy 

IERS   International Earth roation servise – medzinárodná os  

k.ú   katastrálne územie 

P   voľný kód 

PPBP   podrobné polohové bodové pole 

RTK   real time kinematic -  metoda merania v reálnom čase 

S – JTSK  Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

SGRN   slovenská geodynamická referenční sieť 

SKPOS  slovenská priestorová observačná služba 

SPGS   slovenská priestorová geodetická služba 

TP   trieda presnosti 

WGS 84  World geodetic systém – svetový geodetický systém 

                                       rotácie Zeme             
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 Úvod 1

     Cieľom diplomovej práce bolo vyhotoviť geometrický plán pre rozdelenie pozemku 

a vyznačenie budovy. Zameranie bolo uskutočnené v katastrálnom území Marianka. Výsledný 

geometrický plán má slúžiť pre majetkoprávne účely a pre vyznačenie budovy. 

     Pred začiatkom meracích prác bola vykonaná rekognoskácia terénu a stabilizácia 

bodov meračskej siete. Sieť meračských bodov bola budovaná s využitím technológie 

globálnych navigačných satelitných systémov GNSS pomocou metódy RTK. Zameranie bodov 

meračskej siete bolo vykonané dvojfrekvenčným GPS RTK prijímačom TOPCON GPS GRS-1 

s typom antény PG-A1. Geometrický plán bol vyhotovený  v súradnicovom systéme Jednotnej 

trigonometrickej siete katastrálnej S-JTSK. Pomocou Transformačnej služby boli 

transformované súradnice bodov stanovísk z Európskeho terestrického systému ETRS 89 do    

S-JTSK. Namerané dáta boli spracované hromadne pomocou dávky v programe GEUS, 

GeomanW. Grafické spracovanie bolo uskutočnené pomocou geodetického programového 

systému Kokeš, MicroStation s geodetickou nadstavbou a s použitím knižnice značiek. 

Pri samotnom meraní a budovaní meračskej siete musela byť dodržaná stredná chyba 

súradnicová mxy= ±0,08m 

    Geometrický plán bol vyhotovený v mierke 1:350 a obsahoval zobrazenie polohy 

budovy s novonavrhnutým rozdelením pozemkov. 

   Súčasťou práce je technická správa, protokol výpočtu, zoznam súradníc a geometrický 

plán v mierke 1:350. 
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 Geometrický plán 2

Podľa [6]: 

     Geometrický plán je výsledkom zememeračských činností, je spracovávaný 

stanovenými príslušnými predpismi a jeho obsah a spracovanie súvisia s predmetom katastra 

nehnuteľností. Katastrálny zákon definuje geometrický plán ako podklad listín pre zápis nových  

stavieb, reálne oddeľovaných častí nehnuteľností ako aj vecné bremená k častiam pozemkov. 

Výnimkou sú práva odpovedajúce vecným bremenám. Pri týchto právach sa predmet listín 

a geometrického plánu vyznačuje len v súbore popisných informácií. V tomto prípade je 

geometrický plán technickým podkladom listín, podľa ktorých má byť urobený zápis do katastra 

nehnuteľností ak je potreba predmet zápisu zobraziť do katastrálnej mapy. 

  Ako geometrický plán nie je možné označovať výsledky niektorých zememeračských 

činností. Tieto zememeračské činnosti síce slúžia pre potreby katastra nehnuteľností, ale 

nevznikli na podklade priameho merania. Medzi takéto zmeny patria napríklad zlúčenie 

pozemkov, doplnenie pozemkov doposiaľ vedených v zjednodušenej evidencii do katastra 

nehnuteľností, zmena druhu pozemku. Taktiež aj niektoré zmeny, ktoré sú síce spojené 

s prácami v teréne ale nemenia hranice pozemkov alebo obvod budovy nemôžu mať formu 

geometrického plánu. Oba tieto typy zmien sa do katastra nehnuteľností vyznačujú len na 

podklade záznamu podrobného merania zmien. 

 

2.1  História geometrického plánu 

Podľa [5]: 

Prvý podklad pre katastrálne mapovanie na našom území bol Jozefský kataster, ktorý 

vznikol na podklade patentu cisára Jozefa II. dňa 20.4.1785.  

Tento kataster rozdelil katastrálnu históriu vtedajšieho Rakúsko – Uhorska na dve 

obdobia: 

- Obdobie bez meraní – katastrálne údaje sa oznamovali len ústne s odhadovými 

katastrálnymi výnosmi 

- Obdobie s meraním – katastrálna problematika bola budovaná na presne vymedzených 

základoch 

Tento kataster je oprávnene považovaný za  dielo , ktoré bolo vypracované s ohromnou 

precíznosťou stránky legislatívnej aj koncepčnej. Pozabudlo sa len na jednu skutočnosť a to na 

potrebu pravidelnej aktualizácie katastrálneho operátu. Pre nápravu boli podniknuté legislatívne 

kroky v podobe vydania zákona o Evidencii katastru dane pozemkovej. Tento zákon zabezpečil, 

že katastrálny operát sa musel udržovať v súlade so skutočným stavom. 
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   Bolo tiež nutné upraviť niektoré používané zememeračské a katastrálne zvyky tak, 

aby boli čo najzrozumiteľnejšie pre čo najširší okruh užívateľov. Z tejto doby pochádza princíp 

geometrického plánu. Vznikol pre potreby polohového, geometrického určenia zmeny 

v stabilnom katastri. 

  Terminológia a vizualizácia geometrického plánu sa menila a vyvíjala  v priebehu viac 

než jedného storočia. Geometrický plán bol označovaný rôznymi názvami ako situačný plán, 

geometrický polohový plán, geometrovský plán, geometrický ( polohopisný) plán, geometrický 

( výškopisný) plán, čo bol v podstate polohopisný plán doplnený  výškovými kótami 

podrobných bodov. 

   Používanie najjednoduchšieho a najjednoznačnejšieho názvu geometrický plán sa 

ustálilo so vznikom evidencie nehnuteľností v roku 1964. 

  

2.2  Použitie geometrického plánu 

Podľa [18]: 

        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 môže slúžiť aj na zápis zmeny údajov katastra nehnuteľností 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 používa ako podklad na právne úkony, keď údaje 

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

Pre potreby KN sa používa 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.  

 

 

2.3  Vyhotovenie geometrického plánu 

Podľa [18]: 

„Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na.: 

a) rozdelenie nehnuteľností  

b) úpravu hranice nehnuteľností  

c) určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  

d) zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného 

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

súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN evidovaná 
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e) priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú 

osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. vyznačenie vecného 

bremena) 

f) vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde 

rozdelením nehnuteľností  

g) zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu  

h) zlúčenie nehnuteľností  

i) obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí  

j) pozemkové úpravy  

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

popisných informácii KN a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené do 

iných parciel  

l)  zmenu hranice zastavaného územia obce. 

 

 Geometrické plány vyhotovujú: 

a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické 

a kartografické činnosti  

b) katastrálne odbory okresných úradov  

 

  Geometrický plán sa vyhotovuje na predpísaných tlačivách .Geometrický plán musí 

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

farebnosti. Ak je geometrický plán vyhotovovaný v prostredí výpočtovej techniky, výstupy 

musia byť formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísanými tlačivami. “ 

 

2.4  Podklady pre vyhotovenie geometrického plánu 

Podľa [18]: 

Základným podkladom na vyhotovenie geometrických plánov sú údaje súboru 

geodetických informácií a súboru popisných informácií KN 

 katastrálna mapa bývalého pozemkového katastra, alebo iné grafické zobrazenia 

nehnuteľností s príslušnými údajmi z pozemkovej a železničnej knihy, 

pozemkových reforiem, súdnych rozhodnutí a verejných listín potvrdzujúce 

práva  k nehnuteľnostiam, pokiaľ tieto nie sú vpísané do listu vlastníctva, ako aj 

podklady z predchádzajúcich evidencií, ktoré boli použité na zmenu obecne 

hranice alebo hranice katastrálneho územia 

 dokumentácia geodetických prác, ktorá je súčasťou dokumentácie skutočného 

vyhotovenia stavby 

 údaje o bodoch základného polohového bodového poľa 
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Prioritné podklady pre vyhotovenie geometrických plánov sú podklady s vyššou 

meračskou hodnotou. Stanovisko katastrálneho odboru okresného úradu je pri tomto 

rozhodujúce. 

Geometrický plán sa výlučne vyhotovuje na podklade platných údajov KN. Ak práva 

k nehnuteľnostiam sú deklarované v podkladoch a nie sú súčasťou KN použijú sa súčasne 

s údajmi KN 

2.5  Obsah a náležitosti GP 

Podľa [18]: 

Geometrický plán obsahuje posúdenie stavu parciel pred a po zmene. 

Geometrický plán má tieto náležitosti: 

 popisné pole 

 grafické znázornenie 

 výkaz výmer 

 zoznam súradníc 

2.5.1 Popisné pole 

Podľa [18]: 

Tabuľka popisného poľa je umiestnená v spodnej časti základného formátu 

geometrického plánu a v pravom dolnom rohu väčšieho formátu geometrického plánu. 

Popisné pole obsahuje: 

 vyhotoviteľ 

 katastrálne územie, kraj, okres, obec 

 číslo plánu a číslo mapového listu 

 názov účelu vyhotovenia 

 meno vyhotoviteľa, dátum 

 forma vyznačenia nových hraníc v prírode 

 záznam podrobného merania zmien, číslo 

 meno autorizačného overovateľa, dátum overenia, pečiatka, podpis 

 meno úradného overovateľa, dátum, číslo, pečiatka a podpis 

                  Tabuľka č.1 Popisové pole GP  
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2.5.2 Grafické znázornenie 

Podľa [18]: 

Vyhotovuje sa ako kópia alebo zväčšenina katastrálnej mapy v mierke pre zaručenie 

dostatočnej prehľadnosti a čitateľnosti kresby a popisu. Obsahuje bezprostredné okolie 

záujmového územia. Grafické znázornenie je orientované na sever, pokiaľ sa nezvolí iná 

orientácia. 

V súlade s technickou normou sa v grafickom znázornení používajú hlavne tieto druhy 

čiar: 

 tenká, plná, čierna čiara (hrúbka 0,18mm) na vyznačenie stávajúce stavu 

 tenká, plná, červená čiara (hrúbka 0,18mm) na vyznačenie stavu nového 

 tenká, čierna, čiarkovaná čiara (hrúbka 0,18mm, dĺžka čiarok 5mm, veľkosť 

medzier 2mm) na zobrazenie rámu mapových listov 

 tenká, čierna, čiarkovaná čiara (hrúbka 0,18mm, dĺžka čiarok 1mm, veľkosť 

medzier 1mm) pre zobrazenie práv k nehnuteľnostiam, ktoré sú vyjadrené na 

iných grafických podkladoch ako je katastrálna mapa 

 tenká, čierna, bodkočiarkovaná čiara ( hrúbka 0,18mm, dĺžka čiarok 1mm, 

veľkosť medzier 0,8mm) na zobrazenie nezreteľných hraníc v teréne, ak sa 

jedná o nový stav farba čiary sa mení na červenú 

2.5.3 Výkaz výmer 

Podľa [18]: 

Vo výkaze výmer sú uvedené parcelné čísla, výmery parciel a dielov, druhy pozemkov, 

spôsob užívania nehnuteľností, súpisné čísla, informácie o vlastníkoch, čísla listov vlastníctva 

a pozemkovoknižných vložiek. 

Výkaz výmer má tri časti: 

 doterajší stav 

 zmeny 

 nový stav 

 

                       Tabuľka č.2 Výkaz výmer  
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2.5.4 Zoznam súradníc 

Podľa [18]: 

Obsahuje súradnice bodov nových hraníc a kontrolných bodov. V zozname súradníc sú 

uvedené súradnice s poradím Y a X s príslušným kódom kvality. Súradnice sú určené 

v súradnicovom systéme S-JTSK 

2.6  Overenie geometrického plánu 

Podľa [18]: 

Overenie je uskutočnené predpísaným spôsobom v popisnom poli geometrického plánu 

vo všetkých kópiách 

 autorizačné overenie – vykonáva autorizovaný geodet a kartograf. Pred 

overením je geometrický plán dôkladne preskúmaný overovateľom. Týmto 

preskúmaním a overením autorizovaný geodet preberá čiastočnú zodpovednosť 

za obsahovú úplnosť, správnosť údajov doterajšieho a nového stavu, predpísanú 

presnosť všetkých prác. 

 úradné overenie – geometrický plán je predložený na úradné overenie 

katastrálnemu odboru okresného úradu v minimálne štyroch  vyhotoveniach. Ak 

je geometrický plán v súlade so všetkými predpismi, zamestnanec katastrálneho 

odboru príslušného okresného úradu ho úradne overí. 
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 Záznam podrobného merania zmien 3

Pozostáva z týchto častí: 

 popisné pole 

 meračský náčrt 

 zápisník 

 výpočtový protokol 

Pre vyhotovenie záznamu podrobného merania zmien sa používa tlačivo, kde na lícnej strane sa 

nachádza popisné pole, miesto na vyhotovenie náčrtu a prílohu potvrdzujúcu oboznámenie 

s priebehom a označením nových hraníc a na rube sa nachádza zápisník. 

3.1  Popisné pole 

Podľa [17]: 

 všeobecné údaje 

 údaje zaznamenávajúce meranie zmien 

 organizačné údaje o spracovaní zmeny 

 údaje pridelené katastrálnym operátom pre spracovanie zmeny a potvrdenie 

o ich pridelení 

 autorizačné overenie 

 úradné overenie 

 

 

                                               Tabuľka č.3 ZPMZ  
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3.2 Náčrt 

Podľa [17]: 

 kresba polohopisu doterajšieho stavu podľa katastrálnej mapy, doterajší stav je 

vykreslený tenkou čiernou čiarou 

 kresba nového stavu polohopisu, je vykreslený tenkou červenou čiarou 

 zákres použitých bodov podrobného polohového bodového poľa, ktoré boli 

použité na pripojenie meračskej siete a nachádzajúce sa na území zobrazenom 

v náčrte a ich čísla. Červená farba sa použije ak bol bod použitý na pripojenie 

meračskej siete alebo sa jednalo o bod meračskej siete vzdialený a nie je možné 

ho zobraziť v náčrte vzhľadom na použitú mierku a formát papiera. Takýto 

vzdialený bod sa zobrazí pomocou schematického zobrazenia čiarkovanou 

čiarou so šípkou. 

 zákres spojníc bodov meračskej siete 

 čísla bodov doterajšieho stavu, ktoré boli použité pre pripájanie a kontrolné 

meranie alebo na výpočet výmer parciel, pre vyznačenie sa použije čierna farba 

 čísla všetkých novourčovaných bodov červenou farbou 

 Parcelné čísla a značka druhu pozemku 

Náčrt je vyhotovený v takej mierke s veľkosťou písmen a číslic, aby bola kresba 

prehľadná a číselné údaje čitateľné. Ak nie je možné vzhľadom k mierke náčrtu zobraziť nejakú 

časť meranej zmeny, zobrazí sa mimo kresby ako detail príslušnej časti. Na jednom tlačive 

návrhu môže byť zakreslená len jedna zmena 

3.3 Zápisník 

Podľa [17]: 

 dané body polohového bodového poľa, dokumentované body pevné, 

dokumentované meračské pomocné body, podrobné body a ich súradnice 

 overovacie miery, merané údaje 

 predpis výpočtu výmer 

Zápisník obsahujúci merané údaje môže byť nahradený výstupom protokolu zo 

spracovateľského programu ak sa jedná o použitie technológie GNSS. 

3.4 Výpočtový protokol 

Podľa [17]: 

Výpočtový protokol obsahuje: 

 zoznam súradníc bodov geometrického základu merania a bodov polohopisu KM 

použitých pre výpočet súradníc nových podrobných bodov a výmer 
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 údaje o použitých metódach výpočtu súradníc , porovnanie dosiahnutých výsledkov 

a medzivýsledkov s medznými hodnotami 

 vytyčovacie prvky alebo zoznam súradníc bodov , vypočítaných transformáciou z 

vytyčovacích prvkov , a ich kódy kvality 

 výpočet číselne určených výmer 

 zoznam súradníc novo určených bodov 

 dátum , meno , priezvisko a podpis osoby , ktorá výpočty vykonávala 

Zoznam súradníc novourčovaných bodov: 

 úplné číslo bodu 

 súradnice obrazu v poradí Y , X 

 súradnice polohy v poradí Y , X 

 kód kvality uvedený u súradníc platného geometrického a polohového určenia 

 prípadnú poznámku 
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 Súradnicové systémy 4

Meranie bolo uskutočnené v súradnicovom systéme jednotnej trigonometrickej siete 

katastrálnej. 

Podľa [2], [7]: 

S-JTSK charakterizujú: 

 Besselov elipsoid, jeho tvar definujú konštanty a, b  

 orientácia , rozmer a poloha 3tátnej trigonometrickej siete sú odvodené zo 

súboru identických bodov stredoeurópskeho stupňového merania 

 Besselov elipsoid sa zobrazuje do roviny Křovákovým zobrazením 

 systém pravouhlých rovinných súradníc 

S-JTSK má dvojité zobrazenie. Zemský (Besselov) elipsoid sa najprv konformne 

zobrazil na guľu (tzv. Gaussovu guľu), ktorá sa dotýka elipsoidu v jednom bode základnej 

rovnobežky Φ0 = 49° 30´ a následne sa Gaussova guľa konformne zobrazila na šikmo položenú 

plochu kužeľového tvaru, ktorá pretína plášť gule v dvoch rovnobežných čiarach.  

Zobrazenie na šikmý kužeľ sa použilo kvôli zmenšeniu dĺžkového skreslenia. Zvolený 

základný poludník prechádzajúci   ƛ= 42°20´ východne od Ferra predstavuje kladnú vetvu osy 

X, kladná vetva osy Y je orientovaná na západ. Na podklade tejto úpravy súradnicového 

systému leží Slovenská republika v jedinom kvadrante s kladnými súradnicami všetkých bodov. 

V súradnicovom systéme S-JTSK sa neskresľujú uhly a maximálne dĺžkové skreslenie 

je  ± 0,10-0,14 m/km. Pozdĺž kartografických rovnobežiek je nulové skreslenie.   

Európsky terestrický referenčný systém (ETRS 89): 

Počiatok tohto systému leží v ťažisku hmôt Zeme, vrátane hmôt oceánov a atmosféry. 

ETRS 89 je definovaný ako geocentrický, ekvatoriálny, terestrický systém s konvenčnou 

Greenwich orientáciou. Dĺžkové, časové a hmotnostné jednotky sú vedené v SI t.j.  v metroch , 

sekundách a kilometroch. Astronomická jednotka času sa udáva v dňoch. Deň obsahuje  86400 

SI sekúnd. Orientácia os je zhodná s BIH systémom 1984.0 (Bureau International de l´ Huere) 

s presnosťou  ± 3miliardy sekúnd. ETRS 89 patrí medzi Konvenčné terestrické referenčné 

systémy CTRS (Conventional Terrestrial Reference System), ktoré sú monitorované 

Medzinárodnou službou rotácie Zeme. Pohyb ETRS 89je stabilný spolu s časťou Euroázijskej 

tektonickej litosférickej dosky, ktorej modelová rýchlosť je od roku 1994 definovaná modelom 

NNR-NUVELIA. 
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 Metódy použité pri meraní 5

Pred začiatkom meracích prác je potrebné vykonať prípravné práce, ktoré pozostávajú 

z vhodného výberu meračských metód, prístrojov a pomôcok vzhľadom na požiadavky  

objednávateľa a splnenie daných presností. 

Postup a využité metódy merania: 

 pre určenie polohy pomocných meračských bodov bola využitá technológia 

GNSS 

 pre podrobné meranie bola použitá polárna metóda a priesečník priamok 

 geometrický plán bol vyhotovený v súradnicovom systéme S-JTSK 

 softwarové vybavenie: Transform 2010, Geus, MicroStation 

5.1   Určenie polohy bodov technológiou GNSS 

Podľa [1], [4]: 

GNSS je služba , ktorá umožňuje za pomoci družíc autonómne priestorové určovanie 

polohy s celosvetovým pokrytím. GNSS užívatelia používajú malé rádiové prijímače, ktoré na 

základe odosielaných družicových signálov umožňujú výpočet ich polohy s presnosťou na 

desiatky až jednotky metrov. Presnosť vedeckých a špeciálnych aplikácií môže dosahovať 

niekoľko centimetrov až milimetrov. S pomocou týchto aplikácií je možné určiť polohu 

a presný čas kdekoľvek na Zemi a nad Zemou celých 24 hodín.  Aplikácie s technológiou GNSS 

sú skoro neobmedzené s výnimkou potreby viditeľnosti družice. 

Okrem využitia vo vojenskej, leteckej a námornej doprave má využitie tiež pre 

zememeračov, motoristov, turistov a cestovateľov 

Navigačné systémy: 

 GPS NAVSTAR (USA) 

 GALILEO (EURÓPA) 

 GLONASS (RUSKO) 

 COMPASS (ČÍNA) 

Zjednodušene môžeme polohové družicové systémy popísať ako družicový diaľkomerný 

rádiový systém: 

Diaľkomerný systém – poloha objektu je určená zo vzdialenosti od bodov zo známou polohou. 

Rádiový systém – pre meranie  vzdialenosti využíva rádiové vlny. 

Družicový systém – družice obiehajúce okolo Zeme sú označované ako body zo známou 

polohou, musia vysielať nielen časové značky ale aj parametre dráhy družice, z ktorej je možné 

vypočítať polohu pri odoslaní správy. 
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5.1.1 Štruktúra systému GPS NAVSTAR 

 Global Positioning Systém - Globálny systém určovania polohy ( Navigation System 

Using Time and Ranging ) 

Podľa [10],[16]: 

Systém GPS je tvorený tromi základnými segmenty : 

- kozmický segment  

- riadiaci ( kontrolný ) segment  

- užívateľský  

Hoci pre správnu funkciu systému GPS sú potrebné všetky tri segmenty , je možné ich 

do  istej miery považovať za nezávislé časti , ktoré sú dohromady viazané len presným časom . 

Presný čas je koniec koncov základným stavebným kameňom celého systému . 

Kozmický segment - je tvorený sústavou družíc rozmiestnených systematicky na 

stálych obežných dráhach a vysielajúcich navigačné signály . 

Základné konštelácie kozmického segmentu sa skladajú  z 24 družíc a družicami v stave 

aktívnej zálohy. Obežná doba družíc je približne 12 hodín . Štandardná konštelácia je tvorená 

šiestimi obežnými dráhami so štyrmi družicami na každej z nich a sklon obežnej dráhy je okolo 

55 stupňov vzhľadom k rovníku . Družice sú vo výške 20 200 km nad Zemou . Toto 

usporiadanie garantuje , že na ktoromkoľvek mieste na Zemi sú trvalo dostupné signály z 

minimálne štyroch družíc po celých 24 hodín . Vo väčšine prípadov je však viditeľných viac 

družíc , v ideálnom prípade až 11. 

Družica segmentu sa môžu vyskytovať v nadhlavníku iba v páse približne od 60 ° 

severnej šírky do 60 ° južnej šírky. Bližšie k pólom sú družice stále dostupné , ale zhoršuje sa 

geometria ich usporiadania pri meraní . Družice pracujú po vypustení a uvedení do prevádzky 

prakticky nepretržite . Z hľadiska periodickej údržby sú potrebné krátke odstávky ( údržby 

hodín , korekcia obežnej dráhy ) . 

Súčasťou kozmického segmentu sú aj slnečné batérie , atómové hodiny a počítač . 

Družice vysielajú signály na dvoch nosných frekvenciách L1 ( 154 * f0 ) a L2 ( 120 * f0 ) v 

kódoch C / A a P. Obe nosné frekvencie sú odvodené zo základnej frekvencie f0 = 10,23 MHz . 
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Riadiaci segment  - je zodpovedný za riadenie celého globálneho polohového systému . 

Z užívateľského hľadiska je jeho hlavnou úlohou aktualizovať údaje obsiahnuté v navigačných 

správach vysielaných jednotlivými družicami kozmického segmentu . 

Je tvorený sústavou : 

- Piatich pozemných monitorovacích staníc , ktoré sú umiestnené na veľkých 

vojenských základniach US Navy - Havaj , Kwajalein , Diego García , Ascension a na leteckej 

základni Colorado Springs ( obr.5 ) ,sú bezobslužné ,riadené diaľkovo z hlavnej riadiacej 

stanice . Jedná sa o veľmi presné GPS prijímače , doplnené o vlastné atómové hodiny . Tieto 

stanice nevykonávajú prakticky žiadne spracovávanie prijatých dát , len určujú prosté zdanlivé 

vzdialenosti k družiciam a tie spolu s prijatými navigačnými správami prenášajú do hlavnej 

riadiacej stanice. 

- Hlavné riadiace stanice ( plus raz záložné ) - na základe prijatých výsledkov meraní 

monitorovacích staníc sú počítané presné údaje obežných dráh ( tzv. efemeridy ) a korekcie 

atómových hodín pre jednotlivé družice , ďalej zabezpečujú riadenie kozmického segmentu 

- Troma stanicami pre komunikáciu s družicami 

Obr.1 . Rozmiestnenie družíc okolo Zeme [8] 
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                Užívateľský segment sa podľa pozostáva z GPS prijímačov , užívateľov a 

vyhodnocovacích  nástrojov a postupov . GPS prijímače vykonajú na základe prijatých signálov 

z družíc výpočet polohy , rýchlosti a času . Pre výpočet všetkých štyroch súradníc ( x , y , z a t ) 

je potrebné prijímať signály aspoň zo štyroch družíc . 

Prijímače delíme : 

• podľa frekvenciou nosnej vlny  

- jednofrekvenčné ( nosná vlna L1 ) - prijímača s C / A kódom  

- dvojfrekvenčné ( nosná vlna L1 a L2 ) - prijímača s C / A + P kódom  

• podľa počtu kanálov  

- jednokanálové  

- viackanálové  

 

 

 

 

Obr.2 . Rozmiestnenie staníc riadiaceho systému[8] 
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5.1.2 Určenie polohy bodov technológiou GNSS 

Podľa [10]: 

Absolútne určenie polohy bodu : sa určuje vzhľadom na stred Zeme , tzn . v 

geocentrický súradnicovom systéme WGS84 . Pre meranie je možné použiť iba jednu 

prijímaciu aparatúru . Vzdialenosti družica - prijímač sú určované pseudovzdialenosťou 

najmenej na 4 družice . 

Relatívne určenie polohy bodu : poloha bodu  sa určuje vzhľadom k referenčnému 

bodu, ktorého geocentrické súradnice sú známe , alebo môže byť súčasťou komerčne 

prevádzkovanej siete referenčných staníc . Je potrebné uskutočniť simultánne meranie dvoma 

prístrojmi . Jeden je postavený na referenčnom bode a druhý je na určovaný bode . Tento 

spôsob merania umožňuje určiť dĺžku základne ( vektora ) s milimetrovou presnosťou . Obe 

metódy , absolútne a relatívne možné využiť ako pre statické aj pre kinematické určovanie 

polohy . 

5.1.3 Metódy merania s využitím technológie GNSS 

Podľa [9]: 

Pracujeme z dvoma základnými metódami merania : 

Statická metóda : ( static positioning ), keď je prijímač ( rover ) vzhľadom k Zemi po 

dobu merania v pokoji . Čas merania býva niekoľko hodín až niekoľko dní a presnosť je na 

milimetre . Minimálne meriame 45-60 minút , aby sme dosiahli presné výsledky , je to zdĺhavá 

metóda . Rýchlu statickú metódu pri dobe observácii do 30 min využívame v geodézii napríklad 

pri zhusťovanie geodetických polí . 

Kinematická metóda : základnou  metódou je statické meranie . Jeho modifikáciami 

vznikli metódy kinematických fázových meraní , pri ktorých sa jeden prijímač pohybuje . 

Znamená to , že sa priebežne určujú zložky vektora , ktoré majú začiatok v jednom bode a v 

dôsledku pohybu druhého bodu sa mení ich veľkosť a orientácia . 

Spracovanie výslednej polohy bodu : 

- V reálnom čase ( real - time processing ) : výsledky sú známe okamžite pri meraní , 

podmienkou je , že medzi týmito prijímači je trvalé rádiové spojenie pomocou modemov , 

- S následným spracovaním ( postprocessing ) : dáta sa zhromažďujú a dodatočne 

spracovávajú . 

Metóda stop and go ( polokinematická metóda ) 

Pseudokinematické relatívna určenie 

Real Time Kinematic – RTK 
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5.2  SKPOS – Slovenská priestorová observačná služba 

Podľa [3],[12]: 

Slovenská permanentná GNSS služba - SPGS je sofistikovaný, multifunkčný nástroj 

určený na priestorovú a časovú lokalizáciu objektov a javov s vysokým priestorovým a časovým 

rozlíšením pracujúcim v reálnom čase a v jednotnom celoeurópskom priestorovom referenčnom 

systéme ETRS89.  

SPGS je služba, ktorá umožní určovať polohu objektov a javov v rôznych voliteľných 

presnostiach od niekoľkých metrov do niekoľkých milimetrov. Jej jadro tvoria body Slovenskej 

geodynamickej referenčnej siete SGRN.  

SPGS riadi a prevádzkuje systém  referenčných staníc GNSS tzv Slovenská priestorový 

referenčný systém (SKPOS). SKPOS sa v súčasnej dobe skladá z 26 permanentných staníc  

Služba je vybudovaná na štyroch pilieroch. 

1. Legislatíva: Zákon č 423/2003 Z. z. z 22. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon Národnej rady Slovenská republiky č. 215/1995 Z. z o geodézii a kartografii ao zmene 

zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov.  

Obr.3 Schéma princípu RTK metódy[11] 
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2. Sieť referenčných staníc na príjem signálu GNSS umiestnených na geodetických 

bodoch  

3. Národné servisné centrum (NSC). NSC plní funkcie riadiaceho, dátového, 

spracovateľského a analytického centra. Výsledkom sú služby SKPOS-dm, SKPOS-cm a 

SKPOS - mm, ktoré slúžia na presné určovanie priestorovej polohy v záväzných geodetických 

referenčných systémoch v reálnom čase as voliteľnou mierou presnosti, ktoré využívajú signály 

z globálnych navigačných satelitných systémov GPS NAVSTAR, GLONASS.  

4. Virtuálna privátna sieť rezorte ÚGKK SR (VPS-WAN). VPS-WAN slúži na prenos 

dať z referenčných staníc do NSC a na komunikáciou s používateľa cez prostredie internetu 

pomocou služieb GPRS (napr. EDGE, HSDPA).  

 

SKPOS poskytuje dve základné služby:  

1. Pre reálny čas (RTK), máme 2 typy služieb:  

o SKPOS - dm zabezpečuje poskytovanie korekciou ku kódovým meraním a jej 

presnosť je na úrovni niekoľkých decimetrov. Korekcie sú vysielané pre tri lokality, priestor na 

východe, v strede a na západe republiky zo tri virtuálnych referenčných staníc.  

o SKPOS - cm rieši korekcie k fázovým meraním a je poskytovaná v sieťovom riešení 

VRS najmä pre geodetické činnosti. V záujme garantovania homogénna presnosti určovania 

priestorovej polohy na celom území SR v ETRS89, neposkytujeme single RTK korekcie z 

jednotlivých referenčných staníc.  

2. Na dodatočné spracovanie údajov (postprocessing):  

o SKPOS - mm VS údaje z virtuálne referenčné stanice s presnosťou 20-0,5 mm  

o SKPOS - mm RS údaje z virtuálnej vybranej stanice s presnosťou 20-0,5 mm 

 

 

 

Obr.4. Rozmiestenie permanentných staníc SKPOS[12] 
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 Vlastné meranie záujmovej lokality 6

6.1  Záujmová lokalita 

Marianka je obec na Slovensku, patrí pod okres Malacky. Marianka je veľmi známe 

pútnické miesto. Nachádza sa na južnej strane Záhoria pod Malými Karpatmi 220 m. n. m. 

v blízkosti Bratislavy. Rozloha Marianky je asi 322 ha a má okolo 1000 obyvateľov. 

Pre katastrálne územie Marianka vykonáva správu katastra SR okresný úrad 

v Malackách. V SGI je platnou katastrálnou mapou vektorová katastrálna mapa nečíselná. 

  

 

6.2  Rekognoskácia terénu 

Po stanovení podmienok pre meranie, tzn. výber metódy a stanovenie presnosti, 

nasleduje rekognoskácia územia. Jednoducho povedané obhliadka územia, poznanie lokality, 

priebeh terénu. Dbá sa hlavne na stav a rozmiestnenie bodov bodového poľa potrebných pre 

pripojenie merania do platného súradnicového systému S-JTSK. Pri nedostatočnom počte 

bodov, sa rozvrhne sieť stanovísk tak, aby sa z jedného stanoviska dalo zamerať čo 

najrozsiahlejšie územie. V blízkosti stanoviska nesmú byť žiadne prekážky, aby nedochádzalo k 

zákrytu bodov potrebných pre meranie. 

Obr.5 Záujmové územie 
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Bodové pole bolo zhustené pomocou pomocných meračských bodov, ktoré tvorili 

meračskú sieť. 

Meračská sieť bola vybudovaná pomocou stabilizácie troch pomocných bodov 

rozmiestených po území. Body 5001 a 5002 boli zamerané technológiou GNSS a bod 5003 bol 

určený rajónom. 

6.3   Stabilizácia bodov 

Body vybudovanej meračskej siete mali slúžiť len počas merania, preto bola zvolená 

dočasná stabilizácia. Dočasná stabilizácia sa vykonáva najčastejšie drevenými kolíkmi 

primeranej hrúbky a dĺžky ( napr. 0,05 – 0,1 m a 0,3 – 0,5 m) avšak len počas jedného 

meračského obdobia (jar až jeseň). Kvôli spresneniu merania sa poloha stabilizovaných 

bodov označila meračskými klincami a pre ľahšie vyhľadávanie boli tieto body označené 

reflexným sprejom. Tepelný a vodný režim v pôde spôsobuje znehodnotenie stabilizácie 

v zimnom období, kedy sa stabilizácia účinkami mrazov porušuje. Vhodnejším dočasným 

stabilizačným prvkom sú železné tyče alebo rúrky o dĺžke cca 0,6 až 1m podľa [14],[5]. 

Miesta boli zvolené tak, aby ležali na vhodnom a pevnom povrchu a aby sa z nich dalo 

ľahko zamerať celé územie.  

6.4  Zameranie bodov meračskej siete 

Meranie bolo robené z meračských bodov 5001 – 5003. Body 5001 a 5002 boli určené 

technológiou GNSS s využitím systému SKPOS. Na meranie bola použitá dvojfrekvenčná GPS 

aparatúra TOPCON GPS GRS-1 s typom antény PG-A1. Bola použitá metóda merania 

v reálnom čase RTK. 

Na začiatku pripojenia RTK rover poslal riadiacemu serveru svoje identifikačné 

údaje(užívateľské meno a heslo) a svoju aktuálnu polohu. Server na základe tejto polohy 

vypočítal z RTK roveru polohu fyzicky najbližšej permanentnej stanice tzv. virtuálnej 

referenčnej stanice, ku ktorej sa vzťahovali aj korekcie, ktoré vzápätí začal server vysielať. 

Dvojfrekvenčné zariadenie prijíma signály z družíc na oboch nosných vlnách L1 a L2. 

Tento prístroj využíva družice dvoch navigačných systémov a to GLONASS a GPS 

NAVSTAR. Na každom bode boli dostupné signály z 10 až 12 družíc, čo je ideálny prípad na 

meranie. Pri tejto metóde geodet nie je schopný doložiť súbory meraní sprostredkujúcich ako 

tomu býva pri klasických geodetických meraniach (zápisníky), ale pri post-processingovom 

spracovaní meranie GPS. 

Softvéry pre metódu RTK poskytujú okrem možnosti práce v geocentrickom systéme 

(súradnice X, Y, Z ale B, L, H na elipsoide WGS84) aj prácu v rovinnom systéme s tým, že 

majú možnosť voľby kartografického zobrazenia. Okrem toho majú aj zabudovanú možnosť 

určenia transformačných parametrov na základe meraní identických bodov. Súčasťou výsledku 

merania, ktoré sa indikuje na displeji pohybujúceho sa prijímača, sú okrem rovinných súradníc 

vo zvolenom súradnicovom systéme aj výšky( elipsoidické alebo v prípade znalosti priebehu 

geoidu aj nadmorské) ako aj charakteristiky presnosti určenia okamžitej polohy.  
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Po zameraní bodov metódou RTK dostávame okamžite súradnice bodov v priestorovom  

referenčnom systéme ETRS89. Tieto súradnice sa musia ďalej transformovať do súradnicového 

systému projektu, teda do S-JTSK. Na transformáciu súradníc bola použitá rezortná 

transformačná služba a metóda transformácie podľa pevného kľúča. 

 

 

 

6.4.1 Transformácia súradníc 

Podľa [14]: 

Transformačná služba sprostredkúva transformáciu súradníc bodov medzi referenčnými 

geodetickými systémami (GRS).Transformačná služba umožňuje: 

 2D polohovú transformáciu 

 3D priestorovú transformáciu (súradnicová + výšková transformácia systému) 

 1D transformácia( len transformácia výškového systému) 

Transformačná služba umožňuje transformáciu medzi týmito súradnicovými systémami 

podľa[15]: 

„S-JTSK - Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej

Obr.6 GPS aparatúra TOPCON GRS1[16] 
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 JTSK - pôvodná realizácia súradníc bodov v Systéme jednotnej 
trigonometrickej siete katastrálnej 

 JTSK03 – platná realizácia Systému jednotnej trigonometrickej 
siete katastrálnej 

 ETRS89 - Európsky terestický referenčný systém 1989 

 ETRS89-XYZ - geocentrický karteziánsky 

 ETRS89-LAEA - Lambertova azimutálna rovnako - 
plošná projekcia 

 ETRS89-LCC - , Lambertovo konformné kužeľové 
zobrazenie 

 ETRS89-TM33 - Mercatorovo valcové zobrazenie 
v priečnej polohe zóna 33 

 ETRS89-TM34 - Mercatorovo valcové zobrazenie 
v priečnej polohe zóna 34 

 ETRS89-LCC_SK - Lambertovo konformné kužeľové 

zobrazenie SR, “ 

 

6.4.2 Postup transformácie 

Podľa [14]: 

 Výber vstupného transformačného súboru  

 

 

 Načítanie vstupného súboru so systému 

 Vybranie vstupného súradnicového systému 

 Spustenie transformácie 

 

Obr.7 Postup transformácie v programovacom prostredí[14] 
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 Prevzatie  výstupného súboru vo formáte ZIP 

6.5  Podrobné meranie 

Na podrobné meranie boli použité tri stanoviská 5001 – 5003, dve z toho boli určené 

metódou RTK a stanovisko 5003 bolo určené rajónom. Z tých to troch stanovísk bolo robené 

meranie daného územia na účelom vyhotovenia geometrického plánu pre rozdelenie pozemkov 

a vyznačenie budov. Pre meranie podrobných bodov bola použitá metóda polárnych súradníc. 

Táto metóda sa tiež nazýva metódou polárnou. Je to metóda polohopisného určovania polohy 

bodov a zakladá sa na polohopisnom meraní polárnych prvkov a to vodorovných uhlov a dĺžok. 

Po centrácii a horizontácii prístoja boli merané vodorovné smery od nulového smeru, ktorý je 

obyčajne bod meračskej siete. Ďalej boli merané dĺžky od stanoviska prístroja po meraný bod. 

Vzdialenosti medzi dvomi polárne meranými bodmi boli kontrolované pomocou omerných 

mier. 

 

  

Obr.8 Postup transformácie[14] 

Obr.9 Schéma polárnej metódy[18] 
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Použité prístrojové vybavenie 

Podľa [15]: 

TOPCON GPT 2006 –  elektronický diaľkomer, ktorý má funkciu ukladania do vnútornej 

pamäte. Maximálny počet uložených bodov je 8000 bodov. Prístroj je vybavený jednou 

obrazovkou. Prístroj je odolný voči prachu a vode. 

Ďalšie vybavenie: statív, odrazový hranol, oceľové pásmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.10 Prístrojové vybavenie[15] 
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Pulzná totálna stanica rady GPT-2000 

  GPT-2003 GPT-2005 GPT-2006 GPT-2009 

ĎALEKOHĽAD 

Dĺžka 150 mm 

Priemer objektívu 45 mm (EDM 50 mm) 

Zväčšenie 30 x 

Obraz Vzpriamený 

Zorné pole 1°30´ 

Rozlišenie 2,5˝ 

Min.zaostrenie 1,3 m 

MERANIE UHLOV 

Presnosť 3˝ (1,0 mgon) 5˝ (1,5 mgon) 6˝ (1,8 mgon) 
9˝ (2,7 
mgon) 

Min.čítanie 1˝/5˝ (0,2 mgon/1 mgon) 5˝/10˝  

MERANIE DĹŽOK 

1 hranol (normálny mer.mód)  7000 m 4000 m 

Bez hranolu (mód bez hranolu) 3 - 150 m 3 - 100 m 

  Meračský rozsah pre iné objekty závisí na textúre povrchu 

PRESNOSŤ 

Normálny meračský mód ± 3 mm + 2 ppm 

Mód bez hranolu nad 25 m 5 mm (závisí na členitosti povrchu) 

Mód bez hranolu do 25 m 10 mm (závisí na členitosti povrchu) 

Rýchlosť merania 1,2 sec 

SENZOR NÁKLONU  

Kompenzácia Dve osi Jedna os 

Typ kompenzátoru Kvapalinový, dvojosí Kvapalinový, jednoojosí 

DISPLEJ 

Displej 

Obojstranný displej LCD 
bodové matice 

Jednostranný displej 

20 znakov x 4 riadky Ostatné vlastnosti zhodné 

S podsvietením a nastavením kontrastu 
 

 

 

 

Tabuľka č.4  Prístrojové vybavenie[15] 
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6.6  Kancelárske práce 

     Po meračských prácach v teréne nasledujú  výpočtové a grafické kancelárske práce. 

Katastrálnym úradom bolo pridelené číslo ZPMZ E2113 a poskytnuté nové podlomenia 

kmeňových parciel 284 – 289. Okrem čísla ZPMZ a podlomení bola tiež v elektronickej forme 

dodaná časť územia dotknutá zmenou vo formáte *.vgi. Ďalej boli katastrálnym úradom dodané 

v elektronickej forme (*.vgi) súbory na spracovanie dotknutej parcely. 

6.6.1 Výpočtové práce 

Výpočtové práce pozostávajú z výpočtu zápisníkov získaných pri meraní v teréne, teda 

výpočet transformácie súradníc zo systému ETRS89 do S-JTSK a výpočet súradníc podrobných 

bodov. Namerané dáta z univerzálneho meracieho prístroja sa nainportujú do programu Geus. 

Program Geus  umožňuje spracovať dáta pre polárnu metódu zapísanú v textovom formáte, teda 

dávkou. Najskôr treba dáta previesť do vnútorného formátu programu Geus( s príponou PDT). 

Ak je nastavený prevod jednotlivých súborov program použije postupne všetky súbory 

s rovnakým menom s príponou PDT. Program postupne načítava dáta zo súboru PDT, na 

každom stanovisku najskôr načíta dáta pre pripojenie (údaje o stanovisku a orientácii na dané 

body).       

Ukážka výpočtu bodov v programe Geus 

11 Polárna metóda.============================= 

     Číslo bodu         Dĺžka       Smer 

     21 2113 5002                          stan. 

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

     21 2113 5001       85.04      0.0000  orient. 

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

     21 2113 5003       36.36    350.1117 

     21 2113 0001       19.26    255.3308 

     21 2113 0002       13.54    229.8274 

     21 2113 0003        6.64    290.4339 

     21 2113 0004       15.22    294.3843 

     21 2113 0005       12.74    307.6885 

     21 2113 0006       22.78    292.1678 

     21 2113 0007       28.89    348.4590 

     21 2113 0008       19.01    323.9934 

     21 2113 0009       25.16    313.4689 

     21 2113 0010       31.72    307.1784 
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     21 2113 0011       38.52    302.6853 

     21 2113 0012       45.41    299.8566 

     21 2113 0013       52.36    297.7764 

     21 2069 0010       14.43    350.3859  over. ∆p=0.02m 

     21 2078 0001       13.71    204.7637  over. ∆p=0.03m  

     21 1990 0002       54.81    286.8494  over. ∆p=0.02m 

     21 2113 8001        4.61    373.9430 

     21 2113 8002       33.41    288.4496 

     21 2113 8003       44.11    287.4220 

  

 == 11 Polárna metóda.============================= 

     Číslo bodu         Dĺžka       Smer 

     21 2113 5003                         stan. 

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

     21 2113 5002      36.36      0.0000  orient. 

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

     21 2113 0007       7.51      6.3643  kontr. 

     21 2113 0014      33.49    119.0601 

     21 2113 0015      26.63    114.9982 

     21 2113 0016      19.94    108.1666 

     21 2113 0017      12.98     99.3387 

     21 2113 0018       7.85     67.7776 

     21 2113 8004      25.60    126.1666 

     21 2113 8005      14.78    126.5849 

     21 2113 8006       4.33    107.2949 

     21 2113 8007       7.00    350.7853 
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6.6.2 Grafické spracovanie 

Po ukončení výpočtových prác nasledovalo grafické spracovanie. Vypočítané súradnice 

boli nainportované do programov Kokeš a následne do programu MicroStation. Kresba bola 

vyhotovená vo vrstvách. Vrstvy bolo možné zapínať a vypínať podľa aktuálnej potreby. 

Jednotlivé vrstvy bolo tiež možné zamknúť v Správcovi vrstiev. Po odomknutí vrstiev bolo 

možné opäť meniť ich atribúty. Medzi atribúty prvkov patrili: farba, hrúbka čiar, typ, vyplnenie 

uzatvorených prvkov napr. budovy. 

 

 

Obr.11 ukážka výstupu z programu Kokeš MR2113_m.vgi 



 

Gabriela DURKOŠOVÁ, Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy 

 

 

 

2014                                                                                                               - 37 - 

 

6.6.3 Písomný elaborát 

Písomná časť geometrického plánu sa na kataster nehnuteľností odovzdáva v tlačenej 

a elektronickej forme. Písomná časť geometrického plánu je výkaz výmer, popisové pole, 

technická správa, výkaz výmer. V elektronickej podobe je odovzdávaný vo výmennom formáte 

*.xml 

 

 

Obr.12 výkaz výmer v elektronickej podobe 
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 Záver 7

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vyhotovenie geometrického plánu pre rozdelenie 

pozemkov a vyznačenie budov v mierke 1:350 v oblasti obce Marianka. Pri určení polohy 

bodov meračskej siete bola použitá metóda GNSS a pri podrobnom meraní metóda polárnych 

súradníc.  

Výsledkom merania boli súradnice pomocných meračských bodov v systéme ETRS89, 

ktoré boli transformované do systému S-JTSK. 

Použité prístrojové vybavenie : dvojfrekvenčná GPS aparatúra TOPCON GRS-1 , 

totálna stanica TOPCON GPT 2006. 

Pre spracovanie údajov boli použité programy MicroStation, Kokeš 

Výstup z programu Kokeš odovzdávaný na kataster nehnuteľností má prípony *.vgi. V našom 

prípade MR2113kn_m.vgi (z nameraných hodnôt) a MR2113km_t.vgi( transformované vgi). 

Ako podklad slúžila VKM nečíselná.  

Výsledkom práce je technická správa, zoznam súradníc, geometrický plán a záznam 

podrobného merania zmien. Tento geometrický plán je už zapísaný v katastre nehnuteľností. 
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