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Anotace 
 

 Předmětem bakalářské práce bylo zaměření nové budovy v katastrálním území 

Matejovce. Použitá byla vlastní měřická síť bodů 5001-5004, zaměřených pomocí přístroje 

určujícího polohu z GNNS. Na měření podrobných bodů byla použitá totální stanice. 

Zaměřené údaje byly poté spočteny a graficky znázorněny za pomocí geodetických 

programů. Výsledkem mé práce jsou: geometrický plán zaměření stavby pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí, příslušný záznam podrobného měření změn, souřadnice v S-

JTSK a ostatní přílohy. 

 

Klíčová slova: GNNS, geometrický plán, záznam podrobného měření změn 

 

 

Summary 
 

 The subject of the bachelor's thesis was measurement of new building in cadastral 

area of Matejovce. There was used own survey field of points 5001-5004, measured by the 

device determining the position by GNNS. For measurement of detailed points was used 

total station. Measured data were afterwards calculated and graphically displayed by using 

of geodetic programs. The results of my thesis are: geometric construction of measurement 

for release of building approval, the record of detailed measurement of changes, the 

coordinates in S-JTSK and other attachments. 

 

Keywords: GNNS, geometric construction, record of detailed measurement of changes 
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SEZNAM  ZKRATEK 
 

PBPP  - podrobné bodové polohové pole 

ČUZK  - Český úřad zeměměřický a katastrální 

ČSN   - Česká státní (Československá) norma  

GNAP  - referenční stanice v Gánovcích při Popradu 

GNSS  - Globální navigační satelitní systém 

GP  - geometrický plán 

GPS  - Globální polohový systém 

KN  - Katastr nemovitostí 

KÚ  - katastrální úřad 

LV  - list vlastnictví 

ROEP   - registr obnovené evidence půdy  

RTK  - měření v reálnem čase 

S-JTSK - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SKPOS - Slovenské priestorové observačné služby 

WGS-84 - Světový geodetický referenční systém 

UO  - určený operát 

ZMPZ  - záznam podrobného měření změn 

ŽK  - železniční knihy  
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ÚVOD 
 

 Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením stavby pro kolaudační rozhodnutí. 

První dvě kapitoly se věnují teorii podle „slovenských smerníc“ vydaných státem právě pro 

účely zhotovovaní těchto právních dokumentů. V ostatních částech opisuje průběh prací  

v praxi, které jsou zapotřebí k vytvoření geometrického plánu a záznamu podrobného 

měření změn. 
 

Prvotním cílem, pro tvorbu bakalářské práce se stalo zaměření nové přístavby haly 

v nedávno vybudované průmyslové zóně katastrálního území Matejovce v městské části 

Poprad–Matejovce. Měření probíhalo v dubnu roku 2008, jako zakázka 105/2008 firmy 

Geoplán spol. s.r.o. Dle zadání bylo nutno ověřit polohu haly pro projektanta a kolaudační 

řízení. Proto bylo po měření nutné vypracovat příslušnou dokumentaci  
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1  GEOMETRICKÝ  PLÁN 
 

Geometrický plán je technickým podkladem právních úkonů veřejných a jiných 

listin, které podle zákona osvědčují nebo potvrzují práva k nemovitostem. Geometrický 

plán se používá jako podklad pro právní úkony, jestliže údaje dosavadního stavu výkazu 

výměr jsou shodné s údaji platných výpisů z katastru nemovitostí (KN). 

 

Je třeba graficky vyjádřit stav nemovitostí před a po změně s uvedením 

dosavadních a nových parcelních čísel, výměr, druhů pozemků a dalších údajů, potřebných 

k sepsaní právních listin, týkajících se změn právních vztahů k částem nemovitostí. 

Všechny požadované nemovitosti se musí zapsat do obsahu geometrických plánů. 

 

Geometrický plán se vyhotovuje zejména pro účely: 

o rozdělení nemovitostí, 

o úpravu hranice nemovitostí, 

o určení vlastnických práv k nemovitostem, 

o zaměření stavby a jako podklad pro vydaní kolaudačního rozhodnutí o užívaní 

stavby, 

o přiznání práv k části nemovitosti, která omezují vlastníka, nebo jinou oprávněnou 

osobu ve prospěch jiné fyzické nebo právnické osoby (např. vyznačení věcného 

břemene), 

o vymezení změn v polnohospodářském a lesním půdním fondu rozdělením 

nemovitostí, 

o změnu průběhu hranice katastrálního území, hranice obce, resp. hranice okresu, 

o sloučení nemovitostí, 

o obnovení hranic původních pozemků nebo jejich částí, 

o pozemkové úpravy, 

o rozdělení původních nemovitostí, sloučených v katastrální mapě do větších celků, 

o změnu hranice zastavěného území obce. 
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Geometrické plány vyhotovují: 

o fyzické či právnické osoby, které mají způsobilost vykonávat geodetické 

a kartografické činnosti, 

o katastrální odbory okresních úřadů. 

 

 Geometrický plán musí být dobře čitelný a vyhotovuje se v předepsané barevnosti 

na předepsaných tiskopisech. [1] 

 

1.1  Podklady pro vyhotovení geometrických plánů  
 

 Základním podkladem pro vyhotovovaní geometrických plánů jsou údaje souboru 

geodetických a souboru popisných informací KN. 

 

Dalšími podklady, jejichž využití závisí na účelu a rozsahu prací, jsou zejména: 

o katastrální mapa bývalého pozemkového katastru; jiné grafické zobrazení 

nemovitostí; údaje z pozemkové a železniční knihy; pozemkových reforem; 

rozsudků soudů a veřejných listin, potvrzujících práva k nemovitostem, když tyto 

nejsou zapsané do listu vlastnictví, 

o dokumentace geodetických prací, 

o geodetické údaje o bodech polohových bodových polí. 

 

 Katastrální odbor okresního úřadu umožní v katastrálním operátu vyhotoviteli 

geometrického plánu do něj nazírat, dělat kopie a kartometrické měření. 

 

Pro účely geometrického plánu si vyhotovitel od katastrálního odboru okresního úřadu 

vyžádá přidělení: 

o čísla záznamu podrobného měření změn, 

o parcelních čísel nově vyhotovováních parcel, 

o čísel pevných bodů podrobného polohového bodového pole, když je bude zakládat 

s cílem zaměření změny. 

 

Přidělené údaje potvrdí oprávněný zaměstnanec katastrálního okresního úřadu. [1] 
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1.2  Části geometrického plánu 
 

Geometrický plán obsahuje: 

 A)  popisové pole(příloha č. 10), 

 B)  grafické znázornění hranic parcel a jejich změn,  

 C)  výkaz výměr parcel a dílů.  

 

A) Části popisového pole 

o vyhotovitel – ten, kdo zhotovil plán. Do kolonky se uvede jméno, příjmení, resp. 

název, adresa a IČO (IČ) fyzické nebo právnické osoby, 

o kraj, okres, obec, katastrální území, 

o číslo plánu, mapový list č. – číslo geometrického plánu se skládá z předběžného 

čísla (pořadového čísla) plánu, z lomící čáry a roku přidělení průběžného čísla, 

o geometrický plán na – uvede se účel geometrického plánu a čísla parcel, pro něž se 

zhotovuje geometrický plán, 

o vyhotovil, dne, jméno – uvede se jméno osoby, která geometrický plán vyhotovila, 

o nové hranice byly v přírodě označené – uvede se způsob označení nových hranic 

v terénu (např. plotem, zdí, kovovými trubkami apod.), 

o záznam podrobného měření změn (měřický náčrt) č. – uvede se přidělené číslo 

záznamu změn, v kterém byly změřeny a zobrazeny změny parcel, potřebné pro 

daný geometrický plán, 

o autorizačně a úřadně ověřil – uvede se jméno a příjmení fyzických osob, které plán 

autorizačně a úřadně ověřily, dále otisk razítka, datum a podpis. 

 

B) Grafické znázornění 

 Grafické znázornění dosavadního stavu nemovitosti se vyhotovuje jako kopie nebo 

zvětšenina katastrální mapy v měřítku, které musí zaručovat dostatečný přehled, čitelnost 

kresby a popisu. Grafické znázornění musí obsahovat bezprostřední okolí řešeného území. 

Měřítko grafického znázornění se neuvádí. 

 

V grafickém znázornění se používají ve shodě s ČSN 01 3411 „Mapy velkých měřítek - 

Kreslení a značky“ zejména tyto druhy mapových značek a čar: 

o tenká, plná, černá čára, tloušťka 0,18 mm pro zobrazení dosavadního stavu, 
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o tenká, plná, červená čára, tloušťka 0,18 mm pro zobrazení nového stavu, 

o tenká, čerchovaná, černá čára, tloušťka 0,18 mm s délkou čárek 5 mm a velikostí 

mezer 2 mm pro zobrazení rámu mapových listů, přičemž rovnoběžně s čarou se 

uvede označení mapových listů, 

o tenká, čerchovaná, černá čára, tloušťka 0,18 mm s délkou čárek 1 mm a velikostí 

mezer 1 mm pro zobrazení práv k nemovitostem, vyjádřených na jiných grafických 

podkladech, jako např. v katastrální mapě, 

o tenká, tečko-čerchovaná, černá (v případě nového stavu červená) čára, tloušťka 

0,18 mm s délkou čárek 1 mm a velikostí mezer 0,8 mm pro zobrazení hranic 

v terénu nezřetelných, pro zobrazení vlastnických hranic vedených přes technické 

objekty, 

o černý (v případě nového stavu červený) kroužek o průměru 1 mm s tečkou pro 

zobrazení lomových bodů hranic nemovitostí označených mezníky, 

o parcelní čísla jsou černá (v případě nového stavu červená) s výškou číslic 2 mm; 

parcelní čísla z jiných podkladů, jako např. katastrální mapy, se uvádějí černou 

barvou v závorce. 

 

Jestliže se použijí v geometrickém plánu díly parcel, označí se v grafickém 

znázornění černou barvou a arabským číslem o výšce písma 2 mm v kroužku. Nové 

podrobné body, které mají souřadnice určené v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), se označuji číslem a červenou barvou, výška 

písma 1,5 mm. Značky druhů pozemků nových parcel se zobrazí červeně podle platného 

značkového klíče. 

 

 V grafickém znázornění se neplatná kresba ruší dvěmi krátkými červenými čarami 

vedenými kolmo na rušenou čáru. Slučky se ruší dvěma krátkými červenými čarami 

rovnoběžnými se směrem předmětné hranice. Zrušené značky druhů pozemků a parcelní 

čísla se proškrtnou červenou čarou rovnoběžnou se směrem značky, respektive parcelním 

číslem.  

 

Kde nové parcelní číslo vzniká podlomením, dosavadní parcelní číslo se 

pro zobrazení nového parcelního čísla nevyužívá, ale se v grafickém znázornění zruší. 

Pokud se odděluje nová parcela z dosavadní, ponechává se dosavadní parcelní číslo zbytku 
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původní parcely. Jestliže parcelní číslo dosavadní parcely ještě nebylo podlomené, přiřadí 

se zbytku dosavadní parcely s nejvyšší výměrou zpravidla podlomení „1“. Parcelní čísla 

z jiných podkladů jako z katastrální mapy se nečerchují. 

 

 Zpravidla se grafické znázornění orientuje na sever, když je jinak 

orientované, vyznačí se směr na sever směrovou růžicí. V případě, kdy dotknuté 

nemovitosti zasahují do více katastrálních území, geometrický plán se vyhotovuje pro 

každé katastrální území samostatně. 

 

C) Výkaz výměr 

 Výkazem výměr označujeme předepsanou tabulku, do níž se zapisují parcelní čísla, 

výměry parcel a dílů, druhy pozemků, způsob využívaní nemovitostí, soupisná čísla 

staveb, čísla listu vlastníka z pozemkově-knižných vložek, jména, přímení (názvy) a adresy 

(sídla) nových vlastníků, důležitá upozornění, stejně tak poznámky týkající se 

vyhotovovaného geometrického plánu a kontrolní součty. 

 

Výkaz výměr obsahuje: 

 a)  „Doterajší stav“ 

 b)  „Zmeny“ 

 c)  „Nový stav“ 

 

 Při sestavovaní výkazu výměr je nevyhnutelné vycházet z dosavadního právního 

stavu „Doterajší stav“, t.j. stavu před navrhovanou změnou, dotknutých nemovitostí. 

V případe, že práva k nemovitostem (parcelám registru C KN) dotknutých změnou, nejsou 

zapsány do listu vlastníka (LV), je potřebné identifikovat práva jiným způsobem – 

k zodpovídajícím nemovitostem, které jsou evidovány v údajích o parcelách registru E, se 

identifikuji práva z pozemkové knihy, z železniční knihy, z operátu pozemkových reforem 

a jiných veřejných listin, ve vazbě na údaje registru C KN.  

 

V geometrickém plánu se tento stav řeší následovně: 

o pokud jsou práva ke všem dotknutým parcelám registru C v „Doterajšom stave“ 

evidované v souboru popisných informaci KN na listu vlastníka, tedy právní stav je 

shodný se stavem v registru C KN, ve výkazu výměr se nad řešení uvádí „Stav 

právny je totožný s registrom C KN“, 
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o v případě, že právní stav parcel registru C v „Doterajšom stave“ není zapsán 

v souboru popisných informaci KN na listu vlastníka, řeší se ve výkaze výměr 

„Stav právny“ a „Stav podle registru C KN“ v uvedeném pořadí. 

 

a) „Doterajší stav“  

„Doterajší stav“ obsahuje číslo pozemkové-knižní vložky nebo číslo LV, číslo 

pozemkové-knižní parcely, nebo číslo parcely registru E, číslo parcely registru C, výměru  

a druh pozemku.  

 

Pokud jsou v  „Doterajšom stave“ použity parcely ze železniční knihy, uvede se 

nad číslo vložky zkratka ŽK. Jestliže jsou v „Doterajšom stave“ použity další veřejné 

listiny, doplní se jejich čísla slovní zkratkou označující druh dokladu. V poznámce se 

uvede celý název použitého dokladu, listiny. Jestliže se v „Doterajšom stave“ vyskytují 

parcely registru E KN, pro sestavení výkazu výměr se použije tiskopis obsahující kolonku 

KN - E. 

 

Pokud v pozemkové knize není evidovaná výměra pozemku, nebo je evidovaná 

špatně, uvede se v „Doterajšom stave“ výměra z parcelního protokolu bývalého 

pozemkového katastru. Když tento operát v daném katastrálním území neexistuje, výměra 

se neuvádí a tato skutečnost se uvede v poznámce. 

 

Ve výkaze výměr se uvádí též pozemkové-knižní parcely neknihované, přičemž se 

v „Doterajšom stave“ uvede zkratka „neknih.“ 

 

b) „Zmeny“ 

V této časti se uvádí označení dílů parcel arabskými čísli výměra dílů parcel, jejich 

přičlenění k parcelám nového stavu a odčlenění od parcel dosavadního stavu. Způsob, 

kterým se sestavuje část „Zmeny“, zaručuje přehlednost původu dílů a rovněž 

jednoznačnou příslušnost dílů k nově vytvářeným parcelám.  

 

 Prostřednictvím dílů se ve výkaze výměr řeší: 

o „Stav právny“, s výjimkou případu, kdy nově určená parcela je vytvářena z parcel, 

ke kterým se váže jeden právní vztah, a v případě, že se parcely v totožném obvodu 

slučují a znovu rozdělují. 
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o „Stav podľa registra C KN“je takový, kdy se vytváří nová parcela, v níž se slučují 

víceré druhy pozemků, případně se vytváří nová parcela se změněným druhem 

pozemku z většího množství původních parcel. 

 

c)   „Nový stav“  

„Nový stav“ je stav výkazu výměr. Obsahuje čísla nových a dosavadních parcel (po 

navrhované změně), jejich nové výměry, druhy pozemků, v závorce je uveden způsob 

využívaní nemovitosti (např. dvůr, nádrž), jméno a příjmení (název) a adresa (sídlo) 

navrhovaného nového vlastníka.  

 

„Nový stav“ se sestavuje podle těchto zásad: 

o jméno a příjmení (název) a adresa (sídlo) – jedná se pouze o informační údaje, jenž 

nejsou závazné k sepsání listiny, 

o v sloupci „vlastník“ se ke zbytkovým parcelám uvádí text „Doterajší“ a údaje 

o zbytkových parcelách (s výjimkou údajů o parcelách registru C) se v „Stave 

právnom“ uvedou v závorkách, 

o v případe vícenásobného výskytu totožného údaje po sobě navazujících řadících se 

může použit zkratka „detto“, 

o „Nový stav“ výkazu výměr nemůže obsahovat dílové parcely. 
 

 Pro každý řešený stav z výměr parcel v „Doterajšom stave“, z výměr parcel  

v „Novom stave“, jako též z výměr dílů parcel v časti „Zmeny“, se vykoná kontrolní 

součet zvlášť. Poznámky k údajům uvedeným ve výkazu výměr se uvádí ve spodní části 

tiskopisu za kontrolními součty výměr. [1] 
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1.3  Ověření geometrického plánu  
 

 Geometrický plán, stejně jako velkou většinu geodetických výsledků, je nutno 

zkontrolovat, zda obsahuje všechny náležitosti a jestli úprava i přesnost vyhovují všem 

předepsaným platným předpisům. Proto se geometrický plán ověřuje autorizačně a úředně.  

 
1.3.1  Autorizační ověření  
 

 Autorizační ověření geometrického plánu může vykonávat pouze autorizovaný 

geodet a kartograf, případně znalec v oboru geodézie a kartografie. Ověřovatel přezkoumá, 

zda kvalita a přesnost měřických, zobrazovacích a výpočtových prací vyhovuje předpisům, 

čímž přebere spoluzodpovědnost za obsahovou úplnost, správnost a přesnost výpočtových 

a zobrazovacích prací.  

 
1.3.2  Úřední ověření  
 

 Geometrický plán se předkládá k úřednímu ověření katastrálnímu odboru okresního 

úřadu v obvodu, v němž se nachází dotknuté nemovitosti, a to nejméně ve čtyřech 

vyhotoveních, z nichž všechna musí být autorizačně ověřená. 

 

Vyhotovitel předkládá taktéž spolu s geometrickým plánem k úřednímu ověření: 

o záznam podrobného měření změn, 

o výsledný operát zřizování novo určených bodů PBPP, 

o seznam souřadnic nově určených podrobných bodů, 

o výpočet výměr parcel a jich dílů. 

 

V katastrálních územích se geometrické plány vyhotovují rovněž v elektronické 

podobě. Dokládá se paměťové médium ve stanovené struktuře, vrstvách a výměnném 

formátu. Úřední ověření geometrického plánu je zpoplatněným právním úkonem. Jeden 

exemplář prvopisu geometrického plánu se po úředním ověření uloží spolu s výsledným 

operátem do dokumentace. [1] 
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2  ZÁZNAM  PODROBNÉHO  MĚŘENÍ  ZMĚN 
 

Měřené číselné údaje při použití geodetických metod u podrobného měření změn se 

zaznamenávají a vyhotovením je záznam podrobného měření změn (ZPMZ). 

 

Skládá se ze tří častí: 

a)  popisové pole (příloha č.11), 

b)  měřičský náčrt, 

c)  zápisník. 

 

a)   popisové pole obsahuje: 

o všeobecné údaje, 

o údaje o měření změny, 

o organizační údaje o zpracovaní změny, 

o potvrzení o přidělení údajů z katastrálního operátu na zpracovaní změny, 

o autorizační ověření výsledků měření, 

o úřední ověření výsledků měření. 

 

b)   náčrt obsahuje: 

o kresbu dosavadního stavu polohopisu podle katastrální mapy zobrazenou 

tenkou plnou černou čarou, 

o kresbu nového stavu polohopisu, včetně sluček, označení druhů pozemků  

a škrtnutí zrušených hraníc zobrazenou tenkou plnou červenou čarou, 

o zákres bodů polohového bodového pole, pevných bodů a ostatních bodů 

měřičské sítě a jejich čísel červenou barvou, 

o zákres použité měřičské sítě a způsob jejího připojení, 

o čísla podrobných bodů dosavadního stavu použitých na připojení  

a kontrolní měření, nebo na výpočet výměr parcel, spolu s číslem náčrtu, 

ze kterého byl bod převzatý, t.j. úplná čísla podrobných bodů černou 

barvou, 

o čísla všech nově určených podrobných bodů červenou barvou, 

o zápis kontrolních oměrných, konstrukčních mír černou barvou, 
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o parcelní čísla a značky druhů pozemků, 

o vyznačení měřítka náčrtu případně orientaci náčrtu na sever, 

o další údaje potřebné ke zpracovaní změny, 

o barevné vyznačení staveb, 

o vyznačeni sídelních a nesídelních názvů. 

 

Náčrt se vyhotoví v měřítku tak, aby kresba byla přehledná a číselné údaje dobře 

čitelné. Když je nemožné ve zvoleném měřítku náčrtu zobrazit některou část zaměřované 

změny, tato se zobrazí mimo vlastní kresby změny jako detail příslušné části, přičemž se 

vzájemná souvislost označí velkými písmeny abecedy. Velikost číslic a písmen uvedených 

v náčrtu se pohybuje v rozsahu 1,5 až 3 mm. 

 

c)   zápisník obsahuje: 

o dané body, t.j. polohového bodového pole, použité dokumentované pevné 

body, pomocné měřičské a podrobné body a jejich souřadnice, 

o měřené údaje ověřovací i kontrolní. 

Způsob a zásady zápisu do zápisníku se vždy odvíjí od použité metody měření 

a konkrétního typu použité úlohy. [2] 

 

2.1  Označení metod měření a typu úloh  
 

0 - metoda pravoúhlých souřadnic 

 01 - pevná měřičská přímka 

 02 - volná měřičská přímka 

 03 - konstrukční oměrné míry 

1 - metoda polární 

 11 - pevné stanovisko 

 12 - volné stanovisko 

2 - metoda přetínaní 

 21 - průsečík přímek 

 22 - protínaní napřed 
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 23 - protínaní nazad 

 24 - protínaní z délek 

 

Pod kódem 99 značíme čísla daných bodů a jejich souřadnice. Zapíší se v zápisníku 

do příslušného sloupce a typ úlohy se uvede 99. Zápis kódu se vykoná v úvodu zápisníku 

před zaznamenáním naměřených údajů. 

 

 Kódem 95 se značí výpočet výměr parcel (dílů). Čísla parcel se zapíší do zápisníku 

ve sloupci - číslo bodu. Čísla podrobných bodů obvodu parcel se vyznačí ve směru chodu 

hodinových ručiček v sloupci - staničení, přičemž se počátečný bod uvede i na konci. 

Vykoná se to zvlášť pro každou parcelu (díl), u které je potřebné výměru určit číselně. [2] 

 

2.2  Číslovaní bodů a ZPMZ  
 

Číslovaní bodů se vykonává podle zásad: 

o číslo bodu je v skupinovém tvaru, tzn. je složené z čísla záznamu 

podrobného měření (4 místa) a z vlastního čísla bodu (4 místa), 

o číslo ZPMZ se uvádí jen u bodů, které jsou převzaté z jiných záznamů, ke 

kterým zhotovovaný zápisník nepatří, 

o pevné body v rámci náčrtu se číslují čísly vyššími než 5 000, 

o pomocné měřičské body v rámci náčrtu číslují čísly vyššími než 5 000, 

o podrobné body v rámci náčrtu se číslují průběžně. 

 

 Číslování ZPMZ je průběžné pro každé katastrální území zvlášť. Čísluje se 

v aritmetickém pořadí od 1 do 9 999, bez ohledu na druh změny. Pokud byl operát katastru 

obnoven novým mapováním, pokračuje číslovaní ZPMZ číslem následujícím za posledním 

číslem náčrtu z mapovaní. [2] 
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3  LOKALITA 
 

Z Popradu lze do průmyslové zóny, kde probíhali měřické práce, přijet po Hlavní 

silnici 2. třídy č. 67. Hned před vjezdem do Matejovec se musí odbočit vlevo na ulici 

s názvem Scholtzova. Vjezd je před veškerou zástavbou, zobrazen vpravo dole 

na otofotomapě. 

 

Průmyslová zóna se nachází podél nové dálnice D1, která vede právě mezi 

Popradem a Matejovcemi. Nová přístavba haly stojí na konci zóny, orientovaná k další 

nejbližší obci Velký Slavkov. Měřená přístavba haly je pro upřesnění zobrazena na detailu 

v Obr. 2 v černém kroužku. 

 

 

 
Obr.1 Otofotomapa z roku 2006 
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Obr. 2 Měřená hala (převzato z http://mapy.atlas.sk/) 
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4  PŘÍPRAVNÉ  PRÁCE 

 

4.1  Podklady 
 

 Na katastrálním úřadu (KÚ) se vždy vyžádají podklady potřebné pro měření 

a vyhotovení potřebné dokumentace. KÚ přiřadí číslo záznamu podrobného měření změn  

a číslo geometrického plánu následující po posledním přiřazeném zvlášť v každém 

katastrálním území. 

 

Především je čerpáno z mapy v digitální formě a z údajů, jakými jsou druhy 

pozemků, vlastníci, čísla a výměry parcel. Nová parcelní čísla (podlomení) přiřazuje KÚ 

poté, co se vyžádá jejich počet. Údaje z předchozích ZPMZ (pro účely určení výměr) se 

dávají na požádání v grafickém výřezu se souborem všech lomových bodů parcel. 

 
4.1.1  Grafické podklady  
 

Pro nahlížení do map na stránkách slovenského katastru nemovitostí lze zjistit to, 

že v katastrálním území Matejovce existuje vektorová katastrální mapa intravilánu a 

současně vektorová mapa určeného operátu pro celé území. Co znamená pro konkrétní 

území, že je v registru obnovené evidence půdy (ROEP) v digitální formě. Schválený 

registr je veřejnou listinou a je jedním z podkladů pro zápis právních vztahů a dalších 

údajů k původním a ostatním nemovitostem do katastru. 

 

ROEP mapy existují ve dvou podobách. Mapa stavu právního je označená jako 

mapa UO parcel registru (operátu) E KN. Parcely registru E jsou vedeny tak, jako byli 

vedeny ve starším pozemkovém operátu Jednotné evidenci půdy. Tyto parcely jsou 

znázorněny zjednodušeným způsobem a jsou k nim založeny právní vztahy. 

 

Mapa stavu katastrálního je značena jako mapa katastru nemovitostí parcel registru 

C KN. V tomhle případe jsou parcely znázorněny v mapě a vedeny podle stavu ve 

skutečnosti. Čerpáno je právě z mapy katastru nemovitostí KN parcel registru (operátu) C 

KN v digitální formě (příloha č. 8). 
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      Obr. 3 Znázornění v podkladu digitální mapy KN 

 

4.2  Rekognoskace terénu 

 

Rekognoskace se provádí za účelem obhlídky terénu, abychom zjistili, co je nutno 

měřit a jaký je rozdíl oproti dosavadnímu stavu a rovněž proto, abychom zvolili, jakým 

způsobem bude provedeno co nejúčelnější a nejvhodnější zaměření stavby pro 3.třídu 

přesnosti (kód charakteristiky kvality). 

 

Vybrán byl přístroj měřicí pomocí GNNS. Vytvořeny byly čtyři vlastní měřické 

body. Volba metody získaní souřadnic pomocí GNNS závisela na skutečnosti, že hala je 

umístěna až na konci nové průmyslové zóny. Vhodně muselo být zvoleno měření 

podrobných bodů, zejména vhodná byla metoda polární, protože se jedná o nenáročnou 

a přesnou geodetickou metodu. 
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5  MĚŘICKÉ  PRÁCE  V  TERÉNU 

 

5.1  Tvorba měřických bodů 
 

Nejdříve se zvolily účelně měřické body tak, aby bylo vidět všechny podrobné 

body. Každý bod byl stabilizován příslušně podle druhu pozemku a to: „meračským 

klincom“ nebo pomocí „ocelového roxoru“. Všechny měřické body jsou zvýrazněny a 

označeny číslem za pomocí spreje. 

 

5.2  Systém GNSS a měření v terénu 
 

Globální navigační satelitní systém (GNSS) je určen pro měření pomocí 

družicového polohového systému, dříve jenom Globální polohový systém (GPS). Systém 

funguje způsobem, že souřadnice vypočítává od nejbližšího referenčního bodu. Souřadnice 

se poté musí převést prostřednictvím programu určeného pro každý měřicky přístroj do 

souřadnicové soustavy S-JTSK. 
 

Měření zvoleným přístrojem Trimble R6 je pomocí předplacené služby SKPOS 

„Slovenské priestorové observačné služby“. Uživatelům měřícím pomocí GNNS poskytuje 

SKPOS korekční data pro přesné určení pozice na území Slovenské republiky. Do 

síťového řešení služby je připojeno 23 národních permanentních stanic, rovnoměrně 

rozmístěných na celém území se známými souřadnicemi v závazných geodetických 

systémech. Permanentní stanice provádějí observace, které jsou formou korekčních dat 

poskytovány uživatelům. Pomocí dohod jsou připojeny i sousedící státy za účelem 

zkvalitnění poskytování dat v příhraničních oblastech. 

 

V terénu pomocí přístroje Trimble R6 byla určená síť měřických bodů. Měření 

proběhlo v reálném čase (RTK), za použití služby od SKPOS určující polohu  

v centimetrech. Poté se využilo dodatečného zpracování, kdy údaje jsou dopracovány 

pomocí vybrané referenční stanice na milimetry. Pro měřené území je nejbližší stanice 
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GNAP v Gánovcích u Popradu a je proto vybranou referenční stanicí. Souřadnice 

z měřického přístroje jsou v souřadnicovém systému WGS-84. 

 

5.3  Polární metoda 
 

Polární metodou určujeme polohy všech podrobných bodů pomocí polárních 

souřadnic, mezi ně patří vodorovný úhel měřený na stanovišti a délka od stanoviště 

k určovanému bodu. Určení polárních souřadnic spočívá pravě v měřeném uhlu a délce, 

protože z těchto dvou parametrů se vypočítají souřadnice podrobných bodů. 

 

K měření byla použita totální stanice, která měří úhly i délky snadno, rychle a 

s vysokou přesností. Zvolená polární metoda vyhovuje 3. třídě přesnosti, která má byt 

dodržena pro měření odevzdávané katastrálnímu úřadu. Budoucí stanoviska a orientace 

byly předem změřeny přístrojem Trimble R6. 

 

První stanovisko 5001 bylo orientováno na měřický bod 5002, se zaměřením 

podrobných bodů 1 a 2. Jako druhé zvolené je stanovisko 5003 s orientací na 5004, z něhož 

byly zaměřovány postupně podrobné body 3 až 6. Před koncem se přístrojem zaměří ještě 

jednou orientace, kvůli kontrole. 
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6  ZPRACOVÁNÍ 
 

Geodetickému plánu předcházejí práce na záznamu podrobného měření změn, kvůli 

změnám vzniklým v terénu oproti stavu v katastrální mapě. Po všech výpočtových  

a zobrazovacích pracích, popsaných v této kapitole, následuje autorizační ověření 

oprávněným geodetem a úřední ověření na příslušné správě katastru v Popradu. 

 

6.1  Souřadnice z GNNS měření 
 

Nutné bylo nejdříve zpracovat naměřené údaje (příloha č. 7) z GNNS přístroje 

pomocí programu Trimble Geomatics Office. Souřadnice měřené od referenčního bodu 

GNAP se přepočítají ze souřadnicového systému WGS-84 do sytému S-JTSK podle 

referenčního klíče (příloha č. 2). 

 

Vypočtené souřadnice se zapisují do protokolu s názvem „Protokol určenia 

súradnic bodov metódou GPS v S-JTSK“ (příloha č. 5). Protokol je přímo přiložen 

k ZPMZ a v také formě to požaduje katastrální úřad. Ještě jednou se zapisují souřadnice 

z GNNS měření úplně na začátku zápisníku ZPMZ pod kódem 99 s poznámkou GPS. 

 

6.2  Souřadnice z dřívějších ZPMZ 
 

Na úplném začátku zápisníku pro ZPMZ se uvádí pod kódem 99 nejen souřadnice 

z GNNS, ale taky se rovnou pod ně zapisují lomové body, již použité v dřívějších ZPMZ. 

Lomové body parcel a jejich čísla se musí převzít, když již byli použity v starších ZPMZ.  

 

Zapsání bodů do zápisníku je následovné:  

o v sloupci evidenční jednotka náčrtu se uvede - číslo dřívějšího ZPMZ, v 

němž byl potřebný bod poprvé uveden, 

o v položce bod se uvede - číslo, pod kterým byl bod právě veden ve starším 

ZPMZ. 



20 
 

6.3  Zápis a výpočet polární metody 
 

Naměřené údaje (příloha č. 6) se zapisují do zápisníku ZPMZ. V případe polární 

metody s pevným stanoviskem se zapisuje kód 11. Zapsání je podle údajů vytažených ze 

stroje. Nejdříve se uvede v položce bod stanovisko. Do části „dĺžka rajónu“ a „smerník“ se 

zapisují naměřené údaje, v případe stanoviska jsou to dvě nuly. Poté se uvede orientace na 

daný bod, v němž je nastaven úhel nula. Až po orientaci se zapisují postupně podrobné 

body. Nakonec se nesmí opomenout uvést druhé měření na orientaci. Polární metoda pro 

potřebu získaní souřadnic podrobných bodů je vypočtena v Gromě (příloha č. 3). 

 

6.4  Průsečík přímek 
 

Nutné bylo rovněž určit souřadnice bodů, které není možné v terénu rozpoznat. 

Jedná se o body, které jsou průsečíkem nového a starého stavu - určí se pomocí metody 

průsečík přímek s kódem 21. Souřadnice těchto bodů se jednoduše odčítají z digitální 

podoby grafického výstupu. 

 

Do zápisníku se zapisují nejdříve body určujících přímek, jako poslední je uveden 

bod nově určený. Tato metoda se provádí, aby se mohly určit všechny body parcel pro 

zjištění výměr. 

 

6.5  Výměry 
 

Poslední typ úlohy se zapisuje kódem 95. Uvedeny jsou u něj čísla parcel a čísla 

bodů, podle kterých jsou vypočítané nové parcely. Parcela se musí obejít postupně bod 

po bodu v směru hodinových ručiček. První lomový bod se uvede ještě jednou jako 

poslední. Podle zápisu se provádí výpočet parcel a uvede se v geometrickém pláně v 

tabulce výkaz výměr. Vše je vypočteno podle zápisníku ZPMZ v Gromě. 

 

Zápis dílu parcely 1231/127 k parcelnímu číslu 1231/302 znamená, že se vyčlenil 

z parcely 1231/127 díl, který se přičlení k parcele 1231/302 (příloha č. 12). Nově se k této 
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parcele přičlení 2 díly (1231/302a, 1231/302b). Parcely jsou tak označeny pouze 

v protokolu z výpočtu (příloha č. 4). Jednalo se o kontrolní počítání výměry parcely 

1231/302. Ve výkazu výměr se uvádí tato parcela jen jako celková. 

 

 
Obr. 4 Výřez ze zápisníku 

 
6.5.1  Výkaz výměr 
 

 Výkazem výměr rozumíme předepsanou tabulku (příloha č. 13), která se nachází 

v geometrickém plánu. Zápis do tabulky je proveden v položkách dosavadní a nový stav. 

Pod tabulkou se nachází rovněž poznámky, legendy a kontrolní výměra.  

 

Dosavadní stav obsahuje čísla parcel, listy vlastníků, dosavadní výměry a příslušné 

druhy pozemku. V novém stavu jsou již nová parcelní čísla a výměry, protože situace byla 

dotčena změnou. Doplní se druh pozemku z kódem způsobu užívání a vlastník. 

V případě, že se vlastník mění oproti dosavadnímu stavu, vypisuje se celá jeho adresa 

(sídlo). 



22 
 

6.6  Grafické zpracování 
 

Po vypočtení byly všechny souřadnice (příloha č. 1) načteny do Microstationu. Poté 

došlo ke grafické úpravě naměřených údajů. Všechny druhy čar a značek jsou v kresbě dle 

normy ČSN 01 3411. 

 

V grafice Microstationu (příloha č. 9) se mimo vytištěné typy čar zobrazuje rovněž 

černá tečkovaná čára označující hranice parcel, které se nedají v terénu poznat. Nové 

hranice jsou v terénu zdi haly. 

 

Výpis všech důležitých vrstev grafiky: 

o Vrstva č. 4  – Nové hranice parcel 

o Vrstva č. 6  – Nové parcelní čísla, rušení hranic 

o Vrstva č. 8  – Značky nových podrobných bodů 

o Vrstva č. 10 – Dosavadní stav bez sluček 

o Vrstva č. 11 – Dosavadní stav se slučkami 

o Vrstva č. 14 – Značky dosavadních podrobných bodů 

o Vrstva č. 15 – Kontrolní konstrukční míry 

o Vrstva č. 20 – Měřické body 

o Vrstva č. 23 – Čechová vyplň budov 

 

6.6.1  Měřický náčrt 

 

Záznam podrobného měření změn obsahuje měřický náčrt změn vyhotovený 

v měřítku 1:500. Náčrt zahrnuje původní stav (vyznačen černě) a nový stav (vyznačen 

červeně) se všemi druhy pozemků, slučkami, čísly bodů a parcelními čísly. 

 

Neplatné hranice se ruší dvěma krátkými červenými čarami. Čísla podrobných 

bodů, převzatých ze starších ZPMZ, jsou označeny i s příslušným číslem převzatého náčrtu 

(např. 735-38). Zkratka „n.m“ u hranic parcel znamená, že nelze změřit příslušnou délku. 

Budovy (haly) jsou vyznačeny červenou čerchovanou čarou. 
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6.6.2  Grafické znázornění 

 

Ke geometrickému plánu se tiskl dosavadní stav z bezprostředního okolí měřené 

oblasti (černou barvou) a nový stav (červeně), podle příslušných značek. 

 

Budovy se zobrazuji vnějším průnikem obvodu budovy ze zemským povrchem. 

V grafickém výstupu jsou čísla podrobných bodů, z převzatých dřívějších ZPMZ. 

V geometrickém plánu se také uvádí zkratka „n.m“.  

 

Zobrazené území je ve vhodném měřítku kvůli dostatečné viditelnosti a čitelnosti. 

Dle předpisu není měřítko uvedeno. Naznačeny jsou v grafickém výstupu hranice 

mapových listů, podle katastrální mapy je znázorněné území v mapových listech: 

VS XIII-9-9 a VS XIII-9-13. 
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7  POUŽITÉ  MĚŘICKÉ  PŘÍSTROJE 

 

7.1  Topcon GTS – 211 D 
 

Jedná se o totální stanici, která se nazývá v literatuře rovněž elektronický dálkoměr. 

Totální stanice má možnost data ukládat do vnitřní paměti. Maximální počet uložených 

bodů je 2 400. Do stroje se dají nahrát také souřadnice pro vytyčování. Jestliže se používá 

mód vytyčování, je u sběru dat snížen počet naměřených údajů.  

 

Při zaměřovaní délek bere přístroj v úvahu korekce z refrakce a ze zakřivení Země. 

Přesnost měření vzdáleností je 3 mm + 2 ppm a měření uhlů je s přesností 1,5 mgon. [3] 

Dále byly k dálkoměru použity pomůcky: stativ, odrazný hranol a pásmo. 

 

 
Obr. 5 Topcon GTS-211D 
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7.2  Trimble R6  
 

Měření pomocí tohoto měřického přístroje je velmi rychlé. Umožňuje vklad 

souřadnic a vytyčování bodů, linií, oblouků, 3D komunikací a profilů. Zobrazuje mapy 

v reálném čase, čímž vytváří možnost rychlého přístupu k datům už přímo v terénu. Také 

umožňuje výpočet bodů, směrníků, plochy parcely, polygonového pořadu, rozdělení linie, 

oblouků, parcely, oměrné míry a výpočet lokálního transformačního klíče.  

 

Souřadnice z WGS-84 od nejbližšího referenční stanice se provádí v programu 

dodaného výrobcem Trimble Geomatics Office pomocí transformačního klíče. 

Pro požadovanou přesnost a rovněž pro katastrální úřady postačuje. Lokální a globální 

transformace do S-JTSK byla schválená i ČUZK.  

 

Parametry použitého Trimble R6: 

o integrovaný GNSS dvou frekvenční přijímač,  

o typ antény Compact L1/L2, vyspělá anténní technologie – vícebodový 

vstup, submilimetrová stabilita fázového centra i ve výšce, 

o modem pro mobilní signál, 

o interní paměť v přijímači - pro postprocesní měření lze data ukládat přímo 

do přijímače, 

o obsahuje Trimble Survey Controller, což je univerzální řídící software 

pro GNSS. [4] 

 

 
Obr. 6 Trimble R6 
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8  POUŽITÉ  GEODETICKÉ  PROGRAMY 

 

8.1  Trimble Geomatics Office 
 

Trimble Geomatics Office je univerzální kancelářský program od firmy Trimble 

pro postprocessing. Slouží ke zpracování vektorů, vyrovnání sítí a lokální transformace. 

Tento software je velmi intuitivní a je schválen i ČUZK pro odevzdávání výsledků 

na katastr. 

 

Trimble Geomatics Office obsahuje: 

o zpracování dat postprocesní kinematiky a klasického měření, 

o plně integrované zpracování GNNS, 

o postprocesní zpracování vektorů, 

o vyrovnání sítí, 

o vytváření 3D komunikací, 

o digitální model terénu, 

o kontrolu přesnosti, 

o kompletní světové souřadnicové systémy, které jsou evidované, 

o modul pro plánování a export GNNS měření. [4] 

 

8.2  Groma 7 
 

Pomocí programu Groma, určenému ke všem základním geodetickým výpočtům, se 

mohou vést rozsáhlé seznamy souřadnic o kapacitě řádově stovky tisíc bodů. Veškeré 

výpočetní úlohy probíhají v dialogových oknech, v nichž jsou uspořádány přehledně 

všechny vstupní i výstupní údaje. Výpočetních oken může být otevřeno najednou libovolné 

množství. Počet orientací na stanovisku, identických bodů pro transformaci atd., není 

omezen. [5] 
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Groma posloužila k výpočtu veškerých souřadnic a výměr. Spolupracuje 

s programem Microstation, čehož bylo náležitě využito. Souřadnice byly načteny a poté 

graficky zpracovány. 

 

8.3  Microstation SE  
 

Microstation je produkt z dílny firmy BENTLEY pro grafické zpracovávání. Je 

řešením pro architekturu, stavební inženýrství, dopravu, zpracovatelský průmysl, výrobní 

zařízení, státní správu a samosprávu, inženýrské a telekomunikační sítě a v neposlední řadě 

geodézii. [6] 

 

 Protože Microstation je určen mnohým oborům, nemůže jeho základní verze 

vyhovět všem; proto se používají různé druhy nadstaveb. Použita byla nadstavba pro 

Slovenskou republiku GEO, což je obdoba české verze Macrogeo. 

  

 

   Obr. 7 Ukázka práce v Microstationu 
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ZÁVĚR 
 

Výsledný projekt, kterým se mění dosavadní stav v katastrální mapě, slouží 

k dalšímu zpracování pro kolaudační rozhodnutí. Výsledkem práce je geometrický plán 

(příloha č. 14) s hlavičkou GP, výkazem výměr a grafickým znázorněním. 

 

Protože se jedná o geodetické práce, u nichž bylo nutné vzniklé změny naměřit 

a zdokumentovat, výsledkem je rovněž záznam podrobného měření změn (příloha č. 15). 

Záznam podrobného měření obsahuje hlavičku ZPMZ, protokol souřadnic z určení GNNS, 

zápisník a měřický náčrt. 

 

Geometrický plán a záznam podrobného měření změn se odevzdávají po následném 

autorizačním ověření na úřední ověření příslušné správě katastru v Popradu. Průběh všech 

prací je zdokumentován a přiložen k bakalářské práci ve formě příloh. 
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