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Anotace 

Téma předložené diplomové práce je geometrický plán pro určení vlastnických 

práv k nemovitostem. První, teoretická část práce, obsahuje stručný přehled historického 

vývoje GP, popisuje jednotlivé části geometrického plánu a záznamu podrobného měření 

změn, vysvětluje autorizační, úřední ověření a dokumentaci geometrického plánu. 

Praktická část se věnuje vyhotovení konkrétního geometrického plánu v katastrálním 

území Ruská Nová Ves. Tato část obsahuje stručný popis řešeného problému, 

použitých měřičských přístrojů, zpracování naměřených údajů a vyhotovení geometrického 

plánu a záznamu podrobného měření změn. 

Klíčová slova: geometrický plán, záznam podrobného měření změn, popisové pole, 

grafické znázornění, výkaz výměr, SKPOS, RTK   

 

 

Anotation 

 The topic of this diploma thesis is “Survey Sketch of Record of Rights of 

Ownership to Real Estates”. The first, theoretical part of the thesis, contains a brief 

overview of the historical development of survey sketches, describes single parts of a 

survey sketch and a record of detailed measurements of changes, explains authorization, 

official approval and documentation of survey sketches. The practical part deals with a 

specific problem and production of a survey sketch in the cadastral territory of Ruská Nová 

Ves. This section provides a concise description of the problem, used technologies, 

processing of the measured data and the finished copy of the survey sketch and record of 

detailed measurements of changes. 

 

 Key words: survey sketch, record of detailed measurements of changes, descriptive 

field, graphic representation, area report, SKPOS, RTK 

 

 

 

 

  



 

   OBSAH 

1 Úvod .................................................................................................................. 1 

2 Historie geometrického plánu ......................................................................... 2 

3 Geometrický plán ............................................................................................. 3 

3.1 Definice geometrického plánu ................................................................... 3 

3.2 Použití geometrických planu ..................................................................... 3 

3.3 Časti geometrického plánu ......................................................................... 4 

3.3.1 Popisové pole ......................................................................................... 4 

3.3.2 Grafické znázornění ............................................................................... 5 

3.3.3 Výkaz výměr .......................................................................................... 7 

3.4 Podklady pro vyhotovování geometrických plánů .................................... 9 

3.5 Součinnost správy katastru s vyhotoviteli geometrických plánů ............. 10 

3.6 Autorizační ověření geometrického plánu ............................................... 11 

3.7 Úřední ověření geometrického plánu ....................................................... 11 

3.8 Dokumentace geometrického plánu ......................................................... 12 

4 Měření změn ................................................................................................... 14 

4.1 Předmět měření změn .............................................................................. 14 

4.2 Podklady pro měření změn ...................................................................... 14 

4.3 Katastrální mapa a mapa určeného operátu ............................................. 15 

4.4 Měřičské sítě ............................................................................................ 16 

4.5 Výsledky měření změn a jejich zpracování ............................................. 16 

4.6 Podrobné měření změn ............................................................................ 17 

5 Přesnost měřičských prací ............................................................................ 18 

5.1 Záznam podrobného měření změn ........................................................... 19 

5.1.1 Popisové pole ....................................................................................... 19 



 

5.1.2 Grafické znázornění ............................................................................. 20 

5.1.3 Technická zpráva ................................................................................. 21 

6 Metody měření změn ..................................................................................... 22 

6.1 Metoda GNSS .......................................................................................... 22 

6.2 Slovenská priestorová observačná služba ................................................ 22 

6.3 Měření metodami  GNSS s využitím služby SKPOS .............................. 24 

6.3.1 Měření v reálném čase ......................................................................... 24 

6.3.2 Měření s ukládáním údajů pro postprocessing .................................... 25 

6.4 Platná národní realizace systému S-JTSK ............................................... 25 

7 Vyhotovení GP na určení vlastnických práv ............................................... 27 

7.1. Popis řešeného problému ......................................................................... 27 

7.2. Podklady k vyhotovení GP poskytnuté správou katastru ........................ 28 

7.3. Rekognoskace terénu ............................................................................... 30 

7.4. Měřičské práce ......................................................................................... 30 

7.4.1 Popis použitých přístrojů ..................................................................... 33 

7.5. Přesnost provedených měřických prací ................................................... 35 

7.6. Zpracování naměřených údajů ................................................................. 37 

7.7. Výpočtové a zobrazovací práce za účelem vyhotovení GP a záznamu 

podrobného měření změn ................................................................................................. 38 

7.8. Dokumentace vyhotoveného geometrického plánu ................................. 46 

8 Závěr ............................................................................................................... 47 

Seznam použité literatury ..................................................................................... 48 

Seznam obrázku ..................................................................................................... 50 

Seznam tabulek ...................................................................................................... 51 

Seznam příloh ......................................................................................................... 52 



 

Seznam použitých zkratek 

C KN - parcela registru C katastru nemovitostí 

E KN - parcela registru E katastru nemovitostí 

ETRS89 - Evropský terestrický referenční systém  

GNSS - Globální navigační satelitní systém 

GP - Geometrický plán 

JTSK03 - Platná národní realizace S-JTSK 

KM - Katastrální mapa 

KN - Katastr nemovitostí (kataster nehnuteľností) 

LV - List vlastnictví 

PBPP - Pevné body podrobného polohového bodového pole 

ROEP - Registr obnovené evidence pozemků  

RTK - Kinematická metoda v reálném čase (Real Time Kinematics) 

SGI KN - Soubor geodetických informací katastru nemovitostí 

S-JTSK - Souřadnicový systém - jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SK - Správa katastru (nemovitostí) 

SKPOS - Slovenská priestorová observačná služba 

SPI KN - Soubor popisných informací katastru nemovitostí 

ŠPS -  Státní prostorová síť  

ÚGKK SR - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VGI - výměnný soubor grafických informací 

VGP - vektorový geodetický podklad 

VGPmer - vektorový geodetický podklad měřený 

VGPt - vektorový geodetický podklad transformovaný 

VKM - Vektorová katastrální mapa  

VMUO - Vektorová mapa určeného operátu 

XML - Extensible Markup Language 

ZPMZ - Záznam podrobného měření změn
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1 Úvod 

Hlavním cílem závěrečné práce bylo zhotovení geometrického plánu pro určení 

vlastnických práv k nemovitostem a příslušné dokumentace v katastrálním území Ruská 

Nová Ves. 

Geometrický plán je technickým podkladem právních úkonů, veřejných listin 

a jiných listin a slouží i jako podklad pro vklad a záznam práv do katastru nemovitostí.  

Geometrický plán je grafickým znázorněním nemovitostí, které vzniknou rozdělením nebo 

sloučením nemovitostí a vyjadřuje stav nemovitostí před změnou a po změně. Každý 

geometrický plán se vyhotovuje na základě výsledků geodetických činností, musí být 

autorizačně a úředně ověřený 

Na Slovensku se nachází velké množství pozemků s mnoha spoluvlastníky, což je 

způsobeno zejména historickým vývojem, protože u nás se dědilo podle uherského práva, 

kde dědicem se stal každý z potomků. Velké množství spoluvlastnických podílů k jednomu 

pozemku brání jejich dalšímu rozvoji. 

Objednatelem geometrického plánu, který je předmětem této závěrečné práce, byla 

obec Ruská Nová Ves. Obec chtěla získat vlastnické právo k pozemkům pod místní 

komunikací, aby získala finanční prostředky na její obnovu. 

V úvodních kapitolách je popis jednotlivých částí geometrického plánu a záznamu 

podrobného měření změn, metod měření změn a Slovenské prostorové observační služby. 

Praktická část se zabývá vyžádáním podkladů ze zprávy katastru, které jsou 

potřebné k vyhotovení geometrického plánu. Při rekognoskaci terénu byly zvoleny vhodné 

identické body a stanoviska, z kterých se uskutečnilo podrobné měření. Dále je zde popis 

měřických prací a zpracování naměřených dat. Výsledkem je vyhotoven geometrický plán 

a záznam podrobného měření změn, které se nacházejí v přílohách.  
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2 Historie geometrického plánu  

Katastrální historii můžeme rozdělit na dvě základní období. Významným 

milníkem byl patent, který v roku 1785 vydal císař Josef II, kterým se u nás začalo prvé 

katastrální mapování.   

Prvním obdobím bylo období bez měření, které trvalo od roku 1022, tedy od doby 

prvních požadavků na vybírání daní, až do vyhlášení Josefského katastru.    

Druhé období s měřením, které trvá od roku 1789 dodnes. 

Další důležitou událostí bylo vydání příkazu císaře Františka I. v roku 1817 

o pozemkové dani. Po mnohých přípravách se začalo s budováním tzv. stabilního katastru. 

Stabilní katastr byl postavený na zkušenostech klidného, téměř neměnného stavu 

v organizacích a používání půdního fondu, a nepředpokládal dramatické změny svého 

obsahu. Okolnosti, které měly vliv na změny v společnosti, a tím i na změny v obsahu 

katastru, můžeme rozdělit do čtyř skupin: politické, hospodářské, technické a právní. 

Uvedené důvody se podílely na zastarávání stabilního katastru už od jeho vzniku. Druhý 

moment, který ovlivňoval organizaci půdního fondu a tím i obsah stabilního katastru, byl 

prudký rozvoj průmyslu a s tím související budování dálniční a železniční sítě.  Roku 1883 

byl vydán zákon číslo 83/1883, který měl vést k nápravě těchto skutečností. Podle tohoto 

zákona se musel katastrální operát udržovat v souladu se skutečností. Jakákoliv vykonaná 

změna musela být v rámci oznamovací povinnosti oznámena pozemkové knize 

a stabilnímu katastru. Oznamovací povinnost měly i soudy a ostatní orgány státní správy. 

To vyžadovalo vytvoření speciálního nástroje, který by umožňoval komunikaci mezi 

justičními a katastrálními orgány, a byl by srozumitelný i pro laickou veřejnost. Z tohoto 

období pochází princip geometrického plánu, který vznikl z potřeby jednoznačného 

geometrického, polohového a rozměrového určení změny údajů v stabilním katastru. 

V průběhu jednotlivých let se měnila i terminologie a podoba plánu. Geometrický 

plán byl označován postupně jako geometrovský plán, geometrický polohový plán, 

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

plán, geometrický (parcelační) plán, geometrický (oddělovací) plán, atd. Měnila se i 

vizuální podoba plánu. Všechny stejnopisy plánu byly vyhotoveny ručně, jako originály 

v dokonalém kaligrafickém provedení.   

Používání jednotného názvu geometrický plán se ustálilo v roce 1964, spolu se 

vznikem evidence nemovitostí [4].   



Bc. Mária Lelková: Geometrický plán pro určení vlastnických práv k nemovitostem 

2013  3 

 

3 Geometrický plán  

3.1 Definice geometrického plánu 

Geometrický plán (dále jen GP) je grafickým znázorněním nemovitostí, které 

vzniknou rozdělením nebo sloučením nemovitostí, a vyjadřuje stav nemovitostí před 

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

pozemků a dalších údajů. Geometrickým plánem se graficky znázorňuje i věcné břemeno 

k dané části pozemku [1]. 

GP je technický podklad právních úkonů, veřejných listin a jiných listin, a slouží i 

jako podklad na vklad a záznam práv k nemovitostem.  Údaje o pozemcích, které vzniknou 

na základě GP, se zapíšou do katastru nemovitostí (dále jen KN) i bez právního úkonu, a to 

na žádost vlastníka. V případě, že se jedná o pozemní komunikaci, zapíše se GP i bez 

právního úkonu, a to evidenčním způsobem na žádost právnické osoby zřízené státem. [2] 

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

výkazu výměru jsou shodné s údaji platných výpisů z KN. 

Pro potřeby KN se požívá jen GP, který je autorizačně a úředně ověřený.  

GP vyhotovují:  

-fyzické a právnické osoby, které mají způsobilost vykonávat geodetické a 

kartografické činnosti podle zákona NR SR č. 215/1995 Z.z., nebo znalec z odboru 

geodézie a kartografie, jestliže byl ustanovený za znalce v soudním řízení 

- správy katastru 

Každý GP musí být vyhotovený na předepsaných formulářích, dobře čitelný, na 

kvalitním papíru a také v předepsané barevnosti.[1]    

3.2  Použití geometrických planu  

GP se vyhotovují zejména pro tyto účely: 

a, rozdělení nemovitostí 

b, úpravu hranic nemovitostí 

c, určení vlastnických práv k nemovitostem  

d, zaměření stavby, případně rozestavěné stavby, jako podklad pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, která je předmětem evidence v KN a ještě není 

zapsána v souboru geodetických a popisných informací KN 
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e, přiznání práv k části nemovitosti, které omezují vlastníka nebo jinou oprávněnou 

osobu v prospěch jiné fyzické nebo právnické osoby 

f, vymezení změn v zemědělském a lesním půdním fondu rozdělením nemovitostí 

g, změnu průběhu hranice katastrálního území, hranice obce  

h, sloučení nemovitostí 

i, obnovení hranic původních pozemků nebo jejich částí 

j, pozemkové úpravy 

k, změnu hranic zastavěného území 

m, rozdělení původních nemovitostí, které jsou v katastrální mapě sloučené do 

větších celků nebo jiných parcel 

GP je možné vyhotovit i pro víc účelů současně v případě, jestliže to neodporuje 

definované technologii vyhotovení jednotlivých druhů GP.[1] 

3.3  Časti geometrického plánu 

Každý GP obsahuje tyto tři základní části: 

a, popisové pole 

b, grafické znázornění hranic parcel a jejich změn 

c, výkaz výměr parcel a dílů 

Jestliže je grafické znázornění větších rozměrů jako formát A4, poskládá se do 

formátu A4 s popisovým polem na vrchní straně. Části GP musí být spolu spojené 

způsobem, který vylučuje dodatečnou výměnu jednotlivých listů nebo částí GP[1].  

3.3.1 Popisové pole 

Popisové pole (obrázek č.1) se doplňuje podle předepsaného předtisku a obsahuje 

údaje o vyhotoviteli GP, kraj, okres, obec, katastrální území, účel vyhotovení, jméno 

osoby,  která GP vyhotovila, způsob vyznačení nových hranic v přírodě, číslo GP a ZPMZ, 

mapový list, údaje o autorizačním a úředním ověření.  

a, údaj „vyhotoviteľ “ obsahuje jméno, příjmení a adresu fyzické osoby, nebo název 

a sídlo právnické osoby, která plán zhotovila a je způsobilá vykonávat geodetické 

a kartografické činnosti. Jestliže je zhotovitelem GP znalec z odboru geodézie a kartografie 

v rámci soudního řízení, uvádí se tu jméno a příjmení znalce, název soudu a jeho sídlo 
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b, číslo GP je složené z pořadového čísla plánu, lomící čáry a roku přidělení 

pořadového čísla plánu 

c, kolonka „geometrický plán na ...“ uvádí účel GP a uvedou se zde i parcelové 

čísla parcel, pro které se GP vyhotovuje 

d, údaj „vyhotovil“ obsahuje jméno a příjmení fyzické osoby, nebo zaměstnance 

právnické osoby, která splňuje podmínky stanovené zákonem NR SR č. 215/1995 Z.z. 

e, v autorizačním ověření se uvádí jméno a příjmení osoby, která GP autorizačně 

ověřila, (má pro to zvláštní odbornou způsobilost), podpis, datum a otisk úředního 

(kulatého) razítka.   

f, údaj „úradne overil“ obsahuje jméno a příjmení zaměstnance správy katastru, 

který má zvláštní odbornou způsobilost na úřední ověřování a jménem SK úředně ověří 

GP, jeho podpis, datum úředního ověření příslušného plánu a pořadové číslo podle registru  

ověřených GP, předepsaný text a otisk kulatého razítka příslušné SK [1]. 

3.3.2 Grafické znázornění 

Grafické znázornění dosavadního stavu řešených nemovitostí se vyhotovuje jako 

kopie nebo zvětšenina katastrální mapy v měřítku, které zaručí dostatečnou přehlednost 

a čitelnost kresby i popisu. Grafické znázornění obsahuje kromě řešených parcel i okolí 

řešeného území podle dispozice celé sousední parcely registru C KN.   

Obrázek 1: Popisné pole geometrického plánu 
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V případě, že práva k nemovitostem jsou vyjádřené i na jiných podkladech než na 

katastrální mapě, doplní se z těchto podkladů grafické znázornění kresbou polohopisu 

černou přerušovanou čárou a parcelní čísla se uvádí v závorce. 

V grafickém znázornění se v souladu s technickou normou používají tyto druhy čar 

a mapových značek: 

- tenká plná černá čára na zobrazení dosavadního stavu 

- tenká plná červená čára na zobrazení nového stavu 

- tenká černá přerušovaná čára s délkou čárek 5 mm a velikostí mezer 2 mm na 

zobrazení rámu mapových listů, přičemž rovnoběžně s čárou se uvádí označení 

mapových listů 

- tenká černá přerušovaná čára s délkou čárek 1 mm a velikostí mezer 1mm na 

zobrazení práv k nemovitostem, které jsou vyjádřeny na jiných grafických 

podkladech jako na katastrální mapě 

- tenká černá tečko-čárkovaná čára s délkou čárek 1 mm a velikostí mezer 0,8 

mm na zobrazení hranic, které jsou v terénu nezřetelné, a na zobrazení 

vlastnických hranic vedených přes technické objekty 

- tenká červená tečko-čárkovaná čára s délkou čárek 3 mm a velikostí mezer 1,3 

mm na zobrazení průběhu hranic věcného břemene, nebo jiného omezení 

vlastnického práva 

- černý kroužek o průměru 1,0 mm a s tečkou (jestliže se jedná o nový stav, 

potom červený) na zobrazení lomových bodů hranic nemovitostí, které jsou 

označené mezníky 

- parcelní čísla jsou černé barvy, jestliže se jedná o nový stav - červené, parcelní 

čísla z jiných podkladů než z katastrální mapy se uvedou černou barvou 

v závorce 

Značky druhů pozemků nových parcel se zobrazí červenou barvou podle platného 

značkového klíče, zpravidla nad nové parcelní číslo, nebo vedle přeškrtnuté neplatné 

značky druhu pozemku. [1]   

Neplatná kresba se v grafickém znázornění ruší dvěma krátkými červenými čárami, 

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

směrem předmětné hranice. Neplatné značky druhů pozemků se přeškrtnou vodorovnou 

červenou čárou. Zrušené parcelní čísla se přeškrtnou červenou čárou, která je vedená 
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rovnoběžně s rušeným parcelním číslem. Jestliže je parcelní číslo ve tvaru zlomku, potom 

se zvlášť přeškrtne kmenové číslo i podlomení. Jestliže vznikne nové parcelní číslo 

podlomením, potom dosavadní parcelní číslo tzv. kmenové, se v grafickém znázornění 

zruší a nevyužívá se pro zobrazení nového parcelního čísla. Jestliže se z dosavadní parcely 

odděluje nová parcela, ponechá se dosavadní parcelní číslo zbytku původní parcely. 

Jestliže parcelní číslo dosavadní parcely ještě nebylo podlomené, zbytku dosavadní parcely 

s největší výměrou se přiřadí zpravidla podlomení „1“. Parcelní čísla z jiných podkladů než 

z katastrální mapy se neškrtají. Díly parcel se v grafickém znázornění označí arabskými 

číslicemi černé barvy. [1 

Jestliže je průběh hranice v katastrální mapě a v jiném grafickém podkladě totožný, 

prioritně se zobrazí průběh hranice podle katastrální mapy a přerušovaná čára se při 

zobrazování posune o 1 mm a zobrazí se jen v okolí lomových bodů hranice. [1] 

Grafické znázornění se zpravidla orientuje na sever. Jestliže je orientované jinak, 

vyznačí vyhotovitel GP orientaci na sever pomocí směrové růžice. Jestliže nám měřítko 

grafického znázornění neumožňuje zobrazení potřebné úrovně všech podrobností, je 

možné je zobrazit mimo vlastní kresbu jako detail příslušné časti, a vzájemná vazba se 

vyznačí shodnou dvojicí velkých písmen abecedy. Na volných plochách GP můžeme uvést 

důležité poznámky a upozornění, které souvisí s vyhotoveným GP. [1] 

3.3.3 Výkaz výměr 

Výkaz Výmer (obrázek č. 2) je formulář, ve kterém se uvádí parcelní čísla, výměry 

parcel a dílů, druhy pozemků, způsob využívání nemovitostí, soupisná čísla staveb, čísla 

listů vlastnictví (dále jen LV), a pozemkově-knižních vložek (dále jen PK vložek), 

jména, příjmení a adresy vlastníků, názvy a sídla vlastníků. Důležité upozornění související 

s vyhotovením GP a kontrolní součty.  Výkaz výměr obsahuje „Doterajší stav“ , „Zmeny“ 

Zmeny  a „Nový stav“. 

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

parcely nebo číslo parcely registru C nebo registru E, výměr a druh pozemku. Jestliže jsou 

v „ Doterajšom stave“ použité veřejné listiny nebo jiné listiny o právech k nemovitostem, 

které nebyly zapsané v pozemkové knize, v pozemkovém katastru, ani v KN, doplní se 

čísla těchto veřejných nebo jiných listin slovní zkratkou označující druh dokladu, 

a v poznámce se uvede přesné nezkrácené označení použitého dokladu. 
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V části „Zmeny“ se uvádí označení dílů parcel arabskými čísly výměra dílů parcel, 

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

„Zmeny“ je sestavován takovým způsobem, který nám zaručí přehlednost původu dílů, 

jakož i jednoznačnou příslušnost dílů k nově vytvořeným parcelám. 

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

nové výměry, druhy pozemků, způsob využívání nemovitostí, jméno a příjmení, případně 

název a sídlo navrhovaného nového vlastníka, nebo jiné oprávněné osoby. 

Při sestavení výkazu „Výmer“ je nevyhnutné vycházet z dosavadního právního 

stavu dotknutých nemovitostí. V případě, že práva k nemovitostem, které jsou dotknuté 

změnou a nejsou zapsané do LV, je potřebné identifikovat práva k daným nemovitostem, 

které jsou evidované v údajích o parcelách registru E, v pozemkové knize, v operátu 

z pozemkových reforem, v rozsudcích soudů apod., ve vazbě na údaje registru C KN.  

V GP se tento stav řeší následovně: 

a, jestliže jsou práva ke všem dotknutým parcelám registru C v „Doterajšom stave“ 

evidované v souboru popisných informací KN na LV, a tedy právní stav je shodný se 

stavem v registru C KN, ve výkazu „Výmer“ se uvádí řešení „Právny stav je totožný 

s registrom C KN“. 

b, v případě, že právní stav parcel registru C v „Doterajšom stave“ není zapsaný 

v souboru popisných informací KN na LV, řeší se ve výkazu „Výmer“ „Právní stav“ a 

„Stav podľa registra C KN“ a to v uvedeném pořadí. 

c, zvlášť se řeší GP na pozemkové úpravy, ve kterých se ve výkazu „Výmer“ řeší 

„Stav podľa schváleného rozdeľovacieho plánu pozemkových úprav“ dále GP vyhotovený 

jen pro účely odnětí části majetkoprávně neuspořádaného pozemku ze zemědělského 

půdního fondu, nebo z lesního půdního fondu, a na GP na zaměření staveb na 

majetkoprávně neuspořádaných pozemcích, ve kterých výkaz „Výmer“ řeší „Stav podľa 

registra C KN“. 
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Zvlášť pro každý řešený stav se z výměr parcel v „Doterajšom stave“, z výměr 

parcel v „Novom stave“ i z výměrů dílů parcel v části „Zmeny“ vykoná kontrolní součet.  

Poznámky k údajům uvedeným ve výkazu „Výmer“ se uvádí v dolní části 

formuláře za kontrolními součty výměr. [1]          

3.4 Podklady pro vyhotovování geometrických plánů 

Základním podkladem pro vyhotovení GP jsou údaje ze souboru geodetických 

a souboru popisných informací KN. 

Využití dalších podkladů závisí na účelu a rozsahu geodetických měřičských prací. 

Dalšími podklady jsou zejména: 

- katastrální mapa bývalého pozemkového katastru, nebo jiné grafické vyobrazení 

nemovitostí spolu s příslušnými údaji z pozemkové knihy, ze železniční knihy, 

pozemkových reforem, rozsudků soudů, veřejných listin a dalších písemností, které 

potvrzují práva k nemovitostem, pokud tyto údaje nejsou vepsané do LV 

- dokumentace geodetických prací, která tvoří součást dokumentace skutečného 

vyhotovení stavby 

- údaje o bodech základního polohového bodového pole, seznamy souřadnic, 

geodetické údaje, přehledy sítí bodových polí 

V případě, že existuje víc využitelných podkladů na vyhotovení GP, se prioritně 

použijí podklady s vyšší měřičskou hodnotou.  

 Obrázek 2: Výkaz výmer geometrického plánu 
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GP se zásadně vyhotovuje na podkladě platných údajů KN. V případě, že práva 

k nemovitostem jsou deklarovaná v podkladech, které nejsou součástí KN, údaje z nich se 

použijí současně s údaji KN[1]. 

3.5 Součinnost správy katastru s vyhotoviteli 

geometrických plánů 

Správa katastru (dále jen SK) umožní vyhotoviteli GP v prostorách k tomu 

určených nahlížet do katastrálního operátu a dalších dokumentovaných operátů, dělat si 

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

změněných parcel. Na základě požadavků vyhotovitele GP a na jeho náklady, vyhotoví SK 

kopie, opisy a výpisy z katastrálního operátu, které souvisí se zhotovovaným GP[1]. 

Vyhotovitelům GP je v rámci poskytování údajů poskytnut: 

a, výřez z vektorové katastrální mapy (VKM), 

b, VGPmer z oblasti měření,  

c, VGPt z oblasti měření, které dosud nebyly zapsány do SGI KN, 

d, výřez z vektorové mapy určeného operátu (VMOU),  

e, u map katastru, které jsou vedené v papírové podobě, je poskytnut rastr 

souřadnicově připojený v JTSK, pokud je k dispozici 

f, výřez ze souborů bodových polí „PG999999.VGI“ a „PGB999999.VGI“ 

kde „PG999999.VGI“ je soubor obsahující původní vrstvu „POLYGON“ vektorové 

mapy katastru a soubor „PGB999999.VGI“ je soubor obsahující údaje o podrobných 

geodetických bodech kde „999999“ je číslo daného katastrálního území [11]. 

Vyhotovitel GP si od správy katastru vyžádá přidělení: 

a, čísla záznamu podrobného měření změn 

b, parcelních čísel nově vytvářených parcel  

c, čísel pevných bodů podrobného polohového bodového pole (dále jen PBPP) 

pokud je bude zakládat s cílem zaměření změny. 

Přidělení vyžádaných údajů potvrdí oprávněný zaměstnanec SK pod podpisovým 

polem záznamu podrobného měření změn. [1] 
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3.6 Autorizační ověření geometrického plánu 

 Autorizační ověření GP vykonává autorizovaný geodet a kartograf, případně 

znalec v oboru geodézie a kartografie při vykonávání znalecké činnosti, pokud má k tomu 

zvláštní odbornou způsobilost.       

Autorizovaný geodet a kartograf před autorizačním ověřením GP prověří, jestli 

kvalita a přesnost měřičských, zobrazovacích a výpočtových prací, jakož i další náležitosti 

GP vyhovují předpisům. Tímto ověřením přebírá autorizovaný geodet a kartograf 

spoluzodpovědnost za obsahovou úplnost, za správnost údajů dosavadního i nově 

navrhovaného stavu, za náležitosti a předepsanou přesnost měřičských, výpočtových 

a zobrazovacích prací, 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 vykoná na všech prvopisech GP a na záznamu podrobného 

měření změn. [1] 

3.7 Úřední ověření geometrického plánu  

GP se předkládá k úřednímu ověření SK, v jehož obvodě se nacházejí dotknuté 

nemovitosti, a to nejméně ve čtyřech vyhotoveních. Počet vyhotovených GP závisí na 

požadavcích objednavatele. Všechny vyhotovení GP předložené k úřednímu ověření, musí 

být autorizačně ověřené. 

Vyhotovitel GP předkládá na úřední ověření spolu s GP: 

a, záznam podrobného měření změn 

b, vektorový geodetický podklad 

c, výsledný operát zřizování nově určených bodů PBPP, pokud takové body byly 

zřizované 

d, seznam souřadnic nově určených podrobných bodů 

e, oznámení o nedostatcích zjištěných na geodetických bodech, které byly potřebné 

na zaměření změny a nebyly nalezeny, případně byly poškozené nebo zničené [1] 

Správa katastru před úředním ověřením GP prozkoumá: 

-zda předložený operát GP obsahuje všechny součásti, to znamená nejméně čtyři 

vyhotovení autorizačně ověřeného GP, autorizačně ověřený ZPMZ, elektronické podklady 

na aktualizaci údajů katastru 
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- vzájemný soulad údajů jednotlivých součástí operátu GP 

- soulad východiskových údajů s platnými údaji KN 

- soulad označení nových parcel s přidělenými parcelními čísly 

- soulad označení ZPMZ s přiděleným číslem 

- soulad čísel nově určených podrobných geodetických bodů s přidělenými čísly 

-zda podklady na aktualizaci údajů KN jsou použitelné na aktualizaci 

-zda měření bylo připojené na aktivní geodetické základy   

Pokud správa katastru zjistí nesoulad východiskových údajů KN uvedených v GP 

s platnými údaji  KN, nesoulad označení nových parcel s přidělenými parcelními čísly 

nebo jiné nedostatky, vrátí GP s dokumentací a s protokolem o kontrole obsahujícím 

zjištěné nedostatky vyhotoviteli bez úředního ověření. Datum vrácení se vyznačí do 

registru ověřených geometrických plánů. 

Pokud je GP vyhotovený v souladu s příslušnými předpisy, potom zaměstnanec 

správy katastru, který má zvláštní odbornou způsobilost, GP v příslušné části popisového 

pole plánu jménem správy katastru úředně ověří doložkou „ Úradne overené podľa § 9 

zákona NR SR č.215/1995Z.z o geodézii a kartografii“, jménem, příjmením, svým 

podpisem, datem a otiskem kulatého razítka správy katastru jakož i číslem podle registru 

ověřených geometrických plánů, a to na všech exemplářích GP.[1]       

3.8  Dokumentace geometrického plánu 

SK uloží jeden exemplář prvopisu GP spolu s výsledným operátem do 

dokumentace. 

Vyhotovitel GP předkládá na úřední ověření spolu s předmětným plánem i ZPMZ 

a vektorový geodetický podklad (VGP), který se vyhotovuje v každém katastrálním území 

bez ohledu na kvalitu SGI KN. 

VGP, který obsahuje hranice nemovitostí a jejich lomové body určené v JTSK03, 

se označuje jako vektorový geodetický podklad měřený (VGPmer). 

VGPmer obsahuje údaje o zaměřené změně a údaje o zaměřeném skutečném stavu 

ve formě plošných, liniových objektech a údaje o zaměřených identických bodech ve 

formě bodových objektů. 

VGP, který obsahuje nový stav VKM se označuje jako vektorový geodetický 

podklad transformovaný (VGPt). 
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VGPt obsahuje údaje VKM, které nejsou dotknuté změnou a údaje o změně 

z VGPmer , tzn. obsahuje nový stav VKM získaný konstrukcí nebo transformací údajů 

VGPmer do platného stavu katastrální mapy.  

VKM se aktualizuje na podkladě VGPt. 

VGP na aktualizaci vektorové mapy určeného operátu (VGPuo) obsahuje nový stav 

vektorové mapy určeného operátu. Zanikající parcela nebo zanikající část parcely se označí 

parcelním číslem „0“. Vektorová mapa určeného operátu se aktualizuje na podkladě 

VGPuo.  

Soubory VGP mají označení 

a, „03XY9999kn.vgi“ pro VGPmer  

b, „ XY9999kn_t_C_D.vgi“ pro VGPt 

c, „XY9999uo_C_D.vgi pro VGPou 

  kde XY je zkratka označující katastrální území,  „9999“ je číslo ZPMZ, „C“ je 

kód kvality mapy a „D“ je označení měřítka mapy[11].  
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4 Měření změn 

4.1  Předmět měření změn 

Předmětem měření změn jsou změny: 

a, hranic:  

 -katastrálních území 

-zastavěných území obcí 

-pozemků  

-chráněných skutečností a jejich ochranných pásem 

b, staveb - průnik vnějšího obvodu se zemským povrchem, případně průmět 

vnějšího obvodu na zemský povrch. 

Předmětem měření jsou i prvky určující polohy bodů měřičských sítí potřebné na 

měření změn, pokud ještě nejsou určené. Jsou to body podrobného polohového bodového 

pole, pomocné měřičské body a pevné body jako součásti měřičských sítí, určených 

v místních souřadnicových systémech. 

Měření změn se vykoná takovým způsobem, aby výsledky mohly být použité pro: 

- vykonání změn v souboru geodetických informací katastrálního operátu 

- vykonání změn v souboru popisných informací katastrálního operátu 

- obnovu katastrálního operátu [1]. 

4.2 Podklady pro měření změn 

Základním podkladem pro měření změn jsou údaje ze souboru popisných informací 

KN a údaje ze souboru geodetických informací KN. Ze souboru geodetických informací 

KN  je to především katastrální mapa. Na práce v terénu se používá pracovní mapa, nebo 

kopie aktuální katastrální mapy. 

Pokud je v daném katastrálním území, nebo jeho části spravovaná vektorová 

katastrální mapa (dále jen VKM), případně vektorová mapa určeného operátu (dále jen 

VMUO), potom se jako podklad pro měření změn použijí kopie souborů VKM, případně 

VMUO. 

Dalšími používanými podklady jsou záznamy podrobného měření změn (ZPMZ) 

a měřičské náčrty z předcházejících měření, geodetické údaje o bodech polohového 
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bodového pole, seznamy souřadnic podrobných bodů a přehledy čísel podrobných bodů 

[1].   

4.3 Katastrální mapa a mapa určeného operátu 

Katastrální mapa je technickým podkladem pro evidování nemovitostí v KN. 

Katastrální mapa se tvoří a aktualizuje jako vektorová katastrální mapa v elektronické 

podobě, nebo na mapových listech v analogové podobě. Vektorizace mapy je převod mapy 

do elektronické formy, ve které je každý prvek mapy zobrazený pomocí souřadnic 

a atributů velikosti a směru [6]. 

Katastrální mapa může být číselná nebo nečíselná. Číselná katastrální mapa je mapa 

zpracovaná na základě číselných měřičských údajů. Číselná vektorová katastrální mapa 

vzniká jako výsledek geodetických prací, nebo vektorizací číselné katastrální mapy. 

Nečíselná mapa katastru je mapa, zpracovaná na podkladě grafických výsledků 

podrobného měření, ze kterých je dokumentovaný jen grafický záznam obrazu [6]. 

VKM je vytvořená z jednotlivých prvků, které jsou uspořádané ve výkresech 

v přesně definované struktuře. Základními prvky VKM jsou: body, linie, značky a texty. 

Jednotlivé prvky jsou seskupené do objektů a každý objekt má definovanou vrstvu, 

ve které se nachází. Základní vrstvy VKM: 

a, KLADPAR  - vrstva parcel, 

b, ZAPPAR – vrstva hranic druhů pozemků, 

c, LINIE – vrstva ostatních linií 

d, ZNACKY – vrstva značek, 

e, POPIS – vrstva popisu, 

f, POLYGON – vrstva bodového pole, 

g, OBVOD – vrstva obvodu výkresu (skupiny), 

h, KATUZ – vrstva hranice katastrálního území  

i, HRPAR - vrstva identických bodů [12]   

Mapa určeného operátu zobrazuje původní pozemky vymezené vlastnickými 

hranicemi. Tyto pozemky nejsou v terénu zřetelné, a jsou sloučené do větších celků. 

Určeným operátem se stal nejkvalitnější operát s údaji o původních pozemcích, které jsou 

zobrazeny v měřičské části operátu a s příslušnými údaji jsou vedené i v písemné části 
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operátu. VMUO je mapa určeného operátu v elektronické podobě, která vznikla 

vektorizací. 

V katastrálním území s převzatou VKM, případně VMUO, se průběžně aktualizuje 

soubor geodetických informací v elektronické podobě [6]. 

4.4 Měřičské sítě 

Změny se měří z bodů měřičských sítí. Měřičskou síť tvoří body geodetických 

základů, nebo podrobné geodetické body  pomocné měřičské body, nebo jejich kombinace. 

Pomocné měřičské body jsou body, které doplňují měřičskou síť na hustotu potřebnou pro 

podrobné měření. 

Měřičská síť se připojí na body „Štátnej priestorovej siete“ (ŠPS), nebo na body 

určené v národní realizaci souřadnicového systému Jednotné katastrální trigonometrické 

sítě prostřednictvím „Slovenskej priestorovej observačnej služby“. Před připojením 

měřičské sítě se v terénu ověří poloha bodů ŠPS. 

Ověření identických bodů se vykoná určením jejich vzájemné polohy, nebo 

odměřením vzdálenosti identického bodu od nejméně dvou dalších bodů, které můžeme 

považovat za identické a porovnáním výsledku se zodpovídajícími údaji 

dokumentovanými v souboru geodetických informací. Identické body jsou jednoznačně 

identifikovatelné podrobné body v terénu a zobrazené na mapě katastru, které slouží na 

zobrazení a spojení výsledku měření s obsahem mapy [6]. 

Tvar a rozsah měřičské sítě závisí od rozsahu a tvaru měřené změny jakož i od 

terénních podmínek, zvolené metody měření a dostupné měřičské techniky. Body měřičské 

sítě je potřebné určit tak, aby nám umožňovali jednoznačně určit polohu podrobných bodů 

definujících změnu, včetně kontroly [5]. 

Měřičské práce se vykonají tak, aby byl výsledek měření přesně zobrazený 

a spojený s nezměněným a zobrazeným obsahem katastrální mapy a současně aby 

umožnily určit souřadnice lomových bodů předmětů měření v JTSK03 [6].   

4.5 Výsledky měření změn a jejich zpracování 

Výsledkem měření změn jsou: 

a, odměřené číselné údaje 

b, měřičský náčrt 
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Výsledky měření se zaznamenávají do záznamu podrobného měření změn. Při 

měřičských pracích v terénu se tyto výsledky zaznamenávají přímo na paměťové médium 

použitého geodetického přístroje [5].  

Výsledky měření se zpracují: 

- výpočtem souřadnic, nově určených bodů PBPP, pomocných měřičských bodů, 

nově určených podrobných bodů 

- výpočtem výměr nově určených a změněných parcel jakož i jejich dílů [5]. 

4.6 Podrobné měření změn 

Při podrobném geodetickém měření změn se používají tyto metody měření: 

a, polární metoda 

b, metoda pravoúhlých souřadnic 

c, metoda přetínání (napřed, z délek a pod.)  

d, měření s použitím technologie globálního navigačního satelitního systému (dále 

jen GNSS)         

Kontrola podrobného měření změn pro účely katastru se vykoná současně 

s podrobným měřením. Kontrola se vykoná kontrolními poměrnými mírami tj. délkami 

odměřenými mezi dvěma sousedními podrobnými body hranice pozemku, nebo stavby, 

přímým měření, nebo křížovými mírami tj. délkami odměřenými mezi dvěma podrobnými 

body, kterých spojnice netvoří hranici [5].    
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5 Přesnost měřičských prací 

Přesnost měřičských prací a výsledných souřadnic podrobných bodů je stanovená 

charakteristikami přesnosti a kritérii přesnosti. 

Charakteristika přesnosti určení souřadnic x, y podrobných bodů je základní střední 

souřadnicová chyba mxy, která je definovaná vztahem        √      
    

    , kde mx 

a my jsou základní střední chyby určení souřadnic x a y. 

Charakteristika relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je základní střední 

chyba md délky d přímé spojnice těchto bodů vypočítané ze souřadnic. 

Souřadnice podrobných bodů se určí tak aby: 

a, charakteristika mxy nepřesáhla kritérium uxy=0,08m 

b, charakteristika md nepřesáhla kritérium ud, které se vypočítá pro každou délku ze 

vzťahu  

                     

Dosažení stanovené přesnosti se ověřuje pomocí: 

oměrných měr nebo kontrolním měřením délek přímých spojnic bodů a jejich 

porovnáním s délkami vypočítanými ze souřadnic, 

nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic výběru bodů a jejich 

porovnáním s prvotně určenými souřadnicemi,    

nezávislého kontrolního měření, výpočtem výšek výběru bodů a jejich porovnáním 

s prvotně určenými výškami. 

Podrobné body na účel ověření přesnosti se vyberou tak, aby byly jednoznačně 

identifikovatelné, rozmístěné rovnoměrně po celém území, nezahrnovaly body v blízkosti 

bodů měřičské sítě a tvořily reprezentativní výběr.  

 Při ověřování přesnosti pomocí kontrolního měřené délek se vypočítají rozdíly 

délek           kde dm je délka vypočítaná ze souřadnic a dk je délka určená 

kontrolním měřením. Přesnost se pokládá za vyhovující, jestliže platí, že                 

a přitom pro 60% posuzovaných odchylek platí, že                                           

Při ověřování pomocí nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic se pro 

výběr bodů vypočítají rozdíly souřadnic ∆x= xm-xk, ∆y=ym-yk,   

kde xm, ym jsou prvotně určené souřadnice podrobného bodu  

a xk,yk jsou souřadnice podrobného bodu z kontrolního měření [6].   
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5.1 Záznam podrobného měření změn  

ZPMZ  je grafická a číselná dokumentace změny, která slouží jako podklad 

pro vyhotovení GP na vykonání změny v katastrálním operátu. 

 Na vyhotovení ZPMZ se používá formulář předepsaný UGKK SR. Na prvé straně 

formuláře se nachází popisové pole, místo pro vyhotovení grafického znázornění 

a klauzule, která potvrzuje obeznámení s průběhem a označením nových hranic v terénu 

[5]. 

ZPMZ se skládá ze tří částí: 

-popisového pole 

-grafického znázornění dosavadního stavu nemovitosti a návrhu změn 

-technické zprávy   

ZPMZ se číslují průběžně v každém katastrálním území v aritmetickém pořadí od 1 

do 9999 [5]. 

5.1.1  Popisové pole 

Popisové pole (obrázek č. 3)obsahuje údaje jako číslo ZPMZ, kraj, okres, obec, 

katastrální území, údaje o vyhotoviteli a měření, způsob stabilizace podrobných bodů, 

počet nových bodů, číslo GP, čísla mapových listů, kolonku na autorizační a úřední 

ověření [5].   

 

Obrázek 3: Popisové pole Záznamu podrobného měření změn 
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5.1.2  Grafické znázornění 

Grafické znázornění obsahuje: 

- kresbu dosavadního stavu podle katastrální mapy, vykreslenou tenkou černou 

čarou 

- kresbu nového stavu polohopisu znázorněnou tenkou červenou čarou, včetně 

sluček, označení druhů pozemků a přeškrtnutí zrušených hranic 

- zákres bodů polohového bodového pole, které byly použity na připojení 

měřičské sítě a které se nacházejí na území vyobrazeném na náčrtu s uvedením 

jejich čísel, pevných bodů a ostatních bodů měřičské sítě a jejich čísel, pokud 

bod použitý na připojení měřičské sítě není možné v náčrtu zobrazit vzhledem 

na měřítko a formát papíru zobrazí se schematickým zobrazením směru 

přerušovanou čarou a číslem bodu   

- zákres spojnic bodů použité měřičské sítě, záměry v měřičské síti se zobrazí 

červenou přerušovanou čarou, zobrazení měřičské přímky, nebo polygonové 

strany má přednost před zobrazením záměry 

- čísla všech nově určených podrobných bodů červenou barvou 

- zápis kontrolních oměrných a ověřovacích měr černou barvou 

- parcelní čísla a značky druhů pozemků, přičemž dosavadní parcelní čísla 

a značky druhů pozemků jsou znázorněna černou barvou, nová parcelní čísla se 

vyznačí červenou barvou, nové značky druhů pozemků se uvedou vedle 

přeškrtnutých neplatných značek případně nad nové parcelní číslo také 

červenou barvou 

- další údaje potřebné na zpracování změny a to zejména údaje o nabyvateli, 

soupisné čísla nových měřených staveb 

- sídelní a nesídelní názvy, zejména názvy ulic, náměstí, veřejných prostranství, 

názvy vodních toků a chotární názvy 

- měřítko náčrtu, pokud není náčrt orientovaný na sever, tak i vyznačení orientace 

Náčrt se vyhotoví v takovém měřítku, a velikost číslic se zvolí tak, aby kresba byla 

přehledná a číselné údaje byly dobře čitelné. Pokud není možné zobrazit ve zvoleném 

měřítku některou část měřené změny, potom se tato část zobrazí mimo vlastní kresbu 

změny jako detail příslušné části, přičemž se vyznačí vzájemná souvislost [5].      
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5.1.3 Technická zpráva  

Části technické zprávy: 

a, Název části ZPMZ 

b, Seznam souřadnic daných bodů určených v JTSK03 

Body se uvádí v pořadí: body Štátnej priestorovej siete (ďalej len ŠPS), podrobné 

geodetické body (dále jen PGB), pomocné měřičské body (dále jen PMB) z jiných ZPMZ, 

podrobné body z jiných ZPMZ. 

c, Seznam souřadnic daných bodů určených v souřadnicích platné katastrální mapy, 

resp. určených v JTSK.    

Body se uvedou v pořadí: podrobné body, body Štátnej trigonometrickej siete (dále 

body ŠTS), body podrobného bodového pole (PPBP), pokud byly použity jako identické 

body, k bodům ŠTS a PPBP se přikládají i geodetické údaje. 

d, Zápisník měřených veličin s výpočtem souřadnic bodů – záznam z určení 

souřadnic bodů. 

Souřadnice se uvedou podle jednotlivých metod, kterými byly určeny, a to 

v pořadí: určené metodami globálních navigačních systémů, terestrickými metodami podle 

geodetických úloh, určené kartometricky.  

 e, Seznam souřadnic nově určených bodů v JTSK03.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

V seznamu se uvádí úplné číslo bodu, souřadnice určené v JTSK03, souřadnice 

určené v ETRS89, pokud jsou k dispozici, kód kvality podrobného bodu a poznámka 

k bodu. V poznámce se uvede, zda jde o identický bod, ověření polohy bodu, nebo 

kontrolní charakter měření. 

f, Seznam souřadnic nově určených bodů určených v souřadnicích platné katastrální 

mapy, resp. určených v JTSK. 

V seznamu se uvede úplné číslo bodu souřadnice y, x v souřadnicích platné 

katastrální mapy resp. v JTSK, kód kvality podrobného bodu a poznámka k bodu. 

g, Výpočet výměr parcel a dílů parcel. Výpočet se uvádí pro každou parcelu nebo 

díl samostatně. Ve výpočtu se uvádí číslo parcely nebo dílu parcely, seznam lomových 

bodů obvodu parcely v pořadí výpočtu a výměra zaokrouhlená na celé m
2
. 

h, Výsledky ověření dosáhnuté přesnosti. 

Uvede se způsob ověření dosáhnuté přesnosti. 
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i, Další skutečnosti související s měřením a výpočty [3]. 

 

6 Metody měření změn 

6.1    Metoda GNSS 

V současnosti existuje několik forem měření pomocí metod GNSS. Základní 

rozdělení metod je na dvě skupiny: 

- absolutní určování polohy výlučně na základě kódového měření 

pseudovzdáleností, 

- relativní určování polohy měřením fáze nosné vlny [8] 

Statické metody určování polohy - přijímač je po dobu měření v rámci jedné 

ucelené observační série v pokoji vzhledem k Zemi. Čas měření je několik minut, hodin 

nebo dní. 

Kinematické metody určování polohy - přijímač, pro který se určuje okamžitá 

poloha je v pohybu. Název kinematické používáme i v případě, kdy se pohyb přijímače 

zastaví na krátký čas potřebný na měření, takovou metodu nazýváme pseudokinematická 

[8]. 

Na podporu a  použití metod GNSS zabezpečil UGKK SR vybudování a provoz 

Slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS). Zkušební provoz byl spuštěn 

koncem roku 2006.    

6.2 Slovenská priestorová observačná služba 

Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS) je služba, která využívá globální 

navigační družicové systémy na přesné prostorové určení polohy objektů v reálném čase. 

SKPOS zabezpečuje realizaci závazného geodetického systému, tj. Evropského 

terestrického referenčního systému 1989 na výkon geodetických prací [7]. 

Služba je vybudovaná na čtyřech pilířích. 

- Legislativa 

- Síť referenčních stanic pro příjem signálů GNSS umístěných na geodetických 

bodech 

- Národné servisné centrum (NSC). NSC plní funkce řídícího, datového, 

zpracovatelského a analytického centra. Výsledkem jsou služby SK POS-dm, 

SK POS-cm, a SK POS-mm, které slouží k přesnému určení prostorové polohy 
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a závazných geodetických referenčních systémů v reálném čase a s volitelnou 

mírou přesnosti, které využívají signály z globálních navigačních družicových 

systémů GPS NAVSTAR, GLONASS. 

- Virtuální privátní síť rezortu UGKK SK (VPS-WAN). VPS-WAN slouží k 

přenosu dat z referenčních stanic do NSC a ke komunikaci s uživateli přes 

prostředí internetu pomocí služeb GPRS (General Packet Radio Service). 

Zabezpečení služby je realizováno softwarovým vybavením, z kterého preferujeme 

síťové řešení v konceptu VRS (virtuální referenční stanice). Do síťového řešení služby je 

připojených 26 národních stanic a vhodné stanice ze zahraničí. Kromě národních stanic 

jsou uzavřené dohody i se všemi sousedními státy na další stanice GNSS [7].    

SKPOS poskytuje dvě základní služby: 

a, Pro reálny čas (RTK) máme 2 typy služeb: 

SK POS_dm 

SK POS_cm 

b, Na dodatečné zpracování údajů (postprocessing) 

SK POS-mm VS. Údaje z virtuální referenční stanice 

SK POS- mm RS. Údaje z vybrané referenční stanice   

Služby pro reálný čas jsou poskytovány přes internet prostřednictvím standardu 

NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protokol) ve formátu RTCM (Rádio 

technická komise pro námořní služby). Služba zabezpečuje šíření korekcí pro celé území 

v požadované kvalitě. Koncový uživatel služeb SKPOS pro reálný čas musí být schopný 

přijmout signály GNSS, korekce z VRS přes GPRS. 

Doporučená sestava pro geodetické měření: 

geodetický přijímač GNSS schopný pracovat v RTK režimu 

řídící jednotka umožňující: připojení na internet, zaslaní aktuální polohu přijímače 

ve tvaru NMEA GGA zprávy, přijímání korekce pomocí služeb NTRIP protokolů [7].  
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Obrázek 4: Rozmístění referenčních stanic SKPOS 

6.3 Měření metodami  GNSS s využitím služby SKPOS 

Na upřesnění měření pomocí metod GNSS je možné využít údaje SKPOS. V praxi 

se využívají dvě základní metody, a to měření v reálném čase (RTK) a metoda ukládání 

údajů pro postprocessing. 

Služba SKPOS nám umožňuje vykonávat měření jen s jedním přijímačem GNSS 

[10]. 

6.3.1 Měření v reálném čase 

U této metody GNSS přijímač tzv. RTK rover komunikuje pomocí GPRS modemu 

mobilního telefonu s SKPOS. Uživatel se nepřipojuje na nejbližší referenční stanici, ale 

připojí se vždy k řídícímu serveru SKPOS. Na začátku připojení RTK rover zašle řídícímu 

serveru své identifikační údaje a aktuální polohu. Server na základě této polohy vypočítá 

polohu tzv. virtuální referenční stanice, ke které se budou vztahovat korekce, které začne 

server vysílat.  

Výhodou RTK metody je, že přijímač okamžitě vyhodnocuje kvalitu přijímaných 

družicových signálů a konfiguraci družic, a na základě toho okamžitě zobrazuje odhad 
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aktuální přesnosti měření. Další výhodou RTK měření je, že při tomto měření se 

zaznamenávají přímo souřadnice měřených bodů [10].    

6.3.2  Měření s ukládáním údajů pro postprocessing 

Při použití této metody přijímač GNSS nekomunikuje se službou SKPOS v reálném 

čase. Při měření přijímač ukládá do své paměti údaje v určitém nastaveném intervalu. 

Využívají se dvě základní metody sběru údajů pro postprocessing: 

a, Statická nebo rychlá statická metoda - přijímač je umístěný nad měřeným bodem 

a vykonává měření. Tato metoda umožňuje určit polohu s milimetrovou přesností. 

b, Kinematická nebo „Stop and Go“ metoda - přijímač vykonává statické měření na 

měřených bodech a současně i ukládá kinematické údaje při přesunu mezi zaměřovanými 

body. Použití této metody je vhodné pro zaměření většího počtu bodů na menším území 

[10].  

6.4 Platná národní realizace systému S-JTSK 

JTSK03 je nová národní realizace systému JTKS. Důvody pro vyhlášení JTSK03 

byly zejména: uplatňování nových technologií měření (metody GNSS), splnění požadavků 

směrnice EU pro zveřejnění prostorových údajů v ETRS89, sjednotit geodetické měření na 

kvalitním novém základě, který tvoří ŠPS. Systém JTSK měl v původní formě určité 

nedostatky. Chybělo propojení s okolními státy a další praktické nedostatky, jako např. to, 

že nemá stejnou měrku v ose x a v ose y.  Realizaci JTSK03 představuje soubor rovinných 

souřadnic vybraných bodů ŠPS, které byly určené metodami GNSS. 

  Body ŠPS můžeme rozdělit na: 

třída A - body, stanice permanentní observace GNSS (stanice SKPOS, stanice 

Evropské permanentní sítě-EPN) 

třída B - geodynamické body (SRGN) 

třída C – body určené observací minimálně 6 hodin 

třída D - ostatní určené geodetické body [7] 

 

Národní realizaci ETRS89 představuje soubor geocentrických prostorových 

souřadnic vybraných bodů ŠPS. Na transformování souřadnic bodů mezi národní realizací 

ETRS89 a realizací souřadnicového systému JTSK se používá globální transformační klíč, 

který představuje sedm transformačních parametrů vypočítaných prostorovou podobnostní 
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transformací. Transformační služba mezi platnými realizacemi závazných geodetických 

systémů ETRS89 a S-JTSK je přístupná na webovém sídle UGKK SR [9]. 

Slovenský terestrický referenční rámec (SKTRFxx) je realizovaný v ŠPS. 

Geodetickým bodem jsou určované prostorové souřadnice. Na bodech geodynamické sítě 

(SRGN), které byly budované a epochově měřené od roku 1993, jsou na základě 

opakovaných měření určované souřadnice v systému ETRS89 [7]. 
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7 Vyhotovení GP na určení vlastnických práv 

7.1. Popis řešeného problému 

Pod silničními komunikacemi se nachází velké množství pozemků, které nejsou 

vypořádány. Tohle nevypořádání pozemků pod komunikacemi brání jejich rekonstrukci, 

kdy obce nebo jiný správci těchto cest nemohou získat finanční prostředky na jejich 

obnovu. 

Předmětem práce bylo zhotovení GP na určení vlastnických práv k pozemkům, 

které tvoří místní komunikaci v obci Ruská Nová Ves. Objednatelem byla obec, která 

chtěla získat finanční prostředky na obnovu z fondů Evropské unie. Měřená lokalita 

(obr.č.5) se nachází v severní části obce na hranici intravilánu a extravilánu 

Postup prací byl následující: vyžádání podkladů z příslušné SK, měřičské práce, 

kterým předcházela rekognoskace terénu, zpracování naměřených údajů a vyhotovení 

samotného GP a ZPMZ. 

 

Obrázek 5: Měřená lokalita 
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7.2. Podklady k vyhotovení GP poskytnuté správou 

katastru 

Základním podkladem pro vyhotovení každého GP jsou údaje z katastru 

nemovitostí, a to z SPI KN a z SGI KN. Katastrální území Ruská Nová Ves patří do 

působnosti Správy katastru Prešov, proto bylo potřebné v rámci přípravných prací vyžádat 

ze SK potřebné podklady. SK poskytla v rámci elektronických podkladů výřez z vektorové 

katastrální mapy RN0602KNp.vgi (obr.č.6) a výřez z mapy určeného operátu 

RN0602UOp.vgi (obr.č.7) ve formátu VGI, kopii z analogové mapy určeného operátu a 

seznam souřadnic převzatých bodů (body z jiných ZPMZ). 

 

 

Obrázek 6: Výřez z vektorové katastrální mapy v dané lokalitě 
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Obrázek 7: Výřez z mapy určeného operátu v dané lokalitě 

V daném katastrálním území je zpracovaná katastrální mapa ve formě nečíselné 

vektorové mapy.  

Mapa určeného operátu vznikla na základě zpracování ROEP podle zákona 

180/1995 Z.z. ve znění pozdějších předpisů. Určeným operátem, který se použil při 

zpracování ROEP se stal operát tzv. katastrálního a vkladového řízení, které v obci 

probíhalo v letech 1942-1947 a výsledkem mělo být nové mapové dílo s obnoveným 

písemným a grafickým operátem. Důvodem, proč se použil jako určený operát tento operát 

z vkladového řízení, bylo, že na SK Prešov se zachovaly vyšetřovací náčrty, mapy 

pozemkového katastru, zápisy komisí, seznam domů a všechny pozemkové listiny.   

Dále byly poskytnuty údaje z SPI KN a to  údaje o parcelách C KN, E KN 

v rozsahu: parcelní čísla, druhy pozemků, způsob využívání pozemků, výměry 

jednotlivých parcel a LV.   

Správa katastru v rámci daného katastrálního území přidělila číslo ZPMZ 0602 

a nové podlomení parcel: 2008/21-29, 2188/5-7, 2013/92-95 a 2014/6. 
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7.3.  Rekognoskace terénu 

   Před samotným měřením byla provedena rekognoskace terénu, při které jsme 

zjistili soulad stavu v terénu se stavem znázorněným v mapových podkladech, stav 

bodového pole, zvolili vhodné identické body a body 5001-5004, které sloužily jako 

stanoviska přístroje a z nichž bylo provedeno podrobné měření. Jako identické body byly 

použity body: č. 602-47, 602 - 48,600-1,621-11. Identické body jsou takové podrobné 

body, které jsou jednoznačně identifikovatelné body v terénu a jsou zároveň zobrazeny na 

mapě katastru. V našem případě jsme použili body, které jsou stabilizovány plotem a 

rohem stavby. 

7.4. Měřičské práce 

Měřičské práce se vykonají tak, aby nám umožnily určit souřadnice lomových bodů 

předmětů měření v platné národní realizaci souřadnicového systému JTSK. Měření 

můžeme vykonat určením bodů pomocí technologie GNSS s využitím služby SKPOS, 

pokud nám to poloha bodů dovoluje. 

 V našem případě měřické práce v terénu probíhaly ve dvou etapách. Nejprve byly 

zaměřeny identické body č.  602-47, 602-48, 600-1,621-11 a body 5001-5004 tj. 

stanoviska přístroje, toto měření bylo provedeno metodou RTK s připojením na bod 

SKPOS. K měření byl použit přístroj Trimble R8 GNSS. 

  Po spuštění přístroje se provedla inicializace čili vyhodnocení přijímaného signálu 

z jednotlivých družic a připojení ke službě SKPOS. Po inicializaci následovalo samotné 

měření. Výsledkem měření byly přímo souřadnice měřených bodů. Ukázka výstupu 

měřených dat přímo z přístroje se nachází na obr. č.8. 
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Obrázek 8: Ukázka výstupu měřených dat 

Ve druhé etapě byly ze stanovisek 5001-5004 zaměřené podrobné body č.. 4-161. 

Znázornění měřické sítě se nachází na obr.č.9. Vzhledem k podmínkám v terénu byla na 

další měření použita univerzální měřicí stanice Sokkia SET4CII. Podrobné body byly 

určeny polární metodou tj. každý podrobný bod má určený úhel a délku. 

Postup měření byl následující: 

- Ze stanoviska 5001 se orientovalo na body 5002 a 5004 a byly zaměřeny 

podrobné body 57-69, 120,125,126, 161, uzávěr na bod 5002 

- Ze stanoviska 5002 se orientovalo na body 5001 a 5003 a byly zaměřeny 

podrobné body 4-13,18, 41-55, 128,129,154, uzávěr na bod 5001 

-ze stanoviska 5OO3 se orientovalo na bod 5002 a podrobný bod č.. 154 a byly 

zaměřeny podrobné body 24-38, 155-160, uzávěr na bod 5002 

-ze stanoviska 5OO4 se orientovalo na bod 5001 a byly zaměřeny podrobné body 

70-89, 105-119, 151-153, uzávěr na bod 5001 
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Obrázek 9: Znázornění měřičský sítě 

Výsledkem měření jsou naměřené úhly a délky. Ukázka měřených údajů ze 

stanoviska 5001 se nachází v tabulce č.1. Všechny naměřené údaje jsou součástí ZPMZ, 

který se nachází v příloze č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Měřeny údaje ze stanoviska č. 5001 
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7.4.1 Popis použitých přístrojů 

Rover Trimble R8 GNSS model II (obr.č10) přijímá všechny dostupné signály GPS 

a GLONASS a je schopen přijímat i signál Galileo. Spolehlivě pracuje v síti referenčních 

stanic SKPOS, které jsou taktéž vybaveny přijímači Trimble NetR5. 

  Přístroj umožňuje rychlou inicializaci. Komunikace mezi kontrolní jednotkou a 

přijímačem probíhá bez kabelů přes Bluetooth. Trimble R8 GNSS má v sobě zabudovaný 

vnitřní modem pro bezdrátové připojení k internetu a zdroji korekcí. Nepotřebuje další 

přídavné zařízení a modem je napájen baterií z přijímače. Kontrolní jednotka má barevný 

dotykový displej a alfanumerickou klávesnici. Pro přenos dat nám slouží USB popřípadě je 

možná bezdrátová komunikace přes Bluetooth a Wi-Fi.   

 

Obrázek 10: Trimble R8 GNSS 
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Obrázek 11: Sokkia Set4CII 

Univerzální měřicí stanice Sokkia SET 4CII (obr.č.11) je vybavena elektronikou 

pro měření úhlů a délek. Digitální údaje měřeného úhlu a délky jsou zobrazeny na displeji 

nebo se registrují na registračním zařízení v paměti přístroje za účelem dalšího zpracování. 

                                           

Technické údaje 

Dalekohled 

-délka                                                  170mm 

-zobrazení                                           vzpřímené  

-průměr objektivu                               36mm 

-zvětšení                                              30x 

-zorné pole                                               1⁰   30’  (26m/1000m) 

-rozlišovací schopnost                           3” 

-minimální vzdálenost zaostření         1,3 m 

Měření úhlů: 

- rozsah zobrazení                       0
o
  00’ 00”-259⁰ 59’ 55” (0.0000

g
-

399.9990
g
) 

-minimální  zobrazení                5”  (0.0010
g
) 

-přesnost                                    5” (0.0010
g
) 

Měření délek: 
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-na 1 hranol            1200m   

-na 3 hranoly          1700m 

-na 9 hranolů        2200m 

-přesnost  ±(5mm+3ppm) 

Hmotnost: 

-přístroje                7,4 kg              

      

7.5. Přesnost provedených měřických prací 

Ověření identických bodů v katastrálním území kde je spravována nečíselná 

vektorová katastrální mapa se provede určením jejich vzájemné polohy nebo odměřením 

vzdáleností identického bodu od dvou dalších bodů, které lze považovat za identické a 

porovnáním s údaji dokumentovanými v souboru geodetických informací. Kód kvality 

podrobného bodu. 

Ověření přesnosti identických bodů (JTSK03): KK=1,  uxy=0,08m,  max.│∆ 

p│≤0,14m 

Tabulka 2: Ověření identických bodů 

dané měřeno porovnaní 

Č.b. Y1 X1 Y2 X2 ∆Y ∆X ∆P 

600-1 256159,24 1211139,38 256159,29 1211139,42 -0,05 -0,04 0,05 

621-1 256037,01 1211174,48 256037,03 1211174,51 -0,02 -0,04 0,02 

602-47 255941,53 1211254,96 255941,56 1211254,98 -0,03 -0,02 0,03 

 

 Polohovou odchylku ∆p vypočteme ze vztahu   , kde ∆x=x1-x2, 

∆y=y1-y2 a x1, y1 jsou souřadnice bodu z původního měření a x2, y2 jsou souřadnice 

identických bodů z kontrolního měření. 

Ověření přesnosti identických bodů: KK=4,  Měřítko mapy 1:2000 
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Tabulka 3: Ověření identických bodů 

číslo 

bodu 

ident. Y 

odsunutá 

dm 

ident. X 

měřená dk 

rozdíl 

∆d 

KK 

mezdní 

rozdíl 

602-48 255798,47 1211254,01  1 

 12,29 12,41 0,12 0,41 

602-160 255799,90 1211241,68  1 

 38,25 38,22 0,03 0,67 

602-155 255836,02 1211229,19  1 

 45,40 45,01 0,39 0,47 

602-48 255798,47 1211254,01  1 

 

 Kritérium přesnosti k posouzení identity bodu: 

∆d= dm-dk, kde dm je délka odsunutá a dk, je délka spojnice bodů určená z přímého 

měření 

pro měřítko mapy 1:2000 │∆d│≤0,78[(dm+12)/(dm+20)] 

Kód kvality podrobného bodu. 

Kód 1 - číselně určený bod v JTSK03, mxy = 0,08 m 

Kód 2 - číselně určený bod v souřadnicovém systému JTSK bez reálného vyznačení 

v terénu, mxy = 0,08 m, 

Kód 3 - číselně určený bod v souřadnicovém systému JTSK prostřednictvím 

geodetických terestrických metod bez připojení na aktivní geodetické základy, mxy = 0,14 

m, 

Kód 4 - číselně určený bod v souřadnicovém systému JTSK prostřednictvím 

geodetických terestrických metod bez připojení na aktivní geodetické základy, mxy = 0,26 

m 
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Kód 5 - nečíselné určený bod, souřadnice bodu určené kartometricky (mxy bez 

rozlišení) 

 

7.6. Zpracování naměřených údajů 

Po skončení měřičských prací je potřebné naměřené údaje zpracovat. Na 

zpracování naměřených údajů byly použity programy Geus, a GeoTab. V programu Geus 

byly provedeny výpočty souřadnic podrobných bodů, souřadnic průsečíků přímek 

a výpočet výměr parcel.  Popisové pole GP a ZPMZ,XML, výkaz výměr parcel a dílů byly 

vytvořené v programu GeoTab. 

Geus [13] je programový systém určený pro základní souřadnicové výpočty 

v geodetické praxi a zpracování dat z totálních stanic. Svým zaměřením a funkcemi je 

vhodný pro výpočty při zpracování map velkých mírek a při zpracování GP. 

Program se skládá ze dvou částí: 

-výpočtová část, která obsahuje základní geodetické výpočty (např. ortogonální 

metoda, polární metoda včetně volného stanoviště, protínání ze směrů, délek a protínání 

zpět, výpočet základních typů polygonových tahů). Dále nám umožňuje vést rozsáhlé 

seznamy souřadnic, export a import seznamu souřadnic, přenos dat z totálních stanic. 

Všechny body dotknuté výpočtem se zaznamenávají do grafické části programu, do které 

můžeme přepnout v libovolném místě programu 

-grafická část, která umožňuje speciální interaktivní vytváření map velkých mírek 

ve spolupráci s výpočtovou částí 

Program Geus existuje ve verzi pro DOS a Windows, verze pro DOS se 

v současnosti dále nevyvíjí. Program obsahuje celou řadu funkcí, které jsou dostupné 

z roletového menu (obr. č.12) 
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Obrázek 12: Ukázka hlavního menu programu Geus 

Verze programu Geus, kterou jsem použila při zpracování, pracuje pod systémem 

DOS. 

7.7. Výpočtové a zobrazovací práce za účelem vyhotovení 

GP a záznamu podrobného měření změn 

Výpočtové práce jsme začali nastavením pracovního prostředí a založením zakázky 

v programu Geus. Po otevření výpočetní části programu Geus v záložce Seznam zvolili 

funkci Nový seznam a vytvořili nový seznam souřadnic. Po vytvoření seznamu souřadnic a 

přepnutí do grafického režimu byly nastaveny další důležité funkce. Jako např. 

dochytávací režim co znamená, že při umísťování jakéhokoliv grafického prvku (linie, 

značky, texty) se neustále na obrazovce volí bod kam se má prvek umístit a formulář 

Konfigurace vrstev tato funkce nám umožňuje pojmenovat jednotlivé vrstvy. Program 

Geus má 63 vrstev ale je možné nastavit i zkrácenou možnost 20 vrstev. 

Jelikož jsme měli k dispozici naměřené údaje (úhel a délku) jednotlivých 

podrobných bodů a souřadnice stanovisek jednalo se o polární metodu-pevné stanovisko. 

V roletovém menu jsme zvolili funkci Výpočty – Polární metoda - Pevné stanoviště. 

Zadáním souřadnic stanoviště, orientace a odměřených údajů program postupně vypočítá 

podle jednotlivých stanovišť, na kterých se uskutečnilo měření souřadnice podrobných 

bodů. Ukázka výpočtu souřadnic podrobných bodů 4 a 5 ze stanoviště 5001 je na obrázku 
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č.13. Všechny vypočítané souřadnice podrobných bodů se nachází v ZPMZ (viď příloha 

č.2)     

 

Obrázek 13: Výpočet souřadnic podrobných bodů na stanovišti 5001 v programu 

Geus 

Dále jsme vypočítali  průsečíky přímek, čili průsečík přímek, které tvoří parcely E 

KN s nově vzniklými hranicemi parcel C KN. Zadáním souřadnic čtyř bodů dvou přímek 

program vypočítá jejich průsečík. Ukázka výpočtu průsečíku v programu Geus se nachází 

na obrázku č.14. Souřadnice ostatních vypočítaných průsečíků jsou součástí ZPMZ, který 

se nachází v přílohách této práce.  

 

Obrázek 14: Výpočet průsečíku v programu Geus 



Bc. Mária Lelková: Geometrický plán pro určení vlastnických práv k nemovitostem 

2013  40 

 

Z vypočítaných souřadnic podrobných bodů byly určené výměry parcel. Tento 

výpočet také probíhal v programu Geus s použitím příslušných funkcí. Všechny vypočtené 

výměry parcel jsou součástí ZPMZ. Ukázka vypočítané výměry se nachází v tabulce č.4.   

 

Tabulka 4: Výpočet výměry parcely 2008/21 

 

Po výpočetních pracích bylo třeba vytvořit kresbu grafického znázornění pro GP a 

ZPMZ. Na tvorbu grafického znázornění jsme opět použili program GEUS a jeho příslušné 

funkce. Velkou výhodou programu je, že umožňuje práci ve vrstvách, které můžeme v 

průběhu práce vypínat a zapínat. Vypnutá vrstva znamená, že všechny prvky, které jsou v 

ní umístěny, nebudou zobrazeny na obrazovce, při tisku a ani nebudou použity v žádné 

další akci při interaktivním vytváření kresby.  

 Při práci s programem jsem používala tyto vrstvy:  

Vrstva č. 1- dosavadní stav, 

Vrstva č. 2 - nový stav, 

Vrstva č. 3 - parcelní čísla, značky druhů pozemků, 

Vrstva č. 4 - čísla podrobných bodů převzaty, 

Vrstva č. 5 - rušena kresba, 

Vrstva č. 6 - stav podle E-KN 

Vrstva č. 7 - oměrné míry 

Vrstva č. 8 - vyznačení severu pro GP 

Vrstva č. 9 - díly parcel, 

Vrstva č. 10 - rám kresby 

Vrstva č. 11 - popis 

Vrstva č. 12 - slučky 

Vrstva č. 20 - druh stavby (garáž, rodinný dům), identické body, měřické síť, 

Vrstva č. 21 - vybarvení budov (spalitelné, nespalitelné) 

Základem při tvorbě grafického zobrazení byly graficky zobrazeny body seznamu 

souřadnic a platná katastrální mapa. Jejich pospojováním vznikla kresba dosavadního a 
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nového stavu. Dále jsme příslušnými funkcemi programu doplňovaly do grafického 

znázornění další náležitosti, tak jak jsou výše uvedeny po jednotlivých vrstvách tj. parcelní 

čísla, značky druhů pozemků, čísla podrobných bodů převzaty atd. Pracovali jsme ve 

vhodně zvolené měřítku, aby všechny údaje byly srozumitelné a čitelné. 

Výsledkem je grafické znázornění GP a ZPMZ. Grafické znázornění ZPMZ 

(příloha č. 2) obsahuje kresbu dosavadního stavu dle platné KM, kresbu nového stavu 

polohopisu a zákres bodů polohového bodového pole, které byly použity k připojení 

měřické sítě. Měřický náčrt ZPMZ je zhotoven v měřítku 1:500. 

Grafické znázornění GP (příloha č. 1) obsahuje nový stav znázorněný červenou 

barvou, původní stav zobrazený černou a stav podle určeného operátu zobrazený zelenou 

barvou. Zobrazení určeného operátu v grafickém znázornění GP je použito zejména kvůli 

větší přehlednosti kresby a výpočtu jednotlivých dílů parcel. Nový stav obsahuje nově 

vzniklé parcely CKN, každá parcela je označena parcelním číslem a značkou druhu 

pozemku. Stav podle určeného operátu obsahuje znázornění průběhu hraníc parcel E KN 

a jejich parcelní čísla jsou uváděna v závorkách. 

 V našem případě při navrhování nového stavu bylo třeba zohlednit hranici 

intravilánu a extravilánu, která procházela vícekrát přes řešené území. Z tohoto důvodu 

bylo při řešení vytvořeno více parcel C KN, které tvoří místní komunikaci. 

Spolu s GP a ZPMZ se odevzdává i VGP (příloha č. 4). Na tvorbu VGP byl použit 

program Kokeš a jeho příslušné funkce. VGPt (obr. č. 15) obsahuje údaje VKM a také 

údaje o změně tj. nový stav. VGPuo (obr. č. 16) obsahuje nový stav mapy UO, kde se 

přidělí zanikajícím parcelám E KN nebo jejich částem parcelní číslo 0. 
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Obrázek 15: Vektorový geodetický podklad RN0602kn_t_4_2.vgi 

 

Obrázek 16: Vektorový geodetický podklad RN0602uo_t_4_2.vgi. 
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Na vyhotovení písemné části GP a ZPMZ byl použitý program GeoTab. Program 

Geotab je určený ke kompletnímu interaktivnímu zpracování a kontrole písemné agendy 

GP, k její komplexní archivaci ve výměnném formátu. Tento program je schopný přijímat 

údaje z grafických programů v tzv. CSV formátu – textovém tvaru, kde jsou údaje 

oddělené tečkou-čárkou. 

Program je vybavený přehledným tiskovým modulem, který nám umožňuje 

zhotovit tiskové výstupy všech písemných agend GP na papír nebo do souborů v různých 

formátech, např. PDF (obr. č. 17).  

 

Obrázek 17: Ukázka možnosti tištěných výstupů 

Program obsahuje i samostatný kontrolní modul. Kontrola probíhá automaticky bez 

zásahu uživatele. Zkontroluje se úplnost a správnost údajů GP, soulad mezi výkazem 

výměrů a údaji z SPI KN, zkontroluje, zda se všechny uvedené podrobné body nacházejí 

ve výpočtových úlohách, přepočítá výměry a jejich soulad s výkazem výměrů. V souboru 

vgi zkontroluje hlavičku, měrku, a zda obsahuje všechny parcely nového podle C KN, 

přepočítá výměry parcel a vyhodnotí odchylky [14].   

Prvním krokem při zpracování nové zakázky je nastavení. Z menu jsme si zvolili 

položku Soubor – Nový. Zobrazilo se nám okno, ve kterém vykonáme základní nastavení 

pro naši zakázku. Vyplníme údaje: číslo zakázky, firmu dodavatele a typ GP, výběr kat. 
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území, úřední ověření, měrka mapy a dovolená odchylka výměry. Program umožňuje 

evidenci více firem. Pokud máme v seznamu uložených více firem, příslušnou firmu si 

vybereme kliknutím na titulek firmy v seznamu. Vybranou firmu si program ukládá do 

konfiguračního souboru a používá ji jako předvolenou. Před řešením GP je potřebné určit, 

o jaký typ plánu se jedná. Rozlišujeme tři možnosti: Právní stav zvlášť, Právní stav s díly, 

Dělení stavu KN. V našem případě jsme řešili Právní stav a Právní stav s díly (obr. č. 18). 

 

Obrázek 18: Ukázka řešení výkazu výměr 

Při sestavování výkazu výměr začínáme stavem podle KN, který musí být 

vyplněný, aby se parcely sestavené z dílů mohly kontrolovat na parcely stavu podle KN. 

Z hlavního menu vybereme Výkaz výmer- Stav podľa C KN. Vyplníme dosavadní a nový 

stav podle údajů KN. 
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Obrázek 19: Ukázka sestavení výkazu výměr Dosavadní a Nový stav 

Struktura údajů je dána pozicí v řádku následovně: 

původ parcely: 1 - C KN, 2 - E KN, 3 - PK, 4 – LV, 9 – zbytková parcela 

číslo parcely dosavadního stavu, 

výměra parcely dosavadního stavu, 

číselný kód druhu pozemku, 

číselný kód způsobu využívání, 

číslo dílu, 

číslo parcely, ke které se díl přičleňuje, 

 číslo parcely, od které se díl odčleňuje, 

výměra dílu, 

číslo parcely nového stavu, 

výměra parcely nového stavu, 

číselný kód druhu pozemku, 

číselný kód způsobu využívání.   

Z položky menu vybereme Výkaz výmer – Stav právny. Zobrazí se nám okno na 

zadávání, editaci a nastavení údajů právního stavu. Podmínkou zpřístupnění této položky je 

vyplněný stav podle C KN. Vyplňují se jen údaje dosavadního stavu a změny, nový stav se 

generuje automaticky. 
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 Pro kontrolu výkazu výměr je potřebné ověřit shodnost součtu výměr 

v dosavadním stavu a novém stavu. V programu Geotab jsme také pomocí příslušných 

funkcí vytvořili i XML. 

 

7.8. Dokumentace vyhotoveného geometrického plánu 

GP (příloha č. 1) tvoří popisové pole, grafické znázornění a výkaz výměr. Výkaz 

výměr se odevzdává v analogové formě a ve formátu XML, který slouží, jako elektronický 

podklad pro aktualizaci SPI KN. 

S vyhotoveným GP a ZPMZ se odevzdává na příslušnou správu katastru i 

vektorový geodetický podklad (příloha č. 4), který slouží k aktualizaci SGI KN. 

ZPMZ (příloha č. 2) tvoří popisové pole, grafické znázornění v měřítku 1:500 

a technická správa.    
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8 Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo zpracovat geometrický plán na určení vlastnických 

práv k nemovitostem v katastrálním území Ruská Nová Ves. 

  Nejprve bylo nutné vyžádat si ze zprávy katastru Prešov podklady potřebné ke 

zhotovení GP. Poté byly v terénu provedeny měřické práce, kterým předcházela 

rekognoskace terénu. Při rekognoskací byl zjištěn v terénu stav bodového pole a byly 

zvoleny identické body a podrobné body 5001-5004, které nám později sloužily jako 

stanoviska přístroje. Identické body jsou takové body, které jsou v terénu jednoznačně 

identifikovatelné a zároveň jsou zobrazeny na mapě katastru, slouží nám k zobrazení a 

spojení výsledku měření s obsahem mapy. 

  Měřické práce byly provedeny ve dvou etapách. Nejprve byly metodou RTK s 

využitím služby SKPOS zaměřené identické body a body 5001-5004. Poté byly polární 

metodou ze stanovisek 5001-5004 zaměřené podrobné body. Zpracování naměřených dat a 

vyhotovení geometrického plánu probíhalo pomocí programů Geus a Geotab. 

Geometrický plán a všechny jeho náležitosti jsou zhotoveny podle platných norem 

a předpisů. 
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