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Anotace 

Obsahem diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu pro průběh vytyčení hranice 

pozemku v katastrálním území Sučany. V jednotlivých kapitolách diplomové práce je 

postupněpopsaný způsob měření změn a postup při vyhotovovaní geometrického plánu s 

vyuţitím znalostí a zkušeností, získaných během studia, i osobních zkušeností z praxe. 

Cílem diplomové práce je poukázat na důleţitost geometrického plánu, který slouţí jako 

technický podklad právních úkonů na vklad a záznam práv k nemovitostem. 

Klíčová slova: geometrický plán, lesní celek, parcela, souřadnicový systém 

Summary 

The contents of the Diploma Thesis is to lay out the geometric plan serving for plot 

borderline trace out in the Sučany cadastral territory. In the individual Diploma Thesis 

chapters, the method of change measurement and geometric plan laying out procedures are 

described where the knowledge and experiences acquired during study and individual 

practical experiences have been used. The aim of the Diploma Thesis is to show the 

importance of the geometric plan serving as a technical basis for legal acts connected with 

the property title input and record. 

Keywords: geometric plan, forest unit, plot, coordinate system 
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Zoznam použitých zkratek a pojmů 

BPEJ 

ERTS 

GNSS 

GP 

KN 

ROEP 

RTK 

SKPOS 

ŠPS 

ÚGKK SR 

VGP 

VKM 

ZPMZ 

S-JTSK 

S-JTSK03 

PPBP 

PGB 

SPI 

SGI 

VMUO 

VGP mer 

VGP t 

VGP uo 

VÚK 

bonitovaná půdně-ekologická jednotka 

evropský terestrický referenční systém 

globální navigační satelitní systémy 

geometrický plán 

katastr nemovitostí 

registr obnovené evidence půdy 

real time kinematic (kinematická metoda v reálním času) 

Slovenská priestorová observačná sluţba 

státní prostorová síť 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

vektorový geodetický podklad 

vektorová katastrální mapa 

záznam podrobného měření změn 

Souřadnicový systém jednotní trigonometrické sítě katastrální 

Platná národní realizace S-JTSK 

Pevné body podrobného polohového bodového pole 

Podrobné geodetické body 

Soubor popisných informací katastrálního operátu 

Soubor geodetických informací katastrálního operátu 

Vektorová mapa určeného operátu 

Vektorový geodetický podklad měřený 

Vektorový geodetický podklad transformovaný 

Vektorový geodetický podklad pro aktualizaci VMUO 

Víceúčelový katastr ( software na správu katastrálního operátu) 





Bc. Zuzana Struhárová Geometrický plán pro průběh vytyčené hranice pozemku v 
                        katastrálním území Sučany 

1 Úvod 

      Slovenská republika prošla za uplynulé obdobírůznými etapami vývoje, které 
celkověovlivnili vývoj vlastnických vztahů k nemovitostem. To je jeden z důvodů, proč se 
pojem vlastnictví v dnešní době vyskytuje tak často. Také proto se zhotovitelé 
geometrických plánů v současnosti potkávají s původním katastrálním operátem. Moje 
diplomová práce se kromě jiného skládá ze zhotovení geometrického plánu, který má 
poslouţit k určení vlastnických vztahů k pozemku. 

       Geometrický plán je technickým podkladem právních úkonů, veřejných listin a 
jiných listin, které podle zákona potvrzují nebo dosvědčují práva k nemovitostem, včetně 
nájemních smluv. Dále slouţí jako podklad pro vklad a záznam práv k nemovitostem při 
zápisu do katastru nemovitostí. 

       Předmětem diplomové práce je zhotovení geometrického plánu pro průběh 
vytyčení hranice pozemku v katastrálním území Sučany tak, aby byl v souladu s platným 
operátem katastru nemovitostí a aby náleţitostmi a přesností odpovídal předpisům. V 
diplomové práci je popsanýzpůsob a postup měření změn pro účely katastru nemovitostí a 
postup při zhotovení geometrického plánu. Geometrický plán je vyhotovený v součinnosti 
se Správou katastru Martin, která poskytla potřebné údaje na jeho vyhotovení. Hlavním 
cílem diplomové práce je poukaz na problematiku tvorby operátu geometrického plánu v 
návaznosti na platné právní předpisy. 

     Výsledkem diplomové práce je kompletní operát geometrického plánu. 
Geometrický plán je vyhotovený na objednávku za účelem vytýčeni hranic pozemku. 

       Důvodem pro výběr tohoto tématu diplomové práce je aktuálnost vyhotovovaní 
geometrických plánů pro účely katastru, jako i moje osobní zkušenosti z praxe s řešením 
dané problematiky. 
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2Příprava a výběr využitelných podkladů 

2.1 Katastrnemovitostí 

       Katastr nemovitostí je geometrické a polohové určení, soupis a popis nemovitostí. 
Neoddělitelnou součástí KN jsou údaje všech právních úkonů, vlastnických práv a jiných 
práv k nemovitostem. 

      KN slouţí jako informační systém, který je jedním z nejrozsáhlejších informačních 
systémů v celé Slovenské republice. Jeho úkolem je ochrana práv k nemovitostem na 
daňové poplatky, oceňovaní nemovitostí a pozemků, ochrana lesního a zemědělského 
půdního fondu a na budování jiných informačních systémů o nemovitostech.[1] 

2.2 Katastrální operát 

        KN tvoří katastrální operáty uspořádané podle katastrálních území. Katastrální 
operát tvoří materiály, které slouţí ke zpracování katastru a obnovu katastrálního operátu. 
Vede se v papírové (analogové) formě nebo v elektronické (digitální) podobě. 

Katastrální operát obsahuje tétočásti : 

      -Soubor geodetických informací – SGI, obsahuje: katastrální mapy, 
mapy určeného operátu, geometrické plány, záznamy podrobného měření změn, 
seznamy souřadnic, údaje o spojení lomových bodů a další geodetická 
dokumentace. 

       -Soubor popisných informací – SPI, obsahuje: údaje o katastrálních 
územích, parcelách, o právech k nemovitostem, o vlastnících a jiných oprávněných 
osobách, o nemovitostech, o jiných údajích, které se zapisují do listu vlastnictví a 
údaje o sídelních a nesídelních názvech. 

- 

- 

- 

2013 

Sbírku listin 

Sumární údaje katastru o půdním fondu 

Pozemkové knihy, ţelezniční knihu a jejich operát 
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- Osobitnou evidenci veřejných nebo jiných listin.[2] 

2.3 Geometrický plán 

      Mezi nejvíce frekventované činnosti v geodetické praxi patří práce, které se týkají 
uspořádání vlastnických vztahů k nemovitostem. Právě proto je geometrický plán a 
všechny práce, které souvisí s jeho vyhotovením, velice aktuální tematikou. 

       GP se vyhotovuje podle Směrnice na vyhotovovaní geometrických plánů a vytýčení 
hranic pozemků a Směrnice na měření změn v souboru geodetických informací katastru 
nemovitostí, zřízené Úřadem geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky. 
Směrnice zahrnuje zásady a náleţitosti vytýčení hranic pozemků, vypracovaní GP a 
následní dokumentaci.[3] 

      GP je grafické zobrazení nemovitostí, které vzniknou rozdělením nebo sloučením 
nemovitostí, případně změnou tvaru. Vyjadřuje stav k nemovitostem před a po realizované 
změně s uvedením původních i nově navrhovaných parcelních čísel, výměr parcel, druhů 
pozemků a dalších údajů, které informují o stavě nemovitostí. 

       GP je technickým podkladem právních úkonů, které potvrzují nebo osvědčují práva 
k nemovitostem, včetně nájemních práv. Slouţí na zápis změny údajů do KN a jako 
podklad pro změny v SGI na obnovení lomových bodů hranic pozemků. Vyuţívá se také 
jako podklad právních úkonů a také se jím graficky znázorňuje věcné břemeno k části 
pozemku. 

2.4 Části geometrického plánu 

Geometrický plán se skládá ze třech částí: 

- 
- 
- 

Popisové pole 
Grafické znázornění hranic parcel a jejich změn 
Výkaz výměr parcel a dílů 

        Části GP musí být dohromady spojeny tak, aby se zabránilo případné výměně jejich 
částí. Pokud je grafické znázornění větších rozměrů neţ formát A4, poskládá se do formátu 
A4 tak, aby na vrchní straně GP bylo popisové pole. 
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2.4.1 Popisové pole geometrického plánu 

      Popisové pole je úvodní tabulka, která poskytuje základní informace o 
geometrickém pláně. Obr. č. 1 

Obr. 1. – Popisové pole GP 

Popisové pole obsahuje kolonky 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

Vyhotovitel 
Kraj, okres, obec, katastrální území 
Číslo GP, číslo mapového listu 
Geometrický plán na ……….. 
Vyhotovil dne, jméno 
Nové hranice byly v přírodě označeny ……… 
Záznam podrobného měření změn č. 
Text „Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské údaje sú 
uloţené vo všeobecnej dokumentácii“ 
Autorizačně ověřil, jméno, dne, razítko a podpis s textem 
Náleţitostmi a přesností odpovídá předpisům 
Úřadně ověřil, jméno, den, číslo, razítko a podpis s textem 
Úřadně ověřené podle § 9 zákona NRSR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a 
kartografii [5] 

2013 4 



Bc. Zuzana Struhárová Geometrický plán pro průběh vytyčené hranice pozemku v 
                        katastrálním území Sučany 

   Geometrický plán je podkladem na právní úkony, pokud údaje stávajícího stavu 
výkazu výměr jsou shodné s údaji platných výpisů z KN. Toto upozornění se nachází 
nad tabulkou popisového pole kaţdého geometrického plánu. 

2.4.2 Grafické znázornění hranic parcel a jejich změn 

V grafickém znázornění GP se zobrazuje: 

- 
- 
- 

Stávající stav nemovitostí v souladu s obsahem katastrální mapy 
Stávající stav nemovitostí z jiných podkladů jako je katastrální mapa 
Nový stav nemovitostí 

        Grafické znázornění stávajícího stavu nemovitostí se vyhotovuje jako kopie nebo 
zvětšenina katastrální mapy. Vyhotovuje se v takovém měřítku, aby se zaručila přehlednost 
kresby a čitelnost popisu. Grafické znázornění obsahuje také okolí řešeného stavu 
nemovitostí. Hranice parcel registru E KN se zakreslují zelenou barvou. Pokud nastane 
situace, ţe práva k nemovitostem nejsou vyjádřeny v katastrální mapě, ale na jiných 
podkladech, grafické znázornění se doplní parcelními čísly v závorce a doplní se kresbou 
polohopisu podkladníčárkovanoučernou čarou. Nebo pokud nastane situace, jako například 
při velké hustotě kresby, a hranice druhů pozemků neodpovídají hranicím práv 
k nemovitostem, potom se zobrazení neknihované pozemkově kniţní parcely 
v nesjednoceném operátu GP řeší ve dvou grafických znázorněních. 

       Při grafickém znázornění GP se pouţívají hlavně tyté druhy čar a mapových 
značek, které jsou platné podle STN 013411: 

- 
- 
- 

- 

Označení stávajícího stavu tenká plná černá čára (0,18 mm, kód čáry 0,12) 
Označení nového stavu tenká plná červená čára (0,18 mm, kód čáry 0,12) 
Označení rámu mapových listů s délkou čar 5 mm a mezerou 2 mm (0,18 
mm, kód čáry 0,72) 
Vyjádření práv k nemovitostem zobrazeným na jiné mapě jako katastrální 
tenká černá čárkovaná čára s délkou čárek 1 mm a velkostí mezer 1 mm 
(tloušťka 0,18 mm, kód čáry 0,22) 
Označení nezřetelných hranic v terénu jako i na zobrazení vlastnických 
hranic vedení přes technické objekty tečko čárkovaná čára s délkou čárek 1 
mm a velikostí mezer 0,8 mm. (tloušťka čáry 0,18 mm, kód čáry 0,122) 
zobrazení hranic věcného břemena nebo jiného omezení vlastnického práva 
tenká černá (pokud se jedná o nový stav červená), tenká červená tečko 

- 

- 
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čárkovaná čára, s délkou čáry 3 mm a velikostí mezer 1,3 mm (tloušťka 
čáry 0,18, kód čáry 0,142) 
Označení lomových bodů hranic označených mezníky, černý (pokud se 
jedná o nový stav červený) krouţek o průměru 1 mm a tečkou, (mapová 
značka s pořadovým číslem 1,05), 
Parcelní čísla jsou černé (pokud se jedná o nový stav červené) s výškou 
písma 1,4 – 2 mm, parcelní čísla z jiných podkladů neţ z katastrální mapy 
se uvádí černou barvou v závorce (pořadový typ písma 10,18). 

- 

- 

Při grafickém znázornění stávajícího a nového stavu zachováváme dále tyto pravidla: 

- Mapové značky druhů pozemků vyjadřující nový stav se zobrazují červenou 
barvou podle platného značkového klíče, mapová značka se uvede nad nové 
parcelní číslo nebo vedle přeškrtnuté neplatné mapové značky. 
Neplatná kresba se v grafickém znázornění ruší dvěma krátkými červenými 
čarami, které jsou vedeny kolmo na rušenou čáru, při rušení sloučení se 
pouţívají dvě krátké červené čáry rovnoběţně se směrem předmětné 
hranice. Při rušení značek druhů pozemků i parcelních čísel se přeškrtnu 
značky vodorovnou červenou čárou a parcelní čísla červenou čárou vedenou 
rovnoběţně s rušeným parcelním číslem. Při oddělovaní nové parcely od 
stávající, ponechává se parcelní číslo zbytku původní parcely. 
Při pouţití dílů parcel v geometrickém plánu se v grafickém znázornění 
vyznačí černou barvou arabskými čísly v krouţku ( výška čísla 1,4 aţ 2 
mm) 
Kontrolní oměrné míry při nových hranicích se zobrazují černou barvou 
(výška číslic 1,5 mm) a mezi znaky se uvádí ,, _ _ “ Při oměrných mírách, 
které nemůţeme změřit, uvede se zkratka nm. Souřadnice nových 
podrobných bodů se označují černou barvou (výška číslic 1,5 mm) 
Při shodném průběhu hranice katastrální mapy s jiným grafickým 
podkladem se zobrazí průběh hranice z katastrální mapy a průběh hranice z 
jiného podkladu, přičemţ při zobrazovaní se o 1 mm odsune a zobrazí se 
pouze v okolí lomových bodů hranice. 
Grafické znázornění se orientuje na sever, pokud zhotovitel nesměruje na 
sever, vyznačí směr směrovou druţicí. 
Názvy katastrálních území se zobrazují s průběhem hranice rovnoběţně. 
Pokud dotčené nemovitosti zasahují do více katastrálních území, 
geometrický plán se zhotoví i zvlášť pro kaţdé katastrální území. 
Pokud měřítko neposkytuje dostatečné zobrazení podrobnosti, mimo kresby 
se zobrazí detail, přičemţ vzájemná vazba se označí stejnou dvojicí písmen 
velké abecedy. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

Důleţitá upozornění a poznámky, které souvisí s vyhotovením, se uvádí na 
volných plochách GP. 
Při zřízení věcného břemena na přiznání práva uloţení inţenýrských sítí se 
zobrazuje promítnutí předmětných inţenýrských sítí do zobrazovací roviny. 
Do grafického znázornění se nevyznačují údaje o výšce sítí, hloubce uloţení 
podzemních sítí. Práva k nemovitostem se z jiných podkladů zpravidla 
nevyznačují, pokud se GP vyhotovuje pro účely odnětí části pozemku ze 
zemědělské nebo lesní půdy. 

    V současné době jsou nejrozšířenější na zpracování digitálních map grafické 
programy Microstation a Kokeš. Protoţe tyto programy nejdou mezi sebou 
kompatibilní, geodetické firmy jsou nuceny pouţívat oba systémy a zpracovávat 
grafické data dvojmo s pouţitím vícero programů. 

2.4.3 Výkaz výměr parcel a dílů 

        Výkaz výměr je tiskopis, do kterého se zaznamenávají všechny informace o změně 
dotčených nemovitostí. Pokud nejsou práva k nemovitostem dotčené změnou zapsané 
v listu vlastnictví, provede se dodatečná identifikace parcel. Práva k parcelám registra C 
KN získáváme z údajů zapsaných v údajích o parcelách registru E KN, které se nachází 
v pozemkových knihách, ţelezničních knihách, v operátu pozemkových reforem, 
v soudních rozsudcích a jiných veřejných listinách. 

      Ve výkazu výměr se uvádí parcelní čísla výměry parcel a dílů, druhy pozemků, 
způsob vyuţívaní nemovitostí, čísla listů vlastnictví a pozemkově kniţních vloţek, jména a 
příjmení (názvy) a adresy (sídla) nových vlastníků nebo nájemců, důleţitá upozornění a 
poznámky, které se týkají vyhotoveni geometrického plánu a kontrolní součty. 

V geometrickém plánu řešíme ve výkazu výměr tyto stavy: 

- Kdyţ jsou údaje o dotčených parcelách registru C KN ve stávajícím stavu 
evidované v SPI na LV, ve výkazu výměr se uvede stav právní, který je 
totoţný s registrem C KN. 
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- Pokud údaje o dotčených parcelách registru C KN ve stávajícím stavu 
nejdou zapsané v SPI na LV, ve výkazu výměr se uvede v tomto poradí Stav 
právní a Stav podle C KN. 
Osobitně se řeší GP na pozemkové úpravy, kde se řeší stav podle 
rozdělovacího plánu pozemkových úprav nebo GP za účelem odnětí části 
majetkoprávně nevypořádaného pozemku z lesního nebo zemědělského 
půdního fondu a také GP na zaměření staveb, které stojí na majetkoprávně 
nevypořádaných pozemcích. V tom případě řešíme výkaz výměr jako stav 
podle registru C KN. 

- 

Výkaz výměr se skládá ze tří částí: 

- Stávající stav 

   Při sestavování výkazu výměr se vychází ze stávajícího stavu. Stávající stav je 
aktuální stav před navrhovanou změnou. 

    Stávající stav obsahuje číslo pozemkově kniţní vloţky nebo číslo LV, číslo 
pozemkově kniţní parcely nebo č.p. registru E, č.p. registru C, výměru a druh 
pozemku. Pokud jsou ve stávajícím stavu pouţity další veřejné listiny nebo jiné listiny 
o právech k nemovitostem, které z různých důvodů nebyli zapsány v pozemkové knize 
ani v pozemkovém katastru, ani v KN, doplní se čísla těchto veřejných listin, nebo 
jiných listin slovní zkratkou. Pokud v pozemkové knize není evidovaná výměra 
pozemku, nebo je evidovaná chybně ve stávajícím stavu, uvede se výměra z parcelního 
protokolu z bývalého pozemkového katastru a táto skutečnost se uvede v poznámce. 
Pokud neexistuje pro katastrální území operát bývalého pozemkového katastru a v 
pozemkové knize není uvedená výměra, tato skutečnost se uvede taktéţ v poznámce. 
Ve stávajícím stavu při řešení stavu právního, pokud se vyskytují parcely z jiných 
podkladů neţ je registr C KN z několika původních katastrálních území, uvede se 
název původního katastrálního území za parcelní číslo do závorky nebo pod výkaz 
výměr do poznámky. 

Změny 

    Část změny obsahuje označení dílů parcel výměry arabskými číslicemi, jejich 
přičlenění k novým parcelám a odčlenění od stávajícího stavu parcel. Tato část se 
sestavuje tak, aby zaručila přehlednost původních dílů a přehlednost dílů nově 
vytvořených parcel. 

Ve výkazu výměr se pomocí dílů řeší: 
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- Stav právní při výjimce pokud nově určená parcela je vytvořená z parcel, ke 
kterým se váţe jeden právní vztah, nebo pokud se parcely ve stejném 
obvodu slučují a opětovně rozdělují. 
Stav podle registru C KN se řeší při vytváření nové parcely, kde se slučuje 
více druhů pozemků, nebo při změně druhu pozemku parcely, která se 
skládá z více původních parcel, u kterého je potřebný soulad orgánu 
ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. 
Stav právní totoţný s registrem C KN se řeší, pokud se vyţaduje 
přehlednost mezi parcelami ve stávajícím stavu a v novém stavu za účelem 
sepsání listin, případně rozhodnutím příslušných orgánů ochrany. 

- 

- 

Nový stav 
       Nový stav výkazu výměr se skládá z čísel nových a stávajících parcel po 
navrhované změně, jejich nové výměry, druhy pozemků, kódy způsobu vyuţívaní 
nemovitostí, jméno a příjmení (název) a adresa (sídlo) navrhovaného nového 
vlastníka, nebo jiné oprávněné osoby. 

Sestavení Nového stavu ve výkazu výměr se řídí podle těchto zásad: 
   - Jméno, příjmení (název) a adresa (sídlo) v Novém stavu 
   - V Novém stavu ve sloupci vlastník, (jiná oprávněná osoba), adresa (sídlo) 
       se ke zbytkovým parcelám uvádí text stávající a údaje o zbytkových 
       parcelách se ve stavu právním uvedou v závorkách 
   - V případě vícenásobného výskytu stejné údaje v po sobě následujících 
       řádcích v novém stavu ve sloupci vlastník (jiná oprávněná osoba) adresa 
       (sídlo) se smí pouţívat zkratka detto 
   - Pokud se osobitně řeší stav právní, potom se ve stavu pode registru C KN ve 
       sloupci vlastník, nájemce, drţitel (adresa) můţe k identické nově vytvořené 
       parcele uvést text Jako v právním stavu 
   - V novém stavu výkazu výměr se nemůţou tvořit nové dílové parcely 

   Osobitně pro kaţdý řešený stav se z výměr parcel ve stávajícím stavu, z výměr 
parcel v novém stavu, jako i z výměr dílů parcel části změny, vykoná kontrolní součet. 
Kód způsobu uţívání a kód druhu stavby jsou povinné údaje. Popis pouţitých kódů se 
uvádí v legendě pod výkazem výměr ve zjednodušené formě. 

2.5 Záznam podrobného měření změn 
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       Záznam podrobného měření změn je grafická i číselní dokumentace změny, která 
slouţí jako podklad na vyhotovení geometrického plánu, opravu chyby v katastrálním 
operátu a na provedení změny v katastrálním operátu. 

ZPMZ se skládá ze třech částí: 

- 
- 
- 

Popisové pole 
Grafické znázornění stávajícího stavu nemovitostí a návrh změn 
Technická zpráva – záznam z měření 

Všechny části ZPMZ se spojí způsobem vylučujícím jejich dodatečnou záměnu do formátu 
A4. 

2.5.1 Popisové pole 

       Popisové pole je tabulka, ve které jsou uvedeny základní informace o ZPMZ. 
Obsahuje číslo ZPMZ, kraj, obec, katastrální území, údaje o vyhotovitelovi, měření, 
způsobu stabilizace podrobných bodů, číslo GP, označení mapového listu, počet nových 
bodů, přidělené údaje katastrálního operátu a kolonky pro autorizované a úřední ověření. 
Obr. 2 [4] 

Obr. 2 – Popisové pole ZPMZ 

2.5.2 Grafické znázornění ZPMZ 

        Na vyhotovení grafického znázornění ZPMZ se pouţívá kopie nebo zvětšenina 
katastrální mapy. Grafické znázornění ZPMZ obsahuje: 
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- Kresbu stávajícího stavu polohopisu 
    o Podle katastrální mapy, která je vykreslená tenkou černou plnou 
       čárou (tloušťka čáry je 0,18 mm a mapová značka s pořadovým 
       číslem 0,01 technické normy) 
    o Čísla podrobných bodů stávajícího stavu, které jsou pouţity na 
       připájení a kontrolní měření nebo také na výpočet výměr parcel 
       spolu s číslem náčrtu, ze kterého byl bod převzatý. Pokud má tvar 
       128-5 černou barvou, znamená to bod č. 5 z náčrtu č. 128 
    o Čísla kartometrických určených bodů 
Kresbu nového stavu polohopisu vykreslenou tenkou červenou čárkou, 
včetně sloučení, označeni druhů pozemků a přeškrtnutí zrušených hranic. 
Zákres bodů polohového bodového pole, pouţitých na připojení měřičské 
sítě a nacházejících se na území zobrazeném v náčrte a jejich čísel, pevných 
bodů a ostatních bodů měřičské sítě, provedený značkami i červenou 
barvou, pokud bod pouţitý na připojení měřičské sítě nebo vzdálený bod 
měřičské sítě, není moţné v náčrte vzhledem k pouţitému měřítku a 
formátu papíru zobrazit, zobrazí se schematickým zobrazením směru 
čárkovanou čárou se šipkou a číslem vzdáleného bodu. 
Zákres spojnic bodů pouţité měřičské sítě: záměry v měřičské síti se zobrazí 
červenou čárkovanou čárou, spojnice bodů a záměry se nezobrazí, pokud 
tvoří hranici pozemku nebo stavby. 
Zápis ověřovacích měr a vzdáleností mezi nově určenými podrobnými body 
černou barvou 
Parcelní čísla a značky druhů pozemků, stávající parcelní čísla a značky 
druhů pozemků se vyznačí tenkou černou čárou, nové parcelní čísla se 
vyznačí tenkou červenou čárou, nové značky druhů pozemků se vyznačí 
vedle přeškrtnutých neplatných značek, případně nad nové parcelní číslo, 
tenkou červenou čárou 
Budovy se vyznačí podle osobitného předpisu 
Vyznačení sídelních a nesídelních názvů, zejména názvů ulic, náměstí, 
veřejných prostorů, významných a veřejných staveb, názvů vodních toků a 
názvů místních obvodů. 
Zobrazení některých spojnic mezi body určeného operátu, pokud je to pro 
výpočet průsečíků potřebné, pouţije se černá tečkovaná čára (tloušťka čáry 
0,18 mm, kód čáry 0,091 technické normy) 
Vyznačení měřítka náčrtu i vyznačení orientace, v případě kdyţ náčrt není 
orientovaný na sever. Grafické znázornění ZPMZ se vyhotovuje v takovém 
měřítku, aby kresba byla přehledná a číselní údaje čitelné 
Zobrazení rámu mapových listů, kdyţ tento prochází přes grafické 
znázornění, tenkou černou čárkovanou čárou (tloušťka čáry 0,18 mm) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
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s délkou čárek 5 mm a velkostí mezer 1 mm, rovnoběţně s čárou se uvede 
označení mapových listů 
Zobrazení druhů pozemků: v grafickém znázornění ZPMZ se pouţije 
značkový klíč, který je naplánovaný pro tvorbu vektorové katastrální mapy 
Způsob stabilizace nově určených bodů 

- 

- 

2.5.3 Technická zpráva – záznam z měření ZPMZ 

Technická zpráva obsahuje: 

- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

Název části ZPMZ 
Protokol určení souřadnic bodovou metodou GPS v S-JTSK03 
Seznam souřadnic daných bodů určených v S-JTSK03 
Seznam souřadnic daných bodů v určených souřadnicích platné katastrální 
mapy, určených S-JTSK 
Záznam z určení souřadnic bodů - zápisník měřených veličin s výpočtem 
měřených bodů 
Seznam souřadnic nově určených bodů S-JTSK03 
Seznam souřadnic nově určených bodů S-JTSK 
Výpočet výměr parcel a dílů parcel 
Výsledky ověření dosaţené přesnosti 
Další skutečnosti související s měřením a výpočty 

Na převod souřadnic nových bodů určených v S-JTSK03 do S-JTSK do systému mapy 
se vyuţijí identické body. 

- ZPMZ se číslují v rámci kaţdého katastrálního území, které přiděluje 
příslušná správa katastru v pořadí od 1 do 9999. 
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3 Revize nebo doplnění bodového pole 

       Cílem mé diplomové práce bylo zhotovení geometrického plánuna základě 
objednávky vlastníka s názvem „Geometrický plán na oddělení a určení vlastnických práv 
k pozemku p.č. 4368/2“. Tato parcela vznikla z parcel 4365/2 a 4368/3. Podle 
objednávatele a svědectví lesního hospodáře se změnily i hranice parcel 4356/3 a 4368/1. 
Změna hranice parcely lesního celku procházela podle přírodních hranic - z jedné strany 
potok a z druhé strany terénní reliéf. 

3.1Součinnost správy katastru s vyhotoviteli geometrických plánů 

        Správa katastru umoţní vyhotoviteli GP, který má právo ţádat o podklady 
z katastru nemovitostí, nahlédnout do katastrálního operátu, případně do jiných 
dokumentačních operátů. Správa katastru vyhotoví kopie, výpisy, odpisy z katastrálního 
operátu, které přímo souvisí s vyhotovením daného geometrického plánu v souladu 
s platným ceníkem. Zpoplatnění se týká: SGI, SPI při předloţení geometrického plánu na 
úřední ověření údajů o geodetických bodech a poskytnutí části pozemkových nebo 
katastrálních operátů. 

Od příslušné správy katastru si vyhotovitel geometrického plánu vyţádá přidělení: 

- 
- 
- 

Čísla záznamu podrobného měření změn ZPMZ 
Parcelní čísla nově vytvořených parcel v rejstříku C KN 
Čísla podrobného bodového polohového pole PBPP, pokud se budou 
budovat 

    Povinností pracovníka správy katastru je potvrdit podpisem vydání 
poţadovaných informací v popisovém poli ZPMZ. 
Pokud existuje vektorová katastrální mapa v daném katastrálním území, příslušná 
správa katastru poskytne vyhotoviteli GP příslušnou část vektorové mapy 
v závazném výměnném formátu s následujícím označením. Tab. 1 
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            Podklad 
  Podklad z katastrálnej mapy 
Podklad z mapy určeného operátu 

Označenie súboru 
 XY9999pkn.vgi 
 XY9999puo.vgi 

Tab. 1 – Označeni souborů podkladů vektorových map 

Kde: 
   - 
   - 
   - 
   - 

- 

- 

- 

XY je dvoupísmenová zkratka pojmenování katastrálního území 
P- označuje podklad 
9999- je číslo přidělené záznamu podrobného měření změn – ZPMZ 
Pokud bude geometrický plán vyhotoven v různé kvalitě, měřítkem se 
označí poskytnuté údaje podle označení mapy následovně: 
XY 9999 PKN_ C_D.VGI- podklad z číselné katastrální mapy, kde C 
představuje kód kvality a D měřítko mapy 
XY 9999 PUO_C_D.VGI- podklad z mapy určeného operátu, kde C 
představuje kód kvality a D měřítko mapy 
Vyhotoviteli geometrického plánu se v rámci poskytování údajů poskytuje 
dále: 
    o Výřez z vektorové katastrální mapy 
    o VGP mer z oblasti měření 
    o VGP t z oblasti měření, které doteď nebyly zapsané do souboru 
       geodetických informací 
    o Výřez z vektorové mapy určeného operátu 
    o Výřez z vektorové mapy s kódem 2 aţ 4 
    o U map katastru v papírové podobě rastr souřadnicově připojený v 
       S-JTSK, pokud je k dispozici 
    o Výřez ze souborů PG 999 999 VGI a PGB 999 999 VGI 

3.1.1 Lesní celek 

      Pro GP na obnovení právního stavu při lesním pozemku není nutné označení 
lomových bodů hraníc v terénu, pokud to vlastník nepoţaduje podle přílohy č. 7 a 22 
Směrnic na vyhotovení geometrických plánů a vytýčení hranic pozemků. 

      -Geometrický plán je moţnézhotovit bez měření v terénu, t. j.lomové 
body hranic pozemků nebudou určeny v JTSK03. Lomové body hranic 
obnovovaných pozemků se určí v S-JTSK. Protoţe se měření neprovádí, při 
úředním ověření se kontrola podle § 45 ods. 2 písm. h) vyhlášky ÚGKK SR č. 
300/2009 Z. z. ve znění vyhlášky 75/2011 Z. z. neprovede. [2] 
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       -Na nové geometrické a polohové určení obnovovaných pozemků, t. 
j. na určení lomových bodůjejich hranic v S-JTSK, se vyuţijí číselní výsledky 
geodetických prací, pokud jsou k dispozici (původní měřičské náčrty, případně 
zápisníky z mapování nebo geometrické plány). Pokud číselní výsledky nejsou k 
dispozici, poloha lomových bodů se určí s vyuţitím geometrického a polohového 
zobrazeni v nejvhodnějším podkladu, zpravidla v mapě pozemkového katastru. 

       -Převod ze souřadnicového systému podkladu, ze kterého se lomové 
body převezmou, doS-JTSK, resp. do souřadnic platné katastrální mapy, se provede 
vhodným způsobem, který určí zhotovitel a který je předmětem kontroly 
autorizovaného geodeta a kartografa. 

       -V technické zprávě záznamu podrobného měření změn se kromě 
jiného uvede i způsobpřevodu, resp. výpočtu souřadnic v S-JTSK, seznam 
souřadnic a podklad, ze kterého se geometrické určení převzalo. 

        -Nově určené podrobné body budou označeny kódem kvality 
podrobného bodu 3 nebo 4(podle třídy přesnosti podkladů), pokud byly vyuţity 
číselní výsledky geodetických prací nebo kódem kvality podrobného bodu 5, pokud 
se vyuţili nečíselní výsledky. 

3.1.2 Přípravné práce 

      Pro obeznámení se s daným územím bylo nutné zjistit vlastnické poměry k 
pozemku. Všechny potřebné podklady jsem si vyţádala od správy katastru Martin. 

Správu katastru Martin jsem poţádala o přidělení: 

- 

- 

Čísla záznamu podrobného měření změn- ZPMZ: E2319 

Nových čísel podlomení nově tvořených parcel 4368/2 

      Na vyhotovení tohoto geometrického plánu bylo potřebné si vyţádat dále tyto 
podklady: 

- 

- 

- 

ISKN 

Katastrální mapu nečíselnou ve formátu vgi. 

Kopii z katastrální mapy Sučany 4, 5, 6, 7 

Údaje o parcelách registru C KN a E KN a vlastnických vztazích z 
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- Grafickou část zpracovaného ROEP ve formátu vgi 

Podklady získané od Správy katastru Martin jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

        V tomto případě hranice nebyla určená číselně. Musela jsem zaměřit a vyhotovit 
nový GP. Spodní část hranice probíhala potokem, proto jsem změřené hodnoty převzala 
z číselných měření. Obr. 3, Obr.4 

Obr. 3 – Poklady z Katastru nemovitostí Martin 

Obr. 4 - Zápisníky z Katastru nemovitostí Martin 

       Z katastrálního operátu jsem získala staré zápisníky z roku 1947, které jsem 
propočítala. Staré číselní podklady mi dovolovali převzít body podle povolení z katastru 
nemovitostí, určené pro lesní celky v třídě přesnosti 3. Příloha č. 2 
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3.2 Rekognoskace terénu 

        Katastrální území Sučany se nachází v Ţilinském kraji, v Martinském okrese. 
V katastrálním území Sučany jsou pozemky evidované na katastrální mapě a pozemky 
evidované na mapě určeného operátu. GP, který jsem zhotovila, slouţí na oddělení a určení 
vlastnických práv k pozemku p. č. 4368/2 z původních parcel číslo 4365/2 a 4368/3, které 
zanikly. Změnili se i hranice parcely číslo 4365/3 a 4368/1. Obr. 5 [7] 

Obr. 5 – Území Sučany 

Obr. 6- Ortofotomapa 1 
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Obr. 7 – Ortofotomapa 2 

       Objednávatel je vlastníkem listu vlastnictví 4005, na kterém se nacházejí parcely 
číslo 4356/2 a 4368/3 o výměře 48 ha 4260 m2 a jsou určené jako lesní pozemek. Obr.6, 
Obr. 7 Parcely leţí v horském terénu, kde jsem zjišťovala stav polohového bodového pole. 
Při hledání identických bodů jsem nenašla ţádné identické body, které by mi vyhovovaly, 
a proto jsem se rozhodla pro nové měření. Stroje a technika napředují a jejich technické 
parametry jsou na vysoké úrovni. Na zaloţení a určení nových lomových bodů 
v souřadnicovém systému S- JTSK bylo potřebné udělat body technologií GNSS 
s vyuţitím SKPOS, která je nejvhodnější pro měření v horském terénu. Takto jsem určila 
potřebné podrobné body 5001, 5002, 5023, 5024, 5025. V technické zprávě ZPMZ je 
uvedený celý postup výpočtu. 

      Přírodní hranice jsem převzala z ŠMO v měřítku 1: 5000, kde byly kartometricky 
odsunuté body hranice s čísly 95 aţ 106 určené v 5. třídě přesnosti.Příloha č. 3 

3.3 Měřičské práce 

        Měřičské práce zahrnují postup při měření změny, seznam výsledků a obsah 
výsledného operátu. Hranice pozemků se před začátkem vyznačí ve všech svých lomových 
bodech. Při vyhotovení geometrického plánu, pokud lomové body nejsou označeny, potom 
vlastník nebo jiná oprávněná osoba na své náklady označí lomové bodyhranice pozemku 
trvale nebo dočasně. Na označení lomových bodů se pouţívají materiály jako roxory, 
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dřevěné kolíky, kovové tyče. Kdyţ jsou lomové body označené dočasně, trvalé označení 
bodů se musí provést nejpozději do 30 dnů po oznámení o vkladunebo po záznamu do 
katastru nemovitostí. Za trvale označené lomové body povaţujeme ty body, které jsou v 
přírodě jasně a jednoznačně určeny - jako je roh budovy, roh zdi, betonový sloup a 
podobné objekty. Výsledky podrobného měření změn měřičských prací se zaznamenávají 
do ZPMZ. 

      Předmětem měření změny jsou hranice katastrálních území, pozemků, staveb, 
chráněných nemovitostí a jejich ochranných pásem, určení věcného břemena, způsobu 
vyuţívaní pozemků a vybraných objektů pro geografický informační systém. 

3.4Metody měření pro vybrané geodetické činnosti 

Při provádění geodetických činností pouţíváme tyto metody: 

   globální navigační satelitní systémy – GNSS, které jsou připojeny 
  na body měřičské sítě nebo vyuţití slovenské prostorové observační 
  sluţby SKPOS 
o terestrické geodetické metody 
o kombinace obou metod 

o 

3.4.1 Globální navigační satelitní systémy – GNSS 

       V současnosti existují čtyři hlavní GNSS systémy. Mezi nejznámější 
a nejrozšířenější patří americký NAVSTAR GPS. Rusko schválilo znovuobnovení do 
plného operačního stavu GLONASS. S uvedením do plného provozu do roku 2014 počítá i 
evropský Galileo. Systém COMPASS je projektem Čínské lidové republiky a je ve stadiu 
budovaní. Systém má poskytovat v prvých fázích do roku 2012 vysoce přesné poziční 
a navigační sluţby prouţivatele v Asii a Tichém oceánu. Ve finální fáze do roku 2015 by 
se měl stát ze systému COMPASS globální satelitní navigační systém. 

Do GNSS technologií zahrnujeme tyto metódy měření: 

- Kinetická metoda měření v reálním čase – RTK metoda 
   o Sluţba SKPOS Obr. 8 
   o Měření z dočasné místní referenční stanice, která je postavená na 
       boděstátníprostorové sítě - ŠPS 
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        pokud náhodou není moţné realizovatoba předešlé případy, 
       výjimečně měření provádíme na bodě určeném s připojením na body 
       ŠPS, případně SKPOS, přičemţ délka spojnice má být maximálně 
       20 km. 
Statická metoda- postprocessing 
    o Vyuţívá připojení na VRS nebo stanice SKPOS 
    o připájí se na body ŠPS 

o 

- 

      Při měření v reálném čase RTK je velice důleţité provést dvě nezávislé měření, 
přičemţ musíme dodrţet minimální časový odstup jednu hodinu ve stejný den nebo v jiný 
den s minimálním odstupem jedné hodiny oproti předešlému času měření. Výslednou 
souřadnici dostaneme zprůměrováním obou měření. [8] 

Obr. 8 – Mapa referenčních stanic 

STS G Martin 
4604 31; HM 529; HM 510; HM 504; GH 739; GH 675; 5922 9; 5922 13; 5921 5; 
5921 16; 5917 15; 5911 17; 4724 26; 4720 22; 4719 60; 4715 19; 4714 16; 4713  
38; 4605 32 
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3.4.2 Protokol určení souřadnic bodů metodou GNSS v S-JTSK 

-Typ pouţité metody – RTK ( Real time kinematic ) 

Označení přijímače 

Název přijímače 

Typ antény 

Výrobní číslo 

LEICA GPS1200 GNSS 

RX1250Xc 

ATX1230 GG 

304006, 182891 

-Časové údaje o vygenerovaní virtuální referenční stanice 

Označení přijímače 

Název přijímače 

Typ antény 

Výrobní číslo 

LEICA GPS1200 GNSS 

RX1250Xc 

ATX1230 GG 

304006, 182891 

3.5. Terestrické geodetické metody 

Rozeznáváme tyto terestrické metody měření polohopisu: 

- 
- 
- 

Polární metoda 
Ortogonální metoda 
Metoda přetínáním 

    Polární metoda je hlavni měřičskoumetodou. Tato metoda bývá velice často 
kombinovaná s metodou konstrukčních oměřných měr. Vyuţívá se na měření 
v přehledném členitém terénu s většími výškovými rozdíly. Rozeznáváme polární metodu 
z pevného stanoviska a polární metodu z volného stanoviska. 

   Terestrické geodetické metody se můţou vzájemně kombinovat a kaţdý z uvedených 
úkolů měření má své označení, uváděné v záznamuměření. 
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3.5.1 Oboustranně připojený a orientovaný polygonový tah 

       Při oboustranně připojeném a orientovaném polygonovém tahu obr. 9 jsou dané 
souřadnice připojovacích bodů A (yA,xA), B (yA,xA) a souřadnice bodů C (yA,xA), D 
(yA,xA), na kterých se provedla orientace polygonového tahu. Ze souřadnic bodů můţeme 
vypočítat směrníky σAC a σBD. V polygonovém tahu se měří levostranné vrcholové úhly 
ωA, ω1, ω2, ωB a délky stran sA1, s12, s2B. Výsledkem jsou vypočítané souřadnice bodů 
P1 (yA,xA) a P2 (yA,xA). Výpočet a vyrovnaní polygonového tahu se provádí ve dvou 
etapách. Nejdříve se provede úhlové vyrovnání a výpočet směrníků polygonových stran a 
potom následuje výpočet souřadnicových rozdílů, souřadnicové vyrovnáni a výpočet 
vyrovnaných souřadnic. 

Obr. 9 - oboustranně připojený a orientovaný polygonový tah 

3.5 Identické body 

      Identické body s čísly bodů 4 – 33, 4 – 37, 4 – 39, 7 – 44, 5 – 33, které jsem 
přebrala z původních zápisníků ve 3.třídě přesnosti podle povolení katastru nemovitostí. 
Body se nacházely vespodní části parcely aprocházely potokem. 

Seznam souřadnic bodů vypočítaných z původních zápisníků v S-JTSK: 

č.b._ Y _____XTP poznámka 
64 0004 0033 426476.29 1179606.61 3 
64 0004 0037 426417.05 1179845.84 3 
64 0004 0039 426422.12 1179910.95 3 
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64 0007 0044 426424.72 1180074.98 
64 0005 0003 425992.25 1179052.22 

3 
3 

Souřadnice bodů jsou vypočítané v souladu s usměrněním ÚGKK SR č. KO- 6363/2011- 
561. 
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4 Vytyčení hranice pozemku 

4.1 Ověření geometrického plánu 

       Autorizační a úřední ověřeni se vyznačí v popisovém poli GP a ZPMZ podpisem a 
kulatým razítkem autorizovaného geodeta a úředního ověřovatele. Na autorizační a úřední 
ověření vyhotovitel geometrického plánu předkládá jedno vyhotovení ZPMZ, čtyři 
vyhotovení GP a vektorové geodetické podklady. 

4.2 Autorizační ověření geometrického plánu 

       Pro účely katastru provádí autorizační ověřeni geometrického plánu a výsledků 
měření změn autorizovaný geodet a kartograf, případně znalec v oboru geodézie a 
kartografie, který má na to zvláštní odbornou způsobilost. Tento znalec zkoumá podklady, 
zda odpovídají daným předpisům. Autorizačním ověřením přebírá zodpovědnost za 
správnost nového navrhovaného stavu, kvalitu a přesnost měřičských prací, úplnost 
analogových a digitálních výstupů. 

4.3 Úřední ověření geometrického plánu 

      Úřední ověření provádí správa katastru, které se dotčené nemovitosti týkají. 
Všechny vyhotovené GP se předkládají k úřednímu ověření aţ po autorizačním ověření. 
Přičemţ na ověření se předkládají čtyři vyhotovení GP, z toho jedna zůstává příslušné 
správě katastru. 

Spolu s geometrickým plánem vyhotovitel předkládá k úřednímu ověření: 

o záznam podrobného měření změn, který je autorizačně ověřený 

ovektorové geodetické podklady, jako výkaz výměr v elektronickém formátu XML, 
vektorový geodetický podklad měřený VGP mer, soubor vektorového geodetického 
podkladu transformovaného VGP t, případně VGP uo. 
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Před úředním ověřením správa katastru přezkoumá východiskové údaje KN, které jsou 
uvedeny v geometrickém plánu s platnými údaji katastru nemovitostí ke dni, kdy se 
geometrický plán úředně ověří. Správa katastru provede kontrolu správného označení 
nových parcel s přidělenými parcelními čísly, správnost tuţkového zákresu nového 
navrhovaného stavu do katastrální mapy a přesnost prací. Pokud se zjistí nedostatky při 
vyhotovení geometrického plánu, vrátí se geometrický plán bez úředního ověření společně 
s protokolem o kontrole, který obsahuje zjištěné chyby. Pokud geometrický plán je 
zkontrolovaný a nenašli se ţádné nesoulady, pracovník správy katastru, který má pro tuto 
činnost odbornou způsobilost, geometrický plán a záznam podrobného měření změn 
úředně ověří. V popisovém poli plánu ve jménu příslušné správy katastru úředně ověří 
doloţku ,,Úředně ověřené podle § 9 zákona NR SR č.215/1995 Z. z. o geodézii a 
kartografii, společně se jménem, příjmením, podpisem, datem a otiskem kulatého razítka 
příslušné správy katastru na všech vyhotoveních geometrického plánu a záznamu 
podrobného měření změn. [5] 

4.4 Vytýčení hranice 

       Objednávatel GP dal návrh na zápis geometrického plánu na katastr nemovitostí v 
Martine. GP správa katastru zapsala, a tím se geometrický plán mohl zrealizovat. 
Poţadavek objednávatele byl vytýčit hranici, kterou jsem měřila s čísly bodů 5003 – 5022. 
Zachované přírodní hranice pozemku hřbetnice a údolnice podle Státní mapy odvozené v 
měřítku 1:5000, na které se nacházejí body 95 aţ 106, se nevytyčovali podle ţádosti 
objednávatele a výjimky pro lesní celek podle směrnice. Obr.10, Obr. 11, Obr. 12 

Seznam souřadnic bodů určených kartometrickými metodami v S-JTSK 

č.b. 

95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

2013 

_ Y _____ X TP poznámka 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

25 

425860.14 1179968.65 
425886.74 1179784.17 
425888.12 1179774.56 
425910.43 1179619.80 
425946.12 1179372.20 
 425973.47 1179182.52 
 426441.73 1179686.57 
 426436.01 1179729.94 
 426433.52 1179729.71 
 426443.20 1180117.83 
 426456.84 1180202.43 
 426469.86 1180257.43 
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Souřadnice jsou v souladu s usměrněním ÚGKK SR č. KO-6363/2011-561 . Třida 
přesnosti 5 byla určená podle směrnice z Katastru nemovitostí. [4] 

Obr. 10 – Přírodní hranice 

Obr. 11 – Bod 97 

Obr. 12 –Bod na lesní cestě 
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4.5 Protokol o vytýčení hranice pozemku 

Vyhotovitel : GEODETICKÉ PRÁCE, Pod sadom774/27, 01004 Ţilina 

: 44865708-43/2011 Číslo geometrického plánu 

Dne 25.11.2011 byla na ţádost p. Michala Kováča, 1. Mája č. 6, Ţilina 

vytýčená stavba: hranice parcely 4368/1, 4368/2, 4356/3 

katastrální území : Sučany 

okres : Martin 

obec 

kraj 

: Sučany 

: Ţilinský 

Vytýčení bylo provedené na podkladě: 

- geometrického plánu č. 44865708-43/2011 , ZPMZ E2319 

- bodů PBPP 

Popis postupu vytyčovacích prací: - hranice parcel byly vytýčeny metodou GNSS 

- celkově bylo vytýčených 107 bodů 

Vytýčené body byly v přírodě označené -dřevěnými kolíky a barvou. 

Zúčastněné strany potvrzují, ţe byly seznámeny s průběhem a označením vytýčeného 
stavebního objektu. 

Vytýčení provedl: 

Bc. Zuzana Struhárová, GEODETICKÉ PRÁCE, Pod sadom774/27, 01004 Ţilina 

Vytýčení převzal: 

Michal Kováč, 1. Mája č. 6, Ţilina 
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4.5.1 Vytyčovací náčrt 
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5 Zaměření dané lokality a vyhodnocení měřených hodnot 

5.1 Přesnost měřičských a zobrazovacích prací 

        Přesnost měření a výsledných souřadnic je daná charakteristikami přesnosti a 
kritériem přesnosti. 

Charakteristika přesnosti určeni souřadnic podrobných bodů je základnístřední 

souřadnicová chyba mxy = 
chyby určení souřadnic x a y. 

, kde mx a my jsou základní střední 

      Charakteristika relativní přesnosti určení souřadnic dvojice bodů je základní střední 
souřadnicová chyba md délky d přímé spojnice těchto bodůvypočtené ze souřadnic. 

        Souřadnice podrobných bodů se určí tak, aby charakteristika mxy nepřesáhla 
kritérium uxy = 0,08 m a aby charakteristika md nepřesáhla kritérium ud vypočtené 
prodélku d ze vztahu ud = 0,12(d+12)/(d+20) v m. 

       Dosaţení stanovené přesnosti se ověří pomocí kontrolních oměřných měr nebo 
kontrolním měřením délek přímé spojnice a jejich porovnáním s délkou vypočtenou ze 
souřadnic,nebo nezávislým kontrolním měřením a výpočtem souřadnic bodů výběru a 
jejich porovnáním s prvotně určenými souřadnicemi. Kontrolní měření se provede se 
stejnou přesností nebo vyšší. 

        Podrobné body, které se pouţijí za účelem ověření přesnosti, musí být jednoznačně 
identifikovatelné, rovnoměrně rozmístěné po celém území a musí tvořit reprezentativní 
výběr podle technické normy STN 01 0215 Štatistická kontrola kvality, termíny a 
definície. 

       Rozsah reprezentativního výběru se určí nejméně počtem 100 podrobných bodů 
nebo nejméně počtem 100 dvojic podrobných bodů. 

Přesnost se povaţuje za vyhovující, pokud platí: 

- d≤ 2ud a přitom pro 60 % posuzovaných odchylek platí d ≤ ud, 

- polohová odchylka p = 

2013 

vyhovuje kritériu p ≤ 0,14m, 
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- výběrová střední souřadnicová chyba sxy = 

vyhovuje kritériu 

sxy ≤ 0,09 m pro výběr v rozsahu od 100 do 300 bodů a pro výběr více neţ 

300 bodů nepřesáhne kritérium sxy ≤ 0,08 m. 

5.2 Použité měřičské přístroje a pomůcky při měření v terénu 

       Při měření lomových bodů parcel pro účely katastru nemovitostí jsem pouţila 
technologii GNSS a terestrickou metodu měření. Body měřičské sítě jsem zaměřovala 
GNSS přijímačem LEICA GPS 1200 GNSS metodou RTK v reálném čase s vyuţitím 
sluţby SKPOS. Při vytýčení podrobných lomových bodů polární metodou se vyuţila 
LEICA 1200 s pouţitím jednoduchého odrazového hranolu stejné značky. 

5.2.1 Technické parametry GNSS přijímače LEICA GPS 1200 

       Je to multikanálový a multifrekvenční systém GNSS. Podporuje GPS signály L2C a 
L5 a samozřejmě signály GLONASS L1/L2. Má v sobě zabudovaný vnitřní GSM/ GPRS 
modem na bezdrátové připojení k internetu. To umoţňuje rychlý a jednoduchý přístup 
k RTK korekcím ze sítě referenčních stanic. Bluetooth umoţňuje komunikaci mezi 
kontrolní jednotkou a přijímačem. Interní paměť v přijímači nám umoţňuje 
postprocesníměření ukládat přímo do přijímače. Obr. 13 

Technické parametry GNSS přijímače pro kinematické měření jsou: 

- 
- 
- 
- 

Poloha + 10 mm + 1 ppm RMS 
Výška + 20 mm + 1 ppm RMS 
Doba inicializace typických < 10 sekund 
Spolehlivost inicializace typicky > 99,9 % 
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Obr. 13 - Typ antény Leica 1200 ATX1230 GG 

5.2.2 Technické parametry Leica GNSS 1200 

       Tento přístroj splňuje všechny poţadavky pro veškeré geodetické práce určené pro 
účely katastru nemovitostí i pro práce v inţenýrské geodézii. Při měření délek umoţňuje 
měření na hranol aţ do 3500 m. Střední chyba měření délek je 1 mm + 1,5 ppm. Přičemţ 
nejmenší měřená délka je 1,5 m. Minimální čtení je 0,1 mm. Při měření úhlů je střední 
chyba měřeníúhlu 5´´ (1,5 mgon). Minimální čtení je 0,1 ´´ (0,1 mgon ). Časměření a 
uloţení je od 0,15 s aţ 2,4 s. UMS registruje automaticky při měření všechny parametry. 
Při vstupe dát je moţný export do IDEX/ASSCII/DXF nebo uţivatelsky 
volnědefinovaného formátu. Obr. 14 
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Obr. 13 -Totálna stanica Leica GNSS 1200 

5.3 Měřičské práce v terénu 

Měřičské práce zahrnovali všechny činnosti potřebné na zaměření změny v terénu. 

Pomocné body 5001, 5002, 5023, 5024 a 5025 byly určeny metodou RTK pomocí 
přijímače LEICA GNSS 1200 a sluţby SKPOS, čímţ byla splněná podmínka § 57 ods. 6 
vyhlášky 461/2009 Sb. Body byly zaměřeny v zeměpisných souřadnicích a následně 
transformovány v ovládači přístroje pomocí zabudovaného globálního transformačního 
klíč do S-JTSK i S- JTSK03. Byly zaznamenány do interní paměti v přijímačia 
stabilizovány dřevěnými kolíky. 

Seznam souřadnic určených/zaměřených/ bodů přímo GNSS RTK přístrojem: 

Souřadnicový systém JTSK03 
č.b.__ 
5001 
5002 
5025 

2013 

YXTP poznámka 
426038.583 1179056.266 1 
426121.124 1178950.113 1 
426145.859 1180582.955 1 
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5024 426176.832 
5025 426469.573 

1180499.693 1 
1179402.616 1 

Souřadnicový systém S JTSK 
č.b._ Y _____XTP poznámka 
5001 426038.488 1179056.159 1 
5002 426121.030 1178950.007 1 
5025 426145.752 1180582.832 1 
5024 426176.725 1180499.570 1 
5025 426469.466 1179402.500 1 

      Mezi body 5001, 5002, 5023, 5024 a 5025, které byly určeny metodou RTK, byl 
vloţen polygonový tah, který tvořili body 5003- 5022. 

       Na stanovisku 5001 jsem nastavila výšku stroje, zacílila na bod 5002, který byl 
určený metodou RTK, a na bod 1105. Postupně jsem zaměřila podrobné body 1 – 9, které 
se vyskytovaly na lesní cestě, protoţe tyto body přesně vystihovaly terén. Postup měření se 
opakoval ze stanoviště 5003, kde jsem zaznačila výšku stroje, nastavila si orientaci na bod 
5001 a zaměřila jsem bod 5004. Stejně jsem postupovala ze stanoviska 5004 aţ po bod 
5023. Zaměřila jsem 107 podrobných bodů. Příloha 8 

== 1 Polární metoda 
==================================================== 

ČÍSLO BODU 

ST: 

1: 

2: 

DÉLKA VÝŠ.CÍL VOD.ÚHEL ZENIT DOM. P.KOL 

5001 výš.stroje: 1.33 

5002 

1105 

137.35 2 1.30 256.3814 87.0362 

0.00 2 0.00 163.4582 99.0904 

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

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

Příloha 12.11/12.12 Orientace: Rozdíl délek: Mezní: Rozdíl výšek: 

1: 

2: 

5002 

1105 

301.5430 

301.5320 

-0.05 

neměřeno 

0.20 

0.13 

0.06 

neměřeno 

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

Výsledná orientace : 301.5321 
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Stř.chyba orientace = 0.0011 Mez.stř.chyba = 0.0800 

-- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

5003 

20.61 2 1.30 94.4194 122.4778 

42.22 2 1.30 152.5760 135.9974 

46.01 2 1.30 139.4748 133.5398 

51.74 2 1.30 126.0656 128.1492 

56.70 2 1.30 127.5066 128.5876 

58.17 2 1.30 129.6964 128.6306 

58.62 2 1.30 126.0476 127.3828 

55.59 2 1.30 131.0804 130.1538 

73.76 2 1.30 148.1602 134.3586 

71.81 2 1.30 146.1432 133.9178 

== 1 Polární metoda 
==================================================== 

ČÍSLO BODU 

ST: 

1: 

DÉLKA VÝŠ.CÍL VOD.ÚHEL ZENIT DOM. P.KOL 

5003 výš.stroje: 1.33 

5001 71.75 2 1.30 277.5972 66.1670 

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

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

Příloha 12.11/12.12 Orientace: Rozdíl délek: Mezní: Rozdíl výšek: 

1: 5001 370.0781 0.00 0.19 0.05 

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

Výsledná orientace : 370.0781 

Stř.chyba orientace = 0.0000 Mez.stř.chyba = 0.0800 

-- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

2013 34 



Bc. Zuzana Struhárová Geometrický plán pro průběh vytyčené hranice pozemku v 
                        katastrálním území Sučany 

5004 68.49 2 1.30 104.3610 133.6518 

5.4 Transformace souřadnic 

Souřadnice GPS se udávají v jednotném světovém geocentrickém systému WGS-84 

(World Geodetic System). Je to geocentrický souřadnicový systém vztaţený ke střední 

rotaci Zemské osy, určené v roce 1984. Poloha bodu v tomto systému můţe být vyjádřená 

v pravoúhlých (karteziánských) souřadnicích X, Y, Z, nebo v elipsoidických 

(geodetických) souřadnicích B, L, H, viz obr. 15 

Obr. 15 - Pravoúhlé souřadnice X, Y, Z a elipsoidické souřadnice B, L, H 

Na Slovensku je závazným souřadnicovým systémem S-JTSK (Jednotná 

trigonometrická sieť katastrálna), a proto souřadnice získané kaţdou technologií musí 

býtuváděné v tomto systému. Souřadnice GPS je moţné transformovat pomocí 

transformačních rovnic do kterékoliv kartografické projekce, a teda i do S-JTSK. 

Příloha č. 4 
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5.4.1 Transformace souřadnic z WGS-84 do S-JTSK 

GPS metoda pracuje v globálním geocentrickém trojrozměrném karteziánském 

souřadnicovém systému WGS 84. Pro další vyuţití se musí získané souřadnice 

transformovat do jiného zvoleného souřadnicového systému. Na Slovensku je to systém S- 

JTSK. Transformační koeficienty můţou být předem zadané, nebo se musí určit na základě 

souboru identických bodů, kterých souřadnice jsouznámé v obou souřadnicových 

systémech. Pro tento typ úkolu můţeme pouţít tyto modely transformací: shodnostní, 

podobnostní, afinní, případně polynomické. Volba konkrétního typu záleţí od charakteru 

a přesnosti transformovaných souřadnic. Pro spolehlivé určení transformačních parametrů 

prostorové transformace je nutné znát 4 aţ 5 identických bodů s vhodnou geometrickou 

konfigurací. Pro konformní transformaci je rozsah území omezený do 20-30 km, pro 

rozsáhlejší území jsou výhodné polynomické modely. Při výpočtu elipsoidických výšek se 

musí pouţít model kvazigeoidu. 

5.4.2 JTSK03 

Novánárodnírealizacejevýsledkemnovýchměření,vykonávanýchporoku 

1990,technologiíglobálníchnavigačníchsatelitníchsystémů.JTSK03není 

novýmkartografickýmzobrazením,alenovounárodnírealizacíS-JTSK,kteráseuchovává 

vsoučasné podobězákonem NR SR č.215/1995 

Sb.ogeodéziiakartografii,uzákoněnáazavedenádo praxevyhláškou75/2011Sb. 

Důvodemjejího vzniku zvěcnéhohlediskajeodstraněnínehomogenníhoprostředí. 

Vytvořeníhomogenníhoprostředíumoţňuje: 

- 

- 

- 

uplatňovatnovétechnologieGNSS, 

vyloučitdeformovánívýsledků, 

zajistitjednoznačnostapřesnosturčovánípolohy, 

provádětopakovanévytyčovaní, - 
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- 

- 

kontrolovatměření, 

splnit poţadavkySměrniceEÚ INSPIRE nazveřejněníprostorovýchúdajův 

WGS 84, 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

sjednotitgeodetická měřenínakvalitativněnovémzákladuŠPS, 

odstranitchybyglobálního měřítka, 

odstranit chybyglobálníorientace, 

měřenédélkysenemusípřizpůsobovatlokálnímu měřítku, 

jednotnéautorizovanéglobálnímodelynapřevodpůvodnírealizace S-JTSK, 

inţenýrskágeodézienemusítvořitlokálnísouřadnicovésystémy,pokudjeneporu 
šenýmetrik, 

zachovávástávající 
geodetických činností. 

zvyklosti měření azpracovánívybraných 

Souřadnicový systém JTSK03 
č.b.__ 
5003 
5004 
5005 
5006 
5007 
5008 
5009 
5010 
5011 
5012 
5013 
5014 
5015 
5016 
5017 
5018 
5019 
5020 
5021 

2013 

Y 
426080.70 
426135.11 
426209.22 
426260.70 
426364.44 
426407.76 
426385.03 
426457.09 
426291.85 
426300.62 
426252.45 
426235.06 
426174.21 
426210.16 
426176.95 
426211.50 
426204.36 
426176.64 
426120.94 

XTP poznámka 
 1179101.57 1 
 1179124.69 1 
 1179175.51 1 
 1179237.46 1 
 1179330.73 1 
 1179392.49 1 
 1179510.00 1 
 1179484.64 1 
 1179555.56 1 
 1179632.79 1 
 1179735.09 1 
 1179810.45 1 
 1179888.63 1 
 1179971.90 1 
 1180052.70 1 
 1180170.26 1 
 1180236.21 1 
 1180278.15 1 
 1180329.91 1 
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5022 426180.40 1180472.50 1 

Souřadnicový systém S JTSK 
č.b._ Y _____XTP poznámka 
5003 426080.60 1179101.46 1 
5004 426135.01 1179124.58 1 
5005 426209.12 1179175.40 1 
5006 426260.60 1179237.35 1 
5007 426364.34 1179330.62 1 
5008 426407.65 1179392.37 1 
5009 426384.93 1179509.88 1 
5010 426456.98 1179484.52 1 
5011 426291.74 1179555.44 1 
5012 426300.51 1179632.68 1 
5013 426252.34 1179734.97 1 
5014 426234.96 1179810.33 1 
5015 426174.10 1179888.51 1 
5016 426210.05 1179971.78 1 
5017 426176.84 1180052.58 1 
5018 426211.40 1180170.14 1 
5019 426204.25 1180236.08 1 
5020 426176.53 1180278.03 1 
5021 426120.83 1180329.79 1 
5022 426180.30 1180472.37 1 

5.5 Zpracování výsledků měřičských prací 

             Aby bylo moţné vypočítat výměry nových i ostatních parcel, musí se 
souřadnice určit v platném souřadnicovém systému. Všechny hranice nových parcel musí 
být odměřené nebo vytýčené lomovými body. Lomové body se nevyznačí pouze v 
ojedinělých případech. 

. 
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6 Vytvoření dokumentace výsledků zeměměřické činnosti 

       Výpočtové a zobrazovací práce jsou souborem činností, ze kterých se určuje 
grafické znázornění polohy a geometrické určení nemovitostí podle jména společně s 
výpočtem souřadnic nově určených bodů a výpočtem výměr parcel a jejich dílů. 
Výpočtové a zobrazovací práce provádí zhotovitel geometrického plánu. 

Souřadnice podrobných bodů se vypočítají následovně: 

- 

- 

- 

- 

Výpočet souřadnic nově určených podrobných bodů, určených měřením 

Výpočet souřadnic podrobných a pomocných bodů kartometrickým způsobem 

Výpočet souřadnic průsečíků podrobných bodů stávajících a nových hranic parcel 

Výpočet výměr změněných parcel a dílů změnou dotčeného území 

        Výpočty se provádí v programech, které jsou k tomu určeny. Mezi tyto programy 
zařaďujeme Groma, Kokeš, Geus, Microstation a pod. Výsledkem výpočtových prací jsou 
určené souřadnice podrobných bodů v platném souřadnicovém systému, které se předávají 
do katastru. Tyto souřadnice podrobných bodů se stávají závaznými pro další pouţití. 
Přičemţ kaţdému bodu je přidělené desetimístní číslo bodu, které slouţí k jeho úplné 
identifikaci. Skládá se z dvoumístného pracovního čísla katastrálního území, čtyřmístného 
čísla ZPMZ a vlastního čtyřmístného čísla bodu, které potom nemůţe v rámci okresu 
býtpřiděleno ţádnému bodu. 

        Zobrazovací práce slouţí k znázornění navrhované změny, provádí se před 
autorizačním ověřením a provádí je zhotovitel geometrického plánu, který zakreslí změnu 
tuţkou do katastrální mapy na příslušné správě katastru. Pokud se v konkrétním 
katastrálním území nachází vektorová katastrální mapa, zakreslení do mapy se neprovádí. 
Definitivní zákres je nahrazenaktualizacísouborů vrstev a struktury katastrální mapy. 
Ověřené geometrické plány a definitivní zákres změn provede příslušná správa katastru 
současně se zápisem změn SPI. 

6.1 Kancelárske práce 

    Kancelářské práce se skládaly z výpočtových a zobrazovacích prací. Z údajů, 
naměřených v terénu, se definovalo nové polohové a geometrické určení všech pozemků. 
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       V programu Geus se počítala výměra parcely 4364, 4365/1 a 4368, od které se 
oddělily nově vzniklé parcely, a takése provedl výpočet výměr nově vzniklých parcel číslo 
4364, 4365/1, 4365/3, 4368/1 a 4368/2. Transformace nově určených souřadnic z S-JTSK 
do S-JTSK03 byla provedena v programu GEUS. Zobrazovací práce GP a ZPMZ byly 
provedeny v grafickém programu Geus a Kokeš. Sestavení výkazu výměr a popisových 
polí GP a ZPMZ bylo provedeno v programu GEO. Tab 4. Obr. 16, Obr. 17 

Obr. 16 – GEO tab 4, stav podľa registra C - KN 
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Obr. 17 – GEO tab 4, tlačové výstupy 

6.2 Výpočtové práce 

       Po příchodu z terénu byly naměřené údaje, získané z GNSS přijímače LEICA 
GNSS 1200, importovány do textového souboru. Podrobné body byly označeny 10 
místním číslem, které slouţí pro jeho úplnou identifikaci. V našem případě 64 2319 0001, 
kde 64 je pracovní číslo katastrálního území Sučany, 2319 číslo ZPMZ, 0001 číslo bodu 1. 
Podrobné body se stávají závaznými pro další pouţití a přebírají se do katastru 
nemovitostí. Vzniklý seznam souřadnic nově určených bodů v S- JTSK byl transformován 
do S- JTSK03. 

       V programu Geus jsem provedla výpočet výměr parcel. Z nečíselné mapy se v 
grafickém programu Kokeš vyselektovali parcely 4365/1, 4368 od kterých se nově vzniklá 
parcela měla oddělit, a z ní se provedl seznam souřadnic ve formátu STX. 

        Po načtenísouřadnic lomových podrobných bodů jsem v kolonce výpočty našla 
výpočet výměr. Podle podkladů se kaţdá výměra vypočítala a protokol se uloţil do 
textového souboru. Výpočet výměr parcely 4368/2 se vypočítal z podrobných bodů, které 
byly transformovány do S- JTSK. Výpočet výměr je součástí ZPMZ. 
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6.3 Elektronické podklady na aktualizaci katastrálního operátu 

        Výkaz výměr ve výměnném formátu XML je elektronickým podkladem pro 
aktualizaci SPI. 

      Vektorový geometrický podklad ve výměnném formátu VGI je elektronickým 
podkladem pro aktualizaci SGI. 

6.3.1 Elektronický výkaz výměr 

        Výkaz výměr ve formátu XML je právoplatný, pokud splňuje poţadavky DTD 
šablony a současně je správně strukturovaný. DTD šablona je textový soubor definující 
mnoţinu platných prvků a atributů. Pokud se vystavuje geometrický plán na zřízení 
věcného břemena, výkaz výměr se v elektronické podobě nevyhotovuje. Výkaz výměr ve 
formátu XML má označení ,,XY9999XLM,, kde ,,XY,,, je zkratka katastrálního území a 
,,9999,, je číslo záznamu podrobného měření změn. 

       Poznámky, které jsou uvedeny v geometrickém plánu, jsou ve výměnném formátu 
XLM do 500 znaků, pokud mají vyšší počet znaků, uvedou se ve formátu TXT,PDF nebo 
DOC. Soubor poznámek má označení ,,XY9999ZZZ,, kde ,,XY,, je zkratka katastrálního 
území, ,,9999,, je číslo záznamu podrobného měření změn a ,,ZZZ,, je formát souboru. 

       Na zobrazeni výkazu výměr se pouţívá vícero softvérů, jako například Geo Tab 
verze 4, GPL nadstavba softvéru Kokeš. 

6.3.2 Vektorový geodetický podklad 

      Vektorový geodetický podklad- VGP slouţí pro aktualizaci map. V katastrálních 
územích, kde se nachází vektorová katastrální mapa, musí se na úřední ověření spolu s 
geometrickým plánem odevzdat VGP. 

       Vektorový geodetický podklad obsahuje hranice nemovitostí a jejich lomové body, 
určené v realizaci S-JTSK03, nazývané jako vektorový geodetický podklad měřený VGP 
mer. Obsahuje údaje o změně, které byly zaměřené, a údaje o zaměřeném skutečném stavu. 

       VGP, obsahující nový stav vektorové katastrální mapy, se jmenuje vektorový 
geodetický podklad transformovaný- VGP t. Obsahuje nový stav vektorové katastrální 
mapy, který se získá pomocí transformace, případně zkonstruováním údajů VGP mer. 
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Vektorová katastrální mapa se aktualizuje na podkladu VGP t. 

       Pro aktualizaci vektorové mapy určeného operátu- VGP uo, tvoří vektorový 
geodetický podklad nový stav vektorové mapy určeného operátu. Parcela určeného 
operátu, která zaniká, se označí parcelním číslem nula. Vektorová mapa určeného operátu 
se aktualizuje na podkladu VGP uo. Pokud je k dispozici pouze katastrální mapa v 
papírové podobě, odevzdá se VGP mer. 

Soubory vektorových geodetických podkladů, určených na aktualizaci katastrálního 
operátu, mají označení: Tab. 2 

      Podklad 
Podklad pre VGP mer 
  Podklad pre VGP t 
 Podklad pre VGP uo 

 Označení souborů 
  03XY9999kn.vgi 
XY9999kn_t_C_D.vgi 
 XY9999uo_C_D.vgi 

Tab. 2 –Označení souborů VGP pro aktualizaci katastrálního operátu 

Kde: 

o 

o 

o 

o 

XY- je dvojpísmenová zkratka pojmenování katastrálního území 

9999- je číslo přidělené záznamu podrobného měření změn ZPMZ 

C- kód kvality mapy 

D- označení měřítka mapy 

6.4 Grafické znázornění GP a ZPMZ 

       Grafické znázornění GP a ZPMZ jsem provedla v předepsané formě podle směrnic 
na vyhotovení geometrického plánu a na obnovení hranic pozemků ve svislých lesních 
celcích a vytýčení hranic pozemků s platným dračským klíčem v grafickém programu 
Microstation. Je to 2D/3D CAD systém, který jako základní formát pouţívá DGN. Jeho 
výhodou je rozdělení prvků ve výkresu podle společných znaků do vrstev. Souřadnicový 
systém v tomto programu je orientovaný stejně jako v S- JTSK, S-JTSK03. Práci v 
grafickém programu mi ulehčovala nadstavba Geus, vekteré můţu provádět jednoduché 
výpočty, načíst souřadnice bodů, pracovat s bodovými prvky a mapovými značkami. 
Pracovala jsem přitom s vrstvami a referenčními výkresy. 
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        Protoţe získané podklady od příslušné správy katastru Martin SU2319pkn_3_2.vgi 
byly ve formátu VGI, a já jsem chtěla pracovat v grafickém programu Microstation, 
otevřela jsem tyto podklady v grafickém programu Kokeš a exportovala jsem je do formátu 
DGN. V grafickém programu Microstation se zaloţil nový soubor, ve kterém vyly 
provedeny všechnygrafická znázornění, týkající se geometrického plánu na určení 
vlastnických práv k pozemku. Byl to pracovní výkres, do kterého byl zakreslený stávající a 
nový stav polohopisu. Potom se v grafickém prostředí Microstation ve formátu DGN 
připojila přes referenční výkresy katastrální mapa, která slouţila jako podklad na 
obkreslení. Stejná operace byla provedená is podkladem určeného operátu 
SU2319puo_3_2.vgi, který jsem exportovala do formátu DGN, a byl připojený jako 
referenční výkres ke katastrální mapě. Aby se při obkreslování nestala chyba, načítala jsem 
seznam souřadnic lomových bodů parcel 4368/1, 4365/3, od kterých se měla nově vzniklá 
parcela oddělit. Parcely se předtím v grafickém programu Kokeš vyselektovaly a seznam 
souřadnic lomových bodůjsem uloţila do formátu STX. Stejnou operaci jsem provedla i s 
parcelami určeného operátu. Také jsem načítala seznam souřadnic nově určených 
lomových bodů číslo 5003-5022 , identických bodů 33, 37, 39, 44, 3 a body měřičské sítě 
5001, 5002, 5023, 5024, 5025. Všechny souřadnice byly načteny v S-JTSK. Pokračovala 
jsem kresbou nově určených parcel a zpracováním naměřených údajů. Grafické znázornění 
jsem zpracovala v jednotlivých vrstvách stávající a nového stavu tak, aby bolo moţné 
pouţít kresbu pro tisk GP a ZPMZ. 

       Funkce správce vrstev umoţňuje zapínaní a vypínaní vrstev, ve kterých jsem 
pracovala. Je to potřebné pro tisk geometrického plánu a záznamu podrobného měření 
změn. 

6.4.1 ZPMZ 

Grafická část ZPMZ byla doplněná o: 

- 

- 

- 

- 

- 

Měřičskou síť čárkovanou čárou, červenou barvou 

Čísla nových bodů, červenou barvou 

Identické body, červenou barvou 

Orientaci na sever, červenou barvou 

Měřítko náčrtu černou barvou 

Při zobrazení grafické části ZPMZ bylo nutné zapnout vrstvu, toto grafické znázornění 
jsem vytiskla v měřítku 1:2000. 
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Jména a adresy navrhovaných vlastníků pozemků jsouumístěny na jedné straně pod 
popisovým polem ZPMZ . Objednávatel byl obeznámený s průběhem a označením hranice 
nově oddělovaného pozemku. 

Součástí ZPMZ je dále: 

- 

- 

- 

Technická zpráva 

Protokol určeni souřadnic bodů metodou GPS v S-JTSK 03 

Záznam z určení souřadnic bodů - zápisník měřených veličin s výpočtem souřadnic 

bodů S-JTSK 03 

- 

- 

- 

- 

- 

Seznam souřadnic nově určených podrobných bodů S- JTSK 03 

Seznam souřadnic bodů transformovaných do S- JTSK 

Výpočet výměr S- JTSK 

Seznam souřadnic nově určených podrobných bodů, transformovaných do S- JTSK 

Seznam souřadnic identických bodů 

Příloha č. 5 

6.4.2 Geometrický plán 

        Obsah GP je obdobný jako při ZPMZ, ale s tím rozdílem, ţe grafická část GP 
neobsahuje měřičskou síť bodů a znázornění měřítka. V GP se uvádí díly parcel, jejich 
čísla, v ZPMZ se díly parcel neuvádí. V geometrickém plánu jsou nově určené čísla 
podrobných bodů zakresleny černou barvou na rozdíl od ZPMZ, kde jsou zakresleny 
červenou barvou. Při zobrazení jenom výsledného geometrického plánu bylo nutné 
zapnout dohodnuté vrstvy, které patří do geometrického plánu. Grafické znázornění 
geometrického plánu jsem vytiskla v měřítku 1:2000. Příloha č. 6 
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Obr. 18 – GEO tab 4, popisové pole GP 

Obr. 19 – Výkaz výměr 

2013 46 



Bc. Zuzana Struhárová Geometrický plán pro průběh vytyčené hranice pozemku v 
                        katastrálním území Sučany 

       Součástí GP je popisové pole a výkaz výměr. Výkaz výměr jsem zpracovala po 
výpočtu výměr parcel. Při tištěné verzi se umísťuje za grafické znázornění Vyhotovený 
geometrický plán na oddělení a určení vlastnických práv k pozemku p. č. 4368/2. Obr.18, 
Obr. 19 

6.5 Vektorový geodetický podklad na aktualizaci ve formátu VGI 

       Protoţe pro aktualizaci souboru geodetických informací katastru se správě katastru 
odevzdává vektorový geodetický podklad ve výměnném formátu VGI, vyhotovuje se v 
závislosti na druhu aktualizované mapy. Postupovalo se podle Usměrněni ÚGKK SR č. P- 
2410/2011, kterým sestanovují elektronické podklady pro aktualizaci katastrálního operátu. 

        V našem případě byl vektorový geodetický podklad vektorová katastrální mapa 
nečíselná a grafická část zpracovaného ROEP. V katastrálním území Sučany je zpracovaná 
katastrální mapa v analogové formě, a zároveň i vektorová mapa s kódem kvality 3 a v 
měřítku 1:2000. Vektorový geodetický podklad, odevzdávaný s GP, obsahuje grafiku 
parcel nového stavu. 

        VGI je textový soubor, který vychází z textového formátu výkresů a grafického 
systému Kokeš. Protoţe grafické znázornění GP bylo provedené v Microstation, musela 
jsem grafiku ve formátu VGI zpracovat i v programu Kokeš. Správě katastru Martin jsem 
musela ve formátu VGI odevzdat vektorový geodetický podklad, měřený VGP mer, 
vektorový geodetický podklad transformovaný VGP t. A protoţe se v katastrálním území 
Sučany aktualizuje i vektorová mapa určeného operátu, odevzdala jsem i vektorový 
geodetický podklad určeného operátu VGP uo. Všechny grafické znázornění byly ukládané 
do jednoduchých vrstev, aby byly splněny všechny poţadavky proodevzdání Správě 
katastru Martin. 

        VPG mer obsahuje hranice parcel a jejich lomové body, které jsou určeny v 
souřadnicovém systému S- JTSK 03. Obsahuje znázornění změny, údaje o zaměřeném 
skutečném stavu a údaje o zaměřených identických bodech. Při vyhotovení VGP mer v 
grafickém programu Kokeš se zaloţí nový výkres a načítá se seznam nově určených 
lomových bodů a identických bodů ve formátu STX. Plošné objekty se zakreslují ve vrstvě 
HRPAR, která je zároveň shodná se strukturou objektu vrstvy KLADPAR ve vektorové 
katastrální mapě. Byla zakreslená parcela po parcele. Objekt přitom obsahoval uzavřenou 
linii zobrazující hranici parcely, text s parcelním číslem, jednu linii značek druhu 
pozemku, způsob vyuţívaní pozemku a atribut PARCIS s parcelním číslem. 
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       VGP t je elektronická forma tuţkového zákresu nového stavu do mapy v papírové 
podobě. VGP t obsahuje nový stav parcely 4368/2 a identické body, které jsousoučástí 
řešené nové parcely, a které jsou určeny v transformovaném souřadnicovém systému S- 
JTSK. VGP t se získalo tak, ţe z katastrální mapy SU2319pkn_3_2.vgi přes sekci objektů 
se vybrala parcela a načetl se seznam nově určených bodů a identických bodů. Při 
vykreslení VGP t všechny objekty a identické body byly totoţné s objekty katastrální mapy 
ve vrstvě KLADPAR. Body, které byly určené v S- JTSK 03, měly číslo. Body podle 
ZPMZ byly označeny kódem kvality T = 1. 

       VGP uo obsahuje nový stav vektorové mapy určeného operátu. Po otevření 
SU2319puo_3_2. Vgi v grafickém programu Kokeš se zanikající parcely určeného operátu 
p.č. 4365/2, 3468/3 označili parcelním číslem 0 v příslušné vrstvě UOV. VGP uo jsem 
uloţila jako SU 2319 uo _ 3_ 8.vgi. 

Kde: 

- 

- 

- 

- 

SU je dvoupísmenová zkratka katastrálního území 

2319 je číslo ZPMZ 

3 je kód kvality mapy 

2 ( VGP t ), 8 ( VPG uo ) je označení měřítka mapy 

Všechny elektronické podklady, kterými se aktualizuje SGI, se nacházejí na CD médiu ve 
výměnném formátu VGI v příloze. 

6.6 Sestavení výkazu výměr a popisových polí GP a ZPMZ v programu GEO 
tab 4 

      Program GEO tab 4 je určený na urychlení sestavení písemných částí 
geometrického plánu. Je nezávislý od grafických programů jako Kokeš, Microstation. 
GEO tab 4 a pracuje jako samostatná aplikace. 

Základní funkce programu GEO tab 4: 

- 

- 

- 

- 

2013 

Výkaz výměr na ,,C,, aj ,,E“ tiskopisu 

Popisové pole GP, vytyčovacího náčrtu, ZPMZ 

Vytyčovací protokol 

Editor druhů pozemků 
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6.5.1 Postup při sestavení výkazu výměr 

         Původní parcely registru E KN p. č. 4365/2 a 4368/3 přechází prostřednictvím dílů 
do příslušných nově vytvořených parcel registru C KN p. č. 4368/2 a původní parcely tak 
zanikají a současně tyto díly parcel oddělují od parcely registru C KN 4368/2. Údaje o 
dotčených parcelách registru C KN ve „ Stávajícím stavu “ nebyly zapsané v souboru 
popisných informací na listu vlastnictví. Proto jsem ve výkazu výměr řešila „ Stav právní 
“ a „Stav podle registru C KN“ . 

       Výkaz výměr GP se odevzdává v závazném výměnném formátu XML. Je to 
elektronický podklad pro aktualizaci souboru popisných informací. Výkaz výměr ve 
formátu XML je platný, pokud je správně strukturovaný a splňuje poţadavky DTD 
šablony. DTD šablona je textový soubor , který definuje mnoţinu platných prvků a 
atributů. 

        Výměnný formát XML a výkaz výměr byly provedeny v programu GEO tab 4. 
Práce v tomto programu je poměrně jednoduchá. Po zadání vstupných údajů při stavu C 
KN vestávajícím stavu parcel 4364, 4365/1,4368, na kterých se provedla změna, se zadá 
do nového stavu zůstatek parcel 4365/1 a 4368 a nově vzniklé parcely 4365/3, 4368/1 a 
4368/2. Při řešení právního stavu vstupní údaje tvořili původní parcely 4365/2 a 4368/3, do 
záznamu dílů se zadali vstupné údaje nově vzniklé parcely 4368/2. Výkaz výměr se 
automaticky vygeneruje a vytiskne. Výměnný formát XML jsem získala vytištěním funkce 
XML export a následným pouţitím funkce Vytvořit se vygeneruje výkaz výměr podle 
DTD šablony a uloţí se podle stanovených kritérií SU2319.XML na odevzdání Správě 
katastru Martin. 

6.6.2 Postup při sestavení popisového pole GP a ZPMZ 

       Postup při sestavení popisových polí je následovný. Po spuštění programu GEO tab 
4 a kliknutím na kontrolku tabulka ZPMZ se vstupnými údaji vypsali všechny potřebné 
informace a popisové pole ZPMZ jsem vytiskla. Postupovala jsem podle směrnice pro 
vyhotovení geometrického plánu a vytýčení hranic pozemků s vyuţitím platného 
názvosloví pro katastrální území, obce, okres, kraj. Všechny potřebné údaje, které byly 
importovány do tabulky ZPMZ,byly automaticky vygeneroványi do tabulky GP a 
dopsáním dodatečných údajů bylo moţné popisové pole GP vytisknout. 
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6.7 Ověřování geometrického plánu 

       Geometrický plán se před úředním ověřením autorizačně ověřil v počte čtyř 
vyhotovení GP, jednoho ZPMZ a digitálních výstupů. Autorizační ověření provádí 
autorizovaný geodet, který má na to odbornou způsobilost a je na na záznamu Komory 
autorizovaných geodetů a kartografů. Jeho úkolem je přezkoumánívýpočtových a 
zobrazovacích prací, přesnosti prací a dalších náleţitostí GP, které se vyhotovují podle 
stanovených předpisů. Autorizačním ověřením přebírá spoluzodpovědnost za správnost a 
úplnost stávajícího a nového stavu. 

      Po autorizačním ověření GP se geometrický plán předloţí správě katastru Martin 
na úřední ověření podle Zákona NR SR č. 215/1995 Sb. o geodézii a kartografii. 

Správě katastru bylo předloţené: 

- 

- 

- 

- 

Autorizačně ověřený GP 

Autorizačně ověřený ZPMZ 

Vektorové geodetické podklady ve formátu VGI 

Výkaz výměr ve formátu XML 

       Po přezkoumání geometrického plánu Správa katastru Martin úřední ověření 
povolila. Po úředním ověření byl GP odevzdaný objednávateli ve třech vyhotoveních. 
Objednávatel tak mohl pouţít GP na další právní úkony. 

        Po schváleném zápisu práv k nemovitostem byl zaloţený pro parcelu 4368/2 list 
vlastnictví registru C KN 4005, evidovaný Správou katastru v Martine. Kopii kteréhokoliv 
listu vlastnictví je moţné vyhledat na internetové stránce katasterportal.sk . 

       Tento GP plán nebyl ani 1 krát vrácený k přepracování a doplnění ani od 
autorizovaného, ani od úředního ověřovatele. Splňoval všechny náleţitosti, byl přehledný a 
dobře zpracovaný. 
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7 Závěr 

        V dnešní době je v kaţdém odvětví značný pokrok v technice, která je v neustálém 
vývoji. Také při realizaci geometrického plánu musíme mít k dispozici kvalitní a pokročilé 
technologie, týká se to pouţitých přístrojů i programů. Ţijeme v době, kdy si můţeme 
vybírat z mnoţství různých výpočtových a zobrazovacích programů na 
zhotoveníměřičských, výpočetních nebo grafických prací tak, aby byla dodrţená jejich 
přesnost a kvalita. Proto jsem i já vyuţila několik programů na zpracování daného 
geometrického plánu. Nesmíme však zapomínat, ţe na aktualizaci souboru geodetických 
informací v digitální podobě se příslušné správě katastru odevzdává vektorový geodetický 
podklad vevýměnném formátu VGI, který je moţné vytvořit pouze v grafickém programu 
Kokeš. 

        V katastrálním území Sučany je zpracovaná vektorová katastrální mapa nečíselná, 
ze které jsem převzala potřebné údaje při zpracovaní stavu C KN, tato mapa byla 
poskytnutá Správou katastru Martin. Ve vektorové katastrální mapě je kaţdý lomový bod 
určený v S- JTSK. Velkou výhodou při vyhotovení geometrického plánu bylo, ţe v daném 
katastrálním území je zpracovaný a platný i ROEP. To znamená, ţe parcely na kterých se 
dělba nachází, bylyzapsány do registru E KN a byly zobrazenyi v grafické části ROEP. 
Takţe určení vlastnických vztahů k těmto nemovitostem nebylo problematické. 
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