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ANOTACE 

 

Tématem diplomové práce je „Účelové mapování polohopisu a výškopisu v části 
obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálním území Pavčina Lehota.“ První část 
práce opisuje historii pozemkových úprav. Ve druhé části jsou stručně definovány postupy 
při provádění pozemkových úprav. Další část se teoreticky a prakticky zabývá geodetickou 
činností v projektu pozemkových úprav, s využitím poznatků a zkušeností získaných 
v průběhu studia. Výsledkem práce je vytvořena účelová mapa polohopisu a výškopisu pro 
projekt pozemkových úprav v katastrálním území Pavčina Lehota. 
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SUMMARY 

Summary in English 

The topic of the thesis is "assigned mapping topography and elevation in the district 

land consolidation project in the cadastral Pavčina Lehota." First part describes the history 

of land consolidation. The second part briefly defined procedures for the implementation 

of land consolidation. Another part of the theory and practice on the geodetic activities in 

the project of land consolidation, using the knowledge and experience gained during the 

study. The result is creation of a dedicated map planimetric and elevation for land 

consolidation project in the cadastral Pavčina Lehota. 
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SEZNAM  POUŽITÝCH  SKRATEK 

 

Bpv  systém Baltský po vyrovnání 

ČOV  čistička odpadových vod 

DMR  digitální model reliefu 

GNSS   Globální navigační satelitní systém 

GPS  Globální polohový systém 

NAPANT Národní park Nízké Tatry 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

PPÚ   Projekt pozemkových úprav 

ROEP  Registr obnovené evidence pozemků 

S –JTSK  Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

ÚGKK SR  Úřad geodézie kartografie a katastru Slovenské republiky 

WGS 84 Světový geodetický systém 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 
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ÚVOD 

Současný stav vlastnických a užívacích poměrů k pozemkům zemědělského a 
lesního půdního fondu je produktem déle trvajícího historického vývoje 
hospodářských, právních a společenských poměrů na území Slovenska. Přijetím 
zákona č. 330/1991 Sb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových 
společenstvách, ve znění pozdějších předpisů, byly dány zákonné podmínky pro 
zlepšení nepříznivého stavu v pozemkovém vlastnictví formou pozemkových úprav. 

Cílem této práce je představit část projektu pozemkových úprav v katastrálním 
území Pavčina Lehota a to účelové mapování polohopisu a výškopisu.  

V první kapitole stručně opisuji vývoj pozemkových úprav na Slovenksu. 

V druhé části této práce stručně charakterizuji průběh pozemkových úprav, jako 
teoreticky tak i prakticky, na vybraném katastrálním území. 

Ve třetí a čtvrté části jsem se zaměřila na budování bodového pole pro projekt 
pozemkových úprav a určení hranice obvodu projektu pozemkových úprav. V této části 
se podrobněji věnuji činnostem při budování podrobného polohového bodového pole a 
při určování hranice obvodu projektu pozemkových úprav. 

Pátá a šestá část je věnovaná účelovému mapování polohopisu a výškopisu pro 
projekt pozemkových úprav. V jednotlivých podkapitolách jsem popsala zaměření 
skutečného stavu polohopisu a výškopisu a vyhotovení účelové mapy polohopisu a 
výškopisu části katastrálního území Pavčina Lehota v rozsahu mapového listu č. 4-8/7. 

V závěru jsem shrnula poznatky získané při zpracování účelové mapy 
polohopisu a výškopisu. 

Geodetické a kartografické práce byly prováděny ve smyslu právních předpisů 
platných ke dni nařízení provedení pozemkových úprav.  

V diplomové práci byly využity informace a poznatky získané při spolupráci se 

zaměstnanci Obvodního pozemkového úřadu Liptovský Mikuláš a se společností Geodézia 
Žilina, a. s.  
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1 VÝVOJ POZEMKOVÝCH ÚPRAV NA SLOVENSKU 
 

Na Slovensku, které bylo součástí Uherska, se pozemkové úpravy prováděly podle 

uherských zákonů. 

Nejstarší pozemkové úpravy na Slovensku se datují od roku 1836. Prvními 
právními normami, které tvořily zákonný podklad pozemkových úprav, byly články č. VI, 
X, XII z roku 1836, články č. VII, XXX, XXXI z roku 1840 a článek č. LIII z roku 1871. 

Mezi nejstarší druhy pozemkových úprav na Slovensku patří urbářské segregace, poměrné 
dělení, dělení společných pastvin a komasace. 

Urbářské segregace znamenaly oddělování částí panských lesů a pastvin, které 
společně obhospodařovali poddaní (urbariátníci). V podstatě šlo o zaměření nového stavu, 
vytýčení hranice mezi panskou a poddanskou půdou a o určení podílů jednotlivým členům 
urbariátu.  

Předmětem poměrného dělení byly komposesorátní majetky, a to společné pastviny 
a lesy. Účelem úprav bylo zaměřit společný majetek v přírodě, zjistit majetkovou podstatu 

a určit podíly členů komposesorátů z celkového společného vlastnictví. 

Dělení společných pastvin bylo založeno na tom, že se původní společné (urbářské) 
pastviny rozdělily v přírodě a přidělily se jednotlivým podílníkům do individuálního 
vlastnictví. Jestliže si podílníci rozdělili pastviny sami, musel se skutkový stav na základě 
dodatečného měření promítnout (právně) taky do pozemkové knihy. 

Nejdůležitějšími pozemkovými úpravami soukromé držby byly komasace 
(scelování). Před rokem 1908 to byly urbářské komasace, jejichž hlavní úlohou nebylo 
scelování pozemků, ale vydělení pozemků do spoluvlastnictví jednotlivých urbářských 
usedlostí na základě provedené segregace a poměrného dělení. Přidělení pozemků pro 
jednotlivé urbářské usedlosti se dělalo tak, že v každé ucelené části se udělilo tolik dílů, 
kolik usedlostí měla obec. Příslušníkům rodiny se pozemky v dílech nevydělovaly, ale 
příslušná plocha se vyznačila v podílech užívacích práv.  

Na podkladě úprav takové držby byly založeny pozemkové knihy, které vykazovaly 

společnou držbu urbářských usedlostí a příslušné podíly jednotlivých členů usedlosti. 
Ministerským nařízením č. 222  z 15. prosince 1855, který upravoval postup při zakládání 
a vedení pozemkové knihy, nastal zlom ve vývoji evidence pozemkového vlastnictví na 
území dnešního Slovenska. Pozemková kniha plnila jednak evidenční funkci a do 1. 1. 
1951 taky konstituční funkci (práva k nemovitostem vznikala zápisem do pozemkové 
knihy). 

Později se rozdělily pozemky jednotlivých usedlostí mezi své členy na příslušný 
počet dílů, čímž vzniká velké množství dlouhých a úzkých parcel. Z tohoto období se 
zachovala velká rozdrobenost a nedostatečná přístupnost pozemků. 
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Pozemkový katastr, který se v tomto období zakládal, na rozdíl od pozemkové 
knihy zachycoval už skutečný stav užívání pozemků a zhotovoval se nezávisle na stavu 
v pozemkové knize. Číslování parcel bylo taky rozdílné. 

V roce 1909 se dosáhlo jednotného postupu v komasačních pracích vydáním 
zákonního článku číslo XXXIX z roku 1908. Při komasaci po roku 1908 se jako výchozí 
podklad bral kromě skutečné držby také stav evidován v pozemkové knize. Komasační 
operát byl vytvořen tak, aby se dal použít jak pro pozemkovou knihu, tak pro pozemkový 
katastr. 

Jednotná legislativní úprava pozemkových úprav se uskutečnila až vydáním zákona 
č. 47/1948 Sb. o niektorých technicko-hospodárskych úpravách pozemkov, který se 
nazýval taky scelovací nebo unifikační zákon. Scelování pozemků do velkých lánů pro 
společné hospodaření se zabezpečovalo prostřednictvím scelovacích družstev na náklady 
státu a družstev. V roce 1949 byl vydán zákon č. 69/1949 Sb. o jednotných roľníckych 

družstvách, podle kterého v každé obci mohlo být založeno jedno družstvo.  [1] 

Užívání pozemků v období od roku 1948 do roku 1990 bylo zaměřené na 
velkovýrobní formy hospodaření bez ohledu na skutečné vlastnictví pozemků. Zemědělský 
průmysl se vyvíjel směrem, který postupně oddělil vlastnictví půdy od jejího užívání 
takovým způsobem, že vlastnické právo pozemků se přestalo v procese výroby prakticky 
respektovat a ekonomicky realizovat.    

Přijetím právních úprav v roce 1991 a to zákonem č. 229/1991 Zb. o úprave 

vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku a zákonem č. 
330/1991 Sb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových společenstvách, ve znění 
pozdějších předpisů, byly dány zákonné podmínky pro zlepšení nepříznivého stavu 
v pozemkovém vlastnictví formou pozemkových úprav. 

Proces uspořádání pozemkového vlastnictví se urychlil přijetím zákona NR SR č. 
180/1995 Sb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ve znění 
pozdějších předpisů. Obsahem zákona je řízení o obnově evidence některých pozemků a 
právních vztahů k nim. Výsledkem je schválený registr obnovené evidence pozemků - 

ROEP.  
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2 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
 

Pod pozemkovými úpravami rozumíme scelování, parcelaci, uspořádání pozemků, 
rozmístění druhů pozemků, optimalizaci tvaru a zpřístupnění všech pozemků a s tím 
souvisících právních, terénních, komunikačních, vodohospodářských, protierozních a 
ekologických opatření s cílem zlepšit výrobu a provozní poměry, životní podmínky 
venkovského obyvatelstva a rozvoj venkova a uspořádání vlastnických vztahů k půdě. 

Hlavním cílem pozemkových úprav je optimální prostorové a funkční uspořádání 
pozemků v rámci polyfunkční kostry společných zařízení. 

Smysl a cíl současných pozemkových úprav je nejen v racionálním uspořádání a 
využívání zemědělské půdy, v celkové humanizaci a zušlechťování krajiny, ale i 
v zabezpečení a ochraně vlastnických práv k půdě při racionálnosti hospodaření. 

Pozemkové úpravy jsou předpokladem na vytvoření kvalitního tržního hospodářství 
v SR a zapojení se do integračního procesu v oblasti stimulace zahraničních investicí do 
pozemků. 

Pozemkové úpravy se zpracovávají a provádějí podle zákona č. 330/1991 Sb. o 

pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a pozemkových společenstvách, ve znění pozdějších předpisů. Ve 

svém procese jsou však dotčeny množstvím právních norem a předpisů. [3] 

 

 

 

Obrázek 1  Řízení o pozemkových úpravách 

 
Provádění pozemkových úprav má několik etap: 

 přípravné práce 

 povolení nebo nařízení pozemkových úprav 

 zpracování úvodních podkladů, jejich projednání a schválení  

Zákon č. 
330/1991 Sb. 

Pozemkové 
úpravy  

 1 -31 

Přípravné 
řízení  

 7 

Projekt 
pozemkových 

úprav  

 8 - 14 
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 projednání způsobu vyrovnání, vypracování a schválení zásad umístění 
nových pozemků  

 vypracování projektu, jeho projednání a schválení 
 realizace projektu a schválení jeho provedení  [3] 

 

Jednotlivé etapy pozemkových úprav budou v dalším textu stručně popsány a 
aplikovány na katastrálním území Pavčina Lehota. 

 

2.1 Charakteristika katastrálního území Pavčina Lehota 

Obec Pavčina Lehota leží na severu Nízkých Tater při vstupu do Demänovské 
Doliny v nadmořské výšce 698 m v blízkosti města Liptovský Mikuláš. Území 
katastrálního území na východě ohraničuje řeka Demänovka. Na jihu tvoří hranici hřeben 
Siné, Jamy pokračováním až k řece Demänovka. Na západě prochází hranice hřebenem 
vrchů Kamenice, pokračuje podél obci Lazisko na vrch Dbalů. Na severu jde hranice po 
vyvýšenině Dbaly, Hrby, potokem za Hôrkami a Lúkami.  

 

 
Obrázek 2  Obec Pavčina Lehota 

 

Území katastru obce se nachází v ochranných pásmech od V. stupně až po II. 
stupeň.  

 

V. stupeň – přírodní rezervace Jelšie 
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IV. stupeň – ochranné pásmo Jelšie 

III. stupeň – NAPANT 

II. stupeň – ochranné pásmo NAPANTu [15]    

 

Obec Pavčina Lehota vznikla ze dvou sídelných útvarů, a to z osady a z majeru. Její 
založení spadá do posledních let 13. století. V tomto období se zakládají vesnice na 
Liptově.  

Obec začíná svou historii, když uherští králové Ondřej III., Bela IV., Ladislav IV. 
rozšiřují osídlení obce Palúdzka a řeky Demänovka. Tito panovníci dali tohle území svým 
dvořanům, vojákům a královským úředníkům za jejich zásluhy. Osídlení osady a majeru je 
rozdílné. Vesnice se tvoří samostatněji. Má rozsáhlejší, volnější zástavbu. Půdu mají 
společně na okraji chotáru. Prvotní osídlení obce bylo dvojaké, tedy osadníci a zeměpán se 
sluhy. Lehota měla při osídlování pět rodin, důkazem čeho je, že všechno urbární pole i 
hory se dělí na pět částí.    

Všeobecné údaje o katastrálním území jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
 

Tabulka 1 Všeobecné údaje o katastrálním území 

Výměra katastrálního území 720,6 ha 

Výměra zastavěného území obce 32,8 ha 

Výměra pozemků vyňatých z obvodu 
PPÚ  459,3 ha 

Výměra pozemků v obvodu PPÚ  262,4 ha 

z toho   

orná půda 67,6 ha 

trvalé trávní porosty 166,0 ha 

zastavěná plocha 0,3 ha 

ostatní plocha 27,4 ha 

vodní plochy 1,1 ha 

 

V katastrálním území Pavčina Lehota byla Správou katastru Liptovský Mikuláš 
spravovaná katastrální mapa v analogové formě.  Analogová katastrální mapa byla 
vyhotovena v roce 1998 na podkladě mapy z roku 1941. Dnem 26. 1. 2012 byla analogová 
mapa vyhlášena za neplatnou z důvodu vyhotovení digitální, tzv. vektorové katastrální 
mapy (VKM).  

 

2.2 Přípravné jednání                       

Před přípravným jednáním v rámci posouzení účelnosti pozemkových úprav správní 
orgán vyzve vlastníky, uživatele pozemků v navrhovaném obvodu pozemkových úprav a 
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ostatní účastníky, aby se ve stanovené lhůtě vyjádřili k pozemkovým úpravám, které se mají 
provést. Způsob zjištění zájmu zvolí správní orgán v součinnosti se samosprávou obce, ve 
které se mají pozemkové úpravy konat. 

Správní orgán organizuje setkání se samosprávou obce, svolává veřejné shromáždění 
občanů, na kterých objasňuje podstatu pozemkových úprav, jejich význam, obsah a dopad 
na řešené území. Samospráva vytipuje místně uznávané aktivní obyvatelé, kteří budou 
v přípravním výboru a v představenstvu sdružení účastníků pozemkových úprav a budou 
nápomocní při popularizaci a vysvětlování pozemkových úprav. 

Obvodní pozemkový úřad nařídí jednání o začátku pozemkových úprav (přípravné 

jednání) za účelem prověření naléhavosti a hospodářské účelnosti provedení pozemkových 
úprav, určení hranic obvodu pozemkových úprav a určení pozemků, které jsou 
z pozemkových úprav vyňaty. Nařízení přípravného jednání oznámí v dotčených obcích 
veřejnou vyhláškou. 

Podle § 7 ods. 4) zákona č. 330/1991 Sb. obvodní pozemkový úřad v přípravném 
konání: 

a) provede potřebné zjišťování, 
b) projedná důvody a předpoklady zahájení pozemkových úprav s obcí, 
c) projedná s orgánem státní správy na úseku katastru nemovitosti potřeby revize 

údajů katastru nemovitosti, 
d) ve spolupráci s orgány územního plánování určí závaznost územněplánovacích 

podkladů v obvodu projektu pozemkových úprav a možnosti jejich využití, 
e) zajistí, aby před rozhodnutím o návrhu na provedení pozemkových úprav byli 

účastníci řízení vhodnou formou a v místě konání obvyklým způsobem 
informování o plánovaném jednání včetně předběžně určených nákladech 

spojených s pozemkovými úpravami, 
f) ve spolupráci s obcí zřídí pro účely přípravního jednání přípravný výbor, který 

spolupracuje s příslušným orgánem státní správy hlavně při určování obvodu 
pozemkových úprav, zjišťování zájmu účastníků a vypracování návrhu stanov 

sdružení účastníků pozemkových úprav 

 

Jednání o zahájení pozemkových úprav začne, když o to požádá účastník, nebo 
z podnětu obvodního pozemkového úřadu. Ten posoudí účelnost požadavku účastníka na 
provedení pozemkových úprav. Musí být splněny podmínky vyznačeny na obrázku č.3. 
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Obrázek 3  Podmínky účelnosti  

 

Jestliže tyhle podmínky nejsou splněny, požadavek se zamítne a nezačne se 
přípravní řízení.  

Pokud řízení začíná z podnětu správního orgánu, řízení začne po splnění podmínek 
účelnosti, zobrazených na obrázku č. 3 . 

Z důvodu podle § 2 ods.1, písm. a) zákona byly ve smyslu § 28 nařízeny přípravná 
jednání v každém katastrálním území v územním obvodě příslušného správního orgánu a 
to ve lhůtě do tří měsíců od účinnosti zákona, tedy do 19. 11. 1991. 

Bývalý pozemkový úřad v Liptovském Mikuláši, jako příslušný orgán podle § 32 
ods. 1 zákona č. 330/1991 Sb. dne 05. 11. 1991 nařídil v smyslu § 28 ve spojení s § 7 ods. 
2 zákona pod číslem PÚ – 221/1991 v katastrálním území Pavčina Lehota řízení o zahájení 
pozemkových úprav (přípravní jednání) z důvodu, že je to potřebné pro uspořádání 
vlastnických a užívacích poměrů a odstranění překážek jejich výkonu vyvolaných 
historickým vývojem před účinností zákona. 

Nařízení přípravního jednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou tak, že po dobu od 
12. 11. 1991 do 02. 12. 1991 bylo vyvěšené v obci způsobem v místě obvyklým. Tímto 
oznámením bylo všem účastníkům pozemkových úprav oznámeno, že na základě nařízení 
přípravního jednání provede Obvodní pozemkový úřad v Liptovském Mikuláši potřebné 
zjišťování za účelem posouzení důvodnosti, naléhavosti a hospodářské účelnosti provedení 
pozemkových úprav. Na základě výsledků přípravního jednání správní orgán rozhodne o 
nařízení pozemkových úprav podle § 8 zákona. Oznámení bylo doručeno SPF Bratislava, 
RO Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, Asik s. r. o., Ul. Kútna, Liptovský Mikuláš a obci 
Pavčina Lehota, obecnímu úřadu v Pavčiné Lehotě. 

zápis ROEP  
v KN 

souhlas 
nadpoloviční 

většiny 

Podmínky 
účelnosti 
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2.2.1 Důvody pozemkových úprav a jejich posouzení 

 

„Pozemkové úpravy se provádějí zejména, pokud 

a) je to potřebné pro uspořádání vlastnických a užívacích poměrů a odstranění 
překážek jejich výkonu vyvolaných historickým vývojem před účinností tohoto 
zákona 

b) dojde k podstatným změnám ve vlastnických a užívacích poměrech v obvodu 

pozemkových úprav 

c) má dojít k investiční výstavbě, která podstatně ovlivní hospodaření na půdě anebo 
životní podmínky v obvodu pozemkových úprav anebo jeho ucelené části 

d) je to potřebné v zájmu obnovení nebo zlepšení funkcí ekologické stability 
v územním systému a celkového rázu zemědělské krajiny 

e) má dojít k omezení zemědělské nebo lesní výroby z důvodu vyhlášení ochranných 
pásem, chráněných území anebo z jiných důvodů 

f) se v katastrálním území vyčlenilo do bezplatného dočasného náhradního užívání víc 
než 25 procent výměry zemědělského půdního fondu“ [2] 

 

Při posouzení důvodů pozemkových úprav se hodnotí naléhavost, opodstatněnost a 
hospodářská účelnost pozemkových úprav. Výchozími kritérii jsou zájem vlastníků a obce 
na provedení pozemkových úprav, vysoký stupeň rozdrobenosti pozemků na vlastníka, 

vysoký stupeň spoluvlastnických podílů na jeden pozemek, řešení vodního režimu, 
přístupnost původních pozemků, neuspořádané užívaní pozemků, aktuální stav bráni 
nakládat vlastníkům s majetkem, narušená ekologická stabilita území, potřeba ochrany a 
tvorby územního systému ekologické stability krajiny, stabilizace erozí poškozené a 
ohrožené krajiny, obnova ochranné zeleně a další. 

Posouzení důvodů bylo vypracováno ve formě zprávy, která obsahuje datum zápisu 
ROEP na Správě katastru v Liptovském Mikuláši a procentuální vyjádření aktuálnosti KN, 
které je méně než 10 %. Dále zpráva obsahuje vyhodnocení průzkum zájmu, který byl 
vykonán formou ankety. (S provedením projektu pozemkových úprav souhlasilo 61 % 
účastníků. Výměra pozemků účastníků, kteří souhlasili s pozemkovými úpravami 
představuje 53 %). Středně velká rozdrobenost pozemků a velikost spoluvlastnických 
podílů, velká nepřístupnost pozemků a střední stupeň ekologické stability znamenaly spolu 
s ostatními kritérii 120 bodů, které přesáhly minimální počet 95 bodů, aby se prokázala 
účelnost pozemkových úprav. 

Provedením projektu pozemkových úprav v katastrálním území Pavčina Lehota 
dojde k scelení pozemků a vytvoří se pozemky optimálních tvarů s vhodným umístěním, 
sníží se rozdrobenost pozemků a spoluvlastnických podílů, zpřístupní se pozemky 
budováním komunikací, návrhem společných zařízení, zvýši se stupeň ekologické stability 
a zabezpečí se protierozní ochrana a regulace vodního režimu. 
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Provedením projektu pozemkových úprav se umožní také vytvoření trhu s půdou 
jak pro domácí, tak pro zahraniční zájemce. Vzhledem k poloze a charakteru území bude 
možný rozvoj agroturistiky, čím se zvýší zaměstnanost obyvatel, dojde k racionálnímu 
uspořádání a využívání zemědělského půdního fondu a taky ke vzniku a rozvoji 
agropodnikatelů.   

 

2.2.2 Zjišťování stavu a aktuálnosti podkladů z operátu KN 

 

Pro zpracování projektu pozemkových úprav je důležité zjistit, jaké podklady 
z katastru nemovitostí jsou k dispozici, jaká je možnost jejich využití, jakým způsobem 
vznikly a jejich soulad se skutečností. Za tímto účelem se uskutečnilo společné jednání 
Správy katastru Liptovský Mikuláš a Obvodního pozemkového úřadu v Liptovském 
Mikuláši. Předmětem jednání bylo zjištění stavu a aktuálnosti údajů stavu KN.  

 

Správa katastru Liptovský Mikuláš poskytne zhotoviteli: 

 soubor popisních a geodetických informací operátu KN ve výměnném 

formátu s uvedením jejich aktuálnosti, 
 katastrální mapy z roku 1941,  

 původní mapu pozemkového katastru  

 mapy registru ROEP, 

 seznam nesouladů druhů pozemků mezi skutečným a evidovaným stavem 

 údaje o územních jednotkách 

 úhrnní hodnoty druhů pozemků 

 

 

2.2.3 Průzkum v terénu 

 

V přípravném řízení správní orgán za účasti zástupců obce, Správy katastru 
Liptovský Mikuláš, obvodního pozemkového úřadu, vlastníků, správců a uživatelů 
prošetřil v terénu: 

 

 navrhovaný průběh hranice obvodu pozemkových úprav 

 hranice pozemků navržených na vynětí z obvodu pozemkových úprav 

 nesoulad druhů pozemků 

 výskyt projevů eroze 

 funkčnost odvodňovacích a zavlažovacích zařízení 
 ekologické plochy, větrolamy, biokoridory, močáry   

 

Za účelem určení obvodu projektu pozemkových úprav pro katastrální území 
Pavčina Lehota byla provedena pochůzka. Zástupci obvodního pozemkového úřadu 
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informovali přítomné, že obvod pozemkových úprav tvoří katastrální hranice. Z obvodu 

projektu pozemkových úprav byly vyňaty pozemky, které tvoří LPF, zastavěné území 
obce, pozemky vodárny a pozemky pod chatami, které tvoří chatovou osadu. 

Z průzkumu v terénu byl vyhotoven zápis, ve kterém je podrobně popsán průběh 
pochůzky.  

 

2.2.4 Projednání specifických podmínek 

Specifické podmínky projednává a vypracuje správní orgán ve spolupráci se 
správou katastru na základě zjištění v přípravním řízení. Tyto jsou závazné v dalším 
jednání o pozemkových úpravách pro zhotovitele, správu katastru a všechny účastníky 
konání. 

 

Specifické podmínky stanovené obvodním pozemkovým úřadem: 

 stav vlastnických a užívacích poměrů k pozemkům 

 stupeň ekologické stability 

 přístupnost k pozemkům UO 

 průměrná velikost vlastnického podílu v m
2
 

 průměrná velikost vlastnictví v m
2
 

 průměrný počet spoluvlastníků na parcely 

 průměrný počet parcel na jednoho spoluvlastníka 

 územní plán obce nebyl schválen 

 

Specifické podmínky stanovené místní státní správou na úseku katastru: 

 kód obce 

 kód katastrálního území 
 stav a aktualizace UO 

 souřadnice bodů katastrální hranice 

 číslovaní parcel registra  

 zásady číslovaní parcel u dělených parcel UO 

 pomocné číselné kódy pro původní katastrální území 

 číslovaní parcel náhradních (nových) pozemků 

 aktualizace údajů o BPEJ 

 definování struktury výměnného formátu databázových a grafických údajů 

 shodnost druhů pozemků katastrální mapy KN se skutečným stavem 
v terénu 

 stanovení třídy přesnosti, měřítka analogové mapy a vztažné měřítko VGI 

 číslování nových pevných bodů podrobného bodového pole 

 způsob odstraňování chyb v operátu KN 

 čísla nových záznamů podrobného měření změn 

 diakritika v databázi PPÚ   [3] 
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Po provedení všech kroků přípravního jednání správní orgán zpracuje výsledný 
elaborát, kterým prokáže opodstatněnost a účelnost pozemkových úprav.  Tento dokument 

je podkladem k rozhodnutí o nařízení, nebo povolení pozemkových úprav.  [4] 

 

2.2.5 Rozhodnutí o nařízení nebo povolení pozemkových úprav 

Obvodní pozemkový úřad po zhodnocení výsledků přípravného jednání, jestliže se 
prokážou důvody, rozhodne o povolení nebo nařízení pozemkových úprav. 

Obvodní pozemkový úřad v Liptovském Mikuláši na základě výsledků přípravného 
jednání rozhodl o nařízení pozemkových úprav v katastrálním území Pavčina Lehota. 

Rozhodnutí kromě všeobecných náležitostí obsahuje: 

 určení obvodu pozemkových úprav 

 určení pozemků, které jsou vyňaty z pozemkových úprav 

 lhůtu na uskutečnění prvního shromáždění účastníků pozemkových úprav 

 omezení účastníků [3] 

Přílohu rozhodnutí tvoří mapový podklad, který určí obvodní pozemkový úřad. 

2.3 Projekt pozemkových úprav 

Obvodní pozemkový úřad po schválení úvodních podkladů a dohodnutých zásad 
pro umístění nových pozemků zadá vypracování projektu pozemkových úprav. 

Projekt pozemkových úprav v katastrálním území Pavčina Lehota má následující 
etapy: 

 

a) Vypracování úvodních podkladů 

 Operát obvodu pozemkových úprav 

 Práce v bodovém poli 

 Vytýčení, zaměření a trvalé označení hranice obvodu pozemkových 
úprav 

 Účelová mapa polohopisu v obvodu PPÚ 

 Účelová mapa výškopisu v obvodu PPÚ 

 Registr původního stavu 

 Aktualizace map BPEJ a ocenění pozemků 

 Aktualizace map BPEJ 

 Oceňování pozemků na plochách PPF 

 Vytvoření oceňovací mapy pro potřeby PPÚ 

 Obecné zásady funkčního uspořádání území v obvodu PPÚ 

 Návrh obecných zásad funkčního uspořádání v obvodu PPÚ 

 Zesouladění návrhů a požadovaných činností v obvodu PPÚ 
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 Polohopisné a výškopisné zaměření a kartografické zpracování pásu 
pro projektovou dokumentaci na realizaci společných zařízení 

 Předběžné vytýčení plánu veřejných zařízení a opatření a plánu 
společných zařízení a opatření v návaznosti na návrh MÚSES území 
pro účely PPÚ 

 Místní územní systém ekologické stability (MÚSES) 

 Terénní výzkum 

 Zpracování MÚSES území pro účely PPÚ 

 Návrh funkční delimitace území v návaznosti na PPÚ 

 Dálkový průzkum Země 

 

b) Nové uspořádání území v obvodu projektu PPÚ 

 Zásady pro umístění nových pozemků 

 Aktualizace obvodu PPÚ 

 Aktualizace registru původního stavu 

 Vypracování, projednání a odsouhlasení zásad pro umístění nových 
pozemků  

 Plán veřejných a společných zařízení a opatření v návaznosti na MÚSES 

 Polohopisní a výškopisní zaměření 

 Průzkumní práce 

 Realizační dokumentace společných zařízení a opatření 
 Rozdělovací plán ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu 

- Rozdělovací plán ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu na 
PPF 

 

c) Realizace projektu pozemkových úprav 

 Aktualizace registru původního stavu a rozdělovacího plánu 

 Vytýčení význačných lomových bodů hraníc 

 Podrobné vytýčení lomových bodů hraníc nových pozemků 

 Rozdělovací plán ve formě geometrického plánu anebo ve formě obnovy 
katastrálního operátu novým mapováním 

 Srovnávací sestavení 

 Atlas projektu pozemkových úprav   [4] 

 

 

Atlas projektu pozemkových úprav 

 

Ve smyslu ustanovení § 36 metodického návodu [4] po vydání rozhodnutí o 
schválení realizace projektu pozemkových úprav se vyhotoví atlas projektu pozemkových 
úprav, který slouží na orientaci v dokumentaci z průběhu řízení o pozemkových úpravách, 
na posouzení účelnosti konání, na archivaci a zveřejnění základných údajů o projektu pro 
ministerstvo. 
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Atlas projektu pozemkových úprav obsahuje: 

 

 Technickou správu (rekapitulace konání o pozemkových úpravách), 

 Přehlednou mapu původních a nových pozemků (stav před pozemkovými 
úpravami a po pozemkových úpravách) ve vhodném měřítku, 

 Evidenční kartu projektu, 
 Propagační materiál projektu, 
 Výsledné elaboráty všech etap projektu ve formátu PDF na DVD nosiči. 

 

Projekt pozemkových úprav obvodní pozemkový úřad zveřejní v obci a 

účastníkům, kterých místo pobytu je známe, doručí výpis z rozdělovacího plánu. Účastníci 
mají právo podat proti projektu do 30 dní od jeho zveřejnění nebo doručení námitky. Po 
projednání a vybavení námitek obvodní pozemkový úřad projekt pozemkových úprav 
schválí. 

Rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav se oznamuje veřejnou 
vyhláškou. 

Po schválení projektu pozemkových úprav obvodní pozemkový úřad nařídí jeho 
provedení. 
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3 BODOVÉ POLE 
 

Pro potřeby projektu pozemkových úprav je cílem prací v bodovém poli zabezpečit 
hustotu a přesnost sítě bodů podrobného polohového bodového pole vyhovující 
požadavkům na zajištění požadovaných geodetických prací během vypracování, provádění 
a realizace projektu pozemkových úprav. Podkladem pro tvorbu bodového pole 
v zájmovém území je síť trigonometrických bodů a síť nivelačních bodů. 

Podrobní polohové bodové pole se buduje v souřadnicovém systému Jednotní 
trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a nadmořské výšky bodů se určují ve výškovém 
systému – Baltský po vyrovnání (Bpv). 

Měření v síti PBPP se pro potřeby projektu pozemkových úprav vykonávají ve 
smyslu Instrukce Úřadu geodezie, kartografie a katastru nemovitostí SR č. I. 

74.20.73.12.00 na práce v polohových bodových poliach a č. I. 74.20.73.13.00 na práce ve 

výškových bodových poliach a s přesností charakterizovanou základní střední 
souřadnicovou chybou pro 3. třídu přesnosti mxy = 0,06 m. Nadmořské výšky se určují 
s přesností - střední chyba v určení nadmořské výšky bodu PBPP podle technické nivelace 

μH = 0,12 m. 

 

Postup prací v bodovém poli 
 

 přípravné práce 

 rekognoskace 

 stabilizace a signalizace 

 měřičské práce 

 výpočtové práce 

 výsledný elaborát a jeho dokumentace 

 

 

3.1 Přípravné práce 

 

V rámci přípravních prací byly vyžádány a převzaté geodetické údaje o základném 
polohovém bodovém poli (dále ZPBP), podrobném polohovém bodovém poli (dále PPBP) 
a výškovém bodovém poli v obvodu a v okolí obvodu pozemkových úprav z dokumentace 

Správy katastru Liptovský Mikuláš. Podle těchto podkladů se v katastrálním území 
Pavčina Lehota v rámci obvodu PPÚ nacházejí body ZPBP 4820-47 a 4820-50 a 62 

dokumentovaných - trvalo stabilizovaných bodů  PPBP. Pro účely pozemkových úprav 
byly převzaty i údaje o bodovém poli v sousedních katastrálních územích a to 
v katastrálním území Dúbrava bod ZPBP č. 6016-1 a č. 4820-20, v katastrálním území 
Liptovský Ján bod ZPBP č. 4815-19 a v katastrálním území Svätý Kríž body ZPBP č. 
4820-41 a č. 4820-42. 
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3.2 Rekognoskace 

 

Při rekognoskaci terénu byly vyhledány existující body ZPBP, PPBP a nivelační 
body na podkladě geodetických údajů z dokumentace katastru.  Ověřoval se stavu bodů 

v terénu, přístupnost na bod a okolí. Podstatná část bodového pole byla působením 

stavební a zemědělské činnosti zničena.  

Místním šetřením v terénu se pomocí vytyčovacích prvků vypočtených 
z nalezených bodů ZPBP našli 4 body  PPBP – č. 511, 519, 541 a 645. Na obrázku č. 4 je 

ukázka místopisu bodu č. 511. 

 

Obrázek 4   Místopis bodu č. 511 

 

Při rekognoskaci se určilo taky umístění bodů podrobného polohového bodového 

pole v terénu. Do mapy 1:10000 se zakreslily dané body základného i podrobného 

polohového bodového pole a navrhli se nové body podrobného polohového bodového pole.  

Rozvrhnutí nových bodů PPBP se volí, pokud je to možné, na technických 
objektech anebo chráněných místech, kde budou nejméně ohrožené. Umístění bodů musí 
umožnit použití nejhospodárnější metody jejich určení a taky musí vyhovovat podrobnému 
měření podle svolené metody. 

Z rekognoskace stávajících bodů byl vyhotoven záznam o rekognoskaci a údržbě 
bodu a hlášení závad a změn na geodetických bodech. V tabulce č. 2 je uveden stav 
hledaných bodů z dokumentace Správy katastru Liptovský Mikuláš, jestli byly nalezeny a 
jak jsou stabilizovány. 
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Tabulka č. 2  Hlášení závad a změn na geodetických bodech  

 

HLÁŠENÍ ZÁVAD A ZMĚN NA GEODETICKÝCH BODECH 

Okres: 

 

Liptovský Mikuláš 

Obec: 

 

Pavčina Lehota 

Katastrální území: 
 

Pavčina Lehota 

Číslo bodu Nalezen Nenalezen 

(označení,  (stabilizace,  (podle místopisu nenalezen, 

název) popis závad zničen a pod.) 

  návrh na úpravu a pod.)   

501   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

507   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

508   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

510   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

511 Kámen M2   

512   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

513   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

514   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

516   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

517   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

518   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

519 Kámen M2   

520   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

521   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

522   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

523   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

524   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

529   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

531   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

532   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

533   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

534   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

535   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

536   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

537   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

538   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

539   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

540   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

541 Kámen M2 
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HLÁŠENÍ ZÁVAD A ZMĚN NA GEODETICKÝCH BODECH 

Okres: 

 

Liptovský Mikuláš 

Obec: 

 

Pavčina Lehota 

Katastrální území: 
 

Pavčina Lehota 

Číslo bodu Nalezen Nenalezen 

(označení,  (stabilizace,  (podle místopisu nenalezen, 

název) popis závad zničen a pod.) 

  návrh na úpravu a pod.)   

542   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

543   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

544   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

545   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

546   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

547   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

548   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

549   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

550   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

551   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

552   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

553   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

554   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

555   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

556   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

557   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

578   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

579   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

580   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

581   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

638   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

639   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

640   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

641   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

642   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

643   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

644   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

645 Kámen M2   

646   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

647   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

648   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

649   podle vytyčovacích prvků nenalezen 

650   podle vytyčovacích prvků nenalezen 
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Z výsledků rekognoskace vyplývá, že stávající bodové pole je nevyhovující. Pro 
PPÚ je potřeba doplnění bodového pole. 
 

3.2.1 Projekt budování PPBP 

Pro účely projektu pozemkových úprav byly hustota a rozmístění bodů stávajícího 
bodového pole nedostačující, proto bylo nutné bodové pole doplnit. 

Nové bodové pole se navrhuje v obvodu projektu, přičemž do projektu budování 
PPBP se zahrnou i 2 až 4 body v zastavěném území obce kde je nečíselná mapa. Jestliže je 

v zastavěném území obce číselná mapa, ověřuje se poloha existujících pevných bodů 
v blízkosti obvodu projektu. 

Poslední souvislé mapování, pro účely kterého bylo budováno podrobné polohové 
bodové pole (dále PPBP) v intravilánu a extravilánu, bylo vyhotoveno v roce 1941. V roce 

1973 byla provedena revize bodového pole. Nové body PPBP se nezakládali, jen se 
přečíslovaly body z mapování v roce 1941, ke kterým přibyla část bodů z katastrálního 
území Bodice z důvodu změny katastrální hranice. Místopisy k PPBP vypracovány nebyly. 

Vzhledem k nevhodné poloze bodů ZPBP nebylo možné určit nové body PBPP 
rajónem, ani polygonovými pořady s požadovanou přesností. Proto se nové body PPBP 
určili technologií globálních navigačních satelitních systémů (dále jen GNSS). 

V katastrálním území Pavčina Lehota není vybudováno výškové pole jednotné 
nivelační sítě (dále JNS). Na určení výšek původních i nově zřízených bodů se použil 

nivelační tah SDb3 Liptovský Mikuláš – Palúdzka – Demänová ze kterého se zachovali 
body č. 14, 16 a 18. Tyto jsou pro PPÚ využitelné. Údaje o nivelačních bodech tvoří 
přílohu č. 1 

V projektu pozemkových úprav bylo navrženo 19 nových bodů. Polohová a 
výšková přesnost nově zřízených bodů byla stanovena ve 3. třídě přesnosti. 

Hustota výsledného polohového bodového pole by měla být 5 až 10 bodů na 100 ha 

v závislosti od členitosti terénu.  Budováním PBPP v obvodu projektu hustota bodů 
dosáhla hodnota 6,5 bodu na 1 km

2
, což umožní použít hospodárné metody měření na 

vytyčování obvodu projektu PÚ a podrobné měření polohopisu, bez pozdějšího zhušťování 
bodového pole trvale stabilizovanými body. 

Nově vybudováno bodové pole se použije pro: 

 vytýčení hranice obvodu projektu, 

 polohopisné zaměření pozemků a výškové zaměření pro vytvoření digitálního 
modelu terénu v obvodu PPÚ 

 vytýčení vlastnických hranic nových pozemků 

 

Projekt budování PPBP obsahuje: 

 písemnou část 
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 grafickou část -  přehled existujícího ZPBP a PPBP na mapě v mírce 1:10 
000  

   a návrh vybudování nového PPBP  

-  kopie daných bodů ZPBP, PPBP a bodů nivelační sítě 

-  seznamy souřadnic a výšek daných bodů 

 

Projekt budování PPBP byl autorizačně ověřen a schválen Správou katastru 
Liptovský Mikuláš. 

 

3.3 Stabilizace a signalizace bodů 

Body polohového, výškového a tíhového bodového pole na zemském povrchu je 

třeba stabilizovat předepsanými měřickými značkami a body polohového pole popřípadě 
taky signalizovat. 

Stabilizací bodu označujeme zabezpečení bodu trvalým nebo dočasným znakem 

v přírodě, signalizace bodu znamená jeho označení (trvalé nebo dočasné vytýčení cíle) v 

přírodě. Měřické body rozdělujeme na trvale a dočasně stabilizovány a trvale a dočasně 

signalizovány. Zásady stabilizace bodů základného a podrobného bodového pole jsou 

uvedeny v STN 73 0415 Geodetické body a v STN 73 0416 Meračké značky 
stabilizovaných bodov v geodézii. [14] 

Nově určené body PPBP byly stabilizovány takto: 

Trvalá stabilizace: umělý stabilizační znak – ocelový vrták délky 0,5 m, průměr 
0,05 m, ukončen červenou hlavou rozměru 12 x 12 cm 

 11 bodů (č. 657,659,660,663,665,666,668,669,672,673, 674) 

 Střed okrouhlé kanalizační šachty s průměrem 0,5 m 

 4 body (č. 656, 658, 670, 671) 

 

 Kámen M2  

 3 body (č. 662, 664, 667) 

 

Dočasná stabilizace: ocelová tyč délky 30 cm s průměrem 1,5 cm 

 1 bod (č. 661) 

 

Na ochranu bodů v místech s předpokládaným ohrožením vlivem zemědělské 
činnosti a v místech se stíženou lokalizací byla k bodům PPBP č. 662, 664, 666, 667, 669, 
673, 674 a k bodům ZPBP č. 4820-47 a č. 4820-50 umístěna červeno-bílá ochranná tyč o 

výšce 1,5 m. 
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3.4 Měřické práce 

Měřické práce pozůstávají ze stabilizace bodů na chráněných místech podle 
technické normy (STN 73 0416), z vyhotovení podkladů pro geodetické údaje nově 
zřízených bodů a z měření v terénu pro určení bodů PPBP.  

 

3.5 Výpočetní práce 

Výpočetní práce se skládají z výpočtu souřadnic nově zřízených bodů PPBP a ze 
zpracování geodetických údajů nově zřízených bodů PPBP podle  I. 74.20.73.12.00.    

 

3.6 Určení bodů PPBP 

Nové body PPBP se určili technologií globálních navigačních satelitních systémů 
(dále jen GNSS). Na určení polohových souřadnic v systému S-JTSK se použil 
dvoufrekvenční přístroj GPS firmy TOPCON GB – 500 s typem antény PG-A1 (obrázek č. 
5). Na kontrolní měření a trigonometrické určení výšek byla použita totální stanice 
TOPCON GTS 210 s parametry: ms =  5 mm + 5 ppm, ma = 10

cc
 a na výškové měření 

nivelační přístroj Ni 007. 

 

 Obrázek 5 TOPCON GB – 500 

  

Měření polohopisu se provádělo kinematickou metodou v reálním čase – RTK.  Kontrolní měření 
bylo uskutečněno metodou rajonu z trvale stabilizovaných bodů, uhly se měřili ve dvou polohách 

dalekohledu. 

Výškové body se měřily technickou nivelací. Ověření výchozích bodů bylo provedeno 

obousměrnou technickou nivelací. Výšky bodů PPBP byly vypočteny z převýšení určených 
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obousměrnou technickou nivelací z ověřených nivelačních tahů a trigonometricky z bodů určených 
technickou nivelací.  

3.6.1 Technologie GNSS 

GNSS je družicový navigační systém vybudovaný na určování polohy a času 
kdykoliv a kdekoliv na Zemi, nezávisle na aktuálních meteorologických podmínkách. 

Využití navigačního systému na určování polohy spočívá v měření a zpracování informací 
vysílaných z družic prostřednictvím elektromagnetických vln. Jde o tzv. jednosměrný 
systém, protože signály se šíří jen od družice k přijímači, samotný přijímač žádné 

elektromagnetické vlny nevysílá. Signály se šíří rozličnými vrstvami atmosféry, které 
ovlivňují jejich směr a rychlost, jako i jejich energii. Pro uživatele tito efekty představují 
rušivé faktory a je snahou z měření je eliminovat. 

 

Přesnost GPS je ovlivňována několika faktory, které můžeme ze všeobecného hlediska 

rozdělit do dvou skupin: 

 

 systematické chyby  
 náhodné chyby  

 

 

Systematické chyby 

 Při využití GPS jsou rozhodující systematické chyby, které podstatným způsobem 

ovlivňují měření a z nich odvozené výsledky určování absolutní a relativní polohy. 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny systematické chyby při GPS lokalizaci. 
 

 

Tabuľka 3     Systematické chyby při GPS lokalizaci  

Typ chyby Velikost chyby 

Atmosférický efekt ± 6 m 

Orbitální chyby ± 2,5 m 

Chyby časování ± 2 m 

Chyby zaokrouhlovaní ± 1 m 

Vícecestní šíření ± 1 m 

Spolu ~ ± 13 m  

 

 

Atmosférický efekt 

 

GPS signál je degradován přechodem vrstvy zemské atmosféry – Ionosférou 
a Troposférou. Tato chyby představuje největší nepřesnost při lokalizaci. Signál je totiž 
„zpomalen“ částicemi elektronů, vodních výparů a jinýma částečkami atmosféry a tak 
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dochází k časovému zpoždění signálu a teda i k odchylce při určování polohy.   (Obrázek 

č. 6) 

Pro minimalizaci vlivu této systematické chyby, je nutné monitorovat stav 
atmosféry a měření uskutečnit za přibližně stejných podmínek.  

 

 

Obrázek 6      Atmosférický efekt a jeho vplyv na šíření signálu  

(dostupné na www.posterus.sk) 

 

Orbitální chyby 

Vznikají v důsledku chybné interpretace orbitální polohy GPS družice. V 
současnosti disponuje GPS 32 družicemi, je v každém časovém okamžiku, z kteréhokoliv 
místa na Zemi viditelných minimálně 6 GPS družic – co je dostatečný počet na 
minimalizaci vlivu této chyby. Aby bol vliv této systematické chyby potlačen úplně, je 
vhodné opakovat měření periodicky v 24 - hodinových intervalech, protože konstalace 

GPS družic je každých 24 hodin stejná. 

 

Chyby zaokrouhlení a časování 

 Chyby zaokrouhlení a časování (chyba hodin na družicích a v přijímači) je možné 
minimalizovat použitím jednoho GPS přijímače pro všechny měření. 
 

Vícecestní šíření 

 Družice GPS nevysílá elektromagnetické vlny jen směrem k určitému přijímači, ale 

vysílá je v širokém kuželu tak, aby byla pokryta celá Země a její okolí. Z hlediska příjmu 
signálu pak může nastat situace, kdy družicí vyslaný signál dorazí k cíli různýma cestami, 
přičemž část signálu dorazí přímo, zatím co jiná část se odrazí na překážce a dorazí k cíli 
opožděně (obrázek 7). Výsledkem je, že měřená vzdálenost mezi družicí a přijímačem je 

větší než přímá spojnice. Efekt ovlivňují faktory, jako jsou geometrické rozložení družic, 
antény a odrazové plochy, dále reflexní vlastnosti plochy, konstrukce antény GPS a jiné. 

Interference částečkami 
v Ionosféře 

Interference vodními výpary 

v Troposféře 

Ionosféra 

Troposféra 
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Redukce vlivu vícecestního šíření je možná několika způsoby, jako například 
konstrukcí antény GPS, technologickým zdokonalením přijímače a metodou zpracování 
přijatého signálu. Z konstrukčních prvků antény se uplatňuje zejména ochranný talíř pod 
anténou, který zabrání příjmu signálů odražených od Země, vodních hladin a nízkých 
reflexních ploch. 

Aby byla tato systematická chyba minimalizována, měření se musí nacházet mimo 
jakékoliv zástavby, nejlépe na vyvýšeném místě s přímým výhledem na oblohu. [17] 

 

 
 

Obrázek 7 Vícecestní šíření signálu (dostupné na www.posterus.sk) 

 

Náhodné chyby 

Náhodné chyby v měření technologií GNSS souvisí zejména s procesem vysílání, 
šíření se signálu družic a jeho elektronického zpracování. Všeobecně platí, že vliv 

náhodných chyb je při GPS malý a dá se úspěšně snížit zvýšením počtu měření.  
 

3.6.2 Kinematická metoda v reálním čase 

Kinematická metoda v reálním čase – RTK (Real Time Kinematics) je zvláštní 
formou relativních kinematických měření, které dovolují rychlé relativní určování polohy z 

fázových měření GPS. Požadavek na výpočet prostorových souřadnic měřeného bodu v 
reálném čase však vyžaduje použití speciální měřící aparatury vybavené jak po hardwarové 
tak po softwarové stránce. Celá aparatura se skládá ze dvou základních komponentů – 

referenční stanice a pohyblivé měřící stanice. Obě stanice obsahují většinou 

dvoufrekvenční, u některých starších přístrojů jednofrekvenční přijímač GPS s anténou, jež 
je u referenční stanice zpravidla umístěna na stativu, u pohyblivé měřící stanice na 

teleskopické tyči. Podstatné je, že mezi jedním a druhým přijímačem je trvalé rádiové 
spojení prostřednictvím modemů.  

Základním principem metody je získání aktuálních přesných korekcí měřených 

souřadnic v reálném čase. Tyto korekce nepřímo poskytuje s dostatečnou přesností 
referenční stanice umístěná na bodě o známých souřadnicích. Referenční stanice přijímá 

skutečný signál 

odražený signál 
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signál z družic, převádí ho do jiného formátu a tento vysílá pomocí radiomodemu do 

pohyblivé měřící stanice. Přímo v pohyblivé měřící stanici dochází k výpočtu potřebných 
korekcí porovnáním signálu přijatého z referenční stanice se známými souřadnicemi 
stanoviska. Takto získané korekce jsou použity při zpracování družicového signálu 
přijímaného pohyblivou měřící stanicí ke zvýšení přesnosti určení prostorové polohy bodu. 

Pro výpočty je nutno použít speciální software, který využívá algoritmy pro rychlý výpočet 
počáteční fázové neurčitosti. 

Měření metodou RTK možno uskutečnit dvěma metodami: 

 Statické měření v reálném čase  

 Nejlepší výsledky se dosáhnou, když měření na bodě trvá několik minut. 
 Výsledné souřadnice jsou průměrem měření z intervalu, během kterého byl  

přijímač na určovaném bodě.  
 Polohová přesnost se udává podle vztahu:   

5mm + 2ppm.b   (b je vzdálenost mezi referenčním a pohybujícím se  

   přijímačem) 

 

 Kinematické měření v reálném čase  

 Pohybující se přijímač plynule mění svou polohu, registrují se okamžité  
souřadnice 

 Záznam souřadnic může být v intervalu 0,1 s až několik desítek sekund  

 Polohová přesnost se udává podle vztahu: 

10 mm + 2 ppm.b 

 

Výhody RTK 

 možnost kontroly správnosti měření ihned v terénu  
 obsluhu celé aparatury zvládne jediný operátor 
 při vytyčování se na displeji přístroje v reálném čase objevuje relativní poloha 

vytyčovaného bodu a pohyblivé měřící stanice a to jak v číselném, tak grafickém 
módu. Ztotožnění poloh je pak snadnou a rychlou záležitostí 

 

Nevýhody  RTK 

 dosah radiomodemu (v otevřené krajině zhruba 3-5 km při běžném vysílacím 
výkonu) 

 s rostoucí vzdáleností stanic roste nepřesnost určení korekcí 

 rušení nebo interference signálu z družic i signálu pro přenos korekčních dat 
 dosah radiomodemů používajících UHF radiové vlny je značně závislý na 

konfiguraci terénu, zčásti i na počasí, vlhkosti vzduchu či vlhkosti zemského 
povrchu. UHF radiové vlny jsou poměrně pronikavé skrze atmosféru, nesnadno 
však překonávají pevné překážky [16]
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Při RTK je nejvhodnější, a pokud nepoužijeme terestrických metod, také jedinou 
kontrolou opakované měření za jiných observačních podmínek a jiné výšce antény nad 
bodem. 

 

3.6.3 Měření polohopisu a výškopisu 

Měření polohopisu při budování bodového pole v katastrálním území Pavčina 
Lehota se provádělo RTK metodou GPS – statickou metodou. Na měření se použili body 

ZPBP č. 4820-47, 4820-20, 4815-19 a č. 6016-1. 

 Nad bod 4820-47 byl na stativ postaven přijímač a pohyblivou stanicí se měřily 
jednotlivé podrobné body. Délka observace na bodech byla 15 – 20 minut. Pro měření byl 
následně postaven přijímač nad bod č. 4820-20 a měřili se další podrobní body. Body č. 
4815-19 a č. 6016-1 byly použity jako zbývající identické body zvoleného transformačního 
klíče. Všechny údaje o bodech byly ukládány do paměti přístroje a následně zpracovány 
v počítači. Pak se provedla transformace souřadnic z WGS 84 do S-JTSK. Parametry 

transformačního klíče jsou uvedeny na obrázku č. 8. 

Systém GPS pracuje v souřadnicovém systému WGS84. Výsledkem zpracování 
jsou geocentrické souřadnice X, Y, Z. Tyto souřadnice pro geodetické účely třeba 
přetransformovat. Výsledkem transformace kartézských souřadnic X, Y, Z určených 
pomocí GPS na elipsoidickou souřadnice jsou souřadnice B, L (elipsoidická šířka a délka) 
a výška H nad elipsoidem WGS 84. 
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Protokol o provedené transformaci souřadnic z WGS84 do S-JTSK – polohové určení 

 

 



Ing. Iveta Janovcová: Účelové mapování polohopisu a výškopisu v části obvodu projektu 
pozemkových úprav v katastrálním území Pavčina Lehota 

2013 29 

 

 

 

Pro určení výšek existujících i nově určovaných bodů použil nivelační tah SDb 3 
Liptovský Mikuláš – Palúdzka – Demänová, nivelační body č. 14, 16 a 18. Na nivelačních 
bodech se ověřilo převýšení. Rozdíl mezi daným a neměřeným převýšením nepřekročil 

maximální dovolenou odchylku Δhmax = 20 R . Technickou nivelací se určovala výška 
původního podrobného bodu č. 511, bodu ZPBP č. 4820-47 a výšky bodů č. 656 – 662. 

Výška bodu č. 662 byla určena z dvou nivelačních tahů a následně zprůměrovaná. Výšky 
bodu ZPBP č. 4820-50, bodů PPBP č. 663 – 674 a původních bodů č. 519, 541 a 645 se 
určili trigonometrickými výškovými tahy z bodů č. 659, 662, 670, 673 a 4820-47. Nakonec 

se provedla transformace z WGS 84 do Bpv. Pro transformaci byly jako identické body 
použity body č. 660, 662, 656 a č. 4820-47.  
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Protokol o provedené transformaci souřadnic z WGS84 do S-JTSK – výškové určení 
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Ze Správy katastru Liptovský Mikuláš byly vyžádány čísla pro nově založené body 
PPBP. Číslo pro prvý použitý bod PPBP je 656, posledním použitým číslem bodu PPBP je 
bod č. 674. Seznam souřadnic a výšek bodů ZPBP a PPBP je v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č 4  Seznam souřadnic a výšek bodů ZPBP a PPBP 

             ZPBP   

Č. bodu Y X Z 

948200047 385374,91 1197708,10 732,30 

948200050 385958,75 1198041,08 719,41 

948150019 376555,16 1195666,19 623,58 

948200041 386162,87 1196926,95 732,29 

948200042 385743,44 1196539,52 768,07 

960160001 388626,23 1200337,91 798,94 

948200020 389125,02 1194885,17 620,62 

PPBP 

Č. bodu Y X Z 

6900000511 384951,93 1196979,11 688,51 

6900000519 385042,63 1197264,34 695,69 

6900000541 384562,61 1197611,84 703,16 

6900000645 386198,59 1198214,57 685,01 

6900000656 384044,27 1197136,39 677,97 

6900000657 384002,23 1197435,29 683,71 

6900000658 384150,97 1197595,94 689,53 

6900000659 384388,82 1198263,36 716,26 

6900000660 384353,97 1198523,78 725,84 

6900000661 384264,67 1198757,04 723,30 

6900000662 384409,73 1197813,60 705,02 

6900000663 385034,23 1198227,09 742,87 

6900000664 385448,64 1198398,00 762,17 

6900000665 386180,81 1198491,66 700,39 

6900000666 386107,68 1197528,62 696,25 

6900000667 385665,77 1196837,51 758,96 

6900000668 385452,38 1196837,32 741,00 

6900000669 385294,46 1197271,03 716,07 

6900000670 384872,40 1197404,72 696,24 

6900000671 384757,11 1197354,96 696,38 

6900000672 384726,94 1197229,72 692,39 

6900000673 385667,33 1197792,03 716,24 

6900000674 385871,84 1197494,96 687,95 

 



Ing. Iveta Janovcová: Účelové mapování polohopisu a výškopisu v části obvodu projektu 
pozemkových úprav v katastrálním území Pavčina Lehota

2013 33 

 

3.6.4 Rozbory přesnosti 

Výchozími kritérii přesnosti při určování bodů PPBP metodou GPS jsou podle STN 

73 0415 Geodetické body a Vyhlášky NR SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a 
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), platné do 30. 11. 2009: 

 

 empirická střední chyba pro určení polohy – 0,06 m 

 

Observací a následnou transformací do roviny dosáhla střední chyba určení polohy 
hodnotu 0,0445 m.  

 

Při testování kritérií přesnosti v určení polohy se porovnává délka mezi určovanými 
body, přičemž rozdíl mezi přímo měřenou délkou a délkou určenou ze souřadnic nesmí 
překročit mezní hodnotu 0,05 m.  

 

Výpočet délky strany 

s1,2  = 
2

12

2

12 xy 2

12x2

12y ,       [ 1 ] 

 

kde  Δy12 = y2 – y1        [ 2 ] 

Δx12 = x2 – x1       [ 3 ] 

 

 Výpočty pro vybrané strany podle vztahu [1] [2] [3] tvoří přílohu č. 2. V tabulce č. 
5 je uvedený rozdíl mezi měřenou délkou a délkou vypočtenou podle [1] [2] [3]. Podle této 
tabulky je zřejmé, že tento rozdíl nepřekročil mezní hodnotu. 

 

Tabulka 5   Testovací kritérium přesnosti  

délka  

mezi body 
Měřená (m) Vypočtena (m) Rozdíl (m) Dovolený 

rozdíl (m) 

47-669 444,46 444,412 0,048 0,05 

47-663 620,792 620,814 -0,022 0,05 

50-667 1238,765 1238,72 0,045 0,05 

50-664 622,594 622,572 0,022 0,05 

656-657 301,847 301,844 0,003 0,05 

657-658 218,95 218,931 0,019 0,05 

658-662 338,139 338,131 0,008 0,05 

659-662 450,227 450,241 -0,014 0,05 
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660-661 249,792 249,768 0,024 0,05 

662-663 749,029 748,986 0,043 0,05 

663-664 448,305 448,269 0,036 0,05 

666-673 513,087 513,132 -0,045 0,05 

667-673 954,578 954,529 0,049 0,05 

665-50 502,296 502,331 -0,035 0,05 

669-667 570,848 570,801 0,047 0,05 

670-671 125,586 125,565 0,021 0,05 

671-672 128,837 128,824 0,013 0,05 

673-674 360,616 360,66 -0,044 0,05 

 

Podle STN 73 0415 se přesnost výšek bodů podrobného výškového bodového pole 
posuzuje podle rozdílu mezi daným a měřeným převýšením, nebo podle odchylky 
v uzávěru obousměrné nivelace nebo jednosměrné nivelace po okruhu, která nesmí 
překročit hodnoty: 

 u bodů stabilizovaných technických nivelací 20 R  v mm 

 u ostatních bodů 40 R  v mm, 

kde R je délka obousměrné nivelace, anebo poloviční délka jednosměrné nivelace                   

v kilometrech. 

  Při určení výšek podrobných bodů se nejdříve ověřila výška nivelačních bodů č. 14, 
16 a 18 podle místopisů, které tvoří přílohu č. 1 . Hodnoty převýšení a dovolené odchylky 

jsou uvedeny v tabulce č. 6 

 

Tabulka 6   Ověření výšek nivelačních bodů 

tah  délka R  převýšení h  převýšení h´  Δ h  Δ hmax = 20√R 

mezi body (km) (m) (m) (m) (m) 

18 - 16 1,01 -24,781 -24,778 -0,003 0,020 

16 -14 1,02 -21,365 -21,364 -0,001 0,020 

14 - 16 1,02 21,365 21,365 0,000 0,020 

16 - 18 1,01 24,781 24,770 0,011 0,020 

 

 Z těchto nivelačních tahů se pak technickou nivelací určovaly výšky podrobných 
bodů. V tabulce č. 7  jsou hodnoty převýšení a dovolené odchylky jednotlivých tahů.  Mezi 
body č. 18 – 14 byly určovány výšky bodu č. 661, 660, 659, 662, 658, 657 a 656 tam a 
zpět. Výška bodu č. 662 byla určena druhý krát technickou nivelací tahem z bodu 14, 

šachty, bodu č. 4820-47 a zpět na bod 14. Výška bodu pak byla zprůměrována. Výška 
bodu č. 511 a č. 670 byla určena z nivelačního tahu z bodu šachty a zpět. 
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Tabulka 7   Určování výšek podrobných bodů technickou nivelací 

tah  délka R  převýšení h  převýšení h´  Δ h  Δ hmax = 20√R 

mezi body (km) (m) (m) (m) (m) 

18 - 14 2,03 -46,146 -46,135 -0,011 0,028 

14 - 18 2,03 46,146 46,132 0,014 0,028 

14 - 14 1,69 0,000 0,001 -0,001 0,026 

šachta - šachta 0,857 0,000 0,005 -0,005 0,019 

 

 Výšky bodů č. 4820-50, 663 – 674, 519, 541 a 645 se určili trigonometrickými 
výškovými tahy z bodů č. 659, 662, 670,673 a 4820-47. V tabulce č. 8 jsou hodnoty 

převýšení a dovolené odchylky jednotlivých tahů. 

 

Tabulka 8   Určování výšek podrobných bodů trigonometricky 

Číslo bodu délka R  převýšení h  převýšení h´  Δ h  Δ hmax = 40√R 

  (km) (m) (m) (m) (m) 

4820-47 1,06 0,000 0,009 -0,009 0,042 

662 0,25 0,000 0,000 0,000 0,020 

4820-47 0,65 0,000 -0,004 0,004 0,032 

659 1,79 16,037 16,000 0,037 0,054 

673 2,05 0,000 -0,028 0,028 0,057 

670 0,62 0,000 0,001 -0,001 0,031 

 

3.7 Výsledný elaborát 

Výsledný elaborát podléhá autorizačnímu ověření podle § 7 a úřednímu ověření 
podle § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii ve znění pozdějších 

předpisů. Po úředním ověření se stává součástí katastrálního operátu. 

Výslední elaborát obsahuje: 

a) Technickou zprávu 

b) Projekt budování PPBP schválený správou katastru 

c) Záznamy a hlášení o bodech polohového bodového pole 

d) Seznam souřadnic a výšek bodového pole 

e) Geodetické údaje o PBPP 

f) Přehledný náčrt PPBP 

g) Plán měření a výpočetní plán 

h) Záznam automatizované registrace nebo zápisníky měření 
i) Geodetické výpočty 

j) Autorizační ověření 
k) Potvrzení o odevzdání elaborátu PPBP do dokumentace správy katastru 

l) Úřední ověření souladu s označením přidělených čísel bodů  
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4 HRANICE OBVODU PROJEKTU POZEMKOVÝCH 
ÚPRAV 

Obvod pozemkových úprav představuje území určené pro provedení pozemkových 
úprav.  Obvod projektu pozemkových úprav je ohraničený hranicí, která odděluje souvislé 
území s pozemky patřícími do pozemkových úprav od souvislých území s pozemky 
vyňatými z pozemkových úprav a od pozemků, které nebyly zahrnuty do obvodu projektu 

pozemkových úprav.     

Hranice obvodu pozemkových úprav se volí zpravidla po hranici katastrálního 
území a po vlastnických anebo držebních hranicích.  

Účelem stanovení hranice obvodu projektu pozemkových úprav je přepracovat a 
doplnit původní stav průběhu hranice obvodu projektu pozemkových úprav tak, aby 
výsledný elaborát splnil kritéria přesnosti pro 3. třídu přesnosti a  matematicky ji definoval 

pro jednoznačné určení jejího průběhu na podkladě rozhodnutí o nařízení anebo povolení 
pozemkových úprav.    

 

4.1 Podklady pro určení hranice obvodu 

Podkladem pro určení hranice obvodu pozemkových úprav v katastrálním území 
Pavčina Lehota byly převzaté výsledky ROEP ve formátu . vgi a to mapa katastru 
nemovitostí a mapa určeného operátu, zákres hranice obvodu PPÚ v analogové formě, 
ortofotomapy, měřické náčrty z roku 1941 a geometrické plány, které se dotýkají obvodu 
PPÚ. 

Vnější hranice obvodu PPÚ vede většinou po katastrální hranici mezi katastrálním 
územím Pavčina Lehota, Lazisko, Bodice, Svätý Kríž, Demänová, Demänovská Dolina. 
Vzhledem k tomu, že tato hranice nebyla číselně určena, byla převzata ze schváleného 
ROEP v katastrálním území Pavčina Lehota. Ze Správy katastru Liptovský Mikuláš byl 
vyžádán záznam podrobného měření změn (dále ZPMZ) č. 329 pro očíslování bodů na 
hranici obvodu PPÚ. 

Vnitřní hranice obvodu PPÚ byla stanovena hranicí zastavěného území obce. Větší 
část této hranice byla zaměřena při mapování v roce 1941, kromě části, která byla 
přičleněna z katastrálního území Bodice při změně katastrální hranice v roce 1973. 

 

4.2 Komisionální prošetření hranice obvodu PPÚ 

Prošetření hranice obvodu PPÚ v katastrálním území Pavčina Lehota se uskutečnilo 
za přítomnosti zástupce obce, Obvodního pozemkového úřadu v Liptovském Mikuláši, 
Správy katastru Liptovský Mikuláš a zhotovitele. Prošetření hranice provedla komise 
pochůzkou v terénu, určil se přesný průběh hranice, který bude předmětem měření, 
vytyčení a trvalé stabilizace. Komise rozhodla, že hranici obvodu pozemkových úprav 
v katastrálním území Pavčina Lehota tvoří katastrální hranice. Z obvodu PPÚ jsou vyňaty 
pozemky, které se nacházejí v zastavěném území obce, pozemky tvořící lesní půdní fond, 
pozemky objektu ČOV spolu s přístupovou cestou a pozemky pod chatami. 
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Vnitřní hranici obvodu PPÚ tvoří hranice intravilánu obce Pavčina Lehota. 
V místech, kde jsou existující ploty totožné s hranicí intravilánu budou stabilizací ploty, 
jestliže oplocení přesahuje do extravilánu a pro tyto parcely jsou založeny listy vlastnictví, 
hranice půjde po vlastnické hranici. V případě, že se při podrobném měření, nebo vytyčení 
zjistí, že existující oplocení zasahuje do intravilánu, hranice intravilánu se přebere 
z měřických náčrtů z roku 1941, anebo ze ZPMP z geometrickém plánu, jestliže byly listy 
vlastnictví založeny podle nich. Na hranici intravilánu se navrhlo stabilizovat 5 bodů 
s trvalou stabilizací. Další vnitřní hranici tvoří objekt ČOV a její přístupová cesta. Komise 
se dohodla také na tom, že lomové body pozemků pod chatami v chatové osadě se nebudou 
stabilizovat, jejich průběh bude upřesněn při mapování polohopisu. 

Správa katastru Liptovský Mikuláš po dohodě se správním orgánem určila způsob 
stabilizace hranice obvodu PPÚ a počet trvale stabilizovaných bodů. Podle kritérií na 
trvalou stabilizaci by měly být 2 – 3 body na 1 km. Obvod projektu PÚ je 12 km, proto 
bylo pro trvalou stabilizaci určeno 24 bodů. 

Hranice intravilánu bude vytyčena podle zákresu obvodu PPÚ. 
 

4.3 Měřické práce 

Předmětem vytýčení a měření jsou lomové body hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav. V potřebném rozsahu se doplní síť dočasně stabilizovaných 
pomocných měřických bodů pro podrobné vytyčování a podrobné mapování průběhu 

hranice obvodu projektu pozemkových úprav.  

Vytýčení a měření podrobných lomových bodů hranice obvodu projektu 
pozemkových úprav se provede ve 3. třídě přesnosti a mapování geodetickými metodami 
měření. Přednostně se použije polární metoda nebo metoda RTKGPS. 

Výsledky měření se zaznamenávají do měřických náčrtů, na paměťové médium 

záznamníku měřícího systému anebo do zápisníků podrobného měření.  

 Měřické práce při vytyčení a zaměření hranice obvodu PPÚ se prováděly na 
podkladě výsledků prošetření komise o průběhu hranice a operátu katastru nemovitostí. 
Základem byla síť bodů PPBP z operátu budování bodového pole, která byla v potřebném 

rozsahu doplněna o dočasně stabilizované pomocné měřické body. Na měření byly použity 
– elektronická totální stanice TOPCON CTS.2 a odrazové hranoly TOPCON. Výsledky 
byly zaznamenány do měřických zápisníků. V terénu byly vytyčeny lomové body hranice 
obvodu PPÚ v souladu se závěry komisionálního prošetření.  

 

4.3.1 Vytyčení vnější hranice 

Hranice obvodu projektu se vytyčuje v případě, že je v terénu neznatelná. Je to 
zejména mimo zastavěné území obce, jestliže je hranice totožná s hranicí katastrálního 
území. 

Při vytyčování, zaměření a trvalém označení bodů vnější hranice se vycházelo 
z převzatého ROEP v katastrálním území Pavčina Lehota, jelikož vnější hranici tvoří 
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většinou katastrální hranice, která nebyla číselně určena. Lomové body hranice obvodu 
byly vytyčeny polární metodou z pomocných měřických bodů č. 5001, 5003, 5015 - 5034, 

z bodů ZPBP č. 4820-47 a č. 4820-50 a z podrobných bodů č. 656, 657, 658, 659, 660, 
664, 665, 666, 667, 668 určených při budování PPBP a z podrobného bodu č. 511 
nalezeného při rekognoskaci terénu.  

Při vytyčení hranice se zjistilo, že oplocení areálu ČOV má jiný průběh než 
v geometrickém plánu evidenční číslo 1 a 79, podle kterého se založil list vlastnictví. 
Hranice se vytyčila podle tohoto geometrického plánu.  

Při podrobném měření v chatové osadě bylo zjištěno, že většina chat nebyla 
zaměřena na body v S-JTSK, resp. na PBPP anebo ZBPP a proto je většina z nich 

nesprávně zakreslena v katastrální mapě. Přepočítal se proto geometrický plán evidenční 
číslo 3, kde byly řešeny stavební pozemky pod chatami a tyto souřadnice jsou použity při 
zpracování PPÚ. Stavební pozemky nebyly v terénu stabilizovány. Chaty budou 
předmětem měření polohopisu. 

 Lomové body vnější hranice byly stabilizovány dočasně dřevěnými kolíky, na 
místech vhodných pro trvalou stabilizaci bylo 15 bodů stabilizovaných železobetonovými 
hranoly 8x8x70 cm. pro tyto body byly vyhotoveny geodetické údaje trvale označených 
bodů hranice obvodu PPÚ. Na obrázku č. 8  je ukázka. 

 

Obrázek č. 8  Geodetické údaje trvale označených bodů hranice PPÚ  

 

4.3.2 Vytyčení vnitřní hranice 

 Vnitřní hranici obvodu PPÚ tvoří intravilán obce Pavčina Lehota. Lomové body 
byly zaměřeny polární metodou z pomocných měřických bodů č. 5003, 5004, 5005, 5006, 
5007,5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, z podrobných bodů č. 662, 663, 669, 670, 
671, 672 určených při budování PPBP. 
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Při zaměření existujících oplocení zahrad a jiných pozemků na hranici intravilánu 
se zjistilo, že v některých případech oplocení neodpovídá zobrazení v katastrální mapě. Pro 

podrobné body zaměřené při zpřesnění hranice intravilánu bylo vyžádané ze Správy 
katastru Liptovský Mikuláš přidělení ZPMZ (č. 330). V některých případech oplocení 
přecházelo za hranici intravilánu a v jiných případech byla hranice uvnitř intravilánu. Po 

dohodě se Správou katastru Liptovský Mikuláš bude dodržena hranice obvodu PPÚ po 
hranici zastavěného území obce. 

Při podrobném měření hranice intravilánu bylo zjištěno, že oplocení areálu 
zemědělského družstva není totožné s hranicí intravilánu a tak bude průběh hranice 
vytyčený podle geometrického plánu evidenční číslo 69, na základě kterého vznikla C KN 
parcela a podle ní je vyznačený průběh hranice intravilánu. 

Na hranici intravilánu bylo stabilizováno 9 bodů kovovým sloupkem oplocení. pro 
tyto body byly vyhotoveny geodetické údaje trvale označených bodů hranice obvodu 
PPÚ.(příloha č. 3)  

 

4.4 Ověření výsledků měření 

Ověření průběhu vnitřní hranice obvodu PPÚ bylo provedeno podle (STN 01 3410) 

zaměřením existujících oplocení na hranici intravilánu.  Podle této normy je 

charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x, y dvojice podrobných bodů téže 
třídy přesnosti základní střední chyba md délky d. Délka d je přímou spojnicí bodů této 
dvojice, vypočtena z jejich souřadnic.  

Souřadnice podrobných bodů se určí tak, aby charakteristika md nepřesáhla 
kriterium ud vypočtené pro každou délku d ze vztahu: 

ud =  xyu
d

d

20

12
5,1

2

1
 [m],       [ 4 ] 

Hodnoty uxy jsou uvedeny v tabulce č. 9.   

          Tabulka 9   Kritéria přesnosti 

Třída  ud  

přesnosti (m) 

1 0,04 

2 0,08 

3 0,14 

4 0,26 

5 0,50 

 

Dosažení stanovené přesnosti se ověřuje kromě jiného pomocí oměrných měr anebo 
kontrolním měřením délek přímých spojnic bodů a jejich porovnáním s délkami 
vypočítanými ze souřadnic. Při ověřovaní se vypočítají rozdíly délek Δd.
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Δd = dm – dk,          [ 5 ]  

kde dm je délka vypočtená ze souřadnic, nebo určená z hodnot odměřených na mapě a dk je 

délka určena kontrolním měřením. 

 Přesnost se považuje za vyhovující, jestliže platí, že |Δd| =< 2ud 

Výsledky ověření dosažené přesnosti jsou uvedeny v tabulce č. 10. Z výsledků 

vyplývá, že souřadnice x, y byly určeny s požadovanou přesností. 

 

Tabulka 10  Ověření základní střední chyby délky  

Č. bodu Y  X dm dk Δd ud 2ud 

6903290294 384519,42 1197748,82 
6,14 6,11 0,03 0,15 0,29 

6903290293 384517,53 1197742,98 

6903290293 384517,53 1197742,98 
9,93 9,99 -0,06 0,15 0,31 

6903290292 384526,81 1197739,46 

6903290292 384526,81 1197739,46 
2,14 2,13 0,01 0,13 0,27 

6903290291 384526,43 1197737,35 

6903290291 384526,43 1197737,35 
1,75 1,74 0,01 0,13 0,27 

6903290016 384528,09 1197736,8 

6903290290 384535,26 1197661,05 
6,35 6,32 0,03 0,15 0,29 

6903290289 384534,11 1197654,81 

6903290289 384534,11 1197654,81 
12,42 12,49 -0,07 0,16 0,32 

6903290288 384538,07 1197643,04 

6903290288 384538,07 1197643,04 
15,51 15,44 0,07 0,16 0,33 

6903290287 384544,52 1197628,94 

6903290287 384544,52 1197628,94 
15,33 15,39 -0,06 0,16 0,32 

6903290286 384554,96 1197617,72 

6903290286 384554,96 1197617,72 
9,57 9,52 0,05 0,15 0,31 

6903290285 384562,88 1197612,35 

6903290285 384562,88 1197612,35 
5,78 5,76 0,02 0,14 0,29 

6903290284 384562,91 1197606,57 

6903290284 384562,91 1197606,57 
11,49 11,44 0,05 0,16 0,31 

6903290283 384572,37 1197600,04 

 

4.5 Zobrazení hranice obvodu 

Zákres hranice obvodu PPÚ v katastrálním území Pavčina Lehota byl proveden 

v katastrální mapě a v mapě určeného operátu. 

Výsledná hranice obvodu PPÚ přechází po hranicích C KN parcel, proto nebylo 
třeba dělit C KN parcely hranicí obvodu PPÚ. 

 Na obrázku č. 9 je zákres hranice obvodu PPÚ v programu KOKEŠ. Vnější hranice 
je vyznačená žlutou barvou a vnitřní hranice barvou modrou. 
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Obrázek 9   Vnější a vnitřní hranice obvodu PPÚ 

 

4.6 Výsledný elaborát 

Výsledný elaborát z prošetření, vytyčení, zaměření, zobrazení a trvalého označení 
hranic obvodu PPÚ v katastrálním území Pavčina Lehota obsahuje: 

1) Technickou zprávu 

2) Vyznačení obvodu PPÚ do kopie katastrální mapy 

3) Zápisníky měření 
4) Přehled záznamů podrobného měření změn v měřítku 1:5000 

5) Záznamy podrobného měření změn 

6) Fotogrammetrické měřické náčrty 

7) Seznam lomových bodů hranice obvodu PPÚ 

8) Geodetické údaje o stabilizovaných bodech hranice 

9) určená hranice obvodu projektu ve výměnném formátu VGI 
10) transformovaná anebo zkonstruovaná hranice obvodu projektu ve výměnném 

formátu VGI 
 

Výslední elaborát podléhá autorizačnímu ověření podle § 7 a úřednímu ověření 
podle § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii ve znění pozdějších 

předpisů. 
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5 ÚČELOVÉ MAPOVÁNÍ POLOHOPISU 

Účelovým mapováním polohopisu v obvodu projektu se podle metodického návodu 

[2] rozumí zaměření skutečného stavu v terénu a zjištění změn mezi skutečným a 
evidovaným stavem v katastru nemovitostí. Polohopisným podkladem pro mapování je 
katastrální mapa, doplněna mapami porostů na plochách lesních pozemků. Dalšími 
podklady jsou digitální ortofotomapa, výsledky zřizování bodů podrobného polohového 
bodového pole a určení hranice obvodu PPÚ. 

Mapování polohopisu se provádí ve 3. třídě přesnosti s analogovým výstupem zejména 
pro měřítko 1:2000. 

Předmětem mapování jsou všechny polohopisné prvky v obvodu projektu, a jestliže to 
vyžaduje řešení společných zařízení a opatření, i mimo obvodu projektu. Na plochách 
lesních pozemků jsou předmětem mapování stavby, včetně zpevněných cest, které nejsou 
evidovány v katastru nemovitostí. Ostatní prvky polohopisu se v lesních porostech 
přebírají z porostových map. 

 

Předmětem mapování jsou všechny polohopisné prvky, zejména: 

a) průběh hranic držby a hranic druhů pozemků, 
b) průběh hranic chráněných skutečností, 
c) dopravní stavby a zařízení, 
d) vody, vodní stavby a zařízení, 
e) inženýrské sítě, respektive jejich povrchové znaky, 
f) ostatní stavby, 
g) další prvky polohopisu (pomníky, kříže, boží muka, samostatné stromy – 

h) solitéry, ...) 
i) další existující objekty potřebné pro projektování pozemkových úprav jako 

zastavěné plochy, skupiny stromů a keřů, směr řad vinic a ovocných stromů, druh, 
výška a obvod stromů a pod., 

j) jiné význačné terénní útvary a krajinotvorné prvky, které nejsou předmětem 
evidence v katastru nemovitostí 

 

V celém obvodu projektu se vyhotovují měřické náčrty jako blokové nebo rámové. 
Číslují se arabskými číslicemi od čísla 1. Měřické náčrty zpracovávají výsledky měření 
polohopisu a slouží taky na vytvoření grafických přehledů druhů pozemků a účelové mapy 
polohopisu. Výřez z měřického náčrtu je na obrázku č. 10 
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Obrázek 10   Výřez z měřického náčrtu 

 

Měřický náčrt podle metodického návodu [2] obsahuje: 

a) polohopisnou kresbu  

b) stavby (nespalné – výplň červenou barvou, spalné – výplň žlutou barvou), 
c) čísla a značky podrobných bodů polohopisu (černou barvou), 
d) hranici obvodu projektu (oranžovou barvou), 
e) body PPBP (červenou barvou), 
f) klad mapových listů (černou barvou), 
g) doplňkové údaje  (černou barvou). 
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5. 1 Metody měření polohopisu 

Při měření v katastru nemovitostí se používají zásadně číselné metody podrobného 
měření: 

 polární metoda 

 metoda pravoúhlých souřadnic (ortogonální metoda) 
 metody protínání 

 metody GNSS 

 

Výběr metody pro účely využití v KN vyplývá z výbavy přístroje a pomůcek na 

měření, struktury bodového pole, reliéfu terénu, přístupu k zaměřovanému území, jeho 

přehlednosti a tvaru pozemků.  

V zásadě platí, že nezáleží na metodě měření, jestliže jejím použitím splníme 

požadovanou přesnost podrobného měření v KN.  

 

5.1.1 Polární metoda 

Polohopisné určování polohy bodů se zakládá na polohopisném měření polárních 
prvků, kterými jsou úhel a délka. V zaměřovaném území se nejdříve vybuduje síť 
podrobného polohového bodového pole (PPBP). Body PPBP se použijí jako stanoviště 
přístroje. Stanoviště Pn a bod orientace Pn-1 vytváří orientovaný polární souřadnicový 
systém, ve kterém polohopisnými prvky měření jsou směrníky αi a délky si (obrázek 11 ). 

 

 

Obrázek 11  Podrobné měření polární metodou 
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5.2 Účelové mapování polohopisu v katastrálním území Pavčina Lehota 

V rámci přípravných prací byly na podkladu ortofotomapy a mapy katastru 
nemovitostí vyhotoveny rámové prošetřovací náčrty v měřítku 1:2000, do kterých se 
zakreslily všechny změny neevidovány v mapě katastru nemovitostí a další prvky 
polohopisu, které jsou předmětem pozemkových úprav. Současně byli písemně osloveni 
správci inženýrských sítí a pozemků (vodní toky, liniové stavby) z důvodu znalosti 
průběhu podzemních sítí. Tito pak poskytli průběh sítí v grafické, analogové anebo 
digitální formě. 
 Následovalo měření polohopisu. Byly vyhotoveny rámové měřické náčrty 
v měřítku 1:2000, do kterých se zaznamenaly všechny polohopisné prvky. Měřické náčrty 
byly podkladem pro vyhotovení grafických přehledů druhů pozemků v měřítku 1:2000, na 
jejichž základě určila komise skutečné druhy pozemků.  

Komise kromě jiného zjistila šetřením, že KN C parcely č. 2570/2, 2629/1, 2630, 
2632 a 2655 vedené v katastru nemovitostí jako druh pozemku trvalé trávné porosty jsou 
ve skutečnosti porosteny listnatými dřevinami, splňujícími charakter lesného porostu. 
Uvedena lokalita navazuje na lesní pozemek Jelšie – národní přírodní rezervace a 
v lesnických mapách je vedena jako tzv. bílá plocha č. 46. (příloha č. 4). Komise podle 

zaměřených častí uvedených parcel doporučuje změnit druh pozemku trvalé travní porosty 
na lesní pozemek. Na řešení této plochy byl přidělený Správou katastru Liptovský Mikuláš 
ZPMZ č. 351.  

Z prošetření nesouladů se stavem v katastru nemovitostí byl vyhotoven zápis. Podle 
tohoto zápisu byl zpracován seznam nesouladů mezi skutečným a evidovaným stavem 
druhů pozemků. Seznam nesouladů tvoří přílohu č. 5.  

 

5.2.1 Měření polohopisu 

Pro podrobné měření polohopisu byla použita měřická síť vybudována v rámci 
zpracování elaborátu zřizování PPBP a obvodu pozemkových úprav zhuštěna o nové body, 
které byly dočasně stabilizovány kovovými tyčkami a dřevěnými kolíky. Číslování nových 
pomocných měřických bodů bylo od č. 5001 do č. 5069. Podrobné body polohopisu se 
číslovaly průběžně v rámci obvodu projektu pozemkových úprav. 

Měření polohopisu bylo provedeno polární metodou ve 3. třídě přesnosti pomocí 
totální stanice TOPCON 3005N s automatizovanou registrací. 

Při podrobném měření bylo zjištěno, že chaty, resp. pozemky kolem chat – 

zpravidla 100 m
2, které jsou vyňaty z obvodu PPÚ svou skutečnou polohou zasahují do 

obvodu PPÚ. Důvodem bylo, že při zaměření chat nebylo toto měření připojeno na 
existující bodové pole, ale měřeno v místní síti. Po dohodě se Správou katastru Liptovský 
Mikuláš a Obvodním pozemkovým úřadem a vzhledem k tomu, že všechny pozemky 
kolem chat vznikly ze stejné pozemkovoknižní vložky, byl zákres opravený v mapě podle 
výměr na jednotlivých listech vlastnictví. Nový zákres chatové osady bude tvořit přílohu 
ke katastrální mapě, která je k dispozici ve všeobecné dokumentaci Správy katastru 
Liptovský Mikuláš. 
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5.2.2 Zpracování údajů 

Výpočet souřadnic podrobných bodů boly provedený ve výpočetním programu 
GEOMAN a MAPA. Grafická část pro analogovou formu (prošetřovací náčrty, měřické 
náčrty a účelová mapa polohopisu) byla zpracovaná v grafickém programu GEOPLOT, pro 

digitální formu (účelová mapa polohopisu) v programu GEOPLOT a KOKEŠ, ve formátu 

VGI. 

 

5.3 Účelová mapa polohopisu 

Účelová mapa polohopisu je v této práci zpracována pro část katastrálního území 
Pavčina Lehota v rozsahu mapového listu č. 4-8/4.  

 

      Účelová mapa polohopisu obsahuje: 

 Barevně odlišené objekty komisionálně odsouhlasených druhů pozemků – hranice, 

texty, symboly druhů pozemků červenou barvou, barevné vyplnění 

 Stav katastrální mapy (černou barvou) – hranice a symboly druhů pozemků, bez 
parcelních čísel, popis 

 Hranice obvodu projektu (oranžovou barvou) 

 Klad mapových listů (černou barvou) 

 Doplňkové údaje (jestli výstup není zpracovaný po mapových listech) 

 

Vrstvy účelové mapy polohopisu ve formátu VGI jsou popsány v tabulce č. 11 

 

Tabulka 11  Vrstvy účelové mapy polohopisu 

VRSTVA POPIS 

ML VKM  linie a čísla mapových listů nového stavu VKM 

ML MRU  mimorámové údaje, popis mapových listů pro tlač 

POLYGON 

body základného polohového, výškového a podrobného bodového 
pole 

OBVOD PPU  značka obvodu projektu pozemkových úprav 

KLADMER stav C-KN, nový stav z prošetření a měření 

ZAPMER stav C-KN, nový stav z měření 

POPIS názvosloví 

OBVOD obvod výpočetní skupiny, atributy SK, AKT 

ZNAČKY mapové značky kromě druhů pozemků 
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LINIE další prvky polohopisu 

LESY hranice areálů  

PODRBN čísla podrobných bodů nového stavu 

 

       

Účelová mapa polohopisu v digitálním tvaru byla zpracovaná jako samostatné 
referenční výkresy s výplní ploch a s rozčleněním na mapy podle využití pozemků. 

Vztažné měřítko pro digitální formu podle specifických podmínek je 1: 2000. 

 

5.4 Výslední elaborát 

 

Výsledný elaborát účelového mapování má podle MN [ 2 ] písemnou a grafickou část. 

Písemní část obsahuje: 

a) technickou zprávu, 
b) zápis z komisionálního šetření skutečných druhů pozemků, 

v elektronické formě: 

c) seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu v souboru ve formátu TXT  

Grafická část obsahuje: 

a) Účelovou mapu polohopisu v obvodu projektu vyhotovenou ve vhodném měřítku, 
aby byla čitelná a přehledná. Zpracuje se po mapových listech, případně podle 

bloků  

b) Grafické přehledy druhů pozemků  
c) Měřické náčrty  
d) Přehled kladu měřických náčrtů  
e) Účelovou mapu polohopisu v elektronické formě ve formátu VGI. 
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6 ÚČELOVÉ MAPOVÁNI VÝŠKOPISU 

 

Účelové mapování výškopisu slouží pro účely aktualizace map BPEJ a pro 

následné projektové práce společných zařízení a opatření a návrh nových pozemků v rámci 
projektu. 

Mapování výškopisu se provede ve 3. třídě přesnosti. Výškopis se zobrazuje 
vrstevnicemi, výškovými kótami a technickými šrafami s údaji relativních výšek. Na 

plochách lesních pozemků nebo jiných plochách nedostupných pro měření se výškopis 
přebere z jiných dostupných podkladů. 

Předmětem měření výškopisu je podle metodického návodu [2]: 

a) síť podrobných výškových bodů ve vzájemné vzdálenosti 20 až 30 m v závislosti 

na obtížnosti terénu v územích dostupných měření, 
b) povinné hrany s výškovým rozdílem nad 1m, 

c) příčné profily malých vodných toků a povodí s 30 m staničením 

d) příčné profily existujících cest s 30 m staničením 

e) příčné profily liniových staveb s 30 m staničením 

 

6.1 Zaměření výškopisu v obvodu PPÚ 

Měření bylo provedené v měsících červen - říjen. Předmětem zaměření byla síť 
podrobných bodů, kterým se určila i nadmořská výška. Síť se měřila v rozsahu 30 m, 

v závislosti na členitosti terénu. Použitý byl výškový systém Baltský – po vyrovnání (Bpv). 
Měření a zobrazení výškopisu bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti. 

U terénních stupňů se měřila horní i spodní hrana svahu, se začátkem i koncem 
terénního stupně, u vodních toků se měřily břehy potoka s přilehlými svahy. Vodní tok se 
šířkou menší než 1 m byl zaměřen středem koryta. Zpevněné cestní komunikace byly 
zaměřené hranou cestního tělesa s přilehlými svahy, propustky i mostními konstrukcemi. 

Pro měření bylo využité bodové pole vybudované v rámci zpracování elaborátu 
zřizování PPBP. Podrobné body výškopisu byly zaměřeny polární metodou a výšky se 
určili trigonometricky, pomocí totální stanice TOPCON 3005N s automatizovanou 

registrací a odrazovými hranoly TOPCON. Ukázka výstupu z automatizované registrace je 
uvedena na obrázku č. 12.  

Přímým měřením bylo zaměřeno celkem 6901 bodů, 16 bodů se převzalo ze ZPMZ 

č. 321 ze zaměření vojenské střelnice, kde byly určeny tyto body i výškově. 
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Obrázek  12 Ukázka výstupu z automatizované registrace 
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6.2 Digitální model reliéfu 

Digitální model reliéfu (DMR) se vyhotovuje na podkladě měřených, nebo 

převzatých podrobných bodů výškopisu. Na základě DMR se pak vyhotoví odvozené 
účelové mapy výškopisu, které tvoří podklady pro vyhotovení dalších etap projektu. 

Odvozené účelové mapy výškopisu jsou: 

a) mapa sklonu reliéfu, 
b) mapa expozice reliéfu, 
c) mapa délky svahů, 

d) mapa mikropovodí s přirozenými a umělými překážkami odtoku  
 

 Tyto mapy nejsou předmětem této diplomové práce, proto se jim nebudu 

podrobněji věnovat. 
 

DMR a odvozené účelové mapy výškopisu jsou vyhotovené jenom v digitální 
formě. Ukázka DMR je na obrázku č. 13 

 

 
 

Obrázek 13  Digitální model reliéfu 

 

Ze zpracovaných údajů byl vytvořený textový soubor výškopisných bodů, který byl 

spolu s digitalizovaným modelem okolního území základem pro vytvoření (DMR) a 
vrstevnicového plánu.  

V obvodu pozemkových úprav se nacházejí i areály, které jsou pro měření těžko 
dostupné. Jde hlavně o strže při potoku protékajícím lokalitou Vyšné a Nižné Povrazy, 
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které jsou místy velmi hluboké a všude hustě zarostlé křovím. Vnitřek těchto strží byl 
proto  zaměřen zejména v ojedinělých průsekách a jejich výškový profil byl mezi 
zaměřenými průseky interpolován. 

Základními údaji pro zpracování DMR je síť bodů. K bodům se použily 
generalizované údaje výškopisu Slovenska, který byl vytvořen na podkladu satelitních 
snímků v letech 2003 – 2005 pro použití na účely zpracování výškopisu spolu s firmou GS 
s.r.o. Protože údaje z výškopisu Slovenska nemají takovou kvalitu, jako přímo měřené 
údaje, upravily se tak, aby na spojnici mezi měřenými body a technicky získanými body 
nevznikaly nesoulady. Po zpracování údajů se vytvořily vrstevnice, které se upravily tak, 
aby nepřecházely přes terén, který je vyjádřen šrafami, vytvořenými v účelové mapě 
výškopisu. (obrázky č. 14 a 15  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.14   Vytvoření vrstevnic 
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Obrázek č. 15  Terén vyjádřen šrafami 

 

6.3 Účelová mapa výškopisu 

   

Účelová mapa výškopisu v obvodě projektu ve formě vrstevnicového plánu se 

vyhotovuje ve stejném měřítku a formě jako účelová mapa polohopisu. Vrstevnicový plán 
je vygenerovaný z naměřených a převzatých podrobných bodů výškopisu (mezi 
naměřenými a převzatými body nesmí vzniknout překryt). 

V této diplomové práci je zpracována účelová mapa výškopisu pro část 
katastrálního území Pavčina Lehota v rozsahu mapového listu č. 4-8/4. 

 

Obsah účelové mapy výškopisu tvoří: 
 

a) objekty komisionálně odsouhlasených druhů pozemků (červenou barvou), 
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b) vrstevnice a popis vrstevnic – interval určí zhotovitel v součinnosti se správním 

orgánem podle výškových poměrů v území (hnědou barvou), 
c) popis (černou barvou), 
d) hranice obvodu projektu (oranžovou barvou), 

e) klad mapových listů (černou barvou), 
f) doplňkové údaje (černou barvou) 
 

6.4 Výslední elaborát 

 

Výsledný elaborát účelového mapování má podle metodického návodu [2] tvoří písemnou 
a grafickou část. 

Písemní část obsahuje: 

a) technickou zprávu, 

v elektronické formě: 

b) seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu v souboru ve formátu TXT  

Grafická část obsahuje: 

c) Účelovou mapu výškopisu v obvodu projektu  

d) Přehled měřických náčrtů 

e) Měřické náčrty  
f) Účelovou mapu výškopisu v elektronické formě ve formátu VGI 
g) georeferencovány rastrové soubory DMR a odvozených účelových map výškopisu 

 

Výslední elaborát podléhá autorizačnímu ověření podle § 7 a úřednímu ověření podle § 
9 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii ve znění pozdějších předpisů. 

.  
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo představit účelové mapování polohopisu a výškopisu 

v katastrálním území Pavčina Lehota. 

V této práci jsem se snažila prezentovat průběh činností spojených s účelovým 
mapováním pro projekt pozemkových úprav. Měřické práce a všechny činnosti pro projekt 
pozemkových úprav byly vykonávané podle platných zákonů, vyhlášek, směrnic, 
metodických návodů a dalších nařízení platných ke dni nařízení pozemkových úprav.  

Provedením projektu pozemkových úprav v katastrálním území Pavčina Lehota 
dojde k scelení pozemků a vytvoří se pozemky optimálních tvarů s vhodným umístěním, 
sníží se rozdrobenost pozemků a spoluvlastnických podílů, zpřístupní se pozemky 
budováním komunikací, návrhem společných zařízení, zvýši se stupeň ekologické stability 
a zabezpečí se protierozní ochrana a regulace vodního režimu. 

Při tvorbě této práce jsem měla možnost zjistit, že práce spojené s účelovým 
mapováním polohopisu a výškopisu pro projekt pozemkových úprav jsou velmi náročné. 
Představují velký rozsah a vyžadují nákladné technické vybavení. Celý proces trvá několik 
let. V současné době se v co největší míre využívají technologie GNSS, protože znamenají 
úsporu času. Tato technologie má však svoje omezení a proto se neustále využívají taky 

terestrické metody. 

V závěru bych chtěla vyjádřit názor, že pozemkové úpravy jsou důležitým 
nástrojem na zlepšení kvality života každého člověka. Proto je důležité, aby se nekončili 
zápisem do katastru nemovitostí, ale aby se našli prostředky na jejich realizaci. 
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