
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geodézie a důlního měřictví 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOMETRICKÝ PLÁN PRO „ZAMĚŘENÍ STAVBY A PODKLAD 

PRO VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ“ 

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ VEĽKÁ HRADNÁ 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:                                                                         Lenka Janečková 

Vedoucí bakalářské práce:                                       Ing. Miroslav Novosad 

 

 

Ostrava 2012 



Lenka Janečková: Geometrický plán pro zaměření stavby v k. ú. Veľká Hradná 

 

2012  1 
 



Lenka Janečková: Geometrický plán pro zaměření stavby v k. ú. Veľká Hradná 

 

2012  2 

 



Lenka Janečková: Geometrický plán pro zaměření stavby v k. ú. Veľká Hradná 

 

2012  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych chtěla vyslovit poděkování všem, kteří mi byli jakkoliv 

nápomocní při vyhotovování mé bakalářské práce.  

 V první řadě moje poděkování patří vedoucímu mé práce Ing. Miroslavu 

Novosadovi za jeho přátelský přístup a poskytnutí odborných rad při zpracování, dále 

firmě Geodetická sluţba s.r.o. za moţnost zaměření práce a v neposlední řadě mé rodině za 

pomoc a podporu během celého mého studia. 

 Srdečně děkuji! 



Lenka Janečková: Geometrický plán pro zaměření stavby v k. ú. Veľká Hradná 

 

2012  4 

Anotace 

 V předloţené bakalářské práci je zpracován postup při vyhotovení geometrického 

plánu v katastrálním území Veľká Hradná, podle zákonů a směrnic platných na území 

Slovenské republiky. První kapitola podává základní informace o vzniku geometrického 

plánu, jsou v ní rozebrány jednotlivé jeho části a účely pro které se vyhotovuje. V další 

kapitole je zpracována a vysvětlena nová národní realizace souřadnicového systému S-

JTSK, kterou je JTSK03. Následně jsou rozebrány jednotlivé etapy, které vedou 

k samotnému vyhotovení geometrického plánu, od vyhledání a přidělení všech potřebných 

podkladů, přes zaměření změny v terénu a zpracování naměřených dat, aţ po jeho samotné 

vyhotovení, ověření a zaloţení do oddělení dokumentace příslušného katastrálního 

pracoviště. 

 

Klíčová slova: geometrický plán, S-JTSK, JTSK03, katastrální pracoviště 

 

Summary 

In the Bachelor thesis we present a procedure of the preparation of the survey 

sketch in the administrative area of Veľká Hradná, under the laws and regulations 

applicable in the territory of the Slovak Republic. The first chapter of the thesis provides 

basic information about the survey sketch preparation and the individual parts of the plan, 

as well as the purposes for which it is prepared, are discussed. The next chapter explains 

the JTSK03 – an implementation of new national coordinate system S-JTSK. 

Subsequently, we focus on different stages that lead to preparation of a survey sketch, from 

identification and allocation of all necessary documents, measurements of terrain changes 

and data processing, to final preparation, verification and the establishment of the plan to 

the documentation archive of the cadastral office. 

 

Keywords: survey sketch, S-JTSK, JTSK03, cadastral office 
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SEZNAM SKRATEK 

S-JTSK – souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

JTSK03  – platná národní realizace souřadnicového systému S-JTSK 

GP  – geometrický plán 

ZPMZ  – Záznam podrobného měření změn 

KN   – Katastr nemovitostí 

ETRS89  – Evropský terestrický referenční systém 1989 

ÚGKK SR  – Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky 

GNSS   – Globální navigační satelitní systém 

SGI   – soubor geodetických informací katastrálního operátu 

SPI  – soubor popisných informací katastrálního operátu 

PPBP   – podrobné polohové bodové pole 

ROEP   – registr obnovené evidence pozemků 

RTK   – kinematická metoda měření v reálném čase 

GPS   – Globální polohový systém 

SKPOS  – Slovenská prostorová observační sluţba 

„VGPmer“  – vektorový geodetický podklad měřený 

„VGPt“  – vektorový geodetický podklad transformovaný 

XML   – elektronická podoba výkazu výměr 
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ÚVOD 

Cílem mé bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu v katastrálním 

území Veľká Hradná. Katastrální území se nachází v západní části Slovenska a patří pod 

evidenci Katastrálního úřadu Trenčín, Katastrální pracoviště Trenčín. Z uvedeného je 

zřejmé, ţe na vyhotovení geometrického plánu byly pouţity směrnice a zákony platné na 

území Slovenské republiky jakoţ i platná realizace souřadnicového systému S-JTSK, 

kterou je JTSK03. 

Dříve neţ jsem přešla k samotným etapám, které vedou k vyhotovení 

geometrického plánu, povaţovala jsem za potřebné poskytnout alespoň základní informace 

o tom, jak vlastně geometrický plán vznikal, jaké jsou jeho části a účely pro které se 

vyhotovuje a také několik informací o nové národní realizaci JTSK03, která na území 

Slovenska nabyla účinnosti v dubnu minulého roku. 

Následně byl v jednotlivých etapách vyhotoven geometrický plán, účelem kterého 

bylo zaměření novostavby pro potřeby vydání kolaudačního rozhodnutí a také rozdělení 

pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 



Lenka Janečková: Geometrický plán pro zaměření stavby v k. ú. Veľká Hradná 

 

2012  9 

1      GEOMETRICKÝ PLÁN 

1. 1   Vznik geometrického plánu 

Geometrický plán vznikl s legislativní podporou zákona č. 83/1883 Ř. z. jako 

speciální nástroj umoţňující bezchybnou komunikaci mezi justičními orgány a 

katastrálními orgány, tedy mezi právními specialisty a katastrálními specialisty, jako i 

nástroj srozumitelný laické veřejnosti. Významně ovlivnil a stále ovlivňuje doplňování 

změn do katastru.  

Technologie zpracování, terminologie jako i vizuální podoba geometrického plánu 

se vyvíjela v průběhu celé existence. Postupně byl označován jako geometrovský plán, 

geometrický polohový plán, geometrický situační plán, geometrický (polohopisný) plán, 

geometrický (výškopisný plán), geometrický (parcelační) plán, geometrický (oddělovací) 

plán, případně i jinými názvy. Jednoznačné označení geometrický plán se ustálilo se 

vznikem evidence nemovitostí v roce 1964.  

Velmi výrazně se měnila i vizuální podoba geometrického plánu. Zpočátku se 

všechny stejnopisy vyhotovovaly jako originály v dokonalém kaligrafickém provedení. 

Původní stav a konstrukční čáry se v grafické části znázorňovali černě, nový stav červeně, 

konstrukční, oměrné a kontrolní míry modře a oddělené parcely byly zvýrazňovány 

podbarvením. Jen zcela výjimečně se stejnopisy vyhotovovaly reprodukčně. Postupem 

doby se barevná škála omezila jen na černočervenou tonalitu, předloha se zhotovovala na 

pauzovacím papíru. Podstatná většina plánů byla rozmnoţována jednobarevně s nutností 

dodatečné adjustace nového (červeného) stavu. Návrat do předchozí dvoubarevné úpravy 

byl učiněn směrnicí bývalého Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 31. 

října 1975 č. 4000/1975 – 22, která stanovila zásadu jednobarevnosti geometrických plánů. 

Tuto zásadu převzala i současná právní úprava, která připouští i vyhotovování 

geometrických plánů automatizovaným způsobem, které je v současné době téměř 

výhradním způsobem zpracování. [1] 

1. 2   Použití geometrického plánu 

Geometrický plán sám o sobě nestačí k vyznačení změny do katastru nemovitostí, 

je pouze technickým podkladem právních úkonů, veřejných listin a jiných listin, které 
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podle zákona potvrzují nebo osvědčují práva k nemovitostem. Pouţívá se jako podklad pro 

právní úkony, jestliţe údaje dosavadního stavu výkazu výměr sou shodné s údaji platných 

výpisů z katastru nemovitostí. [2] 

1. 3   Vyhotovování geometrického plánu 

 Geometrický plán se vyhotovuje pro účely: 

 rozdělení nemovitostí 

 úpravu hranice nemovitostí 

 určení vlastnických práv k nemovitostem  

 zaměření stavby (příp. rozestavěné stavby) a jako podklad pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí na uţívání stavby, která je předmětem evidování 

v katastru nemovitosti a ještě není v souboru geodetických informací a 

v souboru popisných informací katastru nemovitostí evidována 

 přiznání práv k části nemovitosti, které omezují vlastníka nebo jinou 

oprávněnou osobu ve prospěch jiné fyzické osoby nebo právnické osoby 

(např. vyznačení věcného břemene) 

 vymezení změn v zemědělském půdním fondu a lesním půdním fondu 

rozdělením nemovitosti  

 změnu průběhu hranice katastrálního území, hranice obce, hranice okresu  

 sloučení nemovitosti  

 obnovení hraníc původních pozemků nebo jejích částí  

 pozemkové úpravy  

 rozdělení původních nemovitostí  

 změnu hranice zastavěného území obce  

Geometrické plány vyhotovují fyzické osoby nebo právnické osoby, které mají 

způsobilost vykonávat geodetické a kartografické činnosti, jako i katastrální odbory 

okresních úřadů. [2] 

1. 4   Části geometrického plánu 

 Od doby svého vzniku obsahuje geometrický plán stejné náleţitosti, i kdyţ se 

časem měnilo jejich uspořádání či grafická podoba. [1]  
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 Kaţdý geometrický plán obsahuje tři základní části: 

a) popisové pole 

b) grafické znázornění hraníc parcel a jejich změn  

c) výkaz výměr parcel a dílů    

1. 4. 1 Popisové pole   

Popisové pole se vyplňuje podle předtisku s dodrţením následovných zásad: 

 v kolonce „vyhotovitel“ se uvede jméno, příjmení a adresa fyzické osoby, nebo 

název a sídlo právnické osoby, která plán vyhotovila a má způsobilost vykonávat 

geodetické a kartografické činnosti 

 v kolonkách kraj, okres, obec a katastrální území se uvede příslušný kraj, okres, 

obec a katastrální území  pro které se geometrický plán vyhotovuje 

  „číslo plánu, mapový list č.“ se skládá z pořadového čísla plánu, z lomící čáry a 

roku přidělení čísla plánu 

 v kolonce „geometrický plán na …“ se uvádí účel geometrického plánu a parcelní 

čísla parcel, pro které se geometrický plán vyhotovuje  

 v kolonce „vyhotovil, dne, jméno“ se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby, která 

geometrický plán vyhotovila a datum vyhotovení geometrického plánu 

 v kolonce „nové hranice byli v přírodě označené“ – se uvede způsob označení 

nových hranic v terénu 

 kolonka „záznam podrobného měření změn“ obsahuje číslo přiděleného záznamu 

podrobného měření změn 

 v kolonce „autorizačně ověřil“ se uvádí jméno a příjmení osoby, která geometrický 

plán autorizačně ověřila, datum autorizačního ověření, předepsaný text, otisk 

kulatého razítka a podpis autorizovaného geodeta a kartografa 

 v kolonce „úředně ověřil“ – jméno a příjmení zaměstnance katastrálního odboru 

okresního úřadu, která má na to odbornou způsobilost, její podpis, datum úředního 

ověření, poloţka podle registra ověřených geometrických plánů, předepsaný text a 

kulaté razítko katastrálního odboru okresního úřadu se státním znakem   
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V záhlaví popisového pole je upozornění: „Geometrický plán je podkladem na 

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

výpisů z KN“. [2] 

1. 4. 2 Grafické znázornění  

 Grafické znázornění dosavadního stavu nemovitostí se vyhotovuje jako kopie nebo 

zvětšenina katastrální mapy v měřítku, které zaručuje potřebnou čitelnost a přehlednost 

kresby a popisu. Grafické znázornění obsahuje i bezprostřední okolí řešeného území (podle 

moţností celé sousední parcely registra C KN). Měřítko grafického znázornění se neuvádí. 

 V grafickém znázornění se pouţívají zejména tyto druhy čar a mapových značek: 

 tenká, plná, černá čára (tloušťka 0,18 mm) na zobrazení dosavadního stavu  

 tenká, plná, červená čára (tloušťka 0,18 mm) na zobrazení nového stavu  

 tenká, černá, čerchovaná čára (tloušťka 0,18 mm) s délkou čárek 5 mm, velikostí 

mezer 2 mm na zobrazení rámu mapových listů, rovnoběţně s čárou se uvádí 

označení mapových listů 

 tenká, černá, čerchovaná čára (tloušťka 0,18 mm) s délkou čárek 1 mm, velikostí 

mezer 1 mm na zobrazení práv k nemovitostem  

 tenká, černá (kdyţ se jedná o nový stav červená), tečko-čerchovaná čára (tloušťka 

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

v terénu nezřetelných, na zobrazení vlastnických hranic vedených přes technické 

objekty 

 tenká, červená tečko-čerchovaná čára (tloušťka 0,18 mm) s délkou čárek 3 mm a 

velikostí mezer 1,3 mm na zobrazení průběhu hranic věcného břemene nebo jiného 

omezení vlastnického práva 

 černý krouţek (kdyţ se jedná o nový stav červený) o průměru 1,0 mm s tečkou na 

zobrazení lomových bodů hranic nemovitosti označených mezníky 

 čísla parcel jsou černé (kdyţ se jedná o nový stav červené) s výškou čísel 2,0 mm 

Značky druhů pozemků nových parcel se zobrazují červenou barvou dle platného 

značkového klíče, zpravidla nad nové parcelní číslo. 
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Slučky a neplatná kresba se v grafickém znázornění ruší dvěma krátkými 

červenými čarami, zrušené značky druhů pozemků a zrušené parcelní čísla se přeškrtnou 

červenou vodorovnou čarou. 

Jestliţe nové parcelní číslo vzniká podlomením, dosavadní (kmenové) parcelní 

číslo se v grafickém znázornění zruší. Pokud se odděluje nová parcela z dosavadní parcely, 

ponechává se dosavadní parcelní číslo zbytku původní parcely. Jestliţe parcelní číslo 

dosavadní parcely ještě nebylo podlomené, přiřadí se zbytku dosavadní parcely s největší 

výměrou zpravidla podlomení „1“. 

 Měřené kontrolně oměrné míry při nových hranicích se v grafickém znázornění 

zobrazují černou barvou (výška číslic 1,5 mm) a uvádějí se mezi znaky „ - - „. Pokud 

některé oměrné míry nelze změřit, uvede se k příslušné hranici místo oměrné míry zkratka 

„n.m.“.  

 V případě, ţe je grafické znázornění orientované jinak jako na sever, vyznačí 

vyhotovitel geometrického plánu orientaci grafického znázornění na sever směrovou 

růţicí. 

 Pokud dotčené nemovitosti zasahují do více katastrálních území, pořizuje se 

geometrický plán zvlášť pro kaţdé katastrální území. [2] 

1. 4. 3 Výkaz výměr  

 Je sestava, do které se uvádějí parcelní čísla, výměry parcel a dílů, druhy pozemků, 

způsob vyuţívaní nemovitostí, popisné čísla staveb, čísla listů vlastnictví a pozemkově-

kniţných vloţek, jména, příjmení a adresy nových vlastníků, důleţité upozornění a 

poznámky týkajíce se vyhotovení geometrického plánu a kontrolní součty.  

Výkaz výměr obsahuje: 

 „Dosavadní stav“ 

 „Změny“ 

 „Nový stav" 

 Při sestavování výkazu výměr je potřebné vycházet z dosavadního právního stavu, 

tedy stavu před navrhovanou změnou dotčených nemovitostí.  
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Pokud jsou práva ke všem dotčeným parcelám registru C v „Dosavadním stavu“ 

evidovány v souboru popisných informací katastru nemovitostí na listu vlastnictví, uvede 

se ve výkazu výměr nad řešení „Stav právní je totoţný s registrem C KN“. 

Pokud právní stav parcel registru C v „Dosavadním stavu“ není zapsán v souboru 

popisných informací katastru nemovitostí na listu vlastnictví, řeší se ve výkazu výměr 

„Stav právní“ a „Stav podle registru C KN“. V tomto případě je potřebné identifikovat 

práva k odpovídajícím nemovitostem, které jsou evidovány v údajích o parcelách registru 

E, v pozemkové knize, v ţelezniční knize, v operátu z pozemkových reforem příp. jiných 

veřejných listin, ve vazbě na údaje registru C KN. 

  „Dosavadní stav“ obsahuje číslo pozemně-kniţní vloţky nebo číslo listu 

vlastnictví (ve zvláštních případech současně číslo listu vlastnictví i číslo pozemně-

kniţní vloţky např. v případě jestliţe část práv k parcele registru E je zapsána na 

listu vlastnictví a část je ještě evidována v pozemkové knize), číslo pozemně-kniţní 

parcely nebo číslo parcely registru E, číslo parcely registru C, výměru a druh 

pozemku.  

 V části „Změny“ se uvádí označení dílů parcel arabskými čísly, výměry dílů parcel, 

jejich přičlenění k parcelám nového stavu a odčlenění od parcel dosavadního stavu. 

Tato část geometrického plánu musí být sestavená tak, aby poskytovala přehlednost 

původu dílů a jednoznačnou příslušnost dílů k nově vytvořeným parcelám. 

  „Nový stav“ výkazu výměr obsahuje čísla nových a dosavadních parcel, jejich 

nové výměry, druhy pozemků, způsob vyuţívaní nemovitostí, jméno, příjmení a 

adresa navrhovaného nového vlastníka. Při jeho sestavování se dodrţují následovní 

pravidla: 

a) jméno, příjmení a adresa je v „Novém stavu“ pouze informativní údaj, to znamená, 

ţe není závazný pro sepsání listiny 

b) ve sloupci „Vlastník (jiná oprávněná osoba), adresa, (sídlo)“ se k zbytkovým 

parcelám uvádí text „Dosavadní“ a údaje o zbytkových parcelách se v „Stavu 

právním“ uvedou v závorkách 

c) v případě vícenásobného výskytu totoţného údaje v po sobě následujících řádcích 

se v uvedeném sloupci můţe v dalších výskytech pouţít zkratka „detto“ 
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d) pokud se zvlášť řeší „Stav právní“, pak se v „Stavu podle registru C KN“ 

v uvedeném sloupci můţe k identické nově vytvořené parcele uvést text „Jako 

v právním stavu“ 

e)  „Nový stav“ výkazu výměr nemůţe obsahovat dílčí parcely 

 Zvlášť pro kaţdý řešený stav se z výměr parcel v „Dosavadním stavu“, z výměr 

parcel v „Novém stavu“, jako i z výměr dílů parcel v části „Změny“ vykoná kontrolní 

součet. Poznámky k údajům uvedeným ve výkazu výměr se uvádějí v dolní části za 

kontrolními součty výměr. [2] 

1. 5   Záznam podrobného měření změn 

Záznam podrobného měření změn je grafická a číselná dokumentace změny, která 

slouţí jako podklad pro vyhotovení geometrického plánu, k provedení změny nebo na 

opravu chyby v katastrálním operátu. [3]  

Do záznamu podrobného měření změn se zaznamenávají výsledky podrobného 

měření změn.  

Záznam podrobného měření změn se skládá se z tří částí: 

a) popisové pole 

b) měřický náčrt 

c) zápisník 

Popisové pole obsahuje: 

 všeobecné údaje 

 údaje o měření změny 

 organizační údaje o zpracování změny 

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

přidělení  

 autorizační a úřední ověření výsledků měření 

Měřický náčrt obsahuje: 

 kresbu dosavadního stavu polohopisu podle katastrální mapy, která je vykreslená 

tenkou černou čarou 
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 kresbu nového stavu polohopisu, která je vykreslená tenkou červenou čarou, včetně 

sluček, označení druhů pozemků a přeškrtnutí zrušených hranic  

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

sítě a jejich čísel červenou barvou. Pokud pouţitý bod není moţné vzhledem na 

pouţité měřítko a formát papíru v náčrtu zobrazit, zobrazí se schematickým 

zobrazením směru čárkovanou čarou se šipkou 

 čísla podrobných bodů dosavadního stavu pouţitých na připojování a kontrolní 

měření, nebo pro výpočet výměr parcel, spolu s číslem náčrtu, z kterého byl bod 

převzat ve tvaru 128-5 (bod č. 5 z náčrtu č. 128) černou barvou 

 čísla všech nových podrobných bodů červenou barvou 

 zápis kontrolních oměrných mír černou barvou 

 dosavadní parcelní čísla a značky druhů pozemků, znázorněné černou barvou, nové 

parcelní čísla a značky druhů pozemků červenou barvou 

 další údaje (zejména údaje o nabyvateli, soupisné čísla nových měřených staveb, 

způsob vyuţití nových pozemků a staveb) 

 vyznačení měřítka náčrtu, pokud náčrt není orientován na sever tak i vyznačení 

orientace 

 zobrazení rámu mapových listů pokud prochází náčrt, současně se vyznačí čísla 

příslušných mapových listů těsně nad a pod čarou rámu  

 velikost písmen, číslic a měřítko náčrtu se zvolí tak, aby kresba byla přehledná a 

číselné údaje dobře čitelné; pokud není moţné ve zvoleném měřítku náčrtu zobrazit 

některou část měřené změny, tato se zobrazí mimo kresby jako detail a vzájemná 

souvislost se označí velkými písmeny abecedy  

Zápisník obsahuje: 

 souřadnice daných bodů (pouţité body polohového bodového pole, pevné body, 

pomocné měřické body a podrobné body) 

 odměřené údaje seřazeny podle typů úloh 

 předpis pro výpočet výměr. [4] 

1. 6   Číslování bodů a ZPMZ 

 Číslování bodů se provádí podle určitých zásad: 
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 číslo bodu je v úplném tvaru, sloţené z čísla ZPMZ a vlastního pořadí čísla bodu 

 číslo ZPMZ se uvádí jen při těch bodech, které jsou převzaty z jiných záznamů, ke 

kterým předmětný zápisník nepatří  

 pevné body a pomocné měřické body se číslují čísly vyššími jako 5000 v rámci 

ZPMZ. Pokud se dříve číslovali pevné body, v číslování pomocných měřických 

bodů se pokračuje průběţně po očíslování pevných bodů 

 podrobné body se číslují průběţně v rámci ZPMZ 

 Záznamy podrobného měření změn se číslují průběţně v kaţdém katastrálním 

území v aritmetickém pořadí od 1 do 9999. Přehledy ZPMZ vyhotoví a vede samostatně 

pro kaţdé katastrální území katastrální odbor a zapisuje do něj všechny ZPMZ. Přehledy se 

následně vyuţívají při spravování katastru, při obnově katastrálního operátu, při revizi 

údajů katastru jakoţ i při určování a přidělování čísel ZPMZ. [4] 

2      ZÁVAZNÉ GEODETICKÉ REFERENČNÍ SYSTÉMY  

2. 1  Názvy a kódy závazných geodetických referenčních systémů  

 Evropský terestrický referenční systém 1989 s alfanumerickým kódem ETRS89, 

 Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální s alfabetickým 

kódem S-JTSK, 

 Baltský výškový systém po vyrovnání s alfabetickým kódem Bpv, 

 Evropský vertikální referenční systém s alfabetickým kódem EVRS, 

 Gravimetrický systém s alfabetickým kódem S-Gr. [5] 

2. 2   Realizace souřadnicového systému S-JTSK 

Z pohledu geodetických základů je významná novela vyhlášky ÚGKK SR č. 

300/2009 v znění vyhlášky č. 75/2011 Z. z., kterou se od 1. 4. 2011 vyhlásila platnost 

realizace S-JTSK v označení JTSK03. [6] 

 Realizace souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

představuje soubor rovinných souřadnic vybraných bodů Státní prostorové sítě. Realizace 

JTSK v případě původní realizace systému a soubor rovinných souřadnic bodů Státní 
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prostorové sítě má jednoznačně definovaný vztah k národní realizaci ETRS89, z kterého 

také vychází. Platnou realizací S-JTSK souřadnicového systému je JTSK03.[5] 

JTSK03 – nová národní realizace S-JTSK, která je výsledkem nových měření 

vykonaných po roce 1990 technologii GNSS. [7] 

 Na transformaci souřadnic bodů z národní realizace Evropského terestrického 

referenčního systému do národní realizace souřadnicového systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální a naopak se pouţívá globální transformační klíč, 

vyjadřující vztah mezi elipsoidem Geodetického referenčního systému 1980 a Besselovým 

elipsoidem 1841 a zobrazovací rovnice Křovákova konformního kuţelového zobrazení 

bodů z Besselova elipsoidu 1841 do roviny. [5] 

Globální transformační vztah mezi národní realizací Evropského terestrického 

referenčního systému a aktuální národní realizaci souřadnicového systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální je platný pro celé území Slovenské republiky a skládá se 

z globálního transformačního klíče a ze zobrazovacích rovnic Křovákova konformního 

kuţelového zobrazení bodů z Besselova elipsoidu 1841 do roviny. Sedm transformačních 

parametrů globálního transformačního klíče je vypočtených prostorovou podobnostní 

transformací Burša-Wolfovým modelem. [5] 

3      VYHLEDÁNÍ PODKLADŮ  NA  KATASTRÁLNÍM ÚŘADĚ  

 Samotnému zaměření změny v terénu předchází právě vyhledání a přidělení 

podkladů potřebných k vyhotovení geometrického plánu na katastrálním úřadě. 

3.1    Podklady pro vyhotovení GP 

 Závaznými podklady pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 

geodetických informací (SGI) a souboru popisných informací (SPI). Dalšími podklady 

jsou: 

a) údaje z pozemkové knihy, ze ţelezniční knihy a jejich operátů a údaje bývalého 

pozemkového katastru 

b) údaje z veřejných nebo jiných listin potvrzujících práva k nemovitostem, pokud ještě 

nejsou zapsány do listu vlastnictví  
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c) dokumentace geodetických prací 

d) údaje o bodech geodetických základů [3] 

 SGI tvoří katastrální mapy, mapy určeného operátu, geometrické plány, záznamy 

podrobného měření změn, seznamy souřadnic, údaje o spojení lomových bodů a další 

geodetická dokumentace. [8] 

 SPI tvoří údaje o katastrálních územích, parcelách, právech k nemovitostem, 

vlastnících a jiných oprávněných osobách, vybrané údaje o nemovitostech a jiné údaje, 

které se zapisují do listu vlastnictví, údaje o sídelných a nesídelných názvech.[8]  

3.2    Součinnost katastrálního úřadu při vyhotovování GP 

 Katastrální odbor okresního úřadu umoţní zhotoviteli GP nahlédnout do 

katastrálního operátu a dělat si výpisy a kopie související s vyhotovením plánu. [2]  

Vyhotovitel geometrického plánu si od katastrálního odboru okresního úřadu 

vyţádá přidělení: 

a) čísla záznamu podrobného měření změn 

b) parcelních čísel nově vytvářených parcel 

c) čísel pevných bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) pokud je bude 

zakládat s cílem zaměření změny. [2] 

Podklady nezbytné k vyhotovení mého geometrického plánu mi byly přiděleny na 

Katastrálním úřadě Trenčín, pracoviště Trenčín o čem blíţe říká další kapitola. 

4      ZAMĚŘENÍ ZMĚNY V TERÉNU 

Další etapou, která následuje po vyţádání nezbytných podkladů pro vyhotovení GP 

je zaměření změny v terénu.  Nejdříve je ale zapotřebí uvést několik základních informací 

o katastrálním území, v níţ se geometrický plán vyhotovuje. 

4. 1   Základní informace a poloha obce  

 Obec Veľká Hradná leţí v západní části Slovenska, poblíţ Povaţského Inovce a 

Stráţovské hornatiny, přibliţně 22 km od okresního města Trenčín. Z administrativního 

hlediska je začleněna do okresu Trenčín a Trenčianskeho kraje.   
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Obr. 1. Slovenská republika, Trenčiansky kraj 

 

 

 

 

Obr. 2. Poloha obce Veľká Hradná 
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4. 2   Přidělení podkladů 

 Katastrální území Veľká Hradná patří pod správu Katastrálního úřadu Trenčín, 

Katastrální pracoviště Trenčín.  V roce 2001 zde byl zpracován Registr obnovené evidence 

pozemků (ROEP), výsledkem kterého bylo i zhotovení mapy pro celé území v elektronické 

podobě – vektorové katastrální mapy.  

Na uvedeném katastrálním pracovišti mi na poţádání byly přiděleny všechny 

nezbytné podklady potřebné k vyhotovení geometrického plánu – číslo ZPMZ (249), 

parcelní čísla nově vytvářených parcel (815/296 a 815/297) a grafický výřez z vektorové 

katastrální mapy ve výměnném formátu vgi. 

 

 

 

 

 

                                  Obr. 3. Grafický výřez z vektorové katastrální mapy 
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4. 3   Rekognoskace terénu 

Vlastnímu měření kromě přidělení podkladů předchází i rekognoskace – obhlídka 

terénu. Stavební objekt - rodinný dům se nacházel ve stavu těsně před dokončením a bylo 

moţné provést zaměření. Rozmístění stanovisek (bodů 5001-5003) bylo zvoleno podle 

členitosti objektu tak, aby bylo moţné z daného místa zaměřit co nejvíce podrobných 

bodů, zároveň byla zvolena i metoda měření. 

 

Obr. 4. Zaměřovaný rodinný dům 

 

4. 4   Vlastní měření 

Po rekognoskaci terénu a zvolení způsobu měření, byly vybrané body stanovisek 

stabilizované měřickými hřeby.  

Pomocné měřické body 5001 – 5003 byli zaměřené RTK metodou měření GPS 

s vyuţitím sluţby SKPOS. Měření bylo učiněno přístrojem Magellan ProMark 500. Na 

jednotlivých pomocných měřických bodech bylo provedeno 60 měření, kvůli zvýšení 
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přesnosti polygonových bodů a eliminování vzniku moţných chyb. Bod 5001 byl určen jiţ 

v předchozím měření a jeho poloha byla ověřena s bodem Státní prostorové sítě. 

 

 

 

Obr. 5.  GPS stanice Magellan ProMark 500 

 

GPS – globální systém pro určování polohy je druţicový navigační systém 

vybudován na určování polohy a času kdykoliv a kdekoliv na Zemi, nezávisle na 

aktuálních povětrnostních podmínkách. K dosaţení vysoké přesnosti určení polohy je 

důleţité, abychom vyuţívali co největší moţný počet viditelných druţic, které musí být 

vhodně rozloţeny na sféře. [9] 

SKPOS (Slovenská prostorová observační sluţba) je permanentní lokalizační 

sluţbou, která vyuţívá globální navigační druţicové systémy pro přesné prostorové určení 

polohy objektů v reálném čase. Do síťového řešení sluţby je připojeno 26 národních 

referenčních stanic a vhodné stanice ze zahraničí, které jsou rozmístěny po celém území 

Slovenska. [6] 

RTK (Real Time Kinematics) metoda měření GPS – kinematická metoda v reálném 

čase. Přístrojové vybavení se skládá z jednoho referenčního, nepohybujícího se přijímače a 

druhého pohybujícího se přijímače. Oba přijímače uskutečňují simultánní fázové měření. 

Mezi přijímači je trvalé rádiové spojení prostřednictvím modemů. Princip RTK spočívá 

v okamţitém přenosu odměřených údajů referenčního přijímače prostřednictvím rádiového 

spojení do pohybujícího se přijímače. Zpracování je jen několik sekund po měření, takţe 
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jde prakticky o práci v reálném čase. Inicializace se uskutečňuje výlučně metodou OTF 

(On the fly) – během pohybu. [9] 

K měření podrobných bodů byla pouţita totální stanice Leica TCR 305. Měření 

podrobných bodů bylo provedeno polární metodou ze stanovisek 5003 a 5002.  

 

Obr. 6.  Totální stanice Leica TCR 305 

 

Polární metoda je způsob, jímţ se v geodezii měří polohopis. Poloha bodů je při ní 

určována pomocí uhlů a vzdáleností. Úhel je měřen mezi orientačním směrem a 

určovaným bodem, vzdálenost je stanovována mezi stanovištěm, na němţ stojí měřicí 

přístroj a určovaným bodem. [10] 

Body 148-47, 148-65, 148-68 a 148-42, které byly převzaty z uţ dřívějšího ZPMZ 

č. 148 byly vytyčené a následně zaměřené. Protoţe splnili poţadovaná kritéria přesnosti 

byly zvoleny jako identické. Body 10 a 11 které určují novou hranici mezi parcelami 

815/42 a 815/297 byly také vytyčeny na spojnici jednotlivých bodů (viz. obr.7). 

Nakonec byly pomocí laserového měřiče vzdáleností Leica provedeny kontrolní 

oměrné míry mezi sousedními body zaměřovaného objektu a pozemku.  
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5      ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÍ 

5. 1   Výpočty v programu GEUS 

Pro transformaci souřadnic bodů 5001 – 5003 do JTSK a do JTSK03 byl pouţit 

program Transform.  Při transformaci do JTSK byly vybrané identické body (souřadnice 

určené v systému ETRS89 i v JTSK) a na výpočet souřadnic byla pouţita prostorová 

transformace. Transformace ze souřadnic ETRS89 do JTSK03 byla učiněna globální 

transformací, která je platná pro celé území Slovenské republiky.  

Zpracování naměřených dat bylo provedeno v geodetickém programu GEUS. Je to 

program, který obsahuje všechny základní výpočty pro zpracování geometrických plánů a 

výpočty základních typů polygonových pořadů. Veškeré výpočty jsou průběţně 

protokolovány, výstup protokolu je moţný i přímo do textových editorů a lze je v průběhu 

výpočtu editovat. [11]  

Výsledky zpracování jsou uvedeny v technické zprávě, která je povinnou součástí 

kaţdého záznamu podrobného měření změn. Jsou zde uvedeny pouţité body (převzaté se 

ZPMZ č. 148), protokol určení souřadnic bodů metodou GPS v JTSK a JTSK03, 

vypočtené souřadnice podrobných bodů polární metodou, kontrolní oměrné míry 

v JTSK03, kde se provede porovnání vzdálenosti, která byla vypočtena ze souřadnic a 

vzdálenosti odměřené přímo v terénu, přičemţ vypočtena odchylka musí být menší, neţ je 

mezní dovolená odchylka. Následně jsou vypočteny výměry parcel a vytvořen seznam 

souřadnic nově určených bodů pro JTSK a JTSK03. Výsledná technická zpráva je uvedená 

jako příloha č. 3. 

Souřadnice bodů obvodu parcely pouţité na výpočet výměry musí být určeny 

v jediném souřadnicovém systému a jeho jedné realizaci.[12] 

Pokud výměry parcel počítám z kombinací bodů JTSK a JTSK03 – tedy ne všechny 

body určené pro výpočet výměry dané parcely jsou ve stejném souřadnicovém systému, 

výpočet výměr je pouze v JTSK. V našem případě jsou to výměry parcel č.815/42 a 

815/297, které jsou kombinací bodů převzatých z dřívějšího ZPMZ č. 148 určeny 

v souřadnicovém systému JTSK a nově určených bodů v souřadnicovém systému JTSK03. 
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========== 95  Výměry_JTSK ========== 

---- Díl:  1 -------------------- 

58 0249 0010  přesnost YX na [cm] 

58 0249 0011   P            16.53 

58 0249 0014   P            11.26 

58 0148 0067   P             9.79 

58 0249 0013   P            17.99 

58 0249 0010   P            21.88 

Plocha dílu:    375.89 m2 

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

Označení parcely (dílu) : 815/42    plocha:   376 m 2 

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

---- Díl:  1 -------------------- 

58 0249 0012  přesnost YX na [cm] 

58 0249 0010   P            32.62 

58 0249 0011   P            16.53 

58 0249 0015   P            27.65 

58 0249 0003   P             6.88 

58 0249 0004   P             3.51 

58 0249 0005   P             8.20 

58 0249 0006   P            10.20 

58 0249 0001   P            11.72 

58 0249 0002   P             8.28 

58 0249 0003   P             1.93 

58 0249 0015   P             6.88 

58 0148 0046   P             2.75 

58 0148 0045   P             2.70 

58 0148 0044   P             2.72 

58 0148 0043   P             2.75 

58 0249 0012   P             5.36 

Plocha dílu:    355.11 m2 

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

Označení parcely (dílu) : 815/297    plocha:   355 m 2 

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

 

Protoţe všechny souřadnice bodů nově vytvořené parcely č.815/296 byly určeny 

v souřadnicovém systému JTSK03, výpočet výměry dané parcely bude ve stejném 

souřadnicovém systému. 

======= 95  Výměry_03 =========== 

 ---- Díl:  1 -------------------- 

     58 0249 0001  přesnost YX na [cm] 

     58 0249 0002   P             8.28 

     58 0249 0003   P             1.93 

     58 0249 0004   P             3.51 

     58 0249 0005   P             8.21 
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     58 0249 0006   P            10.20 

     58 0249 0001   P            11.72 

     Plocha dílu:    119.57 m2 

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

       Označení parcely (dílu) : 815/296    plocha:   119.6 m 2 

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

 

Všechny nově určené body mají souřadnice v JTSK03. Na převod souřadnic 

nových bodů určených v JTSK03 do S-JTSK (do systému mapy) se vyuţijí identické body. 

5. 2   Grafické zpracování 

Po ukončení výpočetních prací byla na základě výstupního souboru z programu 

GEUS vyhotovena grafická část geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn 

v programu AUTOCAD, coţ je populární software pro 2D a 3D projektování a 

konstruování.  

Jelikoţ předmětem zkoumání při ověřování GP na katastrálním úřadě jsou i 

elektronické podklady ve výměnných formátech potřebné k aktualizaci údajů katastru, byl 

vyhotoven soubor vektorového geodetického podkladu měřeného („VGPmer“), soubor 

vektorového geodetického podkladu transformovaného („VGPt“) ve výměnném formátu 

vgi, které jsou potřebné k aktualizaci souboru geodetických informací a také soubor ve 

formátu XML – elektronická podoba výkazu výměr, potřebný k aktualizaci souboru 

popisných informací katastru nemovitostí. 

Vektorový geodetický podklad měřený („VGPmer“) (obr. 7) obsahuje hranice 

nemovitostí a jejich lomové body určené v národní realizaci souřadnicového systému 

Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK03), obsahuje údaje o zaměřené změně a 

údaje o zaměřeném skutečném stavu ve formě plošných, liniových objektů a údaje o 

zaměřených identických bodech ve formě bodových objektů. [13] 
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Obr. 7.  Vektorový geodetický podklad měřený („VGPmer“). 

 

 

Vektorový geodetický podklad transformovaný („VGPt“) (Obr. 8) obsahuje údaje 

vektorové katastrální mapy, které nejsou dotčeny změnou a údaje o změně z „VGPmer“, t. 

j. obsahuje nový stav vektorové katastrální mapy získaný zkonstruováním nebo 

transformaci údajů „VGPmer“ do platného stavu katastrální mapy. Vektorová katastrální 

mapa se aktualizuje na podkladě „VGPt“. [13] 
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Obr. 8.  Vektorový geodetický podklad transformovaný („VGPt“) 

 

Soubor ve formátu XML byl vytvořený v programu GeoTab, který zabezpečuje 

kompletní zpracování Výkazu výměr, Výpočetního protokolu, Popisových polí výkazu 

výměr a záznamu podrobného měření změn, upravuje zápisníky měření a výpočty, 

generované programem Geoplot a Geus do finální podoby podle Směrnice pro měření a 

provádění změn v SGIKN. Automatizovaně generuje výkaz výměr a výpočetní protokol na 

základě vloţených vstupních údajů. Export formátu XML – povinná elektronická podoba 

výkazu výměr.[14]  

Výsledný geometrický plán a záznam podrobného měření změn, spolu s technickou 

zprávou jsou uvedeny jako přílohy bakalářské práce. 
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6      OVĚŘENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

6. 1   Autorizační ověření geometrického plánu 

Vyhotovený geometrický plán se předkládá nejdříve na autorizační ověření, které 

vykonává autorizovaný geodet a kartograf, případně znalec v oboru geodézie a kartografie 

pokud má na to zvláštní odbornou způsobilost.  

Před autorizačním ověřením geometrického plánu přezkoumá, zda kvalita a 

přesnost měřických, zobrazovacích a výpočetních prací, jakoţ i další náleţitosti 

geometrického plánu vyhovují předpisům. Tímto ověřením přebírá spoluodpovědnost za 

obsahovou úplnost, za správnost údajů dosavadního a nově navrhovaného stavu, za 

náleţitosti a předepsanou přesnost měřických, výpočetních a zobrazovacích prací (za 

zákres nově navrhovaného stavu tuţkou do katastrální mapy), za správnost vyhotovení GP 

v elektronické formě a jeho soulad s výstupy na papírovém médiu, za správnost očíslování 

nových pevných bodů PBPP, nově navrhovaných parcel a záznamu podrobného měření 

změn.  

Autorizační ověření se provede na všech prvopisech geometrického plánu a na 

záznamu podrobného měření změn. [2] 

6. 2   Úřední ověření geometrického plánu 

 Operát geometrického plánu, který se předkládá na úřední ověření, tvoří: 

a) autorizačně ověřený geometrický plán a to nejméně ve čtyřech vyhotoveních 

b) autorizačně ověřený záznam podrobného měření změn 

c) elektronické podklady na aktualizaci souboru geodetických informací a souboru 

popisných informací [3] 

Katastrální pracoviště před úředním ověřením přezkoumá 

a) zda předloţený operát geometrického plánu obsahuje součásti podle zvláštního předpisu, 

tj. zda operát GP obsahuje: 

 nejméně čtyři vyhotovení autorizačně ověřeného geometrického plánu, přičemţ 

kaţdý z nich má: popisné pole, grafické znázornění dosavadního stavu nemovitostí 

a návrh změn, výkaz výměr parcel a dílů 
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 autorizačně ověřený záznam podrobného měření změn, přičemţ tento má části: 

popisné pole, grafické znázornění dosavadního stavu nemovitostí a návrh změn, 

technickou zprávu 

 elektronické podklady pro aktualizaci údajů katastru, tj.: soubor ve formátu XML, 

soubor vektorového geodetického podkladu měřeného („VGPmer“) a soubor 

vektorového geodetického podkladu transformovaného („VGPt“) 

b) soulad výchozích údajů s platnými údaji katastru 

c) soulad označení nových parcel s přidělenými parcelními čísly 

d) soulad označení záznamů podrobného měření změn s přidělenými čísly 

e) soulad čísel nově určených podrobných geodetických bodů s přidělenými čísly 

f) zda měření bylo připojeno na aktivní geodetické základy  

 Katastrální pracoviště geometrický plán úředně ověří do sedmi pracovních dnů ode 

dne předloţení, geometrický plán s počtem parcel nového stavu nebo dílů parcel větším 

neţ 25, ověří do dvaceti pracovních dnů ode dne předloţení. 

 Pokud výsledný operát není způsobilý k úřednímu ověření, katastrální pracoviště ho 

bez úředního ověření vrátí navrhovateli spolu s protokolem o zjištěných nedostatcích. [5] 

6. 3   Dokumentace geometrického plánu 

 Jeden exemplář úředně ověřeného geometrického plánu spolu se záznamem 

podrobného měření změn je uloţen do oddělení dokumentace příslušného katastrálního 

pracoviště. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lenka Janečková: Geometrický plán pro zaměření stavby v k. ú. Veľká Hradná 

 

2012  32 

7      ZÁVĚR  

Výsledkem mé práce bylo vyhotovení geometrického plánu v katastrálním území 

Veľká Hradná, jehoţ účelem bylo zaměření novostavby pro potřeby vydání kolaudačního 

rozhodnutí a rozdělení pozemku p. č. 815/42. Geometrický plán byl vyhotoven v platném 

souřadnicovém systému JTSK03. 

 Na katastrálním pracovišti v Trenčíne mi byly přiděleny všechny nezbytné 

podklady potřebné k vyhotovení geometrického plánu. K zaměření změny v terénu byly 

pouţity měřické přístroje GPS stanice Magellan ProMark 500, totální stanice Leica TCR 

305 a laserový měřič vzdáleností Leica. Pomocné měřické body byly zaměřeny RTK 

metodou měření GPS a měření podrobných bodů bylo provedeno polární metodou. 

K následnému zpracování naměřených dat byl pouţit výpočetní program GEUS a grafická 

část byla zpracována v programu AUTOCAD.  

 Po kontrole autorizovaným geodetem byl geometrický plán, spolu se záznamem 

podrobného měření změn a potřebnými elektronickými podklady předloţen na úřední 

ověření příslušnému katastrálnímu pracovišti. Protoţe splňoval všechny potřebné 

náleţitosti stanovené Novelou vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z.z. a vyhláškou č. 

461/2009 Z.z. byl i následně ověřen.  

Jeden exemplář ověřeného geometrického plánu spolu se záznamem podrobného 

měření změn byl zaloţen do oddělení dokumentace katastrálního pracoviště v Trenčíne, 

další tři byly odevzdány objednavateli geometrického plánu. 
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