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Anotace 

Cílem této diplomové práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření  čerpací stanice 

OMV ve Spišské Nové Vsi a následné vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní 

uspořádaní pozemků.  V jednotlivých kapitolách je popsán postup a metody skutečného  

zaměření, pouţité měřičské přístroje, postup při vyhotovení geometrického plánu a 

následné zpracování s vyuţitím poznatků získaných během studia.  Výsledkem diplomové 

práce je účelová mapa v měřítku 1:250 a geometrický plán, který bude vyuţit jako podklad 

pro zápis do katastru nemovitostí.     

Klíčové slova: účelová mapa, geometrický plán, polohopis, výškopis 

 

 

 

Abstract 

This thesis deals with  the planimetric  and topographic  survey  of the the filling station 

OMV in  the city of Spišská Nová Ves and further construction of the geometric plan for 

the  settlement of   property rights to the land.  Individual chapters describe the procedure 

and methods  which are applied  for  the real survey, the  measuring instruments used, the 

procedure used  for the creation  of the geometric plan and the  following processing using 

the knowledge obtained during the study. The result of the thesis is a special  purpose map 

in a scale of 1 :250  and the geometric plan, which will be used as an underlying document  

for the registration into the competent   real  estate register.  

Key words: gas line, planimetry, topography, geometric plan, documentation of the real 

construction realization 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

GNSS                   Globální navigační satelitní systém 

SKPOS                 Slovenská prostorová observační sluţba 

Bpv                       Balt po vyrovnání 

RTK                      Real Time Kinematice (kinematická metoda měření v reálnem čase) 

S-JTSK                 Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ŠPS                       Státní prostorová síť 

ŠNS                      Státní nivelační síť 

ŠGS                      Státní gravimetrická síť 

GPS                      Globální polohový systém 

GLONASS           Globalnaja Navigacionnaja Sputnikovaja Systema 

NAVSTAR           Navigation Systém with Time and Ranging 

ETRS-89               Evropsky terestrický referenční systém 89 

KN                        Katastr nemovitostí 

SPI                        Soubor popisných informací 

SGI                       Soubor geodetických informací 

ÚGKK SR            Úřad geodezie kartografie a katastru Slovenské republiky 

VKM                    Vektorová katastrální mapa 

ZPMZ                   Záznam podrobného měření změn 

VGP                      Vektorový geodetický podklad 

JTSK03                 Jednotní trigonometrická síť katastrální 2003 

sxy                         Výběrová střední souřadnicová chyba 

md                          Základní střední chyba délky 

ud                           Kritérium přesnosti základní střední chyby délky 

ump                         Krajní dovolená odchylka  

 

 

 

 



Bc. Ľuboslava Kellnerová: Zaměření a zpracování skutečného provedení stavby čerpací 

stanice  

 

2012  7 

 

ÚVOD 

        Diplomová práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením čerpací stanice 

pohonných hmot OMV ve Spišské Nové Vsi po její rekonstrukci. Při tomto zaměření byla 

zjištěna potřeba vyhotovení geometrického plánu za účelem majetkoprávního vypořádání 

pozemků, který byl vyhotoven po dohodě s objednávatelem.  

     Diplomová práce je rozdělená do čtyř tematických částí. Prví část se zabývá 

přípravními prácemi a přípravou podkladů pro zaměření čerpací stanice. V druhé části je 

popsán postup skutečného zaměření a následného zpracování v grafickém systému 

KOKEŠ, výsledkem kterého je polohopisný a výškopisný plán v měřítku 1: 250. Jeho 

obsahem je zobrazení polohy objektu čerpací stanice, nádrţí pohonných hmot, stojanů 

pohonných hmot,  šachet, zpevněných ploch a ostatních prvků polohopisu dle poţadavek 

objednávatele. Třetí část popisuje metody měření a zpracování účelové mapy a podrobněji 

se zabývá pouţitými metodami. V této části jsou téţ uvedené bliţší informace o GNSS 

technologií měření na území Slovenské republiky. Poslední část se zabývá vyhotovením 

geometrického plánu, který bude pouţit při majetkoprávním vypořádání pozemků a který 

byl vyhotoven uţ v současnosti platné realizaci souřadnicového systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální – JTSK03.  
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1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE  

       Jednou ze základních etap podrobného zaměření je příprava zdrojových a 

podkladových materiálů. Tato příprava zahrnuje rekognoskace terénu, přípravu mapových 

podkladů, vybudování měřičské sítě, stabilizace bodů měřičské sítě a volbu metody 

měření. Geodetické práce se vyhotovují na základě platných údajů katastru nemovitostí, 

proto byly mapové a dostupné geodetické podklady vyţádané ze Správy katastru Spišská 

Nová Ves.      

1.1 Popis objektu a jeho okolí  

      Čerpací stanice OMV v Spišské Nové Vsi se nachází v blízkém centre města a je daná 

zeměpisnými souřadnicemi 48°94´88,9´´ zeměpisné šířky   20°55´38,9´´  zeměpisné délky.  

      Společnost OMV Slovensko je součásti vedoucího koncernu střední a východní 

Evropy, který se zabývá těţbou a zpracováním ropy a zemního plynu. Kromě provozování 

sítě čerpacích stanic prodává široký sortiment maziv, olejů a jiných produktů pro 

průmyslové vyuţití, samozřejmě motorových a převodových olejů pro automobily a další 

mechanizmy.  Tato společnost působí na území Slovenské republiky od roku 1991, na 

kterém provozuje 93 čerpacích stanic.                 

      Objekt čerpací stanice se nachází na pozemcích parcelní číslo 1563/3 a 1563/4 

katastrálního území Spišská Nová Ves. Areál leţí při hlavním tahu z centra města směrem 

do města Poprad, v jeho blízkosti se nachází obchodní centra Hypernova a Kaufland, 

ţelezniční stanice a autobusová stanice . 

      Jedná se o přízemní objekt, jehoţ rozměry jsou 18,40 m x 22,40 m a je zastřešen 

plochou střechou. Objekt se skládá z provozní části určené pro veřejnost, která je rozdělena 

do dvou volně přepojených částí. V první části se nachází prodejna a v druhé části prostor 

pro podávání občerstvení. Součástí objektu je taky umývárna aut, malá terasa vyuţívající 

se v letním období, zastřešená část určená pro čerpání pohonných hmot. Areál tvoří taky 

příjezdové asfaltové cesty oddělené od travnatých ploch obrubníkem, menší parkoviště a 

přilehlá zeleň. 
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Obr. 1.1: Čerpací stanice OMV  ve Spišské Nové Vsi 

1.2.  Rekognoskace terénu a volba měření 

        Při rekognoskaci terénu se zjišťuje stav skutečností na místě, kde se mají konat 

geodetické práce. Rekognoskace terénu napoví o členitosti a dostupnosti terénu, 

viditelnosti při měření  a slouţí k volbě a doplnění bodového pole. 

      Rekognoskace terénu byla provedena dne 1.března 2011, při které bylo zjištěno, ţe 

v lokalitě kde se nachází čerpací stanice by bylo velmi obtíţné vytvořit měřičskou síť 

pomocí pasivních základů z bodů státní prostorové sítě. Počet těchto bodů je velmi nízký  a 

vzdálenost mezi jednotlivými body moc odlehlá. Jako nejvhodnější způsob vytvoření 

měřičské sítě se proto jeví doplnění o pomocné měřičské body  5001,  5002 pomocí 

aktivních geodetických základů, které tvoří permanentní lokalizační sluţba označená jako 

Slovenská prostorová observační sluţba (SKPOS).  

      V dané lokalitě byl nalezen nivelační bod č.J24-527, který byl pouţit pro kontrolní 

připojení do státní nivelační sítě a její národní realizaci Baltského výškového systému po 

vyrovnání (dále jen Bpv).  Pro tento účel byl zvolen pomocný bod 5003, který byl pouţit 

jako stanoviště pro kontrolní připojení do výškového systému Bpv.      

      Volba metody měření byla vybrána s ohledem na terén dané lokality, který je otevřený 

a nic nebrání příjmu signálu z druţic, proto byla zvolená GNSS technologie měření 

v reálném čase s vyuţitím referenčních stanic sítě SKPOS. Z metod GNSS technologií byla 
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vybraná metoda RTK, která vyuţívá rádiového spojení nebo spojení GSM k vysílání 

druţicových korekcí z referenční stanice na stanici podrobnou.  

      Měřičská síť doplněná pomocnými body 5001 a 5002 byla pouţitá pro měření bodů, 

které nebylo moţné zaměřit pomocí GNSS technologií, a proto byla pouţitá taky polární 

metoda měření.   

 

 

Obr. 1.2: Satelitní pohled na zaměřené území [14] 

1.3 Mapové podklady 

      Součástí přípravných prací před samotným měřením je získání mapových podkladů, 

které byly získané ze Správy katastru ve Spišské Nové Vsi. V katastrálním území Spišská 

Nová Ves je vyhlášená platná číselná vektorová katastrální mapa, ze které mi byl 

poskytnut vektorový geodetický podklad ve výměnném formátu VGI. V daném 

katastrálním území bylo v roce 1990 vykonáno technicko-hospodářské mapování, proto 

jsem si vyţádala také kopii z polního náčrtu dané lokality, který byl pouţit při 

zpracovávání geometrického plánu. Pro zpracování geometrického plánu jsem si taky 

vyţádala kopie z pozemkové-kniţní mapy a mapy bývalého pozemkového katastru, 

nakolik některé řešené pozemky právního stavu nebyly ještě zapsané v listech vlastnictví a 

tyto mapové podklady byly pouţité k identifikaci předmětných pozemků. Původní 

pozemkové mapy byly vyhotovené metodou měřičského stolu, které byly doplněné 

reambulací  v roce 1914. Operát bývalého pozemkového katastru byl vytvořen z původních 

map, intravilán v měřítku 1:1000 a extravilán v měřítku 1:2880.      
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1.4 Měřičské sítě  

      Měřičskou síť dle [6] tvoří body geodetických základů, podrobné geodetické body, 

pomocné měřičské body nebo jejich kombinace. Pomocné body jsou body, které doplňují 

měřičskou síť na hustotu potřebnou pro podrobné měření. Měřičská síť se připojí k bodům 

Státní prostorové sítě nebo k bodům určeným v platné národní realizaci souřadnicového 

systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální ( dále jen S-JTSK ) prostřednictvím 

Slovenské prostorové observační sluţby (dále jen SKPOS ).  

1.5 Geodetické základy   

1.5.1 Pasivní geodetické základy          

      Pasivní geodetické základy dle [7] tvoří geodetické body, parametry kterých jsou 

určené alespoň v jednom závazném geodetickém systému. Parametry geodetických bodů 

se určují v těchto specializovaných sítích:  

 Státní prostorová síť (ŠPS) pro národní realizaci Evropského terestrického 

referenčního systému         

 Státní trigonometrická síť s alfabetickým kódem ŠTS pro národní realizaci 

souřadnicového systému JTSK 

 Státní nivelační síť s alfabetickým kódem ŠNS pro národní realizaci Baltského 

výškového systému po vyrovnání a Evropského výškového referenčního systému   

 Státní gravimetrická síť s alfabetickým kódem ŠGS pro národní realizaci 

Gravimetrického systému  

 1.5.2 Aktivní geodetické základy  

      Aktivní geodetické základy tvoří permanentní lokalizační sluţba označená jako 

SKPOS, kterou zřídil Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky (dále jen 

ÚGKK SR) pro zabezpečení vyuţívaní GNSS technologií pro geodetické činnosti. Stanice 

SKPOS jsou provozované na vybraných bodech ŠPS .  
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Obr. 1.3: Rozmístění referenčních stanic SKPOS  [17] 

 

      SKPOS poskytuje tři druhy sluţeb: 

1. pro reálný čas ( RTK ) : 

 SKPOS dm – kódové měření v reálném čase s přesností aţ 0,3 m 

 SKPOS cm – fázové měření v reálném čase s přesností aţ 2 cm v poloze a 4 cm ve 

výšce 

 SKPOS mm – na dodatečné zpracování údajů ( postprocessing ) – aţ milimetrová 

přesnost 

      SKPOS pokrývá svými sluţbami celé území Slovenské republiky, které jsou  

poskytované v mezinárodních standardizovaných formátech  slučitelných se všemi 

obvyklými referenčními stanicemi a zpracovatelskými softwary.            

1.6 Pouţité měřičské přístroje a pomůcky  

1.6.1 Totální stanice Topcon GPT 7501 

      Měření podrobných bodů polární metodou bylo realizováno totální stanicí TOPCON 

GPT 7501 ( viz obr. 1.4 ). Aplikační program dodávaný firmou Topcon podporuje velké 

mnoţství různých geodetických úloh, je snadno ovladatelný a poskytuje vše, co 

potřebujeme v bezhranolovém terénním měření.  Řada GPT-7500 můţe bezhranolově 
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měřit aţ 2000 metrů, při měření na jeden hranol aţ 3000 metrů, čím posouvá bezhranolové 

měření délek na vyšší úroveň. Univerzální měřící stanice Topcon GPT 7501 je teda 

nejpřesnější bezhranolová stanice z řady GPT 7500 s bohatým softwarovým vybavením 

Topsurv. Výhody Windows CE technologie v totálních stanicích GPT-7500 dává moţnost 

vyuţít jasný, grafický a dotykový displej, poskytuje větší funkčnost, lepší podporu 

standardního příslušenství jako je Bluetooth bezdrátové technologie, a dostupnější 

software. Má barevný LCD displej, který je dostatečně velký a jasný abychom viděli v 

okamţiku všechna data a za jasného slunečního svitu je displej automaticky nastavován 

tak, abychom vše viděli ostře. Přepojení s počítačem je zajištěno přes USB klíč, USB kabel 

nebo CF card.   

 

 

 

 
Obr. 1.4: TOPCON GPT 7501 [15] 
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Tab.  1.1: Parametre TOPCON GPT 7501 [15] 

Uhlová přesnost 0,3 mgon / 1" 

Minimální čítaní 0,1 mgon 

Délková přesnost 

 

± 2 mm ± 2 ppmxD 

Dosah  1 hranol 3000 m 

Dosah bez hranolu 2000 m 

Dvojosí komp. Áno 

Displej 2 strany 

 

1.6.2   Topcon GNSS HiPer + GGD 

      Geodetický RTK přijímač HiPER je určen především pro práci v sítích permanentních 

stanic jako například TopNET, CZEPOS nebo SKPOS. Aparatura obsahuje technologii 

GPS+, která umoţňuje duální satelitní sledování systému GPS a GLONASS.  Znamená to 

velký rozdíl v schopnosti měření ve špatných podmínkách, jako jsou hustá zástavba, lesní 

porosty nebo jiné překáţky. HiPer nabízí taky  bezdrátovou komunikaci s polním 

zápisníkem dle výběru. Má integrovaný GSM/GPRS/RADIO modem a komunikační 

rozhraní Bluetooth.  

      

                         

 Obr. 1.5: Topcon GNSS HIPER + GGD a kontrolér FC 200 [15] 
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      Součástí GNSS aparatury je polní kontrolér FC 200, který zahrnuje Windows operační 

systém s barevným dotykovým displejem. Kontrolér FC 200 je díky výkonnému 

operačnímu systému, kombinovanému s univerzálními duálními vyjímatelnými médii pro 

ukládání dat a komunikaci, se snadno přístupnou dobíjecí baterií, velmi vhodným pro 

jakoukoliv terénní činnost.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Ľuboslava Kellnerová: Zaměření a zpracování skutečného provedení stavby čerpací 

stanice  

 

2012  16 

 

2 ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU  

      Zaměření skutečného  stavu čerpací stanice po její rekonstrukci obsahuje stabilizaci 

stanovišť a jejich zaměření, samotné zaměření polohopisu a výškopisu a následné  

zpracování naměřených hodnot. 

2.1. Stabilizace stanovisek 

      Po rekognoskaci terénu byly zvolené stanoviště 5001,  5002 a 5003. Stanoviště 5001 a 

5002 byly zvoleny pro měření polární metodou, nakolik některé body potřebné pro 

zaměření polohopisu nebylo moţné měřit pomocí GNSS technologie z důvodu jejich 

polohy pod zastřešenou částí areálu. Pomocný bod 5003 byl zvolený pro kontrolní měření 

a to připojením na státní nivelační síť, konkrétně na bod č.J24-527.  Pomocné body byly 

určené s vyuţitím GNSS technologie, které byly určené RTK metodou měřením v reálném 

čase s počtem 120 epoch na jednom bodě, s napojením na síť permanentních referenčních 

stanic SKPOS. Pomocné body 5001, 5002 a 5003 byly stabilizovány ocelovým hřebíkem 

do asfaltu tak, aby jejich poloha během měření nebyla změněna.  

2.2 Posouzení přesnosti určení souřadnic pomocných bodů 

      Při metodách technologie GNSS jediným kontrolním měřením je dvojité nezávislé 

měření za rozdílných podmínek. Při metodách GNSS technologií nedokáţeme odhalit 

systematické chyby při měření, mezi které patří chyby v druţici, chyby způsobené šířením 

signálu, nebo chyby spojené s přijímačem. Z tohoto důvodu byly souřadnice pomocných 

bodů uvedené v tabulce č. 2.1 získané jako průměr dvou nezávislých měření. První určení 

souřadnic bylo vykonáno před měřením a druhé určení souřadnic bylo vykonáno s 30-

hodinovým časovým odstupem.        

 Tab. 2.1: Souřadnice pomocných bodů  

  X1  (m) X2 (m) Y1 (m) Y2 (m) 

5001 
1211533,14 1211533,15 313128,27 313128,26 

X5001= 1211533,15 Y5001 = 313128,27 

5002 
1211551,93 1211551,95 313079,50 313079,51 

X5002 = 1211551,94 Y5002 = 313079,50 

5003 
1211612,04 1211612,03 313084,76 313084,76 

X5003 = 1211612,04 Y5003 = 313084,76 
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      Následně byla posouzená přesnost určení souřadnic bodů 5001, 5002 a 5003 pomocí 

výběrové střední chyby sxy .V smysle vyhlášky 461/2009 Z.z. je přesnost měřičských prací 

a výsledných souřadnic podrobných bodů stanovená charakteristikou přesnosti a kritériem 

přesnosti. 

      Dosaţení přesnosti se ověřuje pomocí: 

 oměrných mír nebo kontrolním měřením délek přímých spojnic bodů a jejich 

porovnáním s délkami vypočítaných ze souřadnic  

 pomocí nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic a jejich porovnáním 

s prvotně určenými souřadnicemi  

 pomocí nezávislého kontrolního měření, výpočtem výšek a jejich porovnáním 

s prvotně určenými výškami.          

      Opravy vi  byly určené jako rozdíl souřadnic od průměrné hodnoty, následně byly 

určené jejich kvadráty vi
2
 , které byly pouţity pro výpočet středných souřadnicových chyb 

-
  a   , kde n je počet měření, coţ je v našem případě hodnota 2. 

Výběrová střední souřadnicová chyba sxy se vypočítá ze vztahu   . 

V tabulce č. 2.2 jsou uvedené vypočtené hodnoty, podle kterých bylo zjištěno ţe nově 

určené body 5001, 5002 a 5003 splňují kritérium přesnosti.  V smysle vyhlášky 461/2009 

Z.z. pro body, které splňují kritérium přesnosti platí, ţe sxy ≤  0,09 m.  

 

Tab. 2.2: Hodnoty pro posouzení přesnosti pomocných bodů 

č.bodu   vxi (m) vyi (m) vxi
2
 (m) vyi

2
 (m) sx (m) sy (m) sxy (m) 

5001 

1 0,01 0,00 0,0001 0,0000 
0,0007 0,007 0,007 

2 0,00 0,01 0,0000 0,0001 

5002 

1 0,01 0 0,0001 0 
0,01 0,007 0,009 

2 -0,01 0,01 0,0001 0,0001 

5003 

1 0,00 0,00 0,0000 0,0000 
0,007 0,000 0,005 

2 0,01 0,00 0,0001 0,0000 

 

Přesnost určení výšek se posuzuje nezávislým kontrolním měřením, výpočtem výšek a 

jejich porovnáním  s prvotně určenými výškami. Dvě hodnoty výšek byli určené GNSS 

technologii a třetí hodnota byla získána z kontrolního měření připojením se do ŠNS a její 

národní realizací Bpv. Kontrolní měření bylo vykonáno trigonometricky ve dvou polohách 
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dalekohledu a jedné skupině (zápisník je uveden v příloze č.3 ). Opravy vi  byly určené jako 

rozdíl výšky od průměrné hodnoty, následně byly určené jejich kvadráty vi
2
 , které byly 

pouţity pro výpočet výběrové středné výškové chyby 
-

 Přesnost určení výšek je 

vyhovující, pokud sH ≤ 0,08 m. Podle hodnot uvedených v tabulce 2.4 je přesnost určení 

výšek splněna. 

 

Tab. 2.3: Výšky pomocných bodů 

č.bodu H1 (m) H2 (m) H3 (m) 

5001 

465,99 466,01 466,00 

H5001 = 466,00 

5002 

465,30 465,29 465,29 

H5002 = 465,29 

5003 

464,39 464,40 464,42 

H5003 = 464,40 

 

 

Tab. 2.4: Hodnoty přesnosti určení výšek 

č.bodu   vH (m) vH
2 
(m) sH (m) 

5001 

1 0,01 0,0001 

0,006 2 -0,01 0,0001 

3 0 0 

5002 

1 -0,01 0,0001 

0,004 2 0 0 

3 0 0 

5003 

1 0,01 0,0001 

0,009 2 0 0 

3 -0,02 0,0004 

 

2.3 Zaměření a zpracování polohopisu a výškopisu 

      Polohopisné a výškopisné zaměření bylo vyhotoveno v souřadnicovém systému JTSK 

a výškovém systému Bpv.  Samotné měření bylo vykonáno dne 10.března 2011, teda před 

platností vyhlášky 75/2011, v smysle které byl určen závazný geodetický referenční systém 

JTSK a jeho platná realizace S-JTSK 03.     
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            Na transformaci souřadnic pomocných bodů z ETRS 89 do S-JTSK byl poţitý 

lokální transformační klíč, který byl vytvořený z bodů státní prostorové sítě 3712SN-1002, 

3712SN-1003, 3712SN-1007, 3712SN-1009, J14-500, J24-511.  

 
Obr. 2.1: Přehled bodů státni prostorové sítě použité k transformaci [24] 

 

K výpočtu transformačních parametrů mezi souřadnicovým systémem ETRS-89 a 

lokálním systémem slouţí lokalizace. Lokalizace se provede aţ po zaměření identických 

bodů přímo v terénu. Při vytvoření lokalizace se do aplikace Topsurv importuje seznam 

souřadnic identických bodů v S-JTSK v textovém souboru txt s příponou _K a seznam 

souřadnic identických bodů v systému ETRS-89 v textovém souboru s příponou _W a pak 

se vypočítá lokalizace. Zaměření se pak můţe provádět v systému ETRS-89 nebo v S-

JTSK.    

Jedná se o Helmertovú  podobnostní transformaci v rovině, která je zaloţena na splynutí  

těţišť obou souřadnicových systémů a  má následující parametre: 

 měřítko 0,99992527 

 rotace 3,52225 grad  

Souřadnice identických bodů pouţitých k transformaci jsou uvedeny v tabulce č. 2.5 a 

odchylky transformačního klíče jsou uvedeny v tabulce č. 2.6.  
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Tab. 2.5: Souřadnice identických bodů použitých k transformaci 

3712SN-1002 
            

            

y, x, h 309 905.19 1205 881.70 541.160 

B, L, H  49⁰00′05.39062″ 20⁰35′35.66055″ 582.6710 

3712SN-1003 
            

            

y, x, h 324 856.80 1214 608.27 984.100 

B, L, H  49⁰54′55.93838″ 20⁰23′46.06176″ 1026.4040 

3712SN-1007 
            

            

y, x, h 308 266.90 1220 689.56 889.980 

B, L, H  48⁰52′09.64893″ 20⁰37′36.12582″ 931.8940 

3712SN-1009 
            

            

y, x, h 306 238.90 1214 651.80 515.900 

B, L, H  48⁰55′28.41586″ 20⁰38′59.33263″ 557.5100 

J-14-500 
            

            

y, x, h 315 932.41 1219 535.43 816.132 

B, L, H  48⁰52′33.16777″ 20⁰31′17.34855″ 858.305 

J-24-511 
            

            

y, x, h 316 706.25 1209 781.64 524.493 

B, L, H  48⁰57′47.02652″ 20⁰30′12.39382″ 566.364 
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Tab. 2.6: Odchylky transformačního klíče 

číslo bodu ŠPS Ox (m) Oy (m) Oz (m) 

3712SN-1002 0,006 0,029 0,016 

3712SN-1003 -0,043 0,034 -0,017 

3712SN-1007 -0,029 -0,043 0,007 

3712SN-1009 0,008 0,030 -0,030 

J14-500 0,038 0,001 0,022 

J24-511 0,019 -0,052 0,002 

 

      Zaměření polohopisu a výškopisu bylo realizováno současně a to kombinací metod 

GNSS technologie a elektronické tachymetrie.  Při GPS měření byla pouţitá měřičská 

stanice TOPCON GNSS HIPER+GGD a při měření polární metodou referenční stanice 

TOPCON GTP 7501 s moţností automatické registrace. Z dočasně stabilizovaných 

pomocných bodů 5001 a 5002  byly zaměřené některé podrobné body polární metodou a  

jejich výšky určené trigonometricky. Tyto podrobné body se nacházejí pod přístřeškem 

nebo v těsné blízkosti obvodových stěn budovy čerpací stanice, kde není moţné pouţít 

metod GNSS technologií. Podrobné body určené polární metodou byly měřené v jedné 

poloze dalekohledu na odrazný hranol. Polární metoda je metodou měření polohopisu, při 

které se určuje poloha měřených podrobných bodů pomocí polárních souřadnic, čili 

vodorovným uhlem a vodorovnou délkou.  Orientace byla vykonána na pomocné body 

5001 a 5002 a číselné údaje byly automaticky registrované. Hodnoty naměřené polární 

metodou jsou uvedeny v příloze č. 2. 

Ostatní podrobné  body byly určovány metodou RTK v reálném čase s počtem tří epoch na 

jednom bodě.  Během  měření byl nepřerušený příjem signálu z 8 - 14 observovaných 

satelitů, které byly vhodně rozmístněné po sféře. Zaměřeno bylo celkem 359 podrobných 

bodů.  

Předmětem podrobného zaměření byly: 

 budova čerpací stanice součástí které je myčka aut 
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 všechny charakteristické body daného objektu 

 všechny příslušné cesty a zpevněné plochy 

 stojany PHM 

 šachty PHM  

 dopravní značky, lampy a reklamní tabule 

 kanalizační ţlaby a vpustě 

Souřadnice všech podrobných bodů jsou uvedeny v příloze č.1. 

2.3.1 Posouzení přesnosti podrobného měření 

      Dosaţení stanovené přesnosti se ověřuje pomocí nezávislého kontrolního měření a 

výpočtu souřadnic bodů a jejich porovnáním s původně určenými souřadnicemi. Vypočítají 

se rozdíly délek Δd = dm – dk, kde dm je délka vypočtena ze souřadnic a dk je délka určená 

kontrolním měřením. Pokud platí ţe | Δd | ≤ 2ud a současně pro 60% odchylek, které jsou 

posuzovány, platí ţe  | Δd | ≤ ud , přesnost je vyhovující. Kritérium  ud se vypočte podle 

vztahu:  . 

      Přesnost výsledků podrobného měření byla ověřována v průběhu měření pomocí 

kontrolních oměrných měr. Na vybraných dvojicích bodů byly délky změřené pásmem a 

porovnané s délkami vypočtených ze souřadnic. V programu Kokeš byly vypočteny 

odchylky pomocí funkce Výpočty → další geodetické → kontrolní oměrné. 

 

*********************************************************** 
                  kontrolné omerky 

                                           číslo bodu        ident. Y         ident. X           Z            Ch 

                                                         dĺţka mer.      dĺţka vyp.       rozdiel   medzný rozdiel (2Ud) 

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

1000000346    313089.57   1211558.05     465.69     3 

                                                                             18.39             18.44         0.05     0.190 

1000000329    313105.17   1211548.22     465.71     3 

                                                                             17.65             17.68         0.03     0.189 

1000000328    313114.60   1211563.17     465.74     3 

                                                                               4.67               4.69         0.02     0.162 

1000000326    313117.10   1211567.14     465.68     3 

                                                                             18.47             18.42        -0.05     0.190 

1000000354    313101.52   1211576.97     465.63     3 

1000000333    313112.07   1211532.00     470.47     3 

                                                                              10.11              10.05       -0.06     0.176 

1000000339    313103.62   1211537.44     470.49     3 

 

Obr. 2.2: Ukázka testování podrobných bodů 
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      Ukázka testování je uvedená na obrázku č. 2.2 a výsledky  posouzení přesnosti 

podrobného měření jsou uvedené v tabulce č. 2.7. Při posouzení přesnosti bylo zjištěno, ţe 

všechny vybrané body vyhovují kritériu přesnosti, nakolik pro všechny odchylky platí, ţe   

| Δd | ≤ 2ud a měření dosahuje poţadovanou přesnost. Pro testování bylo vybráno 36 

vzdáleností dvojic bodů, protokol z testování všech vybraných vzdáleností je v příloze č. 5.   

 

Tab.  2.7: Hodnoty pro posouzení přesnosti podrobných bodů 

Délka dk (m) dm (m) Δd (m) ud (m) 2ud (m) 

346- 329 18,39 18,44 0,05 0,095 0,190 

329- 328 17,65 17,68 0,03 0,095 0,189 

328- 326 4,67 4,69 0,02 0,081 0,162 

326- 354 18,47 18,42 -0,05 0,095 0,190 

354- 356 4,67 4,68 0,01 0,081 0,162 

311- 310 3,22 3,20 -0,02 0,079 0,157 

308- 303 3,26 3,24 -0,02 0,079 0,157 

295- 301 3,11 3,12 0,01 0,078 0,157 

294- 302 3.23 3,22 -0,01 0,079 0,157 

289- 288 2,31 2,28 -0,03 0,077 0,154 

290- 285 2,29 2,28 -0,01 0,077 0,154 

247- 204 2,43 2,41 -0,02 0,077 0,154 

188- 191 16,34 16,37 0,03 0,094 0,187 

193- 194 1,33 1,32 -0,01 0,075 0,150 

194- 203 18,61 18,60 -0,01 0,095 0,190 

 306- 307 2,34 2,38 0,04 0,077 0,154 

6- 5 3,47 3,49 0,02 0,079 0,158 

5- 1 10,50 10,56 0,06 0,089 0,177 

7- 41 16,93 16,97 0,04 0,094 0,188 

333- 339 10,11 10,05 -0,06 0,088 0,176 

62- 64 9,94 9,88 -0,05 0,088 0,176 

181- 182 7,38 7,34 -0,04 0,085 0,170 

 

2.3.2 Grafické zpracování  v systéme KOKEŠ 

      Pro grafické zpracování byl vybraný výpočetní systém KOKEŠ č. 7.25 s vyuţitím 

nadstavby ROEP, kterým rychle a kvalitně vyhotovíme účelovou mapu dle poţadavků 

objednávatele.  Tento systém je  vhodné aplikovat  pro běţné geodetické činnosti a rovněţ 

pro tvorbu a aktualizaci mapových děl zejména pro potřeby správy katastrů. V systému 
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KOKEŠ je moţné aplikovat všechny měřičské i konstrukční geodetické úlohy a systém 

umoţňuje doplnění funkcí podle vlastních potřeb.  

      Polohopis byl znázorněn průmětem naměřených hodnot  do zobrazovací roviny. 

Nejdříve byla data souřadnic podrobných bodů importována z kontroléru datovým kabelem 

do počítače a následně v systému KOKEŠ zaloţen seznam souřadnic s názvem SN a 

příponou ss., pomocí funkce Soubor → nový soubor. V dialogu pro zadání hlavičky 

souboru jsem nastavila parametre záznamu souřadnic t.j. souřadnicová soustava S-JTSK, 

technologie STANDARD, pořadí souřadnic Y – X a kódování jazyka - Latin 2.     

 

                                 
Obr. 2.3: Dialog hlavičky seznamu souřadnic a hlavičky výkresu 

 

Následně byl zaloţen nový výkres s názvem SN a příponou vyk.,  Po vloţení souřadnic 

pomocných bodů 5001, 5002 a 5003 byly vypočteny souřadnice bodů zaměřených polární 

metodou na základě číselných údajů zaznamenaných automatickou registraci. Nejdříve 

byla zadána měřická přímka pomocí funkcí Výpočty → polární metoda a následně zadané 

naměřené hodnoty polárních prvků. Ukázka protokolu určení souřadnic podrobných bodů 

polární metodou je na obr. č. 2.4.  
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************************************************************************* 

polárna metóda - zadanie priamky (2 body) 

   číslo bodu                              Y            X          Z      Ch 

         5001                        313128.27   1211533.15     466.00      

         5002                        313079.50   1211551.94     465.29      

  

   typ dĺţok: 6 - Dahlta (vodorovná), výška stroja = 1.48 

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

                                      podrobné body                                                               v.cieľa 

   číslo bodu   dĺţka      smer prevýšenie        Y           X             Z   Ch 

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

                                                                                                       1.60 

   5800010001   15.61  27.6261g     -0.27  313117.41  1211544.37   465.61   

                                                                                                          1.60 

   5800010002   15.40  21.3196g     -0.26  313116.52  1211543.10   465.62   

                                                                                                         1.60 

   5800010003   14.69  24.7488g     -0.26  313117.59  1211543.23   465.62   

                                                                                                         1.60 

   5800010004   15.52  23.2804g     -0.12  313116.74  1211543.54   465.76   

                                                                                                         1.60 

   5800010005   17.82  21.9371g     -0.12  313114.78  1211544.80   465.76   

                                                                                                         1.60 

   5800010006   16.05 392.9538g     -0.11  313112.75  1211537.23   465.77   

                                                                                                         1.60 

   5800010007   15.77 394.6325g     -0.27  313113.13  1211537.56   465.61   

                                                                                                         1.60 

   5800010008   15.32 390.6218g     -0.26  313113.32  1211536.50   465.62   

                                                                                                         1.60 

   5800010009   21.96 383.2680g     -0.25  313106.43  1211535.45   465.63   

                                                                                                         1.60 

   5800010010   16.94 372.7529g     -0.23  313111.36  1211532.13   465.65   

                                                                                                         1.60 

   5800010011   23.18  16.0714g      4.60  313109.41  1211546.62   470.48   

Obr. 2.4: Ukázka výpočtu polární metodou 

 

      Samotná mapa byla tvořená spojováním všech zaměřených podrobných bodů podle 

měřického náčrtu ( příloha č.6 ), který byl vyhotoven v terénu při samotném měření.  Pro 

zobrazení polohopisu byly jednotlivé objekty seskupené do vrstev, které umoţňují jejich 

barevné rozlišení. Jednotlivé vrstvy byly navrhnuté v nastavení programu (obr. 2.5) 

následovně: 

 vrstva 01 pro zobrazení budov  

 vrstva 02 pro zobrazení zpevněných ploch  

 vrstva 03 pro zobrazení zeleně 

 vrstva 04 pro zobrazení kanalizace a vpustí  

 vrstva 05 pro zobrazení všech dopravních značek a reklamních tabulí 

 vrstva 06 pro zobrazení  stojanů PHM, šachet PHM 
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 vrstva 07 pro zobrazení vlastnické hranice 

 vrstva 08 pro zobrazení kot    

 

 

Obr. 2.5: Ukázka návrhu vrstev 

       

      Pro zobrazení výškopisu byly zvoleny kóty a ne vrstevnice, nakolik v zaměřené 

lokalitě jsou minimální výškové rozdíly. Vyobrazení výškopisu bylo vyhotovené 

přiřazením jednotlivých výšek k měřeným bodům, které byly zobrazeny světlo modrou 

barvou.   

      Dalšími prvky, které byly vykreslené v účelové mapě jsou čtvercová síť, zobrazení 

orientace na sever a popisové pole.  

      Konečná účelová mapa v analogové podobě  byla vyhotovená velkoformátovým tiskem 

na kreslícím zařízení HP DESINGIET 130 nr v měřítku 1:250.  Měřítko bylo zvoleno 

s ohledem na rozsah daného území, přehlednost a čitelnost kresby polohopisné a 

výškopisné mapy.       
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2.3.3. Dokumentace zpracování polohopisné a výškopisné mapy 

      Součástí dokumentace zpracování polohopisné a výškopisné mapy, které byly 

odevzdané objednávateli jsou: 

 technická zpráva – její součástí jsou údaje o zhotovitelovi mapy, údaje o 

objednávatelovi mapy, účel vyhotovení mapy, popis technologie měření, popis 

pouţitých přístrojů, hardware a software pouţitý při zpracování, podklady pouţité 

k zapracování do mapy, pouţitý souřadnicový a výškový systém, dosaţená 

přesnost, datum platnosti mapy, měřítko mapy, parametry pouţitého 

transformačního klíče. Technická zpráva je uvedena v příloze č.7.   

 číselný výstup – seznamy souřadnic všech pomocných a podrobných bodů ( příloha 

č. 1)   

 grafický výstup - mapa polohopisu a výškopisu v měřítku 1:250  ( příloha č.8 ) 
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 3 METÓDY MĚŘENÍ POLOHOPISU A VYŠKOPISU A    

   ZPRACOVÁNÍ ÚČELOVÉ MAPY 

       Podrobné měření tvoří zaměření polohopisu a výškopisu stanovené části zemského 

povrchu a zobrazením jejich výsledků vznikne zmenšený obraz území. Jen zřídkavě se 

měří samostatně polohopis, zpravidla jde o kombinaci polohopisného a výškopisného 

měření.       

3.1 Metody měření polohopisu   

 polární metoda 

 ortogonální metoda 

 metody přetínaní napřed 

 metody GNSS 

 fotogrammetrická metoda 

       Výběr vhodné metody závisí od členitosti terénu, hustoty zástavby, frekvenci dopravy, 

na výbavě přístroje a měřičských pomůcek a na mnoha dalších faktorech dané lokality, ve 

které se měření provádí. Metody, které jsou výše uvedené se často kombinují.  

       V další části budou popsány metody, které byly pouţity při zaměření čerpací stanice.   

3.2 Polární metoda  

      Metoda se zakládá na postupném zaměření polárních sloţek, teda délek mezi 

stanoviskem a podrobným bodem jako i vodorovných uhlů mezi záměrou na bod a 

nějakým pevným směrem. Stanovisko přístroje si zvolíme na bod základného bodového 

pole, podrobného bodového pole nebo pomocný bod. Při měření polohopisu si vytvoříme 

tolik polárních systémů, kolik bylo stanovišť měření.     
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Obr. 3.1: Polární metoda podrobného měření  [ 1 ] 

 

       Výsledky měření se zaznamenávají do zápisníku, při měření s elektronickými teodolity 

se údaje zaznamenávají do paměti přístroje. Současné se vyhotovuje měřičsky náčrt, který 

slouţí ke zpracování účelové mapy. 

3.3 GNSS metody  

3.3.1  Základní principy GPS 

      Pod pojmem GPS ( globální polohový systém ) by se obecně mohla označit kaţdá 

technologie pro druţicovou navigaci. Zahájení vývoje GPS systému se datuje do začátku 

70-tých let, tento systém byl vyvinutý americkým vojenským letectvem.  GPS je druţicový 

pasivní rádiový systém, který slouţí k určení polohy, času a rychlosti v reálném čase na  

libovolném místě na Zemi, přičemţ k určení polohy vyuţívá pasivní dálkoměrnou metodu. 

Technologie amerického vojenského navigačního systému NAVSTAR, která vyuţívá 

satelity GPS, po zpřístupnění pro civilní potřeby v roku 1993 v mnohém změnila systém 

práce téţ geodetům.  Vyuţívaní satelitních navigačních technologií se ustavičně rozšiřuje, 

přibylo zpracování signálů z druţic ruského navigačního systému GLONASS. Proto 

hovoříme o technologii globálních navigačních satelitních systémů ( dále jen GNSS ).   

3.3.2 Struktura GPS 

            Systém GPS se skládá ze tří segmentů: 
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 kosmický  

 řídící 

 uţivatelský 

Kosmický segment tvoří 21 – 28 druţic, které obíhají ve výšce 20 200 km  na šesti 

kruhových dráhách se sklonem k rovníku 55° a doba jejich oběhu je přibliţně 12 hodin.  21 

druţic je funkčních, tři jsou záloţní a čtyři druţice jsou v pohotovostním reţimu na Zemi a 

jsou připraveny k vynesení na oběţnou dráhu během 24 hodin. Toto uspořádání umoţňuje 

pro pouţivatele zaznamenat signál minimálně ze čtyř druţic. V současné době jsou na 

oběţné dráze pouze druţice bloku II., kaţdá druţice má atomové hodiny, vysílače 

rádiových vln, počítač a baterie dobíjené ze slunečního záření. Druţice vysílají signály pro 

pouţivatele na základě přijetých a následně zpracovaných informací z řídícího centra.          

 

 

Obr. 3.2: GNSS satelity [ 19 ] 

Řídicí segment tvoří pět pozemních pozorovacích stanic, řídicí centrum a tři pozemní 

vysílací antény. Úlohou řídícího segmentu je monitorovat a řídit činnost druţicového 

systému, určovat systémový čas GPS, obnovovat navigační správu kaţdé druţice a 

předpovědět dráhu druţic a chod hodin na druţicích. 

      Hlavní řídicí stanice se nachází v USA v Colorado Sprinte. Pozemní pozorovací stanice 

přijímají signály ze všech viditelných druţic a pak údaje posílají hlavní řídící stanici, ve 

které se sestaví navigační správa. Tato správa je pomocí vysílacích antén vysílaná na 

jednotlivé druţice, které pak vysílají údaje o zdánlivé poloze druţic a přesný čas 

uţivatelům na Zemi.   
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Obr. 3.3: Úkol řídicí stanice v systému GPS  [26] 

            

Uţivatelský segment se skládá z GPS přijímačů, které přijímají signály z druţic a z nich 

čerpá  informace o své  pozici a čase. GPS přístroje tvoří přístrojová a softvérová část. 

Přístrojová část obsahuje citlivý přijímač signálů, zdroj časového signálu a vysoce 

výkonný procesor, přijímač s ovládacím panelem, displejem a registračním zařízením. 

Softvérovou část tvoří programové balíky umoţňující zpracování naměřených údajů.      

      GPS přístroje můţeme rozdělit na jedno-frekvenční a dvoj-frekvenční, protoţe satelity 

vysílají informace na dvou rádiových frekvencích. Tyto frekvence označujeme jako L1 a 

L2. Na frekvencích L1 se vysílají dva druhy kódů: méně přesný C/A kód a sloţitější P kód 

a na frekvencích L2 se vysílá jenom kód P. Kódy P se vyuţívají na přesné geodetické 

měření a kód C/A ne méně přesné aplikace jako například GIS nebo navigace.    

3.3.3 Metody měření GNSS 

      Pro geodetická měření se vyuţívají údaje SK POS dvěmi metodami:  

 metoda měření v reálném čase ( RTK )      

 metoda ukládaní údajů pro postprocesing 

 

 Měření v reálném čase ( RTK ) 

       Principem teto metody je komunikace s SK POS pomocí GPRS modemu nebo 

mobilního telefonu. Výhodou této metody je, ţe přijímač okamţitě vyhodnotí kvalitu  

přijímaných druţicových signálů a kvalitu GPRS komunikace s SK POS  a tím posoudí 

přesnost měření. Další výhodou této metody je automatické zaznamenávání souřadnic 
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měřených bodů, které pak stačí přetransformovat do poţadovaného souřadnicového 

systému.    

      Provozovatel SK POS deklaruje přesnost určení  ve vodorovné poloze 0,02 m a pro 

výškovou přesnost určuje dvojnásobek polohové přesnosti, teda 0,04 m.  

Měření s ukládáním údajů pro  postprocessing 

      Táto metoda nepouţívá GPRS spojení a přijímač ukládá do paměti údaje v stanoveném 

intervalu. Tato metoda se vyuţívá kdyţ je poţadovaná vyšší přesnost, kterou RTK měření 

nedosahuje, nebo dojde k výpadku sluţby SK POS, popřípadě v dané lokalitě není pokrytí 

GPRS signálů mobilního operátora. 

      Podle poţadované přesnosti se vyuţívají tyto metody: 

 Statická nebo rychle statická metoda se vyuţívá pro přesné měření, kdy 

dokáţeme určit polohu aţ s milimetrovou přesností. Délka observace je 10 a více 

minut a interval ukládání údajů je 5 nebo 10 vteřin. Přijímač je obyčejně umístěn 

nad měřeným bodem v stativu.  

 Kinematická nebo Stop and Go metoda se vyuţívá pro zaměření většího počtu 

bodů s centimetrovou přesností. Pří této metodě je přijímač umístěn na výtyčce a 

provádí statické měření s délkou observace 5 aţ 15 vteřin a údaje jsou ukládány 

v průběhu jedné vteřiny. Zároveň přijímač ukládá kinematické údaje i při přesunu 

mezi jednotlivými zaměřovanými body. Při této metodě je nutné sledovat 

nepřerušený příjem signálu všech druţic ( nejméně čtyř druţic ) během přesunu 

mezi body, proto je tuto metodu vhodné pouţít v otevřeném terénu, kde se 

nenacházejí ţádné překáţky.     

3.3.4 Vyuţití GNSS technologie  

      GNSS technologie můţeme aplikovat jen v otevřeném terénu, protoţe jsou závislé od 

příjmu signálu z druţic. Měření s vyuţitím GNSS technologií je velice přesné, výhodou 

tohoto měření je, ţe nemusíme mít k dispozici ţádné polohové bodové pole ani přímou  

viditelnost mezi body a na měření stačí jeden měřič.  Nevýhodou je, ţe se nedají pouţít 

v uzavřených prostorech, nedají se pouţít v podzemí, v úzkých údolích a jen omezeně se 

mohou pouţít v hustě zastavěných oblastech s výškovou zástavbou a v lesích.          
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      Tyto technologie se dají kombinovat s terestrickými metodami měření a to hlavně při 

měření a vytyčování stavebních objektů, nakolik dostupnost měřených bodů GNSS 

aparaturou není stoprocentní v důsledku nově vzniklých překáţek na stavenisku.                            

3.4 Měření výškopisu 

       Výškopis navazuje na polohopis a zahrnuje zaměření všech významných bodů 

přirozeného i umělo vytvořeného terénu. Zaměřované body jsou buď polohově známé 

nebo se s výškovým zaměřením zaměří i polohově a pak se výškové poměry těchto bodů 

terénního reliéfu vyjádří vrstevnicemi, technickými šrafami nebo výškovými kótami. Počet 

podrobných bodů se volí v závislosti na členitosti terénu a poţadované přesnosti 

výškopisu. Čím vyšší je poţadovaná přesnost, tým je potřeba hustější a efektivnější volby 

podrobných bodů.         

3.5 Metody měření výškopisu  

 plošná nivelace 

 polární výškopisní metoda 

 tachymetrie 

     Volba metody je závislá na přehlednosti terénu, členitosti terénu a měrítka v kterém má 

být vyhotovena mapa.  

3.6 Tachymetrie 

      Tachymetrie je rychlá měříčská metoda, která se pouţívá na současné polohové a 

výškové určování bodů polární metodou. Polohu určovaného bodu určujeme vzhledem ke 

stanovišti, za které se volí bod základního a podrobného polohového bodového pole alebo 

bod u kterého poznáme jeho polohu i výšku. Polohu všech zaměřovaných bodů vyjádříme 

pomocí měřených prvků:  

 vodorovný uhel 

 vzdálenost po odměřený bod 

 výškový uhel ( zenitový uhel ) nebo převýšení 

 výšku cíle 
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Obr. 3.4: Tachymetrie  [18] 

      Před samotným měřením jsou podstatné přípravné práce, které obnáší rekognoskace 

terénu a zjištění stavu geodetického bodového pole. Následně je vhodné zvolit rozmístění 

stanovíšť a stabilizovat zvolené body vybrané pro stanoviště.   

Podle druhu pouţitého dálkoměru rozeznávame tachymetrii: 

 nitkovou – poloha bodů se při této metódě určuje nitkovým délkoměrom pomocí 

dalekohledu, který má nitkový kříţ s délkoměrnými ryskami při zacílení na 

tachymetrickou latu  

 diagramovou  – při pouţití diagramového dálkoměru, který redukuje šikmo měřenú 

délku na vodorovnou a současně určuje převýšení mezi horizontem přístroje a 

měřeným bodem  

 přesnou – na tachymetrické měření dvojobrazovými autoredukčními dálkoměrmi  

 elektronickou  – pomocí integrovaných přístrojů na automatické měření uhlů a 

délek s digitálnim výstupem, které mají zabudované mikropočítače. Tyto přístroje 

umoţňují ukládání dat do pamětě. Elektronické tachymetre v značné míře ovlivnily 

geodtickou praxi, nakolik jejich vyuţití je hospodárné a efektívní a zvyšují přesnost 

měření.  

3.7 Mapování  

      Mapování je způsob jakým se provádí zobrazení části povrchu Země do roviny, jeho 

výsledkem je mapové dílo. Mapování je teda soubor činností potřebný k vyhotovení mapy. 

http://www.sgs.edu.sk/IMG/GEODEZIA/LIT/obr 1 1.JPG
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Mezi tyto činnosti patří vyšetřovaní v terénu, vlastní měření a zpracování naměřených 

hodnot pro zobrazení mapy.  

3.7.1 Mapy 

      Mapa je zmenšeným rovinným obrazem zemského povrchu, který vznikl zobrazením 

jeho průmětu na zvolenou referenční plochu a kartografickým zobrazením se převede do 

roviny. Pro znázorňování objektů a předmětů na zemském povrchu do zobrazovací roviny 

je nevyhnutná kartografická generalizace, úlohou které je zobecnění těchto objektů pro 

grafické znázornění na mapě. Kartografická generalizace závisí na účelu mapy a měřítku 

mapy. Pro zobrazení objektů a jevů na mapě se pouţívají mapové značky, které přidávají 

na její přehlednosti a názornosti.         

      Mapu je moţno pojmenovat jako napodobeninu reálného světa, přičemţ nelze na ní 

najít všechno a naopak zdůrazňuje i skutečnosti, které jinak nevnímáme. Obsahem mapy 

jsou prvky fyzicko-geografické, matematické, socioekonomické, doplňkové a pomocné.    

 

Rozdělení map dle [21] je následující: 

 podle obsahu – topografické, všeobecné zeměpisné, tématické  

 podle rozsahu zobrazeného území – mapy světa, mapy zemských polokoulí, 

mapy kontinentů, moří a oceánů, mapy států, jejich částí  

 podle účelu – mapy pro státní správu a územní plánování, mapy pro vědu, 

kulturu, mapy pro obranu státu, mapy pro orientaci, propagační mapy, mapy 

pro lesnictví a  zemědělství, mapy pro meteorologii a vodní hospodářství, 

mapy pro dopravu 

 podle formy záznamu – digitální mapy, analogové mapy, tyflomapy ( mapy pro 

nevidomé), reliéfní mapy 

 podle způsobu vzniku -  původní mapy (vzniklé na základě přímého a 

původního mapování), odvozené mapy (zpracované na základě existujících 

map)  

 podle měřítka  

- mapy malého měřítka (měřítko menší neţ 1:1 000 000) 

 - mapy středního měřítka (měřítka 1:200 000 – 1:1 000 000) 
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 - mapy velkého měřítka (měřítka větší neţ 1:200 000)  

 

Mapy velkých měřítek 

       Základní mapa velkého měřítka obsahuje v měřítkách 1:1000, 1:2000 jen polohopis a 

v měřítku 1:5000 se doplňuje i výškopisem. Základní mapa obsahuje polohové a výškové 

bodové pole, hranice pozemků s jejich označením, stavební objekty, dopravní síť, potrubní 

a elektrické vedení, vodohospodářské stavby, mnoho dalších prvků  polohopisu a popis. 

Mapami velkého měřítka jsou katastrální mapy a taky účelové mapy. [ 1 ] 

      Měřítko mapy se volí podle významnosti a typu území.  

 Měřítko 1:1000 se volí pro zastavěná území, jejich okolí a pro území s velmi 

bohatým polohopisným obsahem.  

 Měřítko 1:2000 se volí pro ostatní zastavěná území nebo nezastavěné části 

obce se středně hustým polohopisným obsahem.  

 Měřítko 1:5000 se volí pro území s velmi řídkým polohopisným obsahem. Tato 

mapa můţe být doplněná výškopisem a nahrazuje státní mapu 1:5000 

odvozenou   

 Měřítko 1:500 se volí pro účelové mapy  

 

Účelové mapy 

       Účelovou mapou můţeme definovat jako základní mapu speciálního určení, která 

vznikne přímým měřením, aktualizací nebo odvozením. Obsahuje údaje pro stanovený 

záměr například pro ţelezniční dopravu, vodní hospodářství, projekční činnost apod.  

      Účelové mapy dle [1] dělíme na:  

 účelové mapy základního významu – do této skupiny patří jednotná ţelezniční 

mapa, základní mapa závodu, technická mapa města, základní mapa dálnice 

apod. 

 mapy podzemních prostorů  

 ostatní účelové mapy – do této skupiny patří polohopisné  a výškopisné 

mapové  podklady pro projektování staveb nebo jiné účely   
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4 GEOMETRICKÝ PLÁN 

      Geometrický plán je dle [5] grafickým znázorněním nemovitostí, které vzniknou 

rozdělením nebo sloučením nemovitostí. Geometrický plán vyjadřuje stav nemovitostí před 

změnou a po změně s uvedením dosavadních a nových parcelních čísel, výměr, druhů 

pozemků a dalších údajů. Geometrickým plánem se znázorňuje taky věcné břemeno k části 

pozemku.  

4.1 Pouţití a účel vyhotovení geometrického plánu 

       Geometrický plán je technickým podkladem právních úkonů, veřejných listin a jiných 

listin, které podle zákona potvrzují práva k nemovitostem  včetně nájemních práv. Slouţí 

na zápis údajů do katastru nemovitostí i jako podklad na obnovení lomových bodů hranic 

pozemků vytýčením v terénu, pokud byl geometrický plán podkladem na změny v soubore 

geodetických údajů katastru nemovitostí. 

      Geometrický plán se vyhotovuje podle [5] zejména na :  

 rozdělení nemovitosti  

 úpravu hranice nemovitosti 

 určení vlastnických práv k nemovitostem 

 zaměření stavby případně rozestavěné stavby 

 přiznání práv k části pozemku, které omezují vlastníka nebo jinou oprávněnou 

osobu v prospěch jiné fyzické osoby nebo právnické osoby ( jako například 

vyznačení věcného břemena ) 

 vymezení změn v zemědělském půdním fonde a lesním půdním fonde 

 sloučení nemovitostí 

 obnovení hranic pozemků nebo jejich částí  

 pozemkové úpravy  

4.2 Podklady na vyhotovení geometrického plánu  

      Základní podklady pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací katastru nemovitostí (dále jen SGI KN) a údaje souboru popisných 

informací katastru nemovitostí (dále jen SPI KN).  [5] 
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     SGI KN tvoří katastrální mapy, mapy určeného operátu, geometrické plány, záznamy 

podrobného měření změn, seznamy souřadnic. Mezi další geodetickou dokumentaci patří 

měřičské náčrty, operát z vytýčení hranic pozemků, vektorové geodetické podklady, údaje 

o spojení lomových bodů a dokumentace potřebná na vykonávání změn v SGI KN.  

     SPI KN tvoří údaje o katastrálních územích, údaje o nemovitostech ( pozemcích, 

stavbách, rozestavěných stavbách, bytech a nebytových prostorech, rozestavěných bytech a 

nebytových prostorech ), údaje o právech k nemovitostem,  údaje o vlastnících a jiných 

oprávněných osobách, údaje o změnách v SPI KN a údaje o sídelních a nesídelních 

názvech. [6]      

      Další podklady pro vyhotovení geometrického plánu jsou: 

 katastrální mapa bývalého pozemkového katastru nebo jiné grafické znázornění 

nemovitostí, údaje z pozemkové knihy nebo ţelezniční knihy, údaje z rozsudků 

soudu a veřejných listin, které potvrzují právo k nemovitostem, pokud nejsou 

vepsané do listu vlastnictví  

 dokumentace geodetických prací, která je součástí dokumentace skutečného 

provedení stavby 

 údaje o bodech geodetických základů 

      Geometrický plán se vyhotovuje na základě platných údajů katastru nemovitostí. 

Pokud existuje více podkladů které jsou vyuţitelné pro vyhotovení geometrického plánu, 

pouţije se ten podklad kterého měřičská hodnota je vyšší.   [5] 

4.3 Části geometrického plánu 

      Geometrický plán obsahuje tyto části:  

 popisové pole 

 grafické znázornění dosavadního stavu nemovitostí a návrh změn  

 výkaz výměr parcel a dílů parcel 

Části geometrického plánu musí být spojené, aby nebylo moţné dodatečně vyměnit 

jednotlivé listy nebo části geometrického plánu.    [5] 

4.3.1 Popisové pole 

      Popisové pole obsahuje kolonky, do kterých se uvádí zhotovitel, kraj, okres, katastrální 

území, číslo geometrického plánu, číslo mapového listu, účel vyhotovení geometrického 
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plánu, datum vyhotovení, jméno, jak byly v přírodě označené nové hranice, číslo záznamu 

podrobného měření změn, text: „Souřadnice  bodů označených čísly a ostatní měřičské 

údaje jsou uloţené ve státní dokumentaci“, autorizační ověření, jméno, datum, razítko a 

podpis, úřední ověření, jméno, datum, razítko a podpis. V záhlaví popisového pole 

geometrického plánu se uvede všeobecné upozornění: „ Geometrický plán je podkladem 

pro právní úkony, kdyţ údaje dosavadního stavu výkazu výměr jsou shodné s údaji 

platných výpisů katastru nemovitostí“. [5] 

4.3.2 Grafické znázornění 

      Grafické znázornění dosavadního stavu se vyhotovuje jako kopie nebo zvětšenina 

katastrální mapy v měřítku s dostatečnou přehledností a čitelností kresby a popisu. 

Grafické znázornění obsahuje i okolní území dané lokality a měřítko ve kterém je 

vyhotovené se neuvádí. Pokud jsou práva k nemovitostem graficky vyjádřené na jiných 

podkladech jako v katastrální mapě, grafické znázornění se doplní parcelními čísly 

v závorce a kresba polohopisu čárkovaně černou barvou. Na zobrazení dosavadního stavu 

se pouţije tenká, plná, černá čára a na zobrazení nového stavu tenká, plná, červená čára a 

to ve smyslu normy STN 01 3411. Dosavadní parcelní čísla jsou černé, nově vytvořené 

parcelní čísla jsou červené. Neplatná kresba se ruší dvěma krátkými červenými čárkami, 

které jsou zakreslené kolmo na zrušenou čáru. Pokud se v geometrickém plánu pouţijí díly 

parcel, označí se černou barvou v krouţku. Grafické znázornění se obyčejně orientuje  na 

sever, pokud tomu tak není, zhotovitel vyznačí orientaci k severu směrovou růţicí. Pokud  

měřítko grafického znázornění některých částí geometrického plánu nezaručuje 

dostatečnou přehlednost, vyhotoví se detail příslušné částí a vzájemná vazba se označí 

shodnou dvojicí velkých písmen abecedy. Na prázdných plochách geometrického plánu je 

moţno uvést důleţitá upozornění a poznámky. [5] 

4.3.3 Výkaz výměr 

      Výkaz výměr je sestava, ve které se uvádí parcelní čísla, výměry parcel a dílů, druhy 

pozemků, způsob vyuţívání pozemků, popisné čísla staveb, čísla listů vlastnictví a 

pozemkových vloţek, údaje o nových vlastnících, důleţitá upozornění a poznámky týkající 

se geometrického plánu a kontrolní součty. Výkaz výměr obsahuje dosavadní stav, změny 

a nový stav a při jeho sestavení se vychází z dosavadního stavu dotknutých nemovitostí. 
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V dosavadním stavu jsou uvedeny údaje o nemovitostech před navrhnutou změnou a 

vychází z údajů katastru nemovitostí. V druhé části výkazu výměr označeného jako změny 

se uvádí označení dílů parcel arabskými čísly, výměra dílů, jejich přičlenění k parcelám 

nového stavu a odčlenění od dosavadního stavu. V novém stavu se uvádí čísla nových a 

dosavadních parcel po navrhované změně, jejich nové výměry, druhy pozemků, způsob 

vyuţívání nemovitostí, jméno a příjmení nového vlastníka. [5] 

      V smysle usměrnění ÚGKK SR [8] [11] se výkaz výměr vyhotovuje taky 

v elektronické podobě, a to v závazném výměnném formáte XML. Výkaz výměr ve 

formáte XML má označení XY9999.xml, kde XY je zkratka katastrálního území a 9999 je 

číslo záznamu podrobného měření změn. V případe řešení geometrického plánu určeného 

na zřízení věcného břemena se výkaz výměr ve formáte XML nevyhotovuje.   
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5 MĚŘENÍ ZMĚN 

      Předmětem měření změn jsou dle [6] změny: 

 hranice katastrálního území  

 hranice pozemku 

 stavby 

 hranice chráněné nemovitosti a jejího ochranného pásma   

 rozsahu věcného břemena  

      Měření změn se vykonává tak, aby se jeho výsledky daly vyuţít na vykonání změn 

v SGI KKN a v SPI KN nebo obnovu katastrálního operátu.  

      Součástí měřičských prací je i měření podrobných geodetických bodů, pokud je to 

potřebné na měření předmětů změn. Měřičské práce  se vykonávají tak, aby výsledek 

měření byl přesně zobrazený a spojený s obsahem katastrální mapy nebo mapy určeného 

operátu a zároveň aby bylo moţné určit souřadnice lomových bodů v platné realizaci 

souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Před uskutečněním 

měřičských prací je potřeba označení lomových bodů hranic v terénu.   

      Výsledkem měření změn jsou odměřené číselné údaje a měřicky náčrt. Výsledky 

měření se  poznamenávají do záznamu podrobného měření změn (dále jen ZPMZ).  

      Zpracování výsledků měření změn se provádí výpočtem souřadnic nově určených 

bodů, pomocných měřičských bodů a výpočtem výměr nově určených a změněných parcel 

jakoţ i jejich dílů.   

5.1  Záznam podrobného měření změn 

      ZPMZ je dokumentace změny a slouţí na vykonání změn v katastrálním operátu, pro 

vyhotovení geometrického plánu nebo jako podklad pro opravu chyby v katastrálním 

operátu. 

      ZPMZ se číslují průběţně v kaţdém katastrálním území v aritmetickém pořadí od 1 do 

9999. Pokud byla v katastrálním území vykonána obnova katastrálního operátu novým 

mapováním, číslování záznamů pokračuje číslem následujícím za posledním číslem náčrtu 

z mapování. Číslo ZPMZ přidělí správa katastrů na poţádaní. V smysle usměrnění KO 

2333/2005  ze dne 9.5.2005 správa katastrů můţe přidělit vyhotoviteli geometrického 

plánu údaje katastru formou elektronického dokumentu. Na přidělení údajů katastrálního 
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operátu se pouţije tiskopis ZPMZ ve formě elektronického dokumentu podle přílohy výše 

uvedeného usměrnění. Správa katastru nejpozději následující pracovní den odešle 

elektronický dokument s přidělenými údaji ţadateli a současně kopii elektronického 

dokumentu archivuje.       

     ZPMZ se skládá z třech částí:  

 popisové pole 

 grafické znázornění dosavadního stavu a návrh změn  

 technická správa        

       Pokud je grafické znázornění většího formátu, poskládá se do formátu A4 a všechny 

strany technické správy se pevně spojí do jednoho celku, první stranu tvoří lícní strana 

tiskopisu ZPMZ.  

5.1.1 Popisové pole 

      Popisové pole obsahuje:  

 všeobecní údaje 

 údaje o měření změny 

 organizační údaje o zpracovaní změny 

 údaje z katastrálního operátu přidělené na zpracování změny a potvrzení o jejich 

přidělení  

 autorizační ověření výsledků měření  

 úřední ověření výsledků měření    

5.1.2 Grafické znázornění dosavadního stavu a návrh změn 

      Grafické znázornění obsahuje: 

 kresbu dosavadního stavu polohopisu podle katastrální mapy, která je vykreslena 

tenkou černou čárou 

 kresbu nového stavu polohopisu vykreslenou červenou čárou, včetně označení 

druhů pozemků a přeškrtnutí zrušených hranic 

 zákres bodů bodového pole pouţitých na připojení měřičské sítě a jejich čísel 

 zákres spojnic bodů pouţité měřičské sítě 
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 čísla všech nově určených podrobných bodů červenou barvou 

 zápis kontrolních oměrných mír a ověřovacích mír černou barvou 

 parcelní čísla a značky druhů pozemků, dosavadní čísla a značky druhů pozemků se 

vyznačí tenkou černou čárou, nové parcelní čísla a značky druhů pozemků tenkou 

červenou čárou 

 další údaje potřebné pro zpracování změny a to například popisné číslo nových 

staveb, způsob vyuţívaní nových pozemků a staveb 

 vyznačení sídelních a nesídelních názvů, zejména názvy ulic, veřejných 

prostranství, významných staveb, názvy vodních toků  

 vyznačení měřítka náčrtu, pokud náčrt není orientovaný na sever i označení 

orientace 

 zobrazení rámu mapových listů pokud přechází přes náčrt  

      Grafické znázornění dosavadního stavu nemovitostí a návrh změn se vyhotoví 

v takovém měřítku a velikost písmen a číslic se zvolí tak, aby kresba byla přehledná a 

čitelná. Obvykle se volí měřítko katastrální mapy nebo větší měřítko, písmena a číslice 

velikosti 1,5 mm aţ 3 mm. Pokud není moţné ve zvoleném měřítku zobrazit nějakou část 

měřené změny, zobrazí se mimo vlastní  kresby jako detail příslušné části a vzájemná 

souvislost se označí velkými písmeny abecedy.   

5.1.3 Technická správa 

      V smysle [5] je třetí částí ZPMZ zápisník, který byl nahrazen podle vyhlášky [7] 

technickou správou. V smysle usměrnění ÚGKK SR KO-7723/2009 je obsah zápisníku 

obsahem technické správy aţ do doby vydání nových směrnic na měření a vykonávání 

změn v SGI KN. Obsahem technické správy v smysle [2] [5] je: 

 body měřičské sítě, pouţité podrobné body a jejich souřadnice 

 měřené údaje, včetně ověřovacích mír 

 předpis výpočtu výměr   
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6 VEKTOROVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA 

       Vektorová katastrální mapa (dále jen VKM) je digitální katastrální mapa ve 

vektorovém tvaru, která je uloţená v souborech s definovanou strukturou na paměťovém  

médiu počítače. VKM je podrobná polohopisná mapa velkého měřítka a je součástí 

souboru geodetických informací KN. V katastrálním území s převzatou VKM se soubor 

geodetických informací aktualizuje pouze v elektronické podobě a analogová katastrální 

mapa se stává neplatnou. Neplatnost předcházející katastrální mapy v analogové podobě se 

vyznačí na všech mapových listech. Vzhledem na svůj obsah je VKM vyuţitelná i v jiných 

informačních systémech, technických a účelových mapách. 

      VKM se do katastru přebírá při: 

 vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu při obnově katastrálního 

operátu novým mapováním 

 vyhlášení platnosti VKM v obvodě pozemkových úprav vykonáním záznamu po 

schválení vykonání pozemkových úprav 

 vyhlášení platnosti VKM při zpracování registra obnovené evidence pozemků 

 skončení tvorby VKM při obnově katastrálního operátu nebo jeho části 

vyhotovením duplikátu platného stavu 

      VKM se vyhotovuje v souřadnicovém systému JTSK a základní územně-technickou 

jednotkou je katastrální území. Pracovními jednotkami jsou výkresy, které se zpravidla 

vytvářejí v rozsahu původních měřičských náčrtů vytvořených při obnově katastrálního 

operátu novým mapováním anebo se jejich rozsah volí přepracováním původní mapy. 

Souřadnice bodů se zadávají v metrech s přesností na dvě desetinné místa a uhlové údaje 

se udávají v grádech s přesností na čtyři desetinné místa. 

6.1 Struktura VKM  

      VKM se vytváří z jednotlivých prvků uspořádaných ve výkresech přesně definovanou 

strukturou. Základními prvky VKM jsou: 

 body – lomové body linie, izolované body, referenční body textů 
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 linie – jsou tvořené body s definovaným spojením, kterým mohou být kromě 

úseček i kruhové oblouky nebo křivky   

 značky – jejich zobrazení se provádí v smysle platné normy [13]    

 texty – pomocí textů se zobrazuje popis VKM 

Prvky VKM jsou seskupeny do objektů a kaţdý objekt má definovanou vrstvu ve které se 

nachází. Objekty VKM jsou seskupeny do vrstev, které umoţňují jejich barevné rozlišení. 

      Základními vrstvami jsou: 

 vrstva parcel – KLADPAR 

 vrstva hranic pozemků (kultur) – ZAPPAR 

 vrstva ostatních linií – LINIE 

 vrstva značek – ZNACKY 

 vrstva bodového pole – POLYGON 

 vrstva hranice katastrálního území – KATUZ 

6.2 Aktualizace VKM 

      Aktualizace VKM se vykonává elektronicky a to na základě vektorového geodetického 

podkladu ve formátu VGI. Vektorový geodetický podklad je součástí  operátu, který se 

předkládá na úřední ověření geometrického plánu.  

      Vektorové geodetické podklady na základě kterých se aktualizuje VKM: 

 VGP_t  na aktualizaci VKM číselné nebo nečíselné  

 VGP_uo na aktualizaci VKM určeného operátu         
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7 VYHOTOVENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

      Při zaměření polohopisu a výškopisu bylo zjištěno, ţe areál benzínové čerpací stanice 

zasahuje do pozemků, které nejsou ve vlastnictví společnosti OMV Slovensko. Z tohoto 

důvodu bylo s objednávatelem domluveno vyhotovení geometrického plánu na 

majetkoprávní uspořádaní pozemků. 

      Pokud lomové body hranic nejsou trvale označené, vlastník nebo jiná oprávněná osoba 

před vykonáním geodetických prací, na svoje náklady tyto hranice označí. V částí areálu 

čerpací stanice, kterou bylo nutné zaměřit z důvodu vyhotovení geometrického plánu pro 

majetkoprávní vypořádání, jsou hranice označené obrubníkem, proto nebylo nutné v terénu 

označit hranice před měřením.    

7.1. Podklady pro vyhotovení geometrického plánu  

      Součinnost  správy katastru spočívá v umoţnění zhotovitelovi geometrického plánu 

nahlédnout do katastrálního operátu případně jiných dokumentovaných operátů, dělat si 

výpisy a kopie, vykonávat kartometrické měření a zobrazení změn a určovat výměry 

změněných parcel. Pracovníkem správy katastru mi byly přidělené a poskytnuté následující 

údaje: 

 číslo záznamu podrobného měření změn 6601 

 čísla nově vytvořených parcel 1578/3 a 9140/3 

 kopie katastrální mapy dané lokality  

 vektorový geodetický podklad SN6601pkn_1_1, nakolik  v katastrálním území 

Spišská Nová Ves je spravována číselná vektorová katastrální mapa. Označení 

vektorového geodetického podkladu se skládá ze zkratky katastrálního území, čísla 

přiděleného ZPMZ, označení kvality mapy a označení měřítka mapy   

 kopie pozemkově-kniţní mapy a rastr z mapy bývalého pozemkového katastru, 

nakolik v katastrálním území Spišská Nová Ves v době vyhotovení geometrického 

plánu nebyl zpracován Registr obnovené evidence pozemků     

 záznam podrobného měření změn číslo 2710 a k němu příslušející geometrický 

plán číslo 33981311-9/1997, na základě kterého byla zaměřena stavba benzínové 

čerpací stanice   
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     Poskytnutí údajů potvrdil oprávněný zaměstnanec správy katastru v popisovém poli 

ZPMZ.  

      Z informačního systému katastru nemovitostí zveřejněného na internetu jsem si  

předem vypsala  údaje o parcelách rejstříku CKN 1563/3, 1563/4, 1563/5, 1578/1, 9140/1 a 

to čísla parcel, čísla listů vlastnictví, výměry pozemků, druhy pozemků a způsob vyuţívání 

pozemků. Tyto údaje byly vizuálně zkontrolovány s údaji v originálech listů vlastnictví, 

nakolik údaje z katastrálního portálu mají pouze informativní charakter. Parcely kterých  

vlastnické práva nejsou zapsané na listě vlastnictví jsem si musela zidentifikovat a to 

porovnáním zápisu a zákresu parcel v katastrální mapě se zápisem a zákresem 

parcel v dřívějším operátu, konkrétně v operátu pozemkové knihy.  Identifikací bylo 

zjištěno, ţe parcele rejstříku CKN 9140/1 přináleţí parcela 50855 vedená v pozemkové 

knize  a parcele rejstříku CKN 1578/1 přináleţí parcela rejstříku EKN 50847 zapsaná na 

listě  vlastnictví 72. V listě vlastnictví 72 nejsou zapsané vlastnické vztahy na 100 % a část 

právních vztahů je zapsaných v pozemkově-kniţní zápisnici 1415.  Následně byly vypsány 

údaje o těchto parcelách z pozemkově-kniţních zápisnic.    

      Při zpracovávání geometrického plánu bylo zjištěno, ţe výměra parcely rejstříku CKN 

9140/1 evidovaná v soubore popisných informací se neshoduje s výměrou evidovanou 

v soubore geodetických informací, teda ve výkrese vektorové katastrální mapy a tato 

výměra není v souladu s krajní dovolenou odchylkou. Rozdíl mezi výměrou evidovanou 

v soubore popisných informací KN a v soubore geodetických informací KN se posuzuje 

podle krajní dovolené odchylky v smysle Vyhlášky [9] a vypočítá se podle vztahu    

, kde  P je výměra parcely evidovaná v soubore popisných informací 

KN, a b jsou koeficienty zohledňující měřítko mapy. Koeficienty a, b jsou uvedené 

v tabulce č. 7.1. 
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Tab. 7.1: Hodnoty koeficientů pro výpočet krajní dovolené odchylky [9]     

                                                       VKM číselná 

Měřítko mapy a b 

1:1000 0,42 0,40 

1:1250 0,53 0,50 

1:2000 0,84 0,80 

1:2500 1,05 1,00 

1:5000 2,10 2,00 

 

Po zjištění tohoto nesouladu byly porovnány souřadnice bodů hranice předmětné parcely 

získané z vektorové katastrální mapy a souřadnice z technicko-hospodářského mapování. 

Technicko-hospodářské mapování bylo v katastrálním území Spišská Nová Ves vykonáno 

v roce 1990. Porovnáním zákresu hranice této parcely v katastrální mapě 5-5/43,                

5-5/44 s polním náčrtem z mapovaní č. 561 a zákresem ve vektorové katastrální mapě bylo 

zjištěno ţe průběh hranic předmětné parcely je totoţný. Výměra parcely CKN 9140/1 

určená ze souřadnic podrobných bodů z výkresu vektorové katastrální mapy je 2027 m
2
 a 

výměra evidována v soubore popisných informací byla 2063 m
2
.  Krajní dovolená 

odchylka pro parcelu 9140/1 v číselné VKM v měřítku 1:1000 je 18,68 m
2
, rozdíl je teda 

větší. 

      Z důvodu nesouladu výměry u parcely rejstříku CKN 9140/1 byla Správě katastru 

v Spišské Nové Vsi doručená ţádost o prošetření tohoto nesouladu. Oprava výměry byla 

vykonána v smysle § 59 ods.1 písm. a) zákona 162/1995 Z.z. o katastru nemovitostí a o 

zápise vlastnických a jiných práv k nemovitostem. Parcela CKN 9140/1 není zapsána 

v listu vlastnictví , proto oprava byla vykonána neformálním způsobem a to protokolem o 

opravě chyby v katastrálním operátu.   

Po vykonání opravy v katastrálním operátu jsem mohla pokračovat ve vyhotovení 

geometrického plánu, ke zpracování kterého jsem pouţila uţ správnou výměru.    

7.2 Měřické, výpočtové a zobrazovací práce  

      Podklady z katastru byly vyţádané po 1. dubnu, kdy uţ byla v platnosti nová vyhláška 

[10], která určuje jako závazný geodetický systém Jednotnou trigonometrickou síť 

katastrální a její platnou realizaci JTSK 03. Úkolem JTSK03 je upřesnit národní realizaci 

S-JTSK a umoţnit uplatňovat nové technologie GNSS bez deformace výsledků a 
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zabezpečit jednoznačnost a přesnost určování polohy. Všechny geodetické práce aj 

geometrické plány se dnem platnosti této vyhlášky mají provádět v národní realizaci 

JTSK03.    

      Z tohoto důvodu bylo vyhotovené nové měření, nakolik dokumentace polohopisného a 

výškopisného měření byla vyhotovená v souřadnicovém systému JTSK a jeho v té době 

platné realizaci, údaje z této dokumentace teda nebylo moţné pouţít pro zpracování 

geometrického plánu.  

      Měření bylo provedeno dne 11. dubna 2011 a to stejnou metodou měření, jaká byla 

pouţita při polohopisném a výškopisném zaměření a to metodou RTK s počtem tří epoch 

na jednom bodě.   

      Pro transformaci naměřených údajů byl pouţít globální transformační klíč, který 

představuje vztah mezi ETRS89 a JTSK03 a platí pro celé území Slovenské republiky. Jde 

o podobnostní transformaci určenou parametry uvedenými v tabulce č.7.2 , které jsou dány 

v smysle vyhlášky [10].  

                                 
Tab. 7.2. : Parametre transformačního klíče 

transcale 

dX dY dZ 

- 485,021 m - 169,465 m - 483,839 m 

rotace 

ωX ωY ωZ 

7,786342″ 4,397554″ 4,102655″ 

měřítko  

Ds     

0,000000 ppm     

 

        Měřičské práce byly vykonány tak, aby jejich výsledek byl pevně spojen s obsahem 

katastrální mapy a současně byly určené souřadnice v platné národní realizaci 

souřadnicového systému JTSK. V platné realizaci S-JTSK byly určené souřadnice všech  

nových lomových bodů nebo změněných lomových bodů hranice areálu čerpací stanice, 

body které byly pouţité jako identické body a také body měřičské sítě. Identickým bodem 

je jednoznačně identifikovatelný bod v teréne a zobrazený v katastrální mapě. Za identické 

body byly zvolené následující body:  

 bod č. 3500431099 přečíslovaný na 3566010018 

 bod č. 3500430400 přečíslovaný na 3566010019 

 bod č. 3500430475 přečíslovaný na 3566010020  
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      Pomocí těchto bodů jsem vykonala transformaci do S- JTSK (viz  obr. 7.1 ) ve kterém 

jsou aktualizovány všechny VKM, nakolik geometrický plán se zpracuje v souřadnicovém 

systému a jeho platné realizaci ve které je zpracovaná katastrální mapa. Transformace jsem 

provedla pomocí funkce Výpočty → klíč a transformace → výpočet transformačního klíče, 

kde jsem si zvolila podobnostní transformaci, její parametry jsou uvedené na obr. 7.2.     

 

Obr. 7.1: Výpočet transformačního klíče 

 

************************************************************************* 

určení transformačního klíče 

                     body výchozí        y           x 

body cílové         Y           X                dY       dX     delta 

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

                   3566010020    313190.51  1211539.85 

3500430475    313191.23  1211540.00    -0.01     0.01     0.02 

                   3566010019    313119.69  1211584.54 

3500430400    313120.42  1211584.68     0.03    -0.00     0.03 

                   3566010018    313058.40  1211555.61 

3500431099    313059.07  1211555.72    -0.02    -0.01     0.02 

podobnostní transformace 

X =    1.0003195529 x +    0.0002196229 y +       -455.7932 

Y =   -0.0002196229 x +    1.0003195529 y +        166.7337 

střední polohová chyba = 0.03  mezní polohová chyba = 0.14 

střední souř. chyba 0.0191 

Obr. 7.2: Parametre transformace 
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      Ověření přesnosti identických bodů bylo vykonáno odměřením nejméně dvou 

vzdáleností od bodů, které moţno povaţovat za pevné, na základě posouzení kritéria 

přesnosti:  

 Δd = dm – dk, kde dm je délka vypočtena ze souřadnic a dk je délka spojnice z 

přímého měření.  

 pro uxy = 0,14 m a kód kvality podrobného bodu 3:     

Identické body vyhovují přesnosti pokud splňují výše uvedené kritéria přesnosti, hodnoty 

těchto kritérii jsou uvedeny v ukázce na obr. 7.3. Podle těchto údajů bylo posouzené, ţe 

všechny identické body splňují kritérium přesnosti.   

 

************************************************************************* 

kontrolné omerky 

   číslo bodu   ident. Y     ident. X          Z      Ch 

                 dĺţka mer.   dĺţka vyp.     rozdiel   medzný rozdiel (2Ud.k) 

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

   3500430475    313191.23   1211540.00                3 

                                             9.44             9.46        0.02          0.31 

   3500430474    313183.23   1211545.05                3 

   3500430475    313191.23   1211540.00                3 

                                            3.90             3.92       0.02           0.28 

   3500430478    313194.56   1211537.94                3 

   3500430400    313120.42   1211584.68                3 

                                            8.78              8.81       0.03          0.30 

   3540030701    313112.94   1211589.34                3 

    3500430400    313120.42   1211584.68                3 

                                              6.13             6.10       -0.03          0.29 

   3500270580    313124.29   1211589.39                3 

   3500430400    313120.42   1211584.68                3 

                                            83.70            83.73         0.03         0.39 

   3500430475    313191.23   1211540.00                3 

    3500431099    313059.07   1211555.72                3 

                                             3.97             3.99        0.02           0.28 

   3500430235    313055.68   1211557.83                3 

    3500431099    313059.07   1211555.72                3 

                                           12.08           12.10        0.02           0.32 

   3500431100    313065.48   1211565.98                3 

   3500431099    313059.07   1211555.72                3 

                                            12.92            12.89       -0.03            0.32 

   3500430237    313061.76   1211568.33                3 

Obr. 7.3: Ukázka testování identických bodů 
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7.3 Vyhotovení podkladů určených pro aktualizaci údajů KN 

      Na aktualizaci údajů katastru se vyuţívají podklady ve výměnných formátech, které 

stanovuje usměrnění ÚGKK SR č. P-2410/2011 ze dne 1.dubna 2011. Toto usměrnění bylo 

vydané v souvislosti se změnou ve vyhlášce  [10], kterou se změnila platná realizace 

souřadnicového systému JTSK. Podklady pro aktualizaci katastru jsou součástí 

dokumentace k úřednímu ověření geometrického plánu.  

     Podklady pro aktualizaci katastru jsou: 

 elektronický podklad na aktualizací souboru geodetických informaci ve výměnném 

formátu VGI 

 elektronický podklad pro aktualizaci souboru popisných informací ve výměnném 

formátu XML 

7.3.1 VGI 

      Pro zobrazovací práce a pro vytvoření všech vektorových geodetických podkladů 

slouţících na aktualizaci katastru byly pouţity programy Kokeš a Microsoft Excel. 

V programu Kokeš jsem si nejdříve zobrazila dosavadní stav z vektorového geodetického 

podkladu získaného ze správy katastru, následně jsem provedla import naměřených dat  po 

transformaci. Při zaloţení nového výkresu jsem si zvolila technologie ZMVM a ne 

STANDARD, jako při zpracovaní polohopisu a výškopisu, z důvodu číslovaní bodů. Čísla 

bodů musí byť deseti-místné, coţ jsem si nastavila v nastavení programu pro automatické 

číslování: 3566010001 ( obr. č. 7.4 ). Číslo 35 je pracovním číslem pro katastrální území 

Spišská Nová Ves, číslo 6601 je číslo přiděleného záznamu podrobného měření změn a 

poslední čtyřmístné číslo je samotným číslem podrobného bodu.  
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Obr. 7.4: Nastavení číslovaní bodů 

       

Nově určené hranice pozemků byly vykreslené ve vrstvě KLADPAR, která obsahuje: 

 jednu souvislou linii, kterou jsme vykreslili pomocí funkce Výkres → linie → 

tvorba linie (obrázek č. 7.5), kdy jednotlivé body nové hranice byly pospojovány 

v směre hodinových ručiček  

 číslo parcely, kterou jsme zobrazili pomocí funkce Výkres → práce s textem, při 

textu byly zadány další údaje: kreslící klíč K=1, výška textu H=1,6, vztaţný bod 

D=5, font F=1   

 atribut PARCIS pomocí funkce Výkres → vlastnosti objektu  

 kaţdému objektu byl přidělen symbol pomocí funkce Výkres → práce se 

symbolem       
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Obr. 7.5: Dialog funkce tvorby linie 

      

      Zobrazením nových hranic byl vyhotoven soubor SN6601kn_t_1_1, určený pro 

aktualizaci souboru geodetických informací KN. Tento soubor obsahuje objekty se 

strukturou shodnou s objekty ve VKM a objekt ve vrstvě HRPAR. Vrstva HRPAR 

obsahuje identické body 3566010018, 3566010019, 3566010020, těmto bodem byl 

přidělen symbol S=6.  Podrobné body zaměřené v JTSK03 byly označené kódem kvality 1. 

Ukázka VGP_t je na obrázku č. 7.6. Následně byla vykonaná topologická kontrola VGP, 

při které se zjistí chyby struktury objektů, či mají parcely opravdu společnou hranici, zda 

jsou uzavřené, zda mají všechny kříţící se hranice vypočteny průsečíky, přípustnost typu 

spojení, kreslícího klíče, značek a mnoho dalších. Po této kontrole byly zjištěné chyby, 

zejména chybějící povinný symbol, text popřípadě atribut v důsledku umístění vztaţného 

bodu textu mimo parcelu. Tyto chyby byly následně odstraněny.     
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Obr. 7.6: Ukázka VGP_t 

 

 

Výpočty výměr jsem vykonala pomocí funkce Výpočty → výpočet výměry → linii. 

Protokoly z výpočtu výměr nově vytvořených parcel jsem pouţila v technické správě 

záznamu podrobného měření změn.  

      V programu Microsoft Excel byly vytvořené tabulky pro popisové pole ZPMZ, 

popisové pole GP, výkaz výměr GP, které byly doplněny do připravených šablon. 

Následně byl vytištěn geometrický plán a záznam podrobného měření změn ( příloha č. 9 a 

10), pro jejich grafické části byly pouţité upravené vektorové geodetické podklady se 

všemi náleţitostmi podle kapitol 4 a 5.  

      Vyhotovené geometrické plány a záznam podrobného měření změn byly předloţené 

autorizovanému geodetovi, který posoudí zda geometrický plán náleţitostmi a přesností 

zodpovídá předpisům.  Autorizační ověření geometrického plánu vykonává autorizační 

geodet a kartograf, případně znalec v obore geodézie a kartografie při vykonávání znalecké 

činnosti, pokud  má na to oprávnění.   

      Po autorizačním ověření  se geometrický plán  předkládá k úřednímu ověření příslušné 

správě katastru.  Správa katastru před úředním ověřením geometrického plánu přezkoumá 

soulad výchozích údajů s platnými údaji katastru nemovitostí a s informačního systému 

geodetických základů. Správa katastru dále zkontroluje označení nových parcel, soulad 

čísel nově určených podrobných geodetických bodů, soulad označení záznamu podrobného 
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měření změn s přidělenými údaji. Kontrola podkladů na aktualizaci katastru nemovitostí ve 

výměnných formátech se vykoná automatizovaným způsobem. Pokud správa katastru zjistí 

nějaký nesoulad ve vyhotovení geometrického plánu sepíše protokol o kontrole a vrátí 

výsledný elaborát bez úředního ověření tomu, kdo ho předloţil.  

      Součásti dokumentace odevzdané k úřednímu ověření jsou:  

 záznam podrobného měření změn 6601, který se úředním ověřením stává součástí 

katastrálního operátu 

 geometrický plán ve čtyřech vyhotoveních, z nichţ jedno vyhotovení se stává 

součástí katastrálního operátu  

 vektorové geodetické podklady: 03SN6601kn.vgi, SN6601kn_t_1_1.vgi 

 výkaz výměr v elektronické podobě SN6601.xml   

 správní poplatek 26,5 € ve smyslu zákona 145/1995 Z.z. o správních poplatcích 

       

      Vektorový geodetický podklad pro aktualizaci souboru geodetických informací 

určeného operátu KN nebyl vyhotoven, nakolik v katastrálním území Spišská Nová Ves 

v čase vyhotovení geometrického plánu nebyl schválen Registr obnovené evidence 

pozemků a správa katastru nemá platnou VKM určeného operátu.         

      Dalším vektorovým geodetickým podkladem, který byl vyhotoven je soubor 

03SN6601kn. Tento podklad obsahuje hranice nemovitostí a jejich lomové body v JTSK03 

a obsahuje objekty uloţené ve vrstvě HRPAR. Plošné objekty vytvořené ve vrstvě HRPAR 

mají strukturu stejnou jako struktura vrstvy KLADPAR a bodové objekty ve vrstvě 

HRPAR, které jsou součástí tohoto podkladu, obsahují identické body. Soubor 

03SN6601kn znázorňuje všechny hranice změněné nebo zaměřené v JTSK03.   

      Označení vektorových geodetických podkladů se skládá tak jako vydaný geodetický 

podklad ze zkratky katastrálního území, čísla záznamu podrobného měření změn, kódu 

kvality mapy a měřítka katastrální mapy. V soubore SN6601kn_t_1_1 označení „t“ značí, 

ţe tento soubor je transformovaný a bude slouţit jako podklad pro aktualizaci VKM. 

V souboru 03SN6601kn označení „03“ značí, ţe tento soubor je vytvořen z přímo 

měřených údajů v JTSK03. 
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7.3.2 XML                   

      Výkaz výměr ve formátu XML má slouţit jako podklad  na aktualizaci popisných 

údajů katastru nemovitostí v souvislosti s plánovaným přechodem do nového aplikačního 

programového vybavení katastru nemovitostí - víceúčelový katastr, proto se předloţí 

správě katastru spolu se ţádostí o úřední ověření geometrického plánu. Tento XML soubor 

byl vytvořen v programu GeoTab a jeho ukázka je uloţená v příloze č.11.     
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ZÁVĚR 

      Cílem této diplomové práce bylo vyhotovení geodetické dokumentace polohopisného a 

výškopisného zaměření čerpací stanice OMV ve Spišské Nové Vsi a vyhotovení 

geometrického plánu na majetkoprávní vyrovnání.  

      Zájmová lokalita byla zaměřená kombinací metody GNSS technologií a elektronické 

tachymetrie s pouţitím totální stanice Topcon 7501 a GPS aparatury Topcon GNSS 

Hiper+GGD. Před zpracováním polohopisného a výškopisného zaměření byla vykonána 

rekognoskace terénu, stabilizace pomocných bodů a jejich připojení do platné realizace    

S-JTSK a následné podrobné měření. Při polohopisném a výškopisném měření bylo 

zjištěno, ţe některé pozemky areálu čerpací stanice nejsou ve vlastnictví provozovatele. 

Z tohoto důvodu byl vyhotoven geometrický plán na uspořádání vlastnických práv 

k dotčeným pozemkům s vyuţitím programového prostředí Kokeš.  

      Při zpracování polohopisného a výškopisného zaměření čerpací stanice a zpracování  

geometrického plánu jsem postupovala v souladu s platnými právními předpisy. 

Polohopisné a výškopisné zaměření bylo vyhotovené v souřadnicovém systému JTSK a 

jeho v té době platné realizaci a výškovém systému Bpv. Zaměření pro zpracování a 

vyhotovení geometrického plánu bylo vyhotovené v S-JTSK a  jeho platné realizaci 

JTSK03, v souvislosti se změnou v platné legislativě od 1.dubna 2011. 

      Posouzením přesnosti bylo zjištěno, ţe všechny měřičské práce pro vyhotovení 

polohopisného a výškopisného zaměření a vyhotovení geometrického plánu, odpovídají 

poţadované přesnosti. Výsledky diplomové práce jsou přehledně uspořádané v přílohách.   
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