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ANOTACE 

Úkolem mé diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu na určení vlastnických 

práv k nemovitostem v katastrálním území Veterná Poruba.  

Cílem diplomové práce je celkové zpracování geometrického plánu, vyhledání podkladů 

na příslušném katastrálním úřadě, zaměření změn v terénu a následné zpracování dát.  

 

Klíčová slova:  geometrický plán, katastr nemovitostí, záznam podrobného měření změn, 

katastrální mapa. 

 

 

SUMMARY 

The task of my diploma work is to prepare the geometric plan to determine ownership 

rights to real estates in  cadastral area of Veterna Poruba. 

The aim of my diploma work is elaboration of geometric plan, to search documents on 

competent Cadastral Office, to measure out changes to the field and after that process the 

data.  

 

Keywords: survey sketch, estate cadastre, report detailed measurements of changes, 

cadastral map. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BPEJ  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ETRS-89 Evropský terestrický referenční systém 

GNSS  Globální družicový navigační systém 

GP  Geometrický plán 

GPRS  Mobilní datová služba přístupná pro uživatele GSM 

GSM  Globální systém mobilních komunikací 

ISKN   Informační systém katastru nemovitostí 

JTSK03 Platná národní realizace S - JTSK 

LV  List vlastnictví 

ROEP  Registr obnovené evidence půdy 

RTK  Metoda měření v reálním čase 

SGI KN   Soubor geodetických informací katastru nemovitostí 

S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SmartNet Síť permanentních referenčních GNSS stanic 

SPI KN Soubor popisných informací katastru nemovitostí 

THM  Technicko hospodářské mapování 

ÚGKK SR  Úřad geodézie, kartografie a katastru Slovenské republiky 

UO  Určený operát          

VKM  Vektorová katastrální mapa 

ZPMZ  Záznam podrobného měření změn 

ZRPS  Zjednodušený registr původního stavu 
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ÚVOD 

 

Úkolem předložené diplomové práce je vyhotovení geometrického plánu pro určení 

vlastnických práv k nemovitostem v k.ú. Veterná Poruba. 

V první části diplomové práce jsem čerpala poznatky z odborné literatury. V druhé 

časti jsem na základe měřených a zpracovaných údajů provedla vyhotovení geometrického 

plánu pro určení vlastnických práv na p.č. 307/59-307/141 v k.ú. Veterná Poruba.  

Geometrický plán je grafické znázornění jedné, nebo více nemovitostí, které 

vzniknou rozdělením, nebo sloučením nemovitostí. Vyhotovuje se na základě měřených 

údajů a výsledků zpracovaných geodetických prací pro různé účely. Při vkladu, nebo 

záznamu práv k nemovitostem se přikládá jako technický podklad právních úkonů, 

veřejných listin a jiných listin. Do katastru nemovitostí se dá zapsat i na žádost vlastníka.  

Hlavním cílem diplomové práce je zvládnutí všech činností, které předcházejí 

vyhotovení geometrického plánu. Zeměměřická činnost je hodně časově náročná činnost    

a musí být prováděna v souladu s platnou legislativou. Značně důležité je vyhledání              

a příprava podkladů na katastrálním pracovišti. Pak následuje rekognoskace lokality           

a zaměření všech změn dotýkajících se  pozemků. Nejnáročnější činnost je vyhodnocení          

a zpracováni měřených dat ve vhodném programu.  

Výsledkem diplomové práce je geometrický plán a Záznam podrobného měření 

změn. 
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1 GEOMETRICKÝ PLÁN 

1.1   Charakteristika geometrického plánu 

Geometrický plán je grafické znázornění jedné, nebo více nemovitostí, které 

vzniknou rozdělením, nebo sloučením nemovitostí. Zahrnuje změnu parcel před samotným 

zpracováním geometrického plánu až po jeho vyhotovení s uvedením všech změn. 

Geometrickým plánem se graficky znázorňují i věcné břemena. Autorizační a úředně 

ověřený geometrický plán slouží jako technický podklad k provedení právních úkonů, 

veřejných listin a jiných listin.  

Geometrický plán mohou vyhotovovat fyzické, právnické osoby, které jsou způsobilé 

vykonávat geodetické a kartografické činnosti a katastrální odbory okresních úřadů jen co 

se týče změny průběhu hranic katastrálního území, obce nebo jiných hranic územních 

jednotek. 

Geometrický plán se vyhotovuje na předepsaných tiskopisech a musí být přehledný  

a čitelný. 

 

1.2    Části geometrického plánu 

 

Geometrický plán se skládá  ze tří částí :  

a) popisové pole obsahuje kolonky, do kterých se zapisuje zhotovitel geometrického 

plánu, kraj, okres, obec, číslo geometrického plánu, číslo mapového listu, den 

vyhotovení, jméno vyhotovitele, jak byly označené nové hranice v terénu, číslo 

záznamu podrobného měření změn a kolonky s údaji autorizačního a úředního 

ověření. 

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

výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností. 
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Obrázek 1: Popisné pole geometrického plánu 

 

b) grafické znázornění hranic parcel a jejich změn se v dosavadním stavu 

vyhotovuje jako kopie, nebo zvětšenina katastrální mapy v takovém měřítku, aby 

byla kresba dostatečně přehledná a čitelná. Kromě parcel, které jsou předmětem 

řešení geometrického plánu, jsou zobrazovány v grafické části i sousední parcely. 

Čáry a značky, které se nejčastěji používají v grafickém znázornění jsou v tabulce 1. 

Tabulka 1: Používané čáry a značky 

                                      Pre doterajší stav – tenká plná, čierna čiara   
 Pre nový  stav - tenká plná, červená čiara   
 Pre rám mapových listov – tenká, čierna čiarkovaná čiara    
 Pre zobrazenie práv k nehnuteľnostiam na iných grafických podkladoch -             
čierna čiarkovaná čiara 

  

 Pre zobrazenie v teréne nezreteľných hraníc – tenká čierna ,  
bodkočiarkovaná čiara 

        

 Pre zobrazenie vecného bremena – tenká červená, bodkočiarkovaná čiara  
 Pre zobrazenie lomových bodov hraníc nehnuteľností označených 
medzníkmi – čierny krúžok s bodkou 

 

 Parcelné čísla pôvodné – čierne,  17 

 Parcelné čísla nové – červené 17 

 Parcelné čísla  z iných podkladov – čierne v zátvorke (17) 

 Pre zobrazenie dielov – čierny krúžok s číslom 1 
 Neplatná, zrušená kresba  
 Zrušená slučka S 
 Zrušená značka r 
 Zrušené parcelné číslo 17 
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c) výkaz výměr parcel a dílů je v tabulkové formě a zahrnuje dosavadní 

stav, změny a současný stav parcel, které jsou předmětem geometrického 

plánu. Ve výkazu se uvádí parcelní čísla, výměry parcel a dílů, druhy 

pozemků, čísla listů vlastnictví, soupisné čísla staveb, jména, příjmení a 

adresy nových vlastníků, kontrolní součty, poznámky a kódy druhů 

pozemků. 

 

1.3 Účel vyhotovení geometrického plánu 

 

Každý geometrický plán je vyhotoven pro jiný účel. Podle účelu vyhotovení se dělí  

na GP pro: 

a) rozdělení nemovitostí, 

b) úpravu hranice nemovitostí, 

c) určení vlastnických práv k nemovitostem, 

d) zaměření stavby pro vydání kolaudačního rozhodnutí, 

e) přiznání práv k části nemovitosti, které omezují vlastníka, nebo jinou oprávněnou 

osobu v prospěch jiné fyzické osoby, nebo právnické osoby, 

f) vymezení změn v zemědělském půdním fondu a lesním půdním fondu rozdělením 

nemovitostí, 

g) změnu průběhu hranice katastrálního území, hranice obce, okresu, 

h) sloučení nemovitostí, 

i) obnovení hranic původních pozemků, nebo jejich částí, 

j) pozemkové úpravy,   

k) rozdělení původních nemovitostí, které jsou v údajích o parcelách řejstříku C 

souboru popisných informací KN a v katastrální mapě sloučené do větších celků, 

nebo sloučené do jiných parcel. [3] 
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1.4   Použití  geometrického plánu 

 

Geometrický plán se používá jako podklad k právním úkonům, když údaje 

dosavadního stavu výkazu výměr jsou platné a shodné s výpisem aktuálních údajů 

z katastru nemovitostí. Může být použitý jako podklad na vklad, nebo záznam, při zápisech 

změn údajů do katastru nemovitostí, nebo jako podklad na obnovu lomových bodů hranic 

pozemků. Je právním podkladem veřejných a jiných listin, které podle zákona potvrzují 

práva k nemovitostem. 

 

1.5 Číselné a grafické podklady na vyhotovení geometrických plánu 

 

Mezi základní podklady na vyhotovení geometrických plánu patří: 

 soubor  geodetických informací katastru nemovitostí (SGI KN), 

 soubor popisných informací katastru nemovitostí (SPI KN). 

 

Mezi další podklady patří katastrální mapa bývalého pozemkového katastru, nebo 

jiné grafické zobrazení nemovitostí, údaje z pozemkové knihy, železniční knihy, 

pozemkových reforem, rozsudků soudů a jiných veřejných listin, u kterých vlastnické 

vztahy ještě nejsou evidované na listu vlastnictví. V dokumentaci geodetických prací jsou 

uchovány pro zpracování a vyhotovení GP tyto dokumenty: předchozí geometrické plány, 

záznamy podrobného měření změn, náčrty z původních mapování se souřadnicemi 

podrobných bodů, data z komplexních údržeb a údaje o bodech základního polohového 

bodového pole a soubor lomových bodů hranic katastrálního území. 
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1.5.1 Soubor  geodetických informací katastru nemovitostí 

 

Soubor  geodetických informací katastru nemovitostí obsahuje: 

§ katastrální mapy v digitální formě ve vektorovém, rastrovém tvaru, nebo 

v analogovém tvaru na mapových listech, 

§ mapy určeného operátu v digitální formě ve vektorovém, rastrovém 

tvaru, nebo v analogovém tvaru na mapových listech. 

 

Katastrální mapa je polohopisná mapa velkého měřítka.  Je to zároveň technický 

podklad zobrazující všechny nemovitosti a hranice evidované v katastru. Pozemky se v 

katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny a označují se 

parcelními čísly a značkami druhů pozemků. Jedná se o parcely rejstříku C. 

Vektorizace mapy je proces, při kterém se mapa převádí do elektronické podoby a 

každý její prvek je zobrazen pomocí souřadnic. 

Vektorová katastrální mapa vzniká z číselné mapy nebo z nečíselné mapy. V souboru 

geodetických informací se tato mapa průběžně doplňuje a aktualizuje ve stanovené 

struktuře.  

 

Vektorová katastrální mapa se do SGI přebírá: 

a) při vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu při novým mapováním, 

b) při vyhlášení platnosti vektorové katastrální mapy v obvodu projektu pozemkových 

úprav provedením záznamu po schválení projektu pozemkových úprav, 

c) při vyhlášení platnosti vektorové katastrální mapy při zpracování registru obnovené 

evidence pozemků, při skončení tvorby vektorové katastrální mapy při obnově 

katastrálního operátu, nebo jeho části vyhotovením duplikátu platného stavu. [10] 
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Mapa určeného operátu je mapa zobrazující hranice původních pozemků. Jedná se o 

parcely rejstříku E. 

Vektorová mapa určeného operátu je mapa určeného operátu v elektronické podobě, 

která vzniká vektorizací. Do katastru nemovitostí se přebírá zápisem rozhodnutí                  

o schválení registru obnovené evidence pozemků. 

Vektorové mapy jsou spravovány po katastrálních územích v jednom nebo více 

souborech ve výměnném formátu VGI.  

 

1.5.2  Soubor  popisných informací katastru nemovitostí 

 

Všechny údaje, které jsou získané z SPI KN, na základě kterých se vyhotovují GP 

musí být platné. Pokud se získají podklady, ve kterých jsou deklarována práva 

k nemovitostem a nejsou zapsána v katastru nemovitostí, musí být dána do souladu s údaji 

evidovanými v katastru nemovitostí. [3] 

 

1.6 Registr obnovené evidence pozemků 

 

Záměrem řízení o obnově evidence některých pozemků a právních vztahů k nim je 

zaznamenat a zapsat do katastru nemovitostí vlastnická práva k pozemkům, která jsou 

plošně vymezena vlastnickými vztahy, nebo držbou a dosud nebyla zapsána  v katastru 

nemovitostí. Jde o velice složitý právní a technický proces, který je moc důležitý jak pro 

vlastníky pozemků, tak i pro zpřehlednění evidence pozemků zapsaných v katastru 

nemovitostí. Zavedení pořádku do evidence pozemkového vlastnictví zjednoduší a urychlí 

poskytování informací o vlastnických právech k pozemkům a v neposlední řadě i podpoří 

rozvoj trhu s nemovitostmi.  

Ve smyslu zákona č. 180/2006 Z.z. a následně podle Metodického návodu na 

zpracování registru obnovené evidence pozemků se v řízení o obnově evidence některých  
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pozemků a právních vztahů k nim zjišťují všechny dostupné údaje o pozemcích a právních 

vztazích k nim. Na jejich základě se sestavuje a schvaluje registr obnovené evidence 

pozemků. [6] 

 

Předmětem řízení jsou původní parcely: 

 na které nejsou založené listy vlastnictví v katastru nemovitostí, pokud v návodě není 

uvedeno jinak (§ 1 zákona č. 180/1995 Z.z.), 

 na které jsou založeny listy vlastnictví, ale jde o případy: 

a) uvedené v zákoně č. 180/1995 Z.z § 11,11a a 12, 

b) na listě vlastnictví je evidováno vlastnické právo jen v části, není uzavřené 

v podílu na 1/1, 

c) pozemky nejsou uvedeny na straně A listu vlastnictví (hluché LV), 

d) pozemky jsou bez geometrického a polohového určení, 

e) pozemky jsou bez výměry, 

f) došlo k změně určeného operátu, 

g) nebyly přečíslovány parcely na LV po obnově katastrálního operátu novým 

mapováním. 

 

Registr obnovené evidence pozemků neřeší pozemky, které jsou ve vojenských 

újezdech. 

 

Řízení pro sestavení registru se zahájí dnem vyvěšením oznámení správního orgánu 

na tabuli, na vhodném místě v obci příslušného katastrálního území. V oznámení jsou 

vyzváni vlastníci pozemků , aby poskytli všechny známé údaje o pozemcích, jejich užívaní 

a o právních vztazích k nim. Údaje je nutné oznámit v stanovené lhůtě. 
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1.6.1  Podklady pro sestavení registru 

 

Mezi podklady, které patří k sestavení registru jsou: 

 všechny podklady z pozemkové knihy (kopie „pozemkovoknižných map“,kopie 

vložek,  registr parcel, registr vlastníků), 

 sbírka listin katastru nemovitostí, kopie právních listin získané od účastníků řízení, 

případně ze soudu, 

 kopie map pozemkového katastru v stereografické soustavě v M 1:2880, 

 kopie pozemkových map před THM, 

 kopie map pozemkové knihy, 

 kopie map katastru nemovitostí, 

 seznam souřadnic podrobných bodů,  

 fotogrammetrické snímky, 

 předpisy kresby, měřické a vyšetřovací náčrty, z THM, geometrické plány, 

 kopie map s BPEJ, 

 grafické přídělové plány, listiny, 

 kopie katastrálních map. 
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Obrázek 2: Fotogrametrický snímek                   Obrázek 3: Fotogrametrický snímek                                 

                   k.ú. Veterná Poruba                                             k.ú. Veterná Poruba                  

              

1.6.2 Obsah a časti registru 

 

Výsledkem ROEP je elaborát, který se skládá z písemné a grafické části. V písemné 

části se vyhotovují soupisy, které musí být v předepsané tabulkové formě.  

Písemná část obsahuje:  

 

a)  soupis pozemků, které byly předmětem řízení,  

b)  soupis pozemků, jejichž vlastník, nebo vlastníci a místo jeho a jejich trvalého pobytu 

je známé,  

c)  soupis pozemků, jejichž vlastník, nebo vlastníci je znám, ale jehož místo trvalého 

pobytu nebo sídlo známo není, 

d)  soupis pozemků zaniklých právnických osob, 

e)  soupis pozemků, jejichž vlastník (vlastníci) není znám (§ 8 odst. 1 písm. d) zákona). 

[5]   
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Ukázka soupisu parcel určeného operátu je zobrazená na obrázku 4. 

 

 

Obrázek 4: Soupis parcel určeného operátu 

 

Mezi ostatní písemné části patří: výkaz vydržení parcel rejstříku podle registru C,  

srovnávací sestavení při změně UO, výkaz parcel pro stavební pozemky, srovnávací 

sestavení nepřečíslovaných parcel registru C, seznam závazků a jiné výpisy. 

  

Grafická část registru obsahuje: 

a)  mapu katastru nemovitostí v analogovém tvaru se stavem ke dni předložení registru 

ke schválení,  

b)  grafický soubor původní mapy UO ve výměnném formátu, 

c)  grafický soubor UO, ve kterém jsou zobrazeny původní nemovitostí, s hranicí k.ú.           

a hranicí zastavěného území obce,  

d)  grafický soubor BPEJ ve vektorovém tvaru, 

e)  záznamy podrobného měření změn, 

f)  GP k řízením z titulu nabytí vlastnictví vydržením. [5]   
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Obrázek 5: Výsek mapy  ROEP určeného operátu k.ú. Veterná Poruba 

 

1.6.3  Autorizační ověření registru 

 

Po vyřešení všech námitek a zaznamenání změn z námitek se písemná část registru 

autorizačně ověří. Autorizační ověření předchází vydání rozhodnutí o schválení registru. 

Schválený ROEP je veřejnou listinou, který slouží jako podklad pro zápis údajů 

registru do katastru nemovitostí.  

 

1.6.4  Zápis registru do katastru nemovitostí 

 

K zápisu registru do katastru nemovitostí předloží správní orgán schválenou 

písemnou a grafickou část registru. Správa katastru zapíše registr záznamem, jestli nezjistí 

nedostatky při načítaní vstupních údajů písemné a grafické části.  
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Jako výsledek poslední fáze katastrální úřad vydává listy vlastnictví (dále LV): 

 

- LV na parcely rejstříku "C" evidované na katastrální mapě (parcely katastru 

nemovitostí), 

- LV na parcely rejstříku "E" evidované na mapě určeného operátu, které mají 

založené právní vztahy a jejich hranice v terénu nejsou zřetelné (parcely knihovní). 
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2  OVĚŘENÍ GEOMETRICKÉHO PLÁNU 

2.1  Autorizační ověření 

 

Geometrický plán se stává platným, když je autorizačně a úředně ověřený. 

Autorizační ověření provádí autorizovaný geodet, nebo znalec v oboru geodézie a 

kartografie, který má odbornou způsobilost.  

Před ověřením geometrického plánu je ověřovatel povinen přezkoumat geometrický 

plán, jeho přesnost, kvalitu měřických, výpočetních a zobrazovacích prací. Pokud 

ověřovatel zjistí nedostatky v geometrickém plánu, musí je dát odstranit zhotoviteli. Pokud 

nezjistí žádné nedostatky a závady, ověří geometrický plán doložkou:  

"Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom" - jméno a příjmení, 

podpis, datum a razítko autorizovaného geodeta. 

 

Ověřují se všechny kopie geometrického plánu a záznam podrobného měření změn. 

Tímto je ověřovatel zodpovědný za správnost, úplnost a přesnost obsahové části 

geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn. 

 

2.2  Úřední ověření 

 

Na úřední ověření na katastrální odbor předkládá geometrický plán vyhotovitel, 

který je autorizačně ověřený a to nejméně ve čtyřech vyhotoveních. 

  

Vyhotovitel s geometrickým plánem předkládá: 

 záznam podrobného měření změn, 

 výpočet výměr parcel a dílů, 

 seznam souřadnic daných a nově určených bodů. 
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Před úředním ověřením geometrického plánu pracovník na katastrálním úřadu 

přezkoumá soulad údajů geometrického plánu s platnými údaji katastru nemovitostí: 

 soulad označení nových parcel s přidělenými parcelních čísly, 

 tužkový zákres nově navrhovaného stavu do katastrální mapy, v prostorech kde není 

vedena VKM.  

  

Pokud katastrální odbor okresního úřadu při zkoumání geometrického plánu zjistí 

nesoulad, nebo jiné nedostatky, vrátí geometrický plán zhotovitelovi bez úředního ověření.  

Pokud je geometrický plán vyhotoven v souladu s příslušnými předpisy, oprávněná 

osoba katastrálního odboru okresního úřadu geometrický plán úředně ověří doložkou: 

"Úradne overený podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a 

kartografii "- jménem a příjmením, podpisem, datem a razítkem katastrálního odboru 

okresního úřadu a číslem - položkou. 

Katastrální odbor okresního úřadu uloží jeden exemplář geometrického plánu do 

dokumentace. 

        Úřední ověření geometrického plánu je správní úkon, který se na katastrálním úřadem  

zpoplatňuje. 
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3  GEOMETRICKÝ PLÁN  PRO URČENÍ 

VLASTNICKÝCH PRÁV K NEMOVITOSTEM V K.Ú. 

VETERNÁ PORUBA 

 

Geometrický plán byl vypracován pro vypořádaní vlastnických práv 

k nemovitostem na žádost obecního úřadu Veterná Poruba. Tyto pozemky byly zahrnuty 

do územního plánu a měly by do budoucna sloužit jako pozemky pro obytnou zónu. 

V zájmu obce je po vypořádaní pozemků vybudovat inženýrské sítě. 

 

3.1  Popis lokality 

 

Obec Veterná Poruba se nachází v Žilinském kraji v okrese Liptovský Mikuláš ve 

střední části Liptovské kotliny. Veterná Poruba je rozložena v členitém terénu, v 

nadmořské výšce 820 m.n.m, čímž paří k nejvýše položeným obcím. Od města Liptovský 

Mikuláš je vzdálená 9 km. Rozloha obce je 473 ha s počtem 350 obyvatelů. 

 

 

Obrázek 6: Satelitní snímek obce Veterná Poruba 
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3.2    Přípravné práce a podklady 

 

Před samotným vyhotovením geometrického plánu je nejdůležitější činností 

příprava jak podkladů, tak všech dostupných informací, které souvisejí s předmětem 

geometrického plánu. 

Na katastrálním úřadu v Liptovském Mikuláši mně byly poskytnuty tyto údaje: 

 ZPMZ  číslo 297 v katastrálním území Veterná Poruba, 

 v digitální podobě VKM části obce ve výměnném formáte „VGI“,  

 v digitální podobě určený operát potřebné části obce ve výměnném formátu „VGI“, 

 z ISKN údaje o parcelách z katastrální mapy – parcely rejstříku C-KN a o parcelách 

určeného operátu – parcely  rejstříku E-KN, 

 nové podlomení dotčených parcel č. 307/59-307/141. 

 

Katastrální mapa obce Veterná Poruba byla zpracovaná do formy VKM  v roce 2009. 

V roce 1997 byl v obci zpracován Zjednodušený registr původního stavu (ZRPS) a v roce 

2002 Registr obnovené evidence půdy (ROEP). Pozemky, které jsou řešené 

v geometrickém plánu byly zapracované do ROEP, což usnadňuje vyhotovení 

geometrického plánu a není třeba provádět identifikaci určeného operátu dotčených 

pozemků s katastrální mapou.               

      

3.3  Zaměření změn  

 

Dříve než je možné započít měřické práce v terénu, je potřebné provést 

rekognoskaci lokality, což představuje provedení důkladné prohlídky zaměřovaného 

terénu.  
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Úlohou geodeta je zaměřit skutečný stav a změny v terénu. Dále najít v okolí 

identické body a zaměřit například technologií GNSS bodové pole, ze kterého budou 

zaměřeny podrobné body. Měření se musí uskutečnit v platné národní realizaci 

souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.  

Identické body, které si zvolí geodet musí byt jednoznačně identifikované podrobné 

body v terénu a současně zobrazené na mapě. Pro zaměření změny jsem zvolila jako 

identické body rohy plotů. Ověření identických bodů jsem provedla určením jejich 

vzájemné polohy měřením. 

Vzhledem k tomu, že v okolí zaměřované změny nebyly k dispozici žádné body 

polohového bodového pole, zhustila jsem je pomocí technologie GNSS. 

Takto byly určeny pomocné body č. 5001-5004. Technologií GNSS jsem zaměřila 

též některé podrobné body změny. Podrobné body, jejichž souřadnice nebylo možno určit 

technologií GNSS vzhledem ke konfiguraci terénu jsem zaměřila polární metodou. Celkem 

jsem zaměřila v terénu 180 podrobných bodů.  

 

 

Obrázek 7: Pohled na pozemky řešené GP v k.ú. Veterná Poruba 
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3.3.1  Polární metoda 

 

Polární metoda je základní metoda měření polohopisu. Používá se v rovinatém, 

členitém i v nepřehledném terénu.  

Princip metody spočívá v měření polárních prvků - vodorovné délky a vodorovného 

úhlu. Postupujeme tak, že si postavíme měřický přístroj nad bodem a a provedeme centraci 

a horizontaci. Následně na další bod nastavíme nulovou orientaci a odečteme délku. Pak 

můžeme měřit podrobné body po zacílení na hranol a odečítat uhly a délky. Polární metoda 

byla provedena měřicím přístrojem TOPCON GTS 210. 

 

3.4  Měřické přístroje a pomůcky 

 

 Měření bylo provedeno měřicími přístroji  Leica GS09  a Totální stanicí TOPCON 

GTS-210. Ověřené přesnosti určení podrobných bodů jsem provedla metodou kontrolních 

oměrných komparovaným pásmem. 

 

3.4.1  Měřicí přístroj Leica GS09  

 

Leica GS09 je geodetický měřici přístroj s trojfrekvenčním  výkonným RTK  

přijímačem  s minimálně 100 kanály a možností příjmu signálů až ze 60 družic současně. 

  Sada pro měření musí obsahovat: přijímač (anténa), ovladač (vstupní zařízení, které 

ovládá uživatel přes vstupní klávesnici), výtyčky a modem.  

Přijímač, ovladač a modem musí být vzájemně kompatibilní a musí být schopny 

spolu komunikovat. Je to zcela bezkabelový systém se zabudovanou bluetooth technologií. 

Přístroj umožňuje počítat transformační klíče přímo v terénu, jen je potřebné znát 

souřadnice těch bodu v S-JTSK, ze kterých se budou transformační klíče počítat. 
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SmartNet je síť permanentních referenčních GNSS stanic Leica podporujících 

příjem družicových signálů GPS. Polohy stanic jsou definovány v referenčním 

souřadnicovém systému ETRS-89. 

Přesnost měření při metodě měření RTK v SmartNet je deklarována 2 cm, ale závisí 

od více faktorů. Jsou to především podmínky na měření a kvalita GPRS spojení. 

Přístroj Leica GS09 je vybaven barevným dotykovým displejem s možností vypnutí 

funkce - ovládání dotykem. Pracuje v operačním systému WINDOWS Mobile, nebo 

WINDOWS CE v slovenském, nebo českém jazyce. Naměřené data se ukládají na flash 

paměťovou kartu. 

Výhodou přístroje je odolnost vůči vodě, prachu, pádům a otřesům. [9]. 

 

 

 

Obrázek 8: Měřicí přístroj Leica GS09 

 

3.4.2  Totální stanice TOPCON GTS – 210 

 

Multifunkčním elektronickým přístrojem, byly provedeny měření horizontálních 

úhlů a vodorovných délek. 
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Důležité technické parametry přístroje: 

 délka dalekohledu - 152 mm, 

 průměr objektivu - 40 m, 

 zvětšení - 26 krát, 

 rozlišovací schopnost - 3 ", 

 osvětlení nitkového kříže - ano, 

 minimální zaostření - 0,9 m [8]. 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Obrázek 9: Měřicí přístroj TOPCON GTS-210 

 

Další pomůcky : stativ, olovnice, hranol, ocelové 50 m pásmo. 

 

Písemné části geometrického plánu (Výkaz výměr parcel a dílu) a Záznamu 

podrobného měření změn byly zpracovány v programech Microsoft Word a Microsoft 

Excel. 
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3.5 Přesnost měřických a zobrazovacích prací 

 

Podrobné měření se provádí s přesností, která je charakterizována základní střednou 

souřadnicovou chybou. Kritérium přesnosti podrobného měření pro 3 třídu přesnosti je 

0,14 m. 

Základní střední souřadnicová chyba charakterizuje přesnost určení výsledných 

souřadnic x, y podrobných bodů a vypočítá se podle vzorce: 

  ,  kde mx a my jsou základní střední chyby určení 

souřadnic x a y. 

Přesnost souřadnic dvojice bodů je charakterizována základní střední chybou  -  md       

délky d, jako přímé spojnice těchto bodů. Spojnice je vypočítaná ze souřadnic a nesmí 

přesáhnout kritérium uxy = 0,08 m. Zároveň charakteristika základní střední chyby -  md  

nesmí přesáhnout kritérium ud, které se vypočítá podle vzorce:  

ud = 0,12(d+12)/(d+20) v metrech. 

 

Jestli jsme dosáhli stanovenou přesnost, musíme si to ověřit pomocí: 

a) oměrných měr, nebo kontrolním měřením délek přímých spojnic bodů a jejich 

následném porovnání s délkami, které si vypočteme ze souřadnic, 

rozdíly délek se vypočítají podle vzorce: Δd = dm - dk, kde 

dm  - délka vypočítaná ze souřadnic 

dk – délka určená kontrolním měřením 

Přesnost se považuje za vyhovující, když je splněná podmínka / Δd /  2ud 

 

b) nezávislého kontrolního měření a výpočtu souřadnic vybraných bodů a porovnáním 

s předcházejícími souřadnicemi. 
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Přesnost určení se považuje za vyhovující, když polohová odchylka se vypočítá 

podle vzorce:   Δp =   a je splněná podmínka Δp = 0,14 m. 

4  ZPRACOVÁNÍ  DAT 

 

Po zaměření změn v dané lokalitě jsem mohla přistoupit k zpracování naměřených 

údajů a vyhotovení geometrického plánu. 

Do programu GEOPLOT 5.6 jsem importovala v digitální podobě mapu určeného 

operátu a katastrální mapu ve formátu VGI. Soubory jsem navzájem spojila do jednoho 

souboru, kde souřadnice všech bodů byly v S-JTSK. 

Měření identických, podrobných a pomocných bodů jsem měřila v JTSK03. Na 

základě parcel určeného operátu z ROEP jsem vytvořila parcely registru C a podlomila je 

parcelními čísly, které mně byly přiděleny na katastrálním úřadu. Pomocí identických bodů 

jsem provedla transformaci souřadnic podrobných bodů. Tak jsem získala souřadnice 

všech podrobných bodů v S-JTSK a JTSK03. Všechny podrobné body jsem polárně 

vytýčila a označila v terénu. 

Měřené údaje jsem zpracovala v programu GEOPLOT 5.6. Kontrolní oměrné míry 

s vypočtenými a dovolenými odchylkami jsem provedla v programu ZK-GEO. Písemné 

části geometrického plánu a ZPMZ jsem udělala v programech Microsoft Word a 

Microsoft Excel. Výsledkem je geometrický plán pro určení vlastnických práv 

k nemovitostem v k.ú. Veterná Poruba a Záznam podrobného měření změn v měřítku 

1:500. 
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5 ZÁZNAM PODROBNÍHO MĚŘENÍ ZMĚN 

 

Další důležitou součástí geometrického plánu je záznam podrobného měření změn . 

V něm se zaznamenávají všechny výsledky podrobného měření změn a způsob měření. 

Záznam podrobného měření změn se skládá ze tří částí: 

 popisové pole, 

 měřický náčrt, 

 zápisník. 

 

5.1  Popisové pole 

 

Popisové pole ZPMZ je ve tabulkové formě a obsahuje údaje: o vyhotoviteli, datum 

měření, typy použitých přístrojů, kraj, obec, okres, k.ú., kde se provádějí změny. Dále 

přidělené údaje z katastru, autorské a úřední ověření. 

 

 

ZÁZNAM PODROBNÉHO MERANIA ZMIEN  

Číslo:                        E 297 

Kraj: Žilinský Okres: Liptovský Mikuláš Obec: Veterná Poruba Kat.územie: Veterná Poruba 

Vyhotovil: Ing. Dagmar Kolenčíková 

 

IČO: 41 738 969 

Meral: Kolenčíková 

Dňa: 12.3.2013, 7.4.2013 

Mer.. prístroj: Topcon, Leica 

Nové hranice sú označené: 
              drevenými kolíkmi, plotom 

Merané pre geometrický plán číslo: 
41 738 969-7/2013 

Číslo zmeny Pol.výp..prot. Autorizačne overil Úradne overil 
List mapy: 

0-4/4,0-5/1,0-5/2 

Počet nových bodov 

PBPP            Podr. 180 

Dňa Meno Dňa 

Číslo 

Meno 

Pridelenie údajov katastrálneho 
operátu 

Čísla parciel: 307-59-307/141 

Čísla PBPP 

Pridelené dňa 

 

 

 

 

Odtlačok riadkovej pečiatky a podpis 

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis 

Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č.215 / 
1995 Z.z. o geodézii a kartografii 
 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis 

  

Obrázek 10: Popisové pole záznamu podrobného měření změn 
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5.2  Měřický náčrt 

 

 Měřický náčrt obsahuje: 

- kresbu dosavadního stavu podle katastrální map, 

- kresbu nového stavu včetně sluček, druhů pozemků, přeškrtnutí zrušených hranic, 

- použité body polohového bodového pole, připojení měřické sítě a číslování těchto, 

- bodů, čísla podrobných bodů dosavadního stavu s číslem náčrtu, ze kterého byly 

body převzaty, 

- čísla nově určené bodů, 

- kontrolní oměrné míry a ověřovací míry, 

- parcelní čísla, značky druhů pozemků, slučky původního stavu, jeho okolí a nového 

stavu, 

- měřítko náčrtu, případně vyznačení orientace na sever, 

- zobrazení rámu mapových listů s čísly mapových listů, pokud se kresba nachází na 

rozhraní mapových listů, 

- údaje o nabyvateli, popisné čísla nových staveb, 

- vyznačení sídelních a nesídelních názvů (ulic, náměstí, vodních toků ...), 

- barevné označení budov: spalných - žlutou barvou, nespalných - červenou barvou 

[3]. 

 

 Podle nové národní realizace JTSK03 je třeba přečíslovat původní podrobné body, 

které byly zaměřeny včetně identických bodů. Podrobné body dostávají nové číslování 

s přiděleným ZPMZ, v mém případe č.297. 
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5.3 Zápisník 

 

Zápisník obsahuje tyto údaje: 

 seznam souřadnic daných bodů S-JTSK, 

 seznam souřadnic pomocných a podrobných zaměřených bodů v JTSK03 

 měřené údaje seřazeny podle typů úloh,  

 ověřovací, kontrolní oměrné míry, 

 předpis výpočtu výměr, 

 seznam souřadnic nově určených bodů S-JTSK, 

 seznam souřadnic nově určených bodů v JTSK03. 

 

Součástí ZPMZ je Technická zpráva k ZPMZ, která obsahuje stručné údaje o 

zakázce, účel měření, postup měření, souřadnicový systém, programové zpracování, 

výsledky ověření přesnosti a obsah elaborátu. V seznamu souřadnic a v zápisníku jsou 

identické body označené slovem IDENT. Podrobné body, které byly zaměřeny a výsledné 

souřadnice jsou v dovolené odchylce jsou označené OVER.  

Každý typ úlohy má v zápisníku svůj kód: Seznam souřadnic daných bodů - kód 99, 

polární metoda, pevné stanoviště - kód 11, a výpočet výměr má  kód 95.  

Kontrolní oměrné míry jsou uvedeny s dovolenými odchylkami v 3. třídě přesnosti. 
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6 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

 

Naměřené výsledky byly zpracované v programu GEOPLOT verze 5.6.  Program 

GEOPLOT je interaktivní grafický editor, který je vyvinut pro geodetické práce. Modul 

programu je tvořen z grafického editoru, výpočetních funkcí a výstupů na plotr a tiskárny. 

 

Program obsahuje knihovny mapových značek, čar a umožňuje  importovat:  

 body ve formátu TXT ( Geus), STX ( Kokeš), XYZ ( Geomap), 

 kresby ve formátu VTX ( Kokeš), DXF (AutoCad), VKM (katastrální mapa ČR), 

 rastrový obrázek ve formátu RLC, RLE, TIF a RLX, 

exportovat:  

 body a kresby ve formátu DXF, VTX, VKM(VGI), DAT, TXT, STX , 

 seznamy ve formátu VYM ( seznam výměr), SUR (seznam souřadnic), ZME 

(seznam změn), CSV (seznam objektů), STA (statistika). 

 

V programu ZK-GEO byly vypočteny kontrolní oměrné míry s dovolenými 

odchylkami. Program je určen pro výpočet souřadnic podrobných bodů z metod 

podrobného měření polohopisu, výpočet výměr parcel a dílů, polygonových tahů, 

oměrných měr v souřadnicovém systému S - JTSK a jiných funkcí. Před výpočtem 

podrobných bodů v geodetickém programu ZK - GEO je možné ve vlastnostech programu 

nastavit potřebné parametry: 

-  třídu přesnosti, 

-  redukci délek, 

-  desetinná místa úhlů, 

-  skupinové číslo bodu atd… 
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Desetimístné čísla bodů např. 1402970007 jsou vytvořeny ze tří skupin číslic. První 

skupina - první dvě čísla (14) určují katastrální území. Druhá skupina - následující čtyři 

čísla (0297) určují číslo náčrtu, nebo číslo ZPMZ a třetí skupina - poslední čtyřčíslí (0007) 

určuje konkrétní podrobní číslo bodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Dagmar Kolenčíková: 
Geometrický plán pro určení vlastnických práv k nemovitostem v k.ú. Veterná Poruba

 
 

2013                                                                                                                                                                   29 

 

 

7  ZÁVĚR 

 

Úkolem mé diplomové práce bylo vyhotovení geometrického plánu pro určení 

vlastnických práv k nemovitostem p.č. 307/59-307/141 v k.ú. Veterná Poruba. 

Geometrický plán byl vypracován pro vypořádaní vlastnických práv 

k nemovitostem na žádost obecního úřadu Veterná Poruba. Tyto pozemky byly zahrnuty 

do územního plánu a měly by do budoucna sloužit jako pozemky pro obytnou zónu.  

Na příslušném katastrálním úřadě  jsem vyhledala všechny dostupné podklady pro 

vyhotovení geometrického plánu. Po rekognoskaci terénu jsem pomocí technologie GNSS 

zhustila polohové bodové pole body 5001-5004. Z těchto bodů jsem pak zaměřila některé 

podrobné body změny polární metodou. Technologií GNSS jsem zaměřila ostatní 

podrobné body a identické body, které mně sloužily k transformaci ze souřadnicového 

systému JTSK03 do S -JTSK.  

Na měření jsem použila měřící přístroje Leica GS09 a TOPCON GTS-210. 

Kontrolní oměrné jsem provedla komparovaným 50 m měřickým pásmem a naměřené 

výsledky změn jsem zpracovala v programu GEOPLOT 5.6 a ZK-GEO. 

Písemnou část GP a ZPMZ jsem provedla v programech Microsoft Word a 

Microsoft Excel.  

Hlavním cílem a výsledkem diplomové práce bylo : 

 vyhotovit geometrický plán pro určení vlastnických práv k nemovitostem p.č. 

307/59-307/141 v k.ú. Veterná Poruba, 

 zhotovit záznam podrobného měření změn, který v písemné části obsahuje:  

- Technickou zprávu k ZPMZ č.297, 

- seznam souřadnic daných bodů S-JTSK, 

- seznam souřadnic pomocných a podrobných zaměřených bodů v JTSK03 

- měřené údaje seřazené podle typů úloh,  
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- ověřovací, kontrolní oměrné míry, 

- předpis výpočtu výměr, 

- seznam souřadnic nově určených bodů S-JTSK, 

- seznam souřadnic nově určených bodů v JTSK03. 

Při zpracování geometrického plánu jsem zjistila nesprávnost výměr E-KN parcel, u 

kterých jsem v poznámce ve výkaze výměr uvedla, že výměry se opravují podle 

skutečného stavu. Jako velmi pozitivně hodnotím zpracovaný ROEP v obci Veterná 

Poruba, protože není potřebná identifikace „pozemkovoknižných“ parcel s katastrální 

mapou. 

Originál geometrického plánu po autorizačním a úředním ověření byl uložen v 

dokumentaci na katastrálním úřade v Liptovskom Mikuláši. Kromě geometrického plánu a 

ZPMZ jsem odevzdala geometrický plán ve formátu VGI a XML. 

Geometrický plán byl vyhotoven v souladu s platnými právními předpisy a přesnost 

určení souřadnic odpovídá předpisům. 
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