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                        ANOTACE 

 Cílem mé bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení 

budovy v katastrálním území Marianka. Před měřením byla provedena rekognoskace 

terénu a pak následovalo samotné měření. Mezi použité metody měření patří  RTK metoda, 

která byla měřena přístrojem TOPCON GPS GRS-1 na podkladě systémů GNSS 

a NAVSTAR a dále byla použita polární metoda měřena přístrojem TOPCON GTP 2006. 

Naměřené hodnoty GPS byly zpracovány programem TopconLink a na zpracování údajů z 

GTP 2006 byl použitý program Geomanw a na tvorbu VGI souboru byl použitý Kokeš.  

Výsledkem měření je geometrický plán s výkazem výměr a záznam podrobného měření 

změn. 
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geometrický plán, záznam podrobného měření změn, GPS, metody měření 

 

                        SUMMARY 

            The aim of my work is original geometric plan focus on the unfinished building in 

the cadastral area Marianka. Before the measurement, we carried out reconnaissance of the 

terrain. Then followed by the actual measurement. The methods which are used include 

RTK measurement method, which was measured by the instrument Topcon GRS-1 GPS on 

the basis of GNSS and NAVSTAR systems and polar method was used instrument Topcon 

GTP measured by the 2006th The measured values were processed GPS program TopLink 

and processing data from 2006 was used GTP Geomanw program. On the creation of VGI 

file was used Kokes. The measurement result is a geometric plan with a statement of 

assessment and recording detailed measurements of changes. 

Keywords: 

geometric plan, a detailed record of changes in measurement, GPS, measurement methods
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                 1. Úvod 
 

 Geometrický plán je neoddělitelnou součástí všech zápisů do katastru nemovitostí, 

když je potřeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Je také podkladem pro sepsání 

smluv a je základním dokumentem pro pozemkové evidence území našeho státu. 

 

 Úlohou mé práce bylo zhotovení geometrického plánu na zaměření rozestavěné 

stavby v lokalitě Marianka. Měřické práce byly provedeny na podzim roku 2011 

dvojfrekvenčním GPS přijímačem TOPCON GPS GRS-1 s typem antény PG-A1 a 

přístrojem TOPCON GTP 2006. Typ použité metody byla RTK  metoda a polární metoda.   

 

 Výsledný geometrický plán byl vyhotoven v souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální 03 v souladu se zákonem č. 162/1995 Z. z. , o katastru 

nemovitostí a o zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem (katastrální zákon) ve 

znění zákona č. 222/1996 Z.z. a zákonu č. 255/2001 Z.z. (novela katastrálního zákona), 

vyhláškou 461/2009 Úřadu geodézie, kartografie a katastru SR. Grafické znázornění 

geometrického plánu bylo vyhotoveno v programu Kokeš a naměřené hodnoty byly 

zpracovány v programu TopconLink a Geomanw. 
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                                   2. Historie geometrického plánu 
 

 Císař Josef II. vydal dne 20. dubna 1785 patent, který se stal podkladem pro první 

katastrální mapování v našich zemích, je to takzvaný Josefský katastr. 

Josefský katastr rozdělil katastrální historii tehdejšího Rakousko - Uherska na období:  

          - 1. období bez měření znamenající sdělování katastrálních údajů pouze ústně 

s odhadovanými katastrálními výnosy  

  - 2. období s měřením, které katastrální problematiku buduje na přesně vymezených 

základech. 

 Tenhle stabilní katastr je právem považován pro svou vysokou úroveň a 

propracovanost za dílo, jimž se můžeme pyšnit dokonce i v celosvětovém měřítku. Nutno 

podotknout, že podstatná část mapového fondu stabilního katastru je v účelové modifikaci 

užívána dodnes. 

 V podstatě vzniklo téměř dokonalé dílo, kterého příprava byla vypracována 

s ohromující precizností, co se týče stránky legislativní i koncepční. Pouze na jednu 

skutečnost se poněkud zapomnělo – na potřebu pravidelné aktualizace katastrálního 

operátu. Stabilní katastr postavený na zkušenostech poklidného, téměř neměnného stavu 

v organizaci a užívání půdního fondu.  

  K nápravě výše uvedených skutečností byly podniknuty legislativní kroky a to 

vydání zákona z 23. Května 1883 číslo 83/1883 říšského zákoníku o Evidenci katastru 

daně pozemkové, který stanovil, že katastrální operát se musí udržovat v souladu se 

skutečným stavem. Všichni držitelé pozemků obdrželi opisy svých pozemnostních archů, 

aby věděli, jak je jejich majetek zapsán v katastru, a aby mohli stav zápisů konfrontovat se 

zápisy ve veřejných knihách (např. Pozemkové knize). Současně s tím zákon uložil 

povinnost vyznačovat pozemkové a stavební parcely ve veřejných knihách shodně 

s operátem stabilního katastru. Jakoukoli provedenou změnu si v rámci ohlašovací 

povinnosti musely vzájemně sdělovat pozemková kniha a stabilní katastr. Ohlašovací 

povinnost měly i soudy a ostatní úřady státní správy. 

 Bylo nutno taktéž upravit některé zaužívané zeměměřické a katastrální zvyklosti tak, 

aby byly srozumitelné co nejširšímu okruhu uživatelů. Z této doby pochází princip 

geometrického plánu, který vznikl z potřeby jednoznačného geometrického, polohového 

a rozměrového určení změny údaje ve stabilním katastru. 

 Pozdější právní a technické předpisy upravující evidování nemovitostí, tj. zákony 

číslo 177/1927 Sb. o pozemkovém katastru, 22/1964 Sb. o evidenci nemovitostí 

a v současnosti platný zákon 344/1992 Sb. modifikovaly geometrický plán dle dobových 

okolností. Vedle sebe vznikaly a zanikaly i speciální předpisy definující přesnosti, 

obsahové a formální parametry geometrického plánu v souladu s moderními technickými 

možnostmi a technologickými procesy. 
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 V průběhu více než jednoho století existence geometrického plánu se vyvíjela 

a měnila terminologie i vizualizace vlastního plánu. Postupně byl geometrický plán 

označován jako situační plán, geometrovský plán, geometrický polohový plán, 

geometrický situační plán, geometrický (polohopisný) plán, geometrický (výškopisný) 

plán, což byl polohopisný plán doplněný výškovými kótami podrobných bodů, 

geometrický (oddělovací) plán, případně i méně používanými názvy. 

 Používání nejjednoduššího a přitom jednoznačného názvu geometrický plán se 

ustálilo se vznikem evidence nemovitostí v roce 1964.  

 Značně se měnila i grafická podoba plánu. Historický geometrický plán v porovnání 

s moderním působí jako elegantní grafické dílo. Všechny kopie geometrického plánu byly 

původně zhotovovány ručně jako originály v téměř dokonalém kaligrafickém provedení. 

Nosným médiem byl transparentní materiál v podobě různých oleát, voskovaných tkaničin 

pauzovací papír. Kreslícím materiálem byly ručně třené tuše. Původní stav a konstrukční 

čáry se v grafické části geometrického plánu znázorňovaly tence černě (cca 0,05 mm) nový 

stav červeně, konstrukční a oměrné míry modře a měřické přímky tečkovaně černě. 

Separované parcely byly zvýrazňovány podbarvením nebo alespoň barevným olemováním. 

Zcela ojediněle se kopie vyhotovovali reprodukčně. 

 Postupem času a využíváním nových technologií docházelo k ekonomizaci procesu 

tvorby geometrického plánu. Barevná škála se omezila na červeno-černou tonalitu, 

předloha na pauzovacím papíře byla rozmnožována reprodukčně na bílý papír. Pouze 

u větších rozměrů geometrických plánů či mimořádně vysokého počtu stejnopisů byly 

používány vícebarevné reprodukční metody jako fotelový (želatino-tiskový) soutisk či 

ofset. Podstatná většina geometrických plánů byla rozmnožována jednobarevně 

jednoduchými procesy s nutností dodatečné adjustace nového, červeného stavu. 

[1], [2], [3], [4] 
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        3. Vymezení základních pojmů 
 

 Katastrální mapa – je to mapa velkého měřítka, která zobrazuje všechny 

nemovitosti katastrálního území s vyznačením druhu pozemku a čísla nemovitosti. 

 Katastr – je to ucelený průběžný aktualizovaný systém o nemovitostech 

 Katastrální území – technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený 

a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. Má svoje hranice, v mapě 

má svou značku, hranice jsou vyznačeny i v terénu. Každé katastrální území má svůj název 

a šestimístný kód.  

 Katastrální operát – ucelené technické dílo obsahující všechny údaje katastru 

nemovitostí. Skládá se z 5 částí:  

                      1. SGI 

                      2. SPI 

                      3. souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru 

                      4. dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI 

                      5. sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí státních orgánů, smlouvy a jiné 

listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru 

 Pozemek – přirozená část zemského povrchu oddělená od ostatních částí hranicí 

 Parcela - obraz pozemku, který je geometricky a polohově určen a zobrazen svislým 

průmětem hranic v katastrální mapě 

 Druh pozemku – závazně stanovená charakteristika účelu užívání pozemku  

 Budova – nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově 

soustředěná a navenek uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí 

 Rozestavěná budova – když splňuje technické a funkční uspořádání prvního 

nadzemného podlaží 

 Byt – místnost nebo soubor místností, které jsou podle stavebního úřadu určeny 

k bydlení 

 Nebytové prostory – místnost nebo soubor místností, které nejsou podle stavebního 

úřadu určeny k bydlení 

 Výměra parcely – vyjadřuje plošný obsah průmětu hranic pozemku do zobrazovací 

roviny 
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                            4. Geometrický plán a jeho části 

 

 Geometrický plán je podklad k některým právním úkonům, musí ho autorizačně 

ověřit autorizovaný geodet a musí být potvrzen zprávou katastru. To, že je úředně potvrzen 

znamená, že nový stav z geometrického plánu vychází z dřívějších údajů katastru. 

 

 Jako podklady pro vyhotovování geometrických plánů slouží soubor geodetických a 

popisných informací katastru nemovitostí. Dále se podklady dělí podle účelu vyhotovování 

geometrického plánu a od rozsahu měřických prací. Nejčastěji je to mapa předchozího 

pozemkového katastru s odpovídajícími údaji pozemkové knihy nebo železniční knihy s 

údaji veřejných listin a listin, které potvrzují práva k nemovitostem. 

Dále jsou to údaje o bodech základního polohového bodového pole, jako jsou geodetické  

údaje o bodech, seznamy souřadnic, bodové pole. Prvořadé pro vyhotovení geometrického 

plánu je použití podkladů s vyšší dosaženou přesností měření. 

 

 Katastrální úřad musí umožnit vyhotoviteli geometrického plánu nahlédnout do 

katastrálního operátu nebo do jiných dokumentů, musí mu umožnit dělání zápisků nebo 

kopií, zobrazovat dosažené změny na jednotlivých parcelách nebo určovat výměry 

změněných parcel.  

 

         Vyhotovitel geometrického plánu si od katastrálního úřadu vyžádá číslo záznamu 

podrobného měření změn, parcelní čísla nově vytvářených parcel a čísla pevných bodů 

podrobného polohového bodového pole. 

  

 

 Geometrický plán se skládá z: 

-popisového pole 

-grafického znázornění hranic parcel a jejich změn 

-výkazu výměr parcel a dílů 
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       4.1 Popisové pole 

„a) vyhotoviteľ,“ 

„b) kraj, okres, obec, katastrálne územie,“ 

„c) číslo plánu, mapový list č .,“ 

„d) geometrický plán na…………,“ 

„e) vyhotovil, dňa, meno,“ 

„f) nové hranice boli v prírode označené …………,“ 

„g) záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.,“ 

„h) s textom “Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú uložené vo 

všeobecnej dokumentácii”, 

„i) autorizačne overil, meno, dňa, pečiatka a podpis (s textom “Náležitosťami a 

presnosťou 

zodpovedá predpisom”),“ 

„j) úradne overil, meno, dňa, číslo, pečiatka a podpis (s textom “Úradne overené podľa § 

9 

zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii“).“ 

 

          Popisní pole se musí vyplnit podle určitých zásad: 

- vyplňuje se podle vzoru 

- v kolonce vyhotovitele se zadá jméno, příjmení a adresa fyzické nebo právnické osoby 

nebo název podle živnostenského listu se sídlem, která geometrický plán vyhotovila  

- číslo geometrického plánu se skládá z průběžného – pořadového čísla, lomící čáry 

a z roku přidělení průběžného čísla plánu subjektem způsobilým vykonávat geodetické 

a kartografické činnosti 

-v kolonce pro upřesnění názvu geometrického plánu se kromě jeho účelu v něm uvádějí 

i parcelní čísla parcel, pro které se geometrický plán vyhotovuje, v případě použití 

velikého množství parcel se můžou uvést jen podlomení od ... do 

-v kolonce autorizačního ověření se uvádí jméno, příjmení osoby, která geometrický plán 

autorizačně ověřila. Tahle osoba musí mít na to osobitní odborní způsobilost. 

- v kolonce úředně ověřil, se uvádí jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, 

který má odbornou způsobilost a jménem katastrálního úřadu geometrický plán úředně 

ověří 

-v záhlaví popisního pole geometrického plánu je všeobecní upozornění: „Geometrický 

plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu 

výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z KN“ [2] 

- viz příloha č. 1 

 

 

 

  

http://katasternehnutelnosti.sk/106-zakon-2151995-o-geodezii-a-kartografii/
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          4.2 Grafické znázornění hranic parcel a jejich změn 

 

 Grafické znázornění stavu nemovitosti se dělá jako kopie nebo zvětšenina katastrální 

mapy v měřítku s dostatečnou přehledností a čitelností kresby a popisů. Obsahem 

grafického znázornění je i nejbližší okolí daného území, nejlépe celé sousední parcely 

registru C katastru nemovitostí. V osobitých případech se geometrický plán řeší ve dvou 

grafických zobrazeních. 

  V souladu s technickou normou se používají hlavně tyto druhy čar a mapových 

značek: 

-tenká, plná, černá čára na zobrazení nynějšího stavu parcel 

-tenká, plná, červená čára na zobrazení nového stavu parcel 

-tenká, plná, černá čára s délkou čárek 5 mm a velikostí mezer 2mm na vyhotovení rámů 

mapových listů 

-tenká, černá, přerušovaná čára s velikostí čar 1 mm a velikostí mezer 1 mm na zobrazení 

práv k nemovitostem, které jsou v jiných grafických podkladech než je katastrální mapa 

-tenká, černá, čerchovaných čára s délkou čáry 1 mm a velikostí mezery 0,8 mm na 

vyjádření nezřetelný hranic terénu, nebo používaných i na vyjádření hranic, které jsou 

vedeny přes technické objekty 

-tenká, červená, čerchovaných čára s délkou 3 mm velikostí mezery 1,3 mm na vyznačení 

průběhu hranice věcných břemen nebo jiných omezení vlastnických práv 

-černý nebo červený kroužek s tečkou (podle toho o jaký stav jde) o průměru 1 mm na 

zobrazení mezníků lomových bodů hranic nemovitostí 

-parcelní čísla se uvádějí černou nebo červenou barvou (podle typu stavu) s výškou číslic 2 

mm, parcelní čísla z podkladů jiných než s katastrální mapy se uvádějí v závorce černou 

barvou 

-v grafickém znázornění se ruší kresba, která je neplatná dvěma krátkými červenými 

čarami, rušící čáry jsou vedeny kolmo na rušenou čáru 

-v grafickém znázornění se kontrolní oměrné míry nových hranic uvádějí mezi znaky "-" 

-grafické znázornění se většinou orientuje na sever, pokud je orientované jinak, označí 

vyhotovitel orientaci grafického znázornění na sever pomocí směrové růžice 

-jsou li dány nemovitosti rozsáhlé a procházejí přes několik katastrální území, geometrický 

plán se vyhotoví pro každé katastrální území samostatně 

-názvy katastrálních území se v grafickém podkladu znázorňují shodně s průběhem 

katastrální hranice 

-pokud neumožňuje měřítko grafického znázornění potřebnou úroveň zobrazení 

podrobností, můžeme je zobrazit mimo kresby jako detail totožné části a jejich vazba se 

označí stejnou dvojicí písmen velké abecedy 

-na volná místa v geometrickém plánu je možné uvést různé poznámky a upozornění 

týkající se geometrického plánu 

-viz příloha č. 2 
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            4.3 Výkaz výměr parcel a dílů 

 

 Výkaz výměr je zpráva, do které se udávají parcelní čísla, výměry parcel a dílů, 

druhy pozemků, způsob využití nemovitosti, popisné čísla, čísla listů vlastnictví, jména a 

adresy vlastníků, nájemců. Obsahem výkazu výměr je "Dosavadní stav", "Změny" a "Nový 

stav". Při vytváření výkazu výměr je důležité vycházet z "Dosavadního stavu" vybraných 

nemovitostí. Dosavadní stav obsahuje číslo pozemnoknižní vložky a parcely nebo číslo 

listu vlastnictví, číslo parcely rejstříku E, rejstříku C, výměru a druh pozemku. Pokud se 

nacházejí v dosavadním stavu výkazu výměr mezi parcelami rejstříku C i dílčí parcely, tak 

příslušející parcelní číslo se uvede jen jednou a do jednotlivých sloupců pod sebe uvedou 

jen výměry a druhy pozemků jednotlivých dílů, avšak jednotlivé díly se neoznačují 

samostatně a ani jejich výměra se nesčítá dohromady.  

V části "Změny" se udává označení dílů parcel arabskými čísly, výměra dílů, jejich 

přidělení k parcelám nově vzniklého stavu a odnětí od parcel dosavadního stavu. Část 

"Změny" je sestavena způsobem, který zabezpečuje přehlednost původu dílů i jasnou 

příslušnost dílů k současným parcelám. Při vytváření výkazu výměr v geometrickém plánu, 

který slouží k určení práv k většímu územnímu celku a pro jednu oprávněnou osobu se 

vytvořené díly zapíšou do části "Změny". 

Obsahem "Nového stavu" výkazu výměr jsou čísla nově vzniklých a dosavadních parcel, 

jejich nové výměry, druhy pozemků, uvedený způsob užívání nemovitosti, jméno a adresa 

navrhovaného nového vlastníka. 

 "Nový stav" se vytváří podle následujících zásad: 

-jméno a adresa - tyto údaje nejsou povinné na sepsání listiny, jsou to jen informativní 

údaje 

-ve sloupci "vlastník a adresa" se k zbytkovým parcelám uvádí text "Dosavadní" a údaje k 

těmto parcelám se v "Stavu právním" uvedou v závorkách 

-v případě vícenásobného totožného údaje ve sloupci "vlastník" se může při těchto 

opakovaných výskytech použít "detto" 

- "Nový stav" výkazu výměr nesmí obsahovat dílčí parcely 

-případné poznámky k daným údajům výkazu výměr jsou uvedeny v dolní části tiskopisu 

za kontrolními součty výměr 

-viz příloha č. 3 

 

[5], [4] 
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                            5. GPS systém 

 

V dnešní dobře existují 4 GNSS systémy: 

- NAVSTAR - GPS (USA)  

- GALILEO (EVROPA) – tento program není spuštěný [6] 

- GLONASS (RUSKO) 

- COMPASS (ČÍNA)  

GPS – Global Positioning System 

- systém GPS sestává ze tří částí: kosmického, řídícího a uživatelského. 

 

         Faktory ovlivňující přesnost GPS systému 

Stav družic  - družice jsou označovány jako zdravé nebo nezdravé podle zjišťování správné 

polohy na své oběžné dráze a funkčnosti. 

 

Poměr signál-šum - udává informace o počtu prospěšných informací a šumu. Šum signálu 

může způsobit přechod vegetací nebo nízká poloha družic nad horizontem. 

 

Vícecestné šíření (multipath) - přijímače GPS stanic zpracovávají kromě přímých signálů i 

signály odražené od blízkých ploch, což způsobuje chyby při zpracování měření. 

 

Přesnost efemeridy - Každý typ efemerid má jinou přesnost parametrů a jsou přístupné v 

rozdílném čase. Existuje několik druhů efemerid: 

 vysílaná – broadcast 

 ultra-rapid – predikce 

 ultra-rapid – výpočet 

 rapid 

 přesná – precise 

Počet a uspořádání družic - minimální počet družic na výpočet polohy jsou čtyři. 

Přesnost družicových hodin - na družicích se pro uchování správného času používají 

cesiové, rubidiové a vodíkové oscilátory. 

Chyba hodin přijímačů - přesnost hodin přijímačů je horší než přesnost hodin na družicích 

a to vyžaduje korekce. Korekce se zpravidla určují pro jednotlivé doby měření v rámci 

polohového výpočtu, proto je potřebné měření na minimálně čtyři družice. 

Vliv atmosféry - přijímané signály jsou nejvíce zatížené ionosférou a troposférou. 
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 5.1 Kosmický segment GPS - tvoří ho družice, které jsou systematicky 

umístěny na oběžných drahách.  

         Kompletní kosmický segment GPS se skládá z 24 družic, 21 navigačních a třech 

aktivních záložních družic a na Zemi by měly být připraveny další čtyři záložní 

pohotovostní družice, které by mělo být možné uvést do plného provozu na oběžné dráze 

během 48 hodin.  

         Oběžné dráhy mají svou stálou polohu vůči Zemi a oběžná doba družice je asi 12 

hodin. Sklon oběžné dráhy je přibližně 55 stupňů vůči rovníku, co zajišťuje, že na každém 

místě na Zemi jsou vždy dostupné signály minimálně čtyř družic po dobu celých 24 hodin.           

Družice pracují prakticky neustále, až na chvíle krátkých přestávek kdy je třeba udělat 

periodické údržby. Mezi ně patří například údržba cesiových hodin, protože vyžadují asi 

dvakrát za rok dopumpování plynové trubice, která zajišťuje jejich řádný chod. Toto 

doplňování může trvat přibližně 18 hodin. Dále je nutné jednou za rok udělat korekci 

oběžné dráhy z důvodu uchování předpokládaného rozložení družic na oběžné dráze. 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1 Rozmístnění a dráhy družic [obr. 1] 
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         5.2 Řídící segment GPS - odpovídá za chod celého globálního polohového 

systému.                                                                           

 

         Z hlediska užívání je jeho prioritním úkolem aktualizace údajů zahrnutých v 

navigačních zprávách, které jsou vysílány jednotlivými družicemi kosmického segmentu.  

 

          Řídící segment je na Zemi tvořen soustavou pěti pozemních monitorovacích stanic, 

které jsou rozmístěny na velkých vojenských základnách americké armády - Hawai, Diego 

García, Ascension, Colorado Springs a Kwajalein. V Coloradu se nachází i hlavní řídící 

stanice - Master Control Station (MCS).  

 

          Řídící segment dále zahrnuje i tři stanice pro komunikaci s družicemi. Jsou 

rozmístěny na vojenských základnách Diego García, Ascension a Kwajalein. Tyto stanice 

zabezpečují vysílání údajů na družice o jejich oběžných drahách, umožňují zastavování 

hodin, aktualizaci navigační zprávy a umožňují také ovládání družic.  

 

         Pozemní monitorovací stanice nevyžadují žádnou obsluhu, jsou řízeny hlavní řídící 

stanicí dálkově. Jsou to vlastně velice přesné přijímače GPS, které jsou doplněny o vlastní 

atomové hodiny. Tyto GPS přijímače dokážu sledovat veškeré momentálně viditelné 

družice - může jich být současně až 11. 

 

 
Obrázek 2 Mapa polohy stanic řídícího segmentu systému GPS [obr. 2] 
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           5.3 Uživatelský segment GPS - skládá z GPS přijímačů, uživatelů a 

vyhodnocovacích přístrojů a postupů. GPS přijímače vyhodnotí na základě nasbíraných 

signálů z družic předběžné výpočty polohy, rychlosti a času.  

 

         K výpočtu všech čtyř souřadnic je třeba přijímání signálů minimálně ze čtyř družic. 

Tyto přijímače se využívají k navigaci, určení polohy, měřictví, k určení přesného času a 

také pro jiné účely:  

- pro navigaci v trojrozměrném prostoru 

- pro přesné určení polohy 

- pro poskytnutí přesného časového signálu a popřípadě i kmitočtového standardu 

 

 

  

Tabulka 1 schéma odvození frekvence signálů GPS 
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         5.4 Rozdělení GPS přijímačů 

 Můžeme je rozdělit do tří skupin podle: 

 frekvence  

   - jednofrekvenční – L1  

   - dvoufrekvenční – L2 

 kódu 

    - přijímače s C/A kódem 

    - přijímače s C/A + P kódem 

 počtu družic, z kterých je aktuálně přijímán signál 

 jednokanálové - tyto přijímače jsou vybaveny jen jedním měřickým 

přijímačem a pokud chtějí sledovat více družic tak GPS přijímač musí 

postupně přepínat vstupní kanál na jednotlivé družice  

 vícekanálové - mají pět, šest a někdy i více měřických přijímačů aby byla 

zajištěna podmínka současného sledování všech dostupných družic.  

Tyto přijímače umožňují: 

               - rychlejší vyhledávání družice a začátek určování polohy přijímače 

               - mnohem rychlejší určení polohy přijímače obzvlášť za pohybu 

               - průběžné určování polohy i za podmínek husté vegetace 

 hybridní - tento typ přijímačů představuje určitý kompromis mezi 

jednokanálovým a vícekanálovým přijímačem. Tento přijímač je vybaven 

více vstupními kanály, ale jejich počet není vhodný pro sledování všech 

dostupných družic a proto musí být každý kanál přepínán mezi několika 

družicemi jako při jednokanálových přijímačích 

 GPS přijímač tvoří tři základní části: 

 anténa 

 navigační přijímač 

 navigační počítač 

Anténa - velmi podstatná součást GPS přijímače, její výkonnostní parametry výrazně 

ovlivňují celý výkon přijímače. Antény se od sebe liší svojí konstrukcí a z toho 

vyplývajícími parametry jako je citlivost, odolnost signálu, stabilita. 

Navigační přijímač - jeho úkolem je zpracovávat signály, které byly přijaty anténou, a 

vybírá z nich signály vysílané jednotlivými družicemi. Jejich dalším vyhodnocováním 



Gabriela Durkošová: Geometrický plán na zaměření rozestavěné stavby 
 
 

20 
2012 

získává zdánlivé vzdálenosti k jednotlivým družicím a data, která jsou potřebná k 

vytvoření jejich navigačních zpráv. 

Navigační přijímač tvoří: 

 vstupní jednotka 

 časová základna řídící navigační přijímač 

 jeden nebo více měřících přijímačů 

 

 Navigační počítač - jeho úkolem je zpracování dat získaných měřicími přijímači a 

následné vyhodnocení aktuální polohy přijímače, aktuálního GPS času, případně rychlosti 

pohybu přijímače a provádí další požadované zpracování. Mezi ně patří například 

transformace polohy do požadovaného souřadnicového systému a zavádění diferenčních 

korekcí. 

[7], [8], [9] 
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                            6.  Souřadnicový systém 

 Z GPS přijímačů získáváme polohové údaje ve Světovém geodetickém systému  

1984 - WGS 84. 

WGS 84 je ve světě uznávaná geodetická norma, která byla vydána ministerstvem obrany 

USA v roce 1984. Tato norma stanovuje souřadnicový systém a referenční geoid a elipsoid 

pro geodézii a navigaci. 

 

          WGS 84 je: 

- pravotočivá kartézská soustava souřadnic 

- střed má v těžišti Země 

- kladná osa x směřuje k průsečíku nultého poledníku a rovníku 

- kladná osa z směřuje k severnímu pólu 

 

 
 
Obrázek 3 Schéma geocentrického souřadnicového systému WGS 84 [obr. 3] 

[7], [8], [9] 
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        6.1 SKPOS – Slovenská prostorová observační služba 

- je to lokalizační služba, která je v provozu nepřetržitě a využívá globální navigační 

družicové systémy 

- tato síť spolupracujících stanic zpracovává a poskytuje geocentrické souřadnice 

v reálném čase, které slouží na přesnou lokalizaci objektů a jevů 

-SKPOS se skládá z 31permanentních stanic 

- údaje, které jsou poskytovány z těchto stanic, jsou v systému ETRS89 

 

Službu SKPOS tvoří čtyři základní složky: 

 „Legislativa – jejím obsahem je Zákon č. 423/2003 Z.z.,z 22. září 2003, kterým se 

mění a doplňuje zákon Národní rady Slovenské republiky č. 215/1995 Z.z. 

o geodézii a kartografii a o změně doplnění zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenském podnikání ve znění dřívějších předpisů v paragrafu §2 a doplňuje 

odsek 16“ 

 „Síť referenčních stanic, které jsou určeny na příjem GNSS signálů umístěných na 

geodetických bodech“ 

 „Národní servisní centrum NSC. Toto centrum plní funkce řídícího, datového, 

zpracovatelského a analytického centra. Výsledkem jsou služby SKPOS-dm, 

SKPOS-cm a SKPOS-mm, které slouží na přesné určení prostorové polohy 

v závazných geodetických referenčních systémech v reálním čase.“ 

 „Virtuální privátní síť rezortu ÚGKK SR (VPS-WAN). VPN-WAN slouží na přenos 

dat z referenčních stanic do NSC a na komunikaci s použivateli přes prostředí 

internetu pomocí služeb GPRS.“ 

SKPOS má pro reální čas (RTK) dva typy služeb: 

 SKPOS_cm 

 SKPOS_dm 

 

Na dodatečná zpracování údajů SKPOS poskytuje: 

 SKPOS — mm VS – údaje z virtuální referenční stanice 

 SKPOS — mm RS – údaje z vybrané referenční stanice 
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Obrázek 4 Poloha permanentních stanic sítě SKPOS [obr. 4] 

[10] 
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                 7. Vlastní měření 

      7.1 Rekognoskace terénu 

- je to obhlídka terénu, která se vykonává před měřením 

 

         Při rekognoskaci terénu jsme zjistili, že tato oblast je rovinatá až na výjimku Malých 

Karpat. Obec Marianka leží v nadmořské výšce 220 m. n. m. 

 Lokalita, v které byl geometrický plán vyhotoven je nově vytvořena lokalita 

s individuální bytovou výstavbou a má název Nová Marianka – Spodky 2. Tato lokalita se 

nachází v regionu západního Slovenska, Bratislavském kraji, Malackém okresu, 

katastrálním území Marianka, rozloha tohoto katastrálního území je 322 ha. Toto území je 

navrhnuto pro výstavbu rodinných domů. Oblast je umístěna v extravilánu obce Marianka 

a je zároveň v lokalitě CHKO Malé Karpaty. [11] 

Příloha č. 4 

 

 

       7.2 Vyhledání podkladů pro vyhotovení geometrického 

plánu na příslušném katastrálním pracovišti 

-před samotným měřením geometrického plánu bylo potřebné vyhledat na příslušném 

katastrálním pracovišti podklady potřebné pro měření: 

 geometrické plány z dané lokality  

 výřez dané lokality z vektorové katastrální mapy – výřez z vektorové katastrální 

mapy byl použit jako měřičský náčrt. Do náčrtu byla zakreslená přibližná poloha 

dotčeného pozemku, nově vytvořené body našeho měření 

 souřadnice lomových bodů 

 listy vlastnictví – pro zjištění práv vlastníků k nemovitosti 

 

- katastrální pracoviště přiděluje: 

 číslo záznamu podrobného měření změn 

 parcelní čísla nově vytvářených parcel 

 čísla pevných bodů podrobného polohového bodového pole 

 podlomení 

Přidělení těchto údajů potvrzuje oprávněný zaměstnanec příslušného katastrálního 

pracoviště. 
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       7.3 Metoda určování polohy podrobných bodů – Polární 

metoda a metoda RTK 

         Podrobné měření pro účely katastru nemovitostí se vykonává ve třetí třídě přesnosti 

se základní střední chybou souřadnou  mxy, která nesmí přesáhnout kritérium uxy= 0,14 m. 

         Výběr metody zaměření bodů pro účely použití v katastru nemovitostí musí vyplývat 

z přístrojového vybavení, ze struktury bodového pole, reliéfu terénu a jeho přehlednosti. 

Použity přístroje musí splňovat podmínku dosažení přesnosti podrobného měření. Přístroje 

musí zodpovídat metodě měření.  

            Po zhodnocení terénu, struktury bodového pole a přehlednosti jsme zvolili 

následující metody určení polohy podrobných bodů:   

 polární metoda 

 RTK metoda 

                                                                   

 

 Polární metoda – je to základní metoda podrobného polohopisného měření. 

Podrobné body se určují pomocí polárních prvků – vodorovným úhlem a vodorovnou 

délkou. 

V dnešní době se polární metoda měří elektronickými teodolity, kvůli vysoké přesnosti 

v měření délek a uhlů. 

                        orientace  

 

 

 

 

               měřený bod 

 

 

 

 

 úhel  

  ω 

 

 vodorovná 

                                                                               vzdálenost 

Obrázek 5 Podrobné měřeni polární metodou I. [obr. 6] 
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Obrázek 6 Podrobné měření polární metodou II. [obr. 7]  

 

        RTK metoda – Real Time Kinematic  

Kinematické metody měření se vyznačují hlavně rychlostí určení prostorové polohy. 

Je to GPS metoda měření, se kterou se určuje poloha v reálním čase. 

         Měření spočívá nejprve v naměření inicializace a potom podrobného měření. 

Poskytuje dost vysokou přesnost pro všechny rutinní geodetické práce. Tato metoda 

používá rádiové spojení nebo spojení s mobilním telefonem s GSM.  

         Výsledky prací s použitou RTK metodou jsou získávány přímo v terénu. Prostorová 

poloha se získává při použití běžného radiometru ve vzdálenosti přibližně 10 km.  Ke 

správnému výsledku měření je potřebné mít signál minimálně ze čtyř družic a tento signál 

nesmí být přerušen a dané souřadnice jsou v souřadnicovém systému WGS 84. 

 

 
Obrázek 7 Schéma RTK metody II.  [obr.8]                                Obrázek 8 Schéma RTK metody I. [obr. 9] 

[12], [13], [17] 
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       7.4 Měření 

         Po rekognoskaci terénu následovalo měření. Na měření byli použiti přístroje 

TOPCON GPS GRS-1 a TOPCON GTP 2006. Geometrickým základem při tvoření 

polohopisu nám sloužili vztažní body. Mezi ně patří: body ZPBP, pevné body PPBP, 

dočasně stabilizované body PPBP, trvale a dočasně stabilizované pomocní měřičské body 

PPBP.  

         Použité metody měření byly RTK metoda a polární metoda. RTK metodou byly 

určeny body 21 1890 5001 a 21 1890 5002, jejichž souřadnice byly určeny v systému 

JTSK 03. Tyto souřadnice jsme získali přímo v terénu. K měření jsme potřebovali přijímat 

nepřerušený signál minimálně ze čtyř družic pro správnost měření. Bod 21 1890 5001 jsme 

volili tak, aby z něj byly viditelné alespoň tři rohy stavby. Touto metodou jsme zaměřili:  

body pro ověření: 

- 21 1829 0001 

- 21 1829 0009 

- 21 1829 0008 

- 21 1829 0011 

a nové body: 

- 21 1890 5003 

- 21 1890 0001 

- 21 1890 0002 

- 21 1890 0003 

- 21 1890 0004 

- 21 1890 0005 

Pak následovalo měření polární metodou. Polární metodou jsme si zaměřili i naše druhé 

stanovisko, tedy bod 21 1890 5003. Tento bod jsme zvolili přibližně 50 – 60 metrů od 

prvního stanoviska zase tak, abychom z něj viděli ostatní rohy stavby. Z toho stanoviska 

jsme zaměřili:  

- 21 1890 0001 – pro kontrolu 

- 21 1890 0006 

- 21 1829 0010 – pro ověření 

Celkem jsme naměřili 6 nově určených podrobných bodů. 

Dále bylo provedeno ověření přesnosti našeho měření, které odpovídalo předpisům. 

Toto ověřování přesnosti jsme provedli výpočtem a porovnáním délky vypočtené ze 

souřadnic a z měření mezi dvojicemi bodů: 21 1890 0001 - 21 1890 0002 a 21 1890 0004 - 

21 1890 0005.  

Vypočítali jsme souřadnice nově vytvořených bodů v JTSK 03,  s kódem kvality 1 : 

  21 1890 0001   577014.32   1268912.16   

  21 1890 0002   577009.85   1268920.90 

  21 1890 0003   577005.39   1268918.61 

  21 1890 0004   577005.15   1268919.08 

  21 1890 0005   577002.66   1268917.78 
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  21 1890 0006   577007.36   1268908.61 

Následně jsme vypočetli výměry parcel z naměřených údajů a také je porovnávali s 

výměrami vypočtenými ze souřadnic kvůli ověření přesnosti. 

- parcela č. 927/37:   

 výměra vypočtena z naměřených údajů – 322m
2  

 

 výměra vypočtena ze souřadnic – 322m 

- parcela č. 927/219:  

 výměra vypočtena z naměřených údajů – 78m
2
 

 výměra vypočtena ze souřadnic – 78m
2
 

Odchylka u obou výměr je nulová a krajní odchylka u parcely 927/37 je 41m
2
 a u parcely 

927/219 je 19 m
2
,
 
takže i toto kritérium bylo splněno. 
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                            8. ZÁVĚR 

          Cílem mé práce bylo zaměření geometrického plánu na zaměření rozestavěné stavby 

v katastrálním území Marianka.  

V procesu měření byla použita RTK metoda a polární metoda. Pro měření byly použity 

tyto druhy přístrojů: TOPCON GSR-1 a TOPCON GTP 2006. Pro zpracování naměřených 

údajů byly použity programy Kokeš, TopconLink a Geomanw. Stabilizace bodů byla 

provedená jen dočasně – barevnou hřebovou značkou. 

         Výsledkem mé práce je vyhotovený geometrický plán, jehož obsahem je popisové 

pole, grafické znázornění a výkaz výměr a dílů. Dalším výsledkem je záznam podrobného 

měření změn. Tyto části jsou vyhotoveny v papírové podobě. V digitální podobě se 

Odevzdává VGI 03. Dále se v digitální formě odevzdává VGI transformované, které slouží 

správě katastru k zapracování změny s geometrickým plánem do vektorové katastrální 

mapy. V tomto konkrétním případu jde o vektorovou katastrální mapu nečíselnou. 

Nakonec se ještě v digitální podobě odevzdává výkaz výměr a to ve formátu *. xml. 

 

Příloha č: 5 

Příloha č: 6 

Příloha č: 7 
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[16] http://gis.vsb.cz/vojtek/content/gnps_p/files/source/RAP02.pdf 
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10. Přílohy: Příloha č. 1 - Popisové pole geometrického plánu 
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Příloha č. 2 – Grafické znázornění hranic parcel a jejich změn 
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Příloha č. 3 – Výkaz výměr parcel a jejich dílů 
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Příloha č. 4 – Zájmová oblast Marianka 

 

 


