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ANOTACE  

Předmětem diplomové práce je poukázat na geodetické činnosti v rámci projektu 

pozemkových úprav v katastrálním území Makov při vyuţití poznatků a zkušeností 

získaných během studia. Obsah diplomové práce je komponován do více kapitol, které 

pomocí nevyhnutných úvodních informací a části popisujících postupnost přípravných, 

měřičských a zpracovatelských prací řeší problematiku daného tématu. Výsledky 

vyhotovení diplomové práce se nachází v přílohách.  

Klíčová slova: S-JTSK, GNSS, měření, polohopis, výškopis, mapa.  

 

SUMMARY  

The subject of my thesis is to point out the geodetic activities within the framework 

of landscaping project  in cadastral area Makov with using knowledges and experiences, 

which I gained during the study.  

The content of the thesis is composed by several chapters by means of the 

necessary introductory information’s and sections describing the sequence of preparation, 

measurement stations and treatment works dealing with the problem of the topic.  

The results of my thesis are located in the annexes. 
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ÚVOD 

Pozemkové úpravy jsou vědním oborem, který se zabývá řešením právních, 

technických, ekologických, ekonomických, zemědělských, biologických i společenských 

věd. Hlavním cílem pozemkových úprav je optimální prostorové a funkční uspořádání 

pozemků v rámci polyfunkční kostry společných zařízení. Pod pojmem pozemkové úpravy 

rozumíme scelování, dělení, uspořádání pozemků, rozmisťování druhů pozemků, 

vyrovnání hranic a s tím související výkon právních, terénních, komunikačních, 

vodohospodářských, protierozní, ekologických a dalších opatření s cílem zlepšit výrobu a 

provozní poměry, zlepšit ţivotní podmínky venkovského obyvatelstva a uspořádat 

vlastnické vztahy na upravovaném území. 

Provádění pozemkových úprav na Slovensku je podmíněno zákonem NRSR 

č.330/1991 Sb. o pozemkových úpravách, uspořádání pozemkového vlastnictví, 

pozemkových úřadech, pozemkovém fondu a pozemkových společenstvích ve znění 

pozdějších předpisů, metodickým návodem na provádění geodetických činností pro projekt 

pozemkových úprav Ministerstvem zemědělství a Úřadem geodézie, kartografie a katastru 

Slovenské republiky. 

Cílem diplomové práce je poukázat na geodetickou činnost v rámci projektu 

pozemkových úprav od přípravných prací při budování bodového pole, měření polohopisu 

a výškopisu aţ po zpracování výsledků geodetických měření, kterými jsou účelová mapa 

polohopisu a účelová mapa výškopisu. Tyto náleţitosti jsou řešeny na konkrétním projektu 

katastrálního území Makov v okrese Čadca. 
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1. POZEMKOVÉ ÚPRAVY  

Základním cílem pozemkových úprav jako vědní disciplíny je tvořivě rozvíjet 

principy a metody komplexního řešení problematiky racionální organizace, vyuţívání, 

zhodnocování, ochrany půdního fondu a všestranné vyuţitelnosti venkovského prostoru. Je 

nezbytné poznávat základní vztahy a souvislosti mezi společenskými, přírodními, 

organizačními, výrobně-ekonomickými, technickými problémy organizace půdního fondu 

na jedné straně a ekologickými aspekty upravovaného území, resp. ochranou a tvorbou 

krajiny a ţivotního prostředí na straně druhé. 

1.1. Historický vývoj pozemkových úprav  

Nejstarší pozemkové úpravy a úpravy pozemkové drţby na Slovensku se datují od 

roku 1836.  Na Slovensku, které bylo součástí bývalého Uherska, jsou pozemkové úpravy 

prováděny podle uherských zákonů. 

Pozemkové úpravy v období jejich začátků se spojovaly i s problémy uspořádání 

pozemkové drţby mezi vrchností a poddanými a s úpravami urbářských poměrů. Urbariát 

je společenství poddaných určité obce, jejichţ majetková a uţívací práva byla upravena 

urbářem. Urbář představuje listinu, v níţ byla sepsána všechna práva a povinnosti 

poddaných, obsahuje také upravený vztah mezi pánem a poddanými. Urbáře se 

vyskytovaly na území Uherska jiţ v 14. století. 

 

Mezi nejstarší druhy pozemkových úprav patří:  

 urbářské segregace, 

 poměrné dělení, 

 dělení společných (urbářských) pastvin, 

 Komasace (scelování pozemků).  

Urbářské segregace znamenaly oddělování částí panských lesů a pastvin, které 

společně obhospodařovali poddaní v občinách a jejich přidělení do spoluvlastnictví 

urbariátu bylo na základě smlouvy urbáře. V podstatě šlo o zaměření nového stavu, 

vytyčení hranice mezi panskou a poddanskou půdou a stanovení podílů jednotlivým 

členům urbariátu. 
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Předmětem poměrného dělení byly komposesorátské majetky a to společné pastviny 

a lesy. Kopmosesoráty podle uherského práva byly speciální formy kolektivního 

spoluvlastnictví (urbářské, zemanské, kombinované). Hlavním cílem těchto změn bylo 

zaměřit společný majetek v přírodě, zjistit majetkovou podstatu a určit podíly členů 

komposesorátu z celkového společného vlastnictví. 

Dělení společných pastvin spočívalo v tom, ţe původní společné pastviny se v 

přírodě rozdělily a přidělily se jednotlivým podílníkům do individuálního vlastnictví. 

Pokud si podílníci pastviny rozdělili sami, musel se skutečný stav na základě dodatečného 

měření promítnout právně i do pozemkové knihy. 

Komasace (scelování) patřily mezi nejdůleţitější pozemkové úpravy soukromé 

drţby. V prvním případě do roku 1908 šlo o urbářské komasace, jejichţ hlavním úkolem 

bylo vydělování pozemků do spoluvlastnictví jednotlivým urbářským usedlostem na 

základě předem provedené segregace a poměrného dělení. Na podkladě úprav takové drţby 

byly zaloţeny pozemkové knihy, které vykazovaly společné drţení urbářských usedlostí a 

příslušné podíly jednotlivých členů usedlosti. Pozemky se začaly rozdělovat na pásy 

jednotlivých usedlostí mezi své členy na příslušný počet dílů, čímţ vznikaly úzké a dlouhé 

parcely. 

Komasační měření nenavazovalo na trigonometrickou síť. Provádělo se grafickou 

metodou a mapy se zhotovovaly v různých měřítkách tak, aby se celé upravované území 

(zpravidla katastrální území) vykreslilo na jeden mapový list. 

Při komasacích prováděných po roce 1908 se jako výchozí podklad bral kromě 

skutečné drţby i pozemkovo-kniţní stav. Komasační operát byl sestaven tak, aby se dal 

vyuţít pro pozemkový katastr a také pro pozemkovou knihu. Měření se prováděla podle 

předpisů pro katastrální vyměřování a navazovalo se na trigonometrické sítě. Komasaci 

řízenou podle tehdejších předpisů tvořily dvě části: veřejnoprávní a soudní. Veřejnoprávní 

část patřila do působnosti ministerstva zemědělství a soudní část řídil krajský soud. 

Komasace začala aţ tehdy, kdyţ rozhodl ministr zemědělství o její účelnosti a potřebě. 

Pokud do komasace byly zahrnuty všechny pozemky z celého katastrálního území, jednalo 

se o obecnou komasaci. Kdyţ se upravovaly jen některé tratě, jednalo o částečnou 

komasaci. 
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Technika komasačních prací zahrnovala: 

 zaměření starého stavu, 

 klasifikaci pozemků, 

 zhotovení operátu starého stavu, 

 zhotovení předběţného umísťovacího plánu, 

 projektování nového stavu a vyhotovení operátu nového stavu. 

Pozemkový katastr, který se v tomto období zakládal, na rozdíl od pozemkové knihy, 

obsahoval skutečný stav uţívání jednotlivých podílníků a zhotovoval se nezávisle od 

pozemkově-kniţního stavu. Číslování parcel bylo rozdílné, vznikla neshoda mezi 

pozemkovou knihou a katastrálním operátem.  

Technicko-hospodářské úpravy pozemků  

Jednotná legislativní úprava pozemkových úprav našeho státu se uskutečnila aţ 

vydáním zákona č.. 47/1948 Sb. o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků, 

který se také nazýval scelovacím zákonem. Scelovací řízení bylo rozděleno do tří etap: a) 

předběţné řízení, b) hlavní řízení, c) závěrečné řízení. Zásadní změnou v provádění 

pozemkových úprav bylo vydání zákona č.. 69 / 1949 Sb. o jednotných zemědělských 

druţstvech. Podle zákona, prvořadým úkolem JZD bylo scelení půdní drţby jako nezbytné 

podmínky pro zavedení zemědělské velkovýroby. 

Pozemkové úpravy v období zdruţstevňování   

V první etapě se jedná o zakládání druţstev od roku 1949 aţ 1958. Hlavním úkolem 

pozemkových úprav bylo vytváření základních předpokladů pro přechod z individuálního, 

malovýrobního způsobu hospodaření na druţstevní, kolektivní velkovýrobu. Ke konci roku 

1958 druţstevní státní sektor obhospodařoval jiţ více neţ 71% zemědělské půdy a více neţ 

80% orné půdy. Uspořádání půdního fondu se v tomto období zajišťovalo formou 

jednoduchých projektů hospodářsko-technických úprav pozemků. V podstatě šlo jen o 

sloučení pozemků a vytvoření druţstevních lánů. 
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Pozemkové úpravy v období hospodářského rozvoje a slučování druţstev 

Druhá etapa pozemkových úprav od roku 1959 aţ 1971 spadá do období 

hospodářského rozvoje a slučování malých druţstev. Slučování druţstev probíhalo ve dvou 

etapách. První etapa slučování se uskutečnila v letech 1959 aţ 1963. Vyţadovala se 

velikost zemědělského podniku více neţ 700 ha, jen velmi malá část JZD vyhovovala této 

podmínce, proto se spojovala dohromady průměrně dvě druţstva. Další období slučování 

druţstev po roce 1970 bylo spojeno s novou koncentrací a uţší specializací zemědělské 

velkovýroby, v důsledku čehoţ se vytvářely nevhodné, obrovské, těţko organizačně 

zvládnutelné podniky. Rysem pozemkových úprav z tohoto období byla jejich sloţitost, 

variabilnost, maximální efektivnost a ekonomičnost projektovaných opatření.  

Pozemkové úpravy v období industrializace 

Industrializace a intenzifikace zemědělské výroby po roce 1971 úzce souvisí se 

zajišťováním soběstačnosti ve výrobě potravin. Za hlavní intenzifikační opatření v této fázi 

se povaţovalo efektivní vyuţívání, rekultivace a ochrana půdy. Nové podněty pro další 

rozvoj integračních a kooperačních vztahů vzešli v roce 1975 přijetím dvou dokumentů: 

Zásady dalšího rozvoje koncentrace a specializace zemědělské výroby a také integrační 

vztahy s potravinářským průmyslem a hlavní směry dalšího rozvoje státních statků.  

Pozemkové úpravy v třetí etapě od roku 1971 aţ dodnes  

Musí se řešit velmi sloţité problémy organizačního, ekonomického, technického, ale 

i ekologického charakteru. Osobitý důraz se klade na vztah nové organizace půdního fondu 

k tvorbě a ochraně krajiny a ţivotního prostředí. Realizováním rozsáhlých technických 

zásahů do půdního fondu se totiţ mění i celkový ráz a charakter krajiny. Proto se při 

pozemkových úpravách musí dbát zejména o ochranu, estetický výraz země a také účelné 

začlenění navrhovaných opatření a zásahů do krajiny. 

 

 

 

 



Bc. Tamara Frolová: Účelové mapování polohopisu a výškopisu pro projekt PÚ 

 
 

                         

2010/2011                                                                                                                             6 

 

2. OBSAH PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV  

Projekt pozemkových úprav se skládá ze tří hlavních bloků pojmenovaných jako 

vypracování, provedení a realizace. [2] 

2.1.  Vypracování projektu pozemkových úprav  

2.1.1 Zpracování úvodních podkladů 

 operát obvodu projektu pozemkových úprav, který vymezuje obvod projektu 

pozemkových úprav a pozemky vyňaté z pozemkových úprav, 

 aktualizace bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), 

 mapa hodnoty pozemků, 

 registr původního stavu, 

 návrh místního územního systému ekologické stability pro účely pozemkových 

úprav, 

 obecné zásady funkčního uspořádání území v obvodu projektu pozemkových úprav. 

2.1.2. Návrh nového uspořádání pozemků v obvodu projektu 

 zásady pro umístění nových pozemků, 

 plán společných a veřejných zařízení a opatření v návaznosti na místní územní 

systém ekologické stability pro účely pozemkových úprav, 

 vypracování projektové dokumentace společných zařízení a opatření, 

 aktualizace obvodu projektu pozemkových úprav a rejstříku původního stavu,  

 návrh a projednání rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího a vytyčovacího 

plánu, 

 srovnávací sestavení (kombinatórium). 
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2.2 Provedení projektu pozemkových úprav  

 vytyčení a označení lomových bodů hranic nových pozemků v terénu 

v obvodu projektu pozemkových úprav, 

 rozdělení parcel registru C hranicí obvodu projektu, 

 aktualizace registru původního stavu a rozdělovacího plánu ve formě 

umísťovacího a vytyčovacího plánu, 

 aktualizace srovnávacího sestavení, 

 zpracovaní rozdělovacího plánu ve formě geometrického plánu nebo ve 

formě obnovy katastrálního operátu novým mapováním.  

2.3 Realizace projektu pozemkových úprav  

 vypracování realizační dokumentace v projektu pozemkových úprav navrhnutých 

společných zařízení a opatření, 

 výstavba společných zařízení a opatření v terénu na základě realizační 

dokumentace.  
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3. ŘÍZENÍ O ZAHÁJENÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV  

Pro řízení ve věcech pozemkových úprav platí všeobecně závazný platný předpis o 

správném konání [3], pokud v zákoně o pozemkových úpravách není uvedeno jinak, tj. 

pokud konkrétní činnost nebo právní skutečnost není upravena jinak.  

Pozemkové úpravy počínaje zahájením přípravného řízení, nařízením výkonu 

provedení projektu pozemkových úprav konče a zápisem v katastru nemovitosti 

v konkrétním katastrálním území jsou správním konáním.  

Řízení o zahájení pozemkových úprav (přípravné řízení) sestává:  

 z převzetí důvodů, naléhavosti a hospodářské účelnosti provedení pozemkových 

úprav, 

 určení hranic obvodu pozemkových úprav, určení pozemků, které jsou z 

pozemkových úprav vyňaty. 

Naléhavost pozemkových úprav v konkrétním katastrálním území posoudí 

pozemkový úřad podle: 

 zájmu účastníků, občanů a obce o pozemkové úpravy a jich aktivitu v přípravném 

řízení, 

 stupně roztříštěnosti vlastnictví a drţby půdy ve vztahu k potřebě jejího 

hospodářského vyuţívání, 

 potřeby uspořádání půdy uţívané zemědělskými a lesnickými organizacemi a 

přihlédnutím k transformaci druţstev a státních statků, 

 potřeby řešení územního systému ekologické stability krajiny, řešení vodního 

reţimu, potřeby vymezení zemědělské půdy a lesní půdy, 

 úrovně a aktuálnosti územně plánovací dokumentace pro území. 

Obvodní pozemkový úřad po vyhodnocení přípravného řízení, pokud se prokáţu 

důvody, rozhodne o povolení nebo nařízení pozemkových úprav a zpracuje specifické 

dodací podmínky pro PPÚ. 

V průběhu prací od podnětu vypracovat nebo provést pozemkové úpravy na daném 

území aţ po předání záznamové listiny na katastr nemovitostí a převzetí nového 
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prostorového uspořádání pozemků v terénu vlastníky, musí správní orgán provést a zajistit 

řadu administrativních, technických, kontrolních a rozhodovacích úkonů. 

Provádění pozemkových úprav sestává z následujících etap: 

 přípravné řízení, 

 povolení nebo nařízení pozemkových úprav, 

 vypracování úvodních podkladů, jejich projednání a schválení, 

 projednání způsobu vypořádání, vypracování a schválení zásad umístění 

nových pozemků, 

 vypracování projektu, jeho projednání a schválení, 

 provedení projektu a schválení jeho provedení, 

 realizace projektu. 
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4.  ÚČASTNÍCI POZEMKOVÝCH ÚPRAV  

Účastníky pozemkových úprav jsou:  

 vlastníci pozemků podléhajícím pozemkovým úpravám, 

 nájemci pozemků podléhajícím pozemkovým úpravám, 

 vlastníci ostatního nemovitého zemědělského majetku nacházejícího se v 

obvodu pozemkových úprav, 

 fyzické a právnické osoby, jejichţ vlastnická nebo jiná práva mohou být 

pozemkovými úpravami dotčena, 

 investor, pokud se jedná o pozemkové úpravy z důvodu investiční výstavby, 

která výrazně ovlivní hospodaření na půdě nebo ţivotní podmínky v obvodu 

pozemkových úprav nebo jeho ucelené části, v jejímţ zájmu se pozemkové 

úpravy provádějí, 

 Slovenský pozemkový fond 

 státní organizace lesního hospodářství, 

 obec. 

Účastníka pozemkových úprav můţe zastupovat zákonný zástupce. Slovenský 

pozemkový fond a státní organizace lesního hospodářství v řízení ve věcech pozemkových 

úprav vykonávají práva ve vlastnictví státu a zastupují neznámé vlastníky pozemků nebo 

vlastníky pozemků, jejichţ místo pobytu není známo nebo těch, kteří svá práva neuplatnili. 

Seznam těchto osob tvoří samostatnou část rejstříku původního stavu. 

Pro potřeby pozemkových úprav se vytvoří sdruţení účastníků pozemkových úprav. 

Sdruţení účastníků je právnickou osobou, která vzniká na prvním shromáţdění účastníků 

pozemkových úprav. 

 

Sdruţení účastníků: 

 spolupracuje při přípravě a projednávání úvodních podkladů projektu 

pozemkových úprav a postupuje jeho provádění, 

 v určeném rozsahu se podílí na financování projektu pozemkových úprav, 

pokud nejde o případy, kdy náklady hradí v celém rozsahu stát. 
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Výkonným orgánem sdruţení je představenstvo, které zastupuje sdruţení účastníků v 

řízení o pozemkových úpravách. Členy představenstva volí shromáţdění účastníků. 

Představenstvo sdruţení účastníků pozemkových úprav má za úkol včas informovat 

účastníky o připravovaných krocích při tvorbě projektu pozemkových úprav a úzce 

spolupracovat s pozemkovým úřadem respektive se zpracovatelem pozemkových úprav. 

[2] 
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5. PODKLADY PRO REALIZACI PROJEKTU POZEMKOVÝCH 

ÚPRAV V K.Ú. MAKOV  

 Obvod projektu pozemkových úprav  

 Operát obvodu projektu  

Obvod projektu pozemkových úprav  

Obvodem projektu pozemkových úprav se rozumí ohraničené území, které je určeno 

k provedení pozemkových úprav v celoplošném rozsahu bez pozemků, které jsou z 

konkrétních důvodů vyňaty nebo se mohou z pozemkových úprav vyjmout. Plošný rozsah 

obvodu pozemkových úprav je souhrn všech pozemků určených k provedení pozemkových 

úprav ve stanoveném obvodu pozemkových úprav. 

Operát obvodu projektu  

Operát obvodu projektu se skládá z ucelených části: 

 zřizování bodů podrobného polohového bodového pole, 

 určení hranice obvodu projektu, 

 účelové mapování polohopisu pro projekt, 

 účelové mapovaní výškopisu pro projekt.  

5.1  Polohové bodové pole  

Zobrazovací práce a geodetické výpočty různého polohového charakteru a určování 

vzájemné polohy bodů poţadují, aby byla k dispozici soustava jednoznačně určených a 

orientovaných bodů ve společném souřadnicovém systému. V Slovenské republice 

pouţívaným závazným souřadnicovým systémem je Jednotná trigonometrická sieť 

katastrálna (S-JTSK).  

Tyto body tvoří polohové bodové pole, jsou trvale nebo dočasně stabilizovaný a 

určené se stanovenou přesností. 

 

 



Bc. Tamara Frolová: Účelové mapování polohopisu a výškopisu pro projekt PÚ 

 
 

                         

2010/2011                                                                                                                             13 

 

Polohové bodové pole dělíme:  

 základné polohové bodové pole (ZPBP) 

 podrobné polohové bodové pole (PPBP)  

Body ZPBP jsou geodetickým základem pro polohové měření. ZPBP tvoří body 

Štátnej astronomicko- geodetickej siete (ŠAGS) a body Štátnej trigonometrickej siete         

(ŠTS). Body trigonometrické sítě jsou v přírodě trvale označeny a jejich souřadnice byly 

určeny na základě přesného měření a výpočtů s vyrovnáním sítě podle zásad 

vyrovnávacího počtu. Trigonometrické sítě svojí hustotou nejsou vţdy dostačující pro 

tvorbu konkrétních mapových podkladů, proto se mezi stávající trigonometrické body 

vkládají další body tvořící podrobné polohové bodové pole (PPBP). Body PPBP jsou v 

přírodě trvale nebo dočasně stabilizovaný (pevné body PPBP, dočasně stabilizované body 

PPBP) a slouţí jako stanoviska přístroje pro podrobné geodetické výkony. Většina bodů 

ZPBP a PPBP má také určeny nadmořské výšky v baltském výškovém systému po 

vyrovnání (Bpv). 

Tab. č. 1 Rozdělení bodového pole 

Bodové pole Body Rozdělení 

ZPBP ŠTS I. aţ V. rádu 

 

PPBP 

pevné 1. aţ 5. třídy přesnosti 

dočasně 

stabilizované 

2. aţ 5. třídy přesnosti 

Hustota bodů 

Body PPBP se doplňuje ZPBP na potřebnou hustotu pro podrobné polohopisné 

měření. Státní trigonometrická síť je budována tak, aby průměrná vzdálenost bodů nebyla 

větší neţ 3 km a zhušťující body 1. třídy přesnosti PPBP jsou stabilizované s hustotou 1 

bod na 1 km
2
. Podrobné polohové bodové pole se buduje s ohledem na moţnost jeho 

zachování a vyuţití i v budoucnu. Hustota bodů závisí i na povaze území a účelu vyuţití. 

Při zhušťování bodového pole pro projekt pozemkový úprav budu dodrţovat všeobecně 

platné zásady pro budování PPBP.  

Při projektování nových bodů třeba dbát hlavně na to, jaké geodetické činnosti se 

budou provádět při projektu pozemkových úprav. 
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5.2 Geodetické práce při zřizování bodového pole 

a) přípravné práce a revize existujícího bodového pole, 

b) návrh nového bodového pole, 

c) budování bodového pole. 

5.2.1 Přípravné práce a revize stávajícího bodového pole 

Příslušná správa katastru v Čadci poskytla ze státní dokumentace na písemné 

vyţádání převzetí geodetických údajů, seznamů souřadnic včetně výšek a grafických 

podkladů o existujícím bodovém poli. Také na písemné elektronické vyţádání správa 

katastru poskytla, převzetí údajů bodů geodetických základů od správce geodetických 

základů. 

Z údajů o geodetických bodech (místopisech) získaných z katastru nemovitostí se v 

terénu zkoumalo, které body byly zachovány, ztracené a také, které body je třeba 

dobudovat. Ověření daných a převzatých bodů bylo provedeno v rozsahu obvodu projektu 

PÚ. Mimo obvod se ověřuje pouze poloha výchozích bodů vyšší neţ 3. třídy přesnosti. 

Vyhotovil se záznam hlášení o bodech polohového bodového pole. Předloţila se ţádost 

správě katastru Čadca o přidělení čísel nově vzniklých bodů podrobného polohového 

bodového pole. 

5.2.2 Návrh nového bodového pole 

Po prošetření existujících bodů bodového pole v terénu, se rozhodlo pro daný účel 

podle konfigurace terénu dobudovat bodové pole. Zváţilo se, jak a kde se bodové pole 

doplní tak, aby vyhovovalo poţadavkům PPÚ. Body bodového pole byly vyuţívány hlavně 

na měření a vytyčení hranic obvodu projektu, účelové mapování polohopisu a výškopisu. 

Pro účely projektu se navrhuje zřízení bodů PPBP 3. třídy přesnosti, v souladu 

s technickými normami (STN 73 0415 Geodetické body a STN 73 0416 Meračské značky 

stabilizovaných bodov v geodézii). Správa katastru v Čadci přidělila následovné čísla pro 

body PPBP od čísla 1100 do 1145. Nové body PPBP byly všechny zaměřeny metodou 

GNSS. Časový harmonogram měřických prací je uveden v příloze č. 1.1 Plán merania 

PPBP pre PPÚ Makov.  
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5.2.3 Budování bodového pole 

Počet a rozmístění nových podrobných bodů byl odvozen od členitosti území a účelu 

měření. Při určení nového bodu se dbá na jeho dostatečně dobrou stabilizaci s 

perspektivou, aby se nám nové bodové pole a jeho vyuţívání zachovalo. 

Nové body PPBP určeny v 3. třídě přesnosti byly stabilizovány umělým znakem M4 v 

počtu 46 bodů. 

 

                                  Obr. č. 1 umělý stabilizační znak M4 

Body byly navrţeny na místech, kde by nemělo dojít k jejich zničení. Navrhlo se 

vybudovat 46 nových bodů PPBP. Při návrhu se zohlednilo rozmístění existujících bodů 

ZBP a PPBP. Na určení nových bodů PPBP se pouţila metoda GNSS. Návrh rozmístění 

nových bodů PPBP se nachází v přehledné situaci v měřítku 1: 10 000 se zákresem polohy 

bodů a zaměřením na sousední body. Návrh rozmístění nových bodů byl velmi omezen 

členitostí terénu a viditelností. Souhlas s rozmístěním nových bodů PPBP dala správa 

katastru v Čadci zastoupena Ing. Josefem Polkem svým podpisem do návrhu nového PPBP 

v měřítku 1: 10 000. Výškové určení bodů PPBP se navrhlo určit metodou GNSS a 

technickou nivelací z nivelačního tahu SAAC Makov - Čadca, Saad Bumbálka - Makov a 

SACD Makov II. – Hrabové. Seznam výškově určených bodů výše uvedenými metodami 

se nachází v technické správě.  

Ke kaţdému nově vytvořenému bodu je třeba vyhotovit údaje o geodetickém bodu 

(místopis), kde bude uvedeno, kde se bod nachází a jaké jsou jeho souřadnice a poloha.  
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Metody zhušťování bodového pole s vyuţitím GNSS  

Jak bylo jiţ předem zmíněno na určení nových bodů bodového pole byla pouţita 

metoda globálních navigačních satelitních systémů (GNSS).  

Základní rozdělení metod určení polohy pomocí technologie GNSS:  

 Absolutní určování polohy na základě kódového měření pseudovzdáleností, 

 Relativně určování polohy měřením fáze nosné vlny. 

Absolutně určování polohy pomocí kódových měření: 

Jde o základní metodu z hlediska primární koncepce systému, která dovoluje práci v 

reálném čase. K určení polohy stačí samostatné měření jedním přijímačem. Výsledná 

přesnost závisí na tom, zda jde o standardní polohovou sluţbu vyuţívající C / A kód, která 

zajišťuje s 95% pravděpodobností polohovou přesnost 10 m nebo o přesnou polohovou 

sluţbu s P-kódem, která zajišťuje s 95% pravděpodobností polohovou přesnost 1 m. 

Mezi metody absolutního určování polohy patří: 

 Diferenciální určování polohy-DGNSS, 

 DGPS na rozsáhlé území-WADGNSS, 

 Metody šíření diferenciálních korekcí. 

Metody relativního určování polohy 

Nejvyšší přesnost vyuţití GNSS se dosahuje relativními měřeními fáze nosné vlny. 

Určení prostorových sloţek vektoru je zaloţeno na simultálním měření na obou jejích 

koncových bodech. Základní metodou je statické měření. Jeho modifikacemi vznikly 

metody kinematických měření, při nichţ se jeden přijímač pohybuje. 

Mezi metody relativního určování polohy patří: 

 Relativní určování polohy- statická metoda 

 Rychlá statická metoda, 

 Kinematické relativní určování polohy, kinematická metoda, 

 Kinematická metoda v reálném čase-RTK 

 Pseudokinematické relativní určování polohy [4]. 
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Relativní určování polohy statickou metodou 

Nejčastěji pouţívanou a základní metodou v geodézii je statické relativní fázové 

měření, které jsme pouţila i já při určení polohy nově vzniklých bodů bodového pole a 

také pro ověření polohy některých stávajících bodů. Podmínkou realizace statického 

relativního měření je nezastíněný přístup signálů druţic na měřených bodech. Délka 

pozorování je přibliţně 30 min aţ po několik hodin. Přesnost určení vektoru je v mm a 

závisí na několika faktorech, kterými jsou určení parametrů základnice (délka, azimut a 

zenitová vzdálenost ze známého na určovaný bod), počet simultánně měřených druţic a 

geometrická konfigurace druţic. Nezbytným poţadavkem statických měření je simultánní 

měření, příjem na nejméně čtyři druţice a podle moţností stálý nepřerušený příjem signálu. 

Rychlá statická metoda – je to metoda podobná statické. Je rychlejší, neţádá nepřerušený 

příjem signálu při přesunu mezi body a nabízí nám vysokou přesnost při základních do 20 

km. Rychlá statická metoda (Fast static, resp. Rapid static) je z hlediska postupu při měření 

podobná statické metodě, významně je však skácena doba měření. Zkrácení času 

potřebného na měření je umoţněné tým, ţe při zpracování se pouţiji metody rychlého 

vyuţití ambiguít. Tyto techniky vyuţívají současné zpracování fázových aj kódových 

měření a v případě dvoufrekvenčních přijímačů aj současně obou frekvencí. Rychlé řešení 

ambiguít je moţné pomocí zpřesněných zařízení na kódové měření a vyvinutí speciálních 

statistických metod zpracování fázových měření. Tyto postupy při větším počtu druţíc jako 

4 a současném zpracovaní měření na dvou frekvencích, dovolují určit ambiguity uţ 

z několika minutového měření. Podmínkou je dostatečný počet dobře rozloţených druţíc.  

 Rychlá statická metoda se pouţila při zřízení podrobného polohového bodového 

pole v katastrálním území Makov. Délka observací byla obecně více neţ 20 minut a 

závisela na počtu druţic a poţadované přesnosti. Statickou bylo určených 46 nových bodů 

PPBP. Protokol o vykonané transformaci je uveden v příloze č. 1.2 Protokol o vykonanej 

transformácii súradníc z WGS 84 do S-JTSK.   
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Obsah operátu podrobného bodového pole 

a) v analogové formě: 

 technická zpráva, 

 projekt budování PPBP-písemná i grafická část, 

 záznamy hlášení o bodech polohového bodového pole-hlášení závad na bodech 

PPBP a záznam o rekognoskaci bodů ZBP, 

 seznam souřadnic a výšek bodů polohového bodového pole, 

 plán měření a výpočetní plán, přehledný náčrt PPBP, 

 geodetické údaje bodov PPBP, 

 měření a výpočty GNSS měření, 

 místopisu údajů geodetických bodů, 

 transformace měření GNSS do S-JTSK, 

 potvrzení o předání elaborátu PPBP do dokumentace správy katastru. 

Část dokumentace podrobného bodového pole tvoří přílohy č. 1.1 aţ 1.6 jsou to tyto 

části obsahu operátu v analogové podobě: příloha č. 1.1 Plán merania PPBP pre PPÚ 

Makov, příloha č. 1.2 Protokol o vykonanej transformácii súradníc z WGS-84 do S-JTSK, 

Příloha č. 1.3 Body meračskej siete v v súradnicovom systéme WGS-84, příloha č. 1.4 

Zoznam súradníc PPBP, příloha č. 1.5 Geodetické údaje o PPBP, příloha č. 1.6 Prehľadný 

náčrt polohového bodového poľa.  
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                                         TECHNICKÁ ZPRÁVA 

                                     o zaloţení PPBP v k. ú. Makov 

 

Kraj :    Ţilinský 

Okres :                               Čadca 

Obec :                                Makov 

Katastrální území  :    Makov 

Zadavatel :                  Ministerstvo poľnohospodárstva SR, Dobrovičova 12,   

                                         Bratislava                                 

Zhotovitel :                       Geodézia Ţilina, a.s. , Hollého 7, Ţilina 

Charakteristika území : V katastrálním území Makov je terén zvlněný,           

                                          místy nepřehledný a zarostlý.  

Souřadnicový systém :    JTSK 

Výškový systém :           Bpv 

Třída přesnosti :            3 

 

Počet existujících bodů ZBP : nachází se tady sedm bodů  ZBP: č.10, č.12, 

č.17, č.35, č.37, č.38, č.39 

 

Podrobné bodové pole : pri rekognoskaci terénu se našly následující body PPBP: 

č.555, č.556, č.558, č.559, č.561, č.562, č.566, č.567, č.572, č.574, č.575, č.577, č.578, 

č.580, č.581, č.582, č.586, č.587, č.589,č.590, č.592, č.593, č.594, č.596, č.597, č.600, 

č.601, č.608, č.609, č.611, č.612, č.613, č.614, č.615, č.616, č.618, č.619, č.625, č.626, 

č.629, č.630, č.631,č.632, č.633, č.634, č.635, č.636, č.637, č.638, č.639, č.641, 

č.643,č.644, č.645, č.646, č.653, č.654, č.656,č.658, č.661, č.662, č.663, č.667, č.668, 

č.669,č.670, č.671, č.672, č.673, č.674, č.675, č.676, č.680, č.681,č.686, č.689, č.690, 

č.692, 
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č.693,č.697, č.699, č.700, č.701, č.702, č.704, č.705,č.706, č.708, č.712, č.713, č.714, 

č.717,č.718, č.720, č.724, č.725, č.726, č.727, č.728, č.729, č.731,č.732, č.735, č.736, 

č.738, č.739, č.740, č.741, č.742, č.744, č.745, č.747, č.748, č.749, č.750, č.751, č.754, 

č.755, č.756, č.766, č.772, č.790, č.791, č.794, č.795, č.797, č.798, č.800, č.801, č.804, 

č.805, č.807, č.808, č.814, č.815, č.816, č.818, č.819, č.820, č.821, č.822, č.825, č.826, 

č.829, č.830, č.838, č.839, č.841, č.844, č.845, č.846, č.849, č.850, č.851, č.852, č.853, 

č.854, č.858, č.859, č.860, č.861, č.862, č.863, č.864, č.866, č.867, č.868, č.869, č.870, 

č.871, č.872, č.873, č.874, č.875, č.876, č.878, č.879, č.880, č.881, č.882, č.883, č.884, 

č.887, č.888, č.889, č.890, č.891, č.897, č.900 

nenašly se následující body PPBP: č.501, č.502, č.503, č.504, č.505, č.506, č.507, č.508, 

č.509, č.510, č.575, č.511, č.512, č.513, č.514, č.515, č.516, č.517, č.518, č.519, č.520, 

č.521, č.522, č.523, č.524, č.525, č.526, č.527, č.528, č.529, č.530,č.531, č.532, č.533, 

č.534, č.535, č.536, č.537, č.538, č.539, č.540, č.541, č.542,č.543, č.544, č.545, č.546, 

č.547, č.548, č.549, č.550, č.551, č.552, č.553, č.554,č.557, č.560, č.563, č.564, č.565, 

č.568, č.569, č.570, č.571, č.573, č.576, č.579,č.583, č.584, č.585, č.588, č.591, č.595, 

č.598, č.599, č.602, č.603, č.604, č.605,č.606, č.607, č.610, č.617, č.620, č.621, č.622, 

č.623, č.624, č.627, č.628, č.640,č.642, č.647, č.648, č.649, č.650, č.651, č.652, č.655, 

č.657, č.659, č.660, č.664,č.665, č.666, č.677, č.678, č.679, č.682, č.683, č.684, č.685, 

č.687, č.688, č.691,č.694, č.695, č.696, č.699, č.703, č.707, č.709, č.710, č.711, č.715, 

č.716, č.719, č.723, č.730, č.733, č.734, č.737, č.743, č.753, č.759, č.760, č.762, č.767, 

č.768,č.769, č.770, č.773, č.775, č.776, č.778, č.780, č.781, č.782, č.783, č.784, č.785, 

č.786, č.787, č.788, č.789, č.792, č.793, č.796, č.799, č.802, č.803, č.806, č.809, č.810, 

č.811, č.812, č.813, č.817, č.823, č.827, č.828, č.831, č.832, č.833, č.837,  č.840, č.842, 

č.843, č.857, č.865, č.886, č.892, č.893, č.894, č.895, č.896, č.898, č.899, č.901, č.902.  

Číslování PPBP : Správa katastru v Čadci přidělila následné čísla pro body PPBP – od 

čísla 1100 do 1145. 

Všechny nové body PPBP byly zaměřeny metodou GNSS. Existující body PPBP určené 

fotogrametricky se přeurčily metodou GNSS. 

Stabilizace: Čísla bodů stabilizované umělým znakem M4 :                                                                  

1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1
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116,1017,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130,1031,11

32,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1144,1145.                                                                  

Čísla bodů stabilizované kamenem M2 :  

1143 

Pouţité měřické přístroje : Totální stanice TOPCON 226, Digitální nivelační přístroj 

TOPCON DL-101C, přístroje na měření GPS HIPER-GD a ostatní pomůcky na měření.   

Pouţité měřické metody : GNSS- určené č. bodů:   

1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113, 

1114,1115,1116,1017,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127, 

1128,1129,1130,1031,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,                                                                                

1142,1143,1144,1145. 

Nové body PPBP jsou určeny v 3. třídě přesnosti. Body jsou navrţeny na místech, 

kde by nemělo dojít k jejich zničení. Při návrhu zohlednil rozmístění existujících bodů 

ZBP a PPBP. Výsledky testu měření se nachází v příloze č. 1.2 Protokol o vykonanej 

transformácii bodov z WGS-84 do S-JTSK. Seznam souřadnic bodů PPBP se nachází 

v příloze č. 1.4 Zoznam súradníc PPBP.  

Výškové určení bodů PPBP : Metodou GNSS – č. bodů:  

1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113, 

1114,1115,1116,1017,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127, 

1128,1129,1130,1031,1132,1133,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1140, 

1142,1143,1144,1145.  

                                                                                            

 Technickou nivelací: č. bodů-                                                                            

608,609,692,693,708,1141  

 



Bc. Tamara Frolová: Účelové mapování polohopisu a výškopisu pro projekt PÚ 

 
 

                         

2010/2011                                                                                                                             22 

 

Body č. 608, 609, 692, 693, 708 a 1141 byly zaměřeny dvěma metodami - technickou 

nivelací a metodou GNSS. Porovnáním výsledků metod a třídy přesnosti určení bodů, 

určené body splňují 3. třídu přesnosti. 

Porovnání výšek bodů měřených TN a určených metodami GNNS  

    Bod                 výška TN            výška GNSS         rozdíl 

    608                   573,69 m             573,71 m             0,02 m 

    609                  574,48 m              574,50 m             0,02 m 

    692                  615,53 m              615,48 m             0,05 m 

    693                  640,90 m              640,87 m             0,03 m 

    708                  662,88 m              662,89 m             0,01 m 

    1141                656,35 m              656,34 m             0,01 m 

Empirická střední chyba určení polohy a výšky bodů metodou GNSS je 0.0594 m 

pro polohu a 0.0181 m pro výšky bodů. 

Porovnání měřených délek s délkami vypočtenými ze souřadnic  

délka mezi body         měřená délka    vypočtena délka ze souřadnic           rozdíl                                    

     1104 - 1105                189,29 m                      189,27 m                           0,02 m   

     1110 – 1111               118,20 m                      118,22 m                           0,02 m 

     1114 – 1115               218,07 m                      218,06 m                           0,01 m  

     1126 – 1127               410,23 m                      410,27 m                           0,04 m 

     1133 – 1134               503,03 m                      503,01 m                           0,02 m 

       712 – 1145               278,66 m                      278,69 m                           0,03 m 
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5.3 Určení obvodu projektu pozemkových úprav 

Obvod pozemkových úprav tvoří zpravidla hranice příslušného katastrálního území 

podle platného operátu katastru nemovitostí. V odůvodněných případech, pokud to nebrání 

účelu pozemkových úprav nebo pokud je to v zájmu jeho dosaţení, se určí obvod 

pozemkových úprav jinak neţ hranicí jednoho katastrálního území a to zpravidla: 

 pouze na části katastrálního území, stanovenou vlastní hranicí obvodu 

pozemkových úprav, 

 pro sousední dva nebo více katastrálních území, stanovenou jejich vnějšími 

hranicemi podle operátu katastru nemovitostí, 

 pro sousedící části dvou nebo více katastrálních území, stanovenou vlastní hranicí v 

případě pouze v rámci jednotlivých částí katastrálních území. 

Hranice obvodu pozemkových úprav pro potřeby aktů pozemkových úprav se 

navrhuje na mapových podkladech bez bliţšího šetření skutečného stavu v terénu. 

Navrhuje se po hranici katastrálního území a po vlastnických, případně drţebních 

hranicích. Pokud to vyţaduje účel pozemkových úprav hranice obvodu můţe být stanovena 

i jinak. V odůvodněných případech pro hranici obvodu pozemkových úprav se vyuţije 

skutečný stav vyuţívání drţby v terénu, v některých případech i vzhledem k ještě 

nezobrazené změny v katastrální mapě.  

Hranice obvodu pozemkových úprav se stanoví na podkladě kopií katastrálních map, 

převzatých z výsledků zjednodušeného registru původního stavu ve formátu,  ,,VGI“ 

(mapa katastru nemovitostí, mapa určeného operátu) a také s vyuţitím Základní 

ortofotomapy Slovenské republiky v měřítku 1:5000. Dalším podkladem je vrstva 

OBVODPPÚ stanovena správním orgánem. Takto určená hranice obvodu pozemkových 

úprav se zobrazí do kopie katastrální mapy. [ 5] 

 Obvod pozemkových úprav je ohraničen hranicí, která odděluje souvislé území s 

pozemky patřícími do pozemkových úprav od souvislých území s pozemky vyňatých z 

pozemkových úprav. 
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5.4 Šetření a označení hranic obvodu projektu pozemkových úprav 

Po přípravě podkladů z katastru nemovitostí a mapových podkladů bylo provedeno v 

terénu prošetření hranice obvodu PPÚ, která je na kopii katastrální mapy, včetně pozemků 

vyňatých z pozemkových úprav za účasti zástupce vlastníků, zástupce orgánu správy 

katastru a zástupce správního orgánu. Členové komise přezkoumali průběh hranice obvodu 

PPÚ, kterou stanovil správní orgán a porovnali s grafickými a písemnými podklady 

katastru nemovitostí resp. skutečností. V rámci šetření navrhované hranice obvodu 

pozemkových úprav se hlavně sleduje totoţnost vyznačené hranice pozemkových úprav se 

skutečnou hranicí probíhající v terénu. Předmětem šetření je průběh hranice obvodu PPÚ v 

terénu, vyhledávání stávajících lomových bodů hranice a stanovení úseků, ve kterých z 

hlediska terénních nebo hospodářských poměrů není nutné zaměřit, vytyčit a stabilizovat 

průběh hranice (např. velké souvislé půdní celky, velké souvislé lesní celky), kde hranice 

probíhá jich středem. V takových úsecích se stáhne a zobrazí průběh hranice ze souboru 

geodetických informací KN (mapy katastru nemovitostí nebo mapy určeného operátu.) 

Kdyţ se zjistí nesoulady respektive jiné skutečnosti, neţ vykazuje stav katastrální mapy a 

má to vliv na určenou hranici obvodu pozemkových úprav, provede se přímo v terénu 

zákres nově určené hranice do kopie katastrální mapy. Pokud nově určená hranice obvodu 

pozemkových úprav nebude probíhat po zakreslených hranicích v katastrální mapě 

vyhotoví se i popis změněné hranice obvodu pozemkových úprav. Pokud hranice 

pozemků, které jsou součástí hranice obvodu pozemkových úprav (hraniční pozemky), 

nejsou trvale označeny, vyzve správa katastru ve spolupráci se správním orgánem 

vlastníků a jiné oprávněné osoby k trvalému označení lomových bodů těchto pozemků. 

Správní orgán v rámci správy katastru uskuteční přípravu výzev i s konkrétními údaji a 

zajistí jejich doručení příslušným vlastníkům nebo jiným oprávněným osobám.  

Počet a poloha lomových bodů, které bylo třeba trvale stabilizovat se navrhl v rámci 

komisního šetření a určila se jejich správa katastru v příslušném okrese po dohodě se 

správním orgánem. Stabilizují se jen vyznačeny body hranice obvodu pozemkových úprav, 

kde je předpoklad jejich zachování, jsou to zpravidla dva aţ tři pevně stabilizováno body 

na 1 km hranice obvodu (mnohem méně nebo vůbec se stabilizují v místech souvisle 

obdělávaných ploch lesních celků).  
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Pokud je hranice katastrálního území současně i hranicí obvodu projektu, podklady 

pro stanovení této hranice poskytne správa katastru. Při určování hranice obvodu 

pozemkových úprav je nutno dodrţovat zásadu, ţe hranice musí být určena číselně a musí 

být zaměřena vţdy při projektu pozemkových úprav z důvodu, ţe při obnově katastrálního 

operátu novým mapováním nebyly vţdy vyšetřeny a zaměřeny vlastnické hranice (zejména 

mimo zastavěné území obce). Ověřování, vytyčování a měření hranice obvodu projektu 

pozemkových úprav zjištěné zkoumáním se zřizuje v 3. třídě přesnosti podle osobitého 

přepisu ( Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc 

pozemkov – S 74.20.73.43.00). Pro účely zaměření hranice obvodu projektu, hranic 

hraničních pozemků, předběţného vytýčení nových pozemků a pro provedení projektu se 

zaloţily a stabilizovaly pevné body podrobného polohového bodového pole v přiměřeném 

rozsahu, přičemţ správa katastru poskytla geodetické údaje o základním polohovém 

bodovém poli a o podrobném polohovém bodovém poli. Předmětem měření byly lomové 

body hranic obvodu projektu pozemkových úprav. Měření podrobných lomových bodů 

hranice se provádí v 3. třídě přesnosti. 

Závěry z komisního šetření hranic obvodu PPÚ jsou ZPMZ v počtu 24 vyhotoveních. 

Byla stanovena poloha a počet bodů hranice obvodu PPÚ, které je třeba trvale stabilizovat 

a také způsob a druh stabilizace: přednostně se pouţil betonový hranol 10 x 10 x 60 cm v 

počtu 156 kusů. 

Měřické práce byly provedeny na podkladě výsledků komisionálního šetření průběhu 

hranic obvodu PPÚ a operátu katastru. Základem pro měřické práce byla síť bodů PPBP z 

operátu budování bodového pole doplněna v nezbytném rozsahu a dočasně stabilizované 

pomocné měřické body. Měření se provádělo ve třetí třídě přesnosti při pouţití polární 

metody měření, které je nejčastěji pouţívanou metodou určení souřadnic podrobných bodů, 

dle směrnice (S 74.20.73.43.20 Smernica na meranie a vykonávanie zmien v súbore 

geodetických informácií katastra nehnuteľností).   

 Pouţité přístrojové vybavení: elektronická totální stanice TOPCON GTS 212 a 

odrazové hranoly TOPCON. Výsledky měření byly zaznamenány na paměťové médium 

záznamníku měřicího systému a do měřických náčrtů. Záznam z automatizované registrace 

se nachází na CD. V terénu byly vytyčeny význačné lomové body hranice obvodu PPÚ v 

souladu se závěry komisního šetření.  

http://katasternehnutelnosti.sk/716-s-74-20-73-43-20-smernica-na-meranie-a-vykonavanie-zmien-v-subore-geodetickych-informacii-katastra-nehnutelnosti/
http://katasternehnutelnosti.sk/716-s-74-20-73-43-20-smernica-na-meranie-a-vykonavanie-zmien-v-subore-geodetickych-informacii-katastra-nehnutelnosti/
http://katasternehnutelnosti.sk/716-s-74-20-73-43-20-smernica-na-meranie-a-vykonavanie-zmien-v-subore-geodetickych-informacii-katastra-nehnutelnosti/
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Trvale stabilizovaných bylo 156 lomových bodů hranic obvodu PPÚ betonovými 

hranoly, ostatní body byly stabilizovány dřevěnými kolíky. Všechny vytyčené body jsou 

vyznačeny v přehledném náčrtu označených bodů hranice obvodu. Pro správné posouzení 

a korektní vyšetření správnosti průběhu hranic obvodu PPÚ se pouţili letecké snímky, na 

nichţ byl vykreslen současný aktuální stav veden ve správě katastru v Čadci. Hranice, 

jejichţ průběh neodpovídal skutečnosti v terénu, byly konzultovány s členy komise a podle 

jejich vyjádření k těmto změnám byly i vyhotoveny ZPMZ č.. 1409 aţ 1413, 1418 aţ 1420, 

1426 aţ 1441, tak jak byly přiděleny zprávou katastru v Čadci. 

Změny hranic pozemků a hranice obvodu pozemkových úprav, které byly zaměřeny 

v rámci těchto úvodních podkladů PPÚ se zobrazí do kopií katastrálních map a budou 

předmětem projektu pozemkových úprav. Do katastru nemovitostí se převezmou spolu s 

projektem pozemkových úprav, pokud budou platným stavem projektu pozemkových 

úprav. Zpráva katastru zajistí koordinovaný postup při vydávání podkladů pro zpracování 

kaţdého geometrického plánu, který se zpracovává v obvodu PPÚ nebo se dotýká hranice 

obvodu projektu pozemkových úprav v době od schválení obvodu, formou písemného 

stanoviska zhotovitele PPÚ, případně cestou správního orgánu na záznamu podrobného 

měření změn. Kromě toho se navrhuje zavést i identifikace parcel a výpisy z listů 

vlastnictví, pokud dotčené pozemky jsou v obvodu pozemkových úprav, pro účely převodu 

a přechodu vlastnických práv k nemovitosti a uvádět na veřejných listinách poznámky, ţe 

jejich platnost je omezena do schválení provedení projektu pozemkových úprav. 

Elaborát obvodu PPÚ obsahuje: 

 technická zpráva, 

 vyznačení průběhu obvodu PPÚ do kopie katastrální mapy spolu a se 

zákresem parcel C-KN, 

 seznam parcel C-KN a E-KN zahrnutých do obvodu PPÚ, 

 přehledný náčrt pouţitých bodů PPBP, 

 přehled záznamů podrobného měření změn, 

 záznam z měření- automatizovaná registrace a výpočet souřadnic a výšek 

lomových bodů hranice obvodu PPÚ, 
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 seznam souřadnic a výšek doplněných lomových bodů hranice obvodu PPÚ, 

 seznam souřadnic podrobných lomových bodů hranice obvodu PPÚ z 

podkladových údajů a dat přeurčených novým měřením, 

 měřické a přešetřovací náčrty, 

 ZPMZ pro rozdělení parcel C-KN hranicí obvodu PPÚ, 

 podklad pro vyznačení obvodu PPÚ do SGI KN-průsvitky a výkaz výměr, 

 přehledný náčrt trvale stabilizovaných bodů hranice obvodu PPÚ, 

 geodetické údaje trvale stabilizovaných bodů hranice obvodu PPÚ-místopisu, 

 schválení průběhu hranic obvodu PPÚ ve formě zápisu, 

 CD médium s nahranými údaji operátu obvodu PPÚ. 

Část dokumentace obvodu projektu pozemkových úprav tvoří přílohy č. 2.1 aţ 2.3, 

jsou to tyto části v analogové podobě: příloha č. 2.1 Zoznam súradníc bodov pevne 

stabilizovaných na obvode PPÚ Makov, příloha č. 2.2 Zoznam súradníc lomových bodov 

obvodu PPÚ Makov, příloha č. 2.3 Prehľadný náčrt označených bodov hranice obvodu 

PPÚ.  
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6. ÚČELOVÉ MAPOVÁNÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU 

Mapování je souhrn geodetických činností, do kterých spadá šetření, měření, výpočty 

a zobrazování, prováděných úkolů na vyhotovení původní mapy. Měření a zobrazování 

tvarů zemského povrchu a předmětů na něm, se provádí podle určitých jednotných pravidel 

a generalizací úměrnou měřítku mapy i rozsahem vymezeným účelem mapy.  

6.1 Charakteristika zájmového území 

,,Tam, kde pramení strieborná rieka Kysuca, ktorá dala meno 

celému kraju, leží medzi Javorníkmi a Turzovskou vrchovinou 

obec Makov.“ 

( Pamätná kniha Makov, str. 6, autentický podpis autora, http://www.makov.sk/index.php) 

 ,,Obec o rozloze asi 4 500 ha se nachází v severozápadní části okresu Čadca. Na 

západě hraničí s Českou republikou. Obec vznikla spojením částí sedmi vesnic v roce 

1895. Ale uţ na přelomu 17. a 18. století se začala formovat osada Viszoka - Makov, 

poprvé zmíněná v roce 1720. Celé území obce má kopcovitý aţ hornatý charakter, s 

nejvyšším bodem Velký Javorník 1070 m n. m. Díky zachovalým částem přirozených 

lesních porostů a krajinářským a estetickým hodnotám bylo území začleněno do CHKO 

Kysuce. Obec se skládá ze čtyř územních částí: Potok, Černé, Kopanice, Trojačka a z 

rozptýlených horských osad.“  ( http://www.makov.sk/index.php ).  

 

Obr. č. 2 Makov- Kopanice 

http://www.makov.sk/index.php
http://www.makov.sk/index.php
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6.2. Přípravné práce pro mapování polohopisu 

Účelem mapování polohopisu v obvodu projektu pozemkových úprav je aktualizovat 

původní stav pro potřeby pozemkových úprav tak, aby výsledný elaborát splnil kritéria 3. 

třídy přesnosti a byl v souladu se skutečným stavem v terénu. 

Účelová mapa polohopisu v obvodu projektu pozemkových úprav se vyhotovuje v 

měřítku 1:2000 nebo jiném v specifických podmínkách dohodnutém měřítku se správou 

katastru. Pro katastrální území Makov bylo po dohodě se správou katastru sjednáno 

měřítko 1:1000 z důvodu hustoty a přehlednosti kresby. 

Podkladem pro měření polohopisu byla mapa katastru nemovitostí v digitální formě  

/ VKM /, stávající síť bodů ZBP a PBPP, hranice obvodu projektu pozemkových úprav a 

ortofotomapy zájmového území. 

V rámci přípravných prací byly na podkladě ortofotomapy katastru nemovitostí 

vypracovány rámové vyšetřující měřické náčrty v měřítku 1:1000. Do náčrtů byly 

zakresleny všechny změny, které nebyly v mapě katastru nemovitostí. Dále byly 

zakresleny všechny prvky polohopisu, které byly předmětem měření pro projekt 

pozemkových úprav. Obsahem účelové mapy polohopisu je mapování polohopisných 

prvků, které jsou uvedeny v dané struktuře dle následujících tabulek. 

Tab. č. 2 Obsah mapy ploch zemědělského půdního fondu 

Mapa ploch zemědělského půdního fondu 

Trvalé travní porosty 

intenzivně vyuţívané 

extenzivně vyuţívané 

Nevyuţívané 

zamokřené TTP 

Orná půda 

velkobloková orná půda (půdní celky) 

malobloková orná půda 

nevyuţívaná orná půda 
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Tab. č. 3 Obsah mapy prvků bez vegetace 

Mapa prvků bez vegetace 

Prvky bez vegetace 
přirozené skalní útvary 

odkryvy 

ostatní plochy bez vegetace 

Tab. č. 4 Obsah mapy dopravních linií a objektů 

Mapa dopravních linií a objektů 

Dopravní linie a objekty 

                       Dálnice 

státní silnice I., II., III. třídy 

místní komunikace zpevněné 

nezpevněné 

parkovací plochy a odpočívadla zpevněné 

nezpevněné 

         obsluţné plochy 

               Ţeleznice 

Tab. č. 5 Obsah mapy vodních toků a ploch 

Mapa vodních toků a ploch 

Vodní toky a plochy 

vodní toky 

přirozené 

regulované 

mrtvá ramena 

kanály 

vodní plochy 
přirozené 

umělé 

rybníky 

 

Tab. č. 6 Obsah mapy zemědělských, lesnických a vodohospodářských objektů 

Mapa zemědělských, lesnických a vodohospodářských objektů 

Zemědělské objekty areály zemědělských podniků 

zemědělská hnojiská  

Vodohospodářské objekty 
vodohospodářské stavby 

hráze 

meliorační a zavlaţovací zařízení 
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Tab. č. 7 Obsah mapy rekreačních, sportovních a kulturně- historických objektů  

Mapa rekreačně-oddychových, sportovních a kulturně-historických objektů 

Rekreačně – oddychové objekty 

areál hotelů, motelů a jiných ubyt. Zařízení 

zařízení, chaty, chatové a srubové osady 

kempy, veřejné tábořiště 

areál lázeňsko-léčebných zotavoven 

Sportovní objekty 

areál koupališť 

sportovní areál 

lyţařské vleky 

sedačkové a kabinové lanovky 

lyţařské tratě sjezdové 

lyţařské tratě běţecké 

turistické a naučné stezky 

cyklistické tratě 

vodní trasy 

Kulturně – historické objekty 

areály národopisných oslav 

skanzeny lidové kultury 

hrady, zámky, zámečky, zříceniny 

sakrální stavby 

technické památky 

archeologické lokality 

Jeskyně 

Tab. Č. 8 Obsah mapy energovodů, produktovodů, zařízení spojů a telekomunikací 

Mapy energovodů, produktovodů, zařízení spojů a telekomunikací 

Energovody a produktovody 

elektrické vedení nadzemní 

podzemní 

Trafostanice 

elektrické vedení nadzemní 

podzemní 

Spoje a telekomunikace 
telefonní vedení nadzemní 

podzemní 

vysílače a retranslátory 

 

 

 



Bc. Tamara Frolová: Účelové mapování polohopisu a výškopisu pro projekt PÚ 

 
 

                         

2010/2011                                                                                                                             32 

 

Tab. Č. 9 Obsah mapy průmyslových a dobývacích objektů 

Mapa průmyslových a dobývacích objektů 

Průmyslové objekty 

areály závodů 

průmyslové parky 

skládky průmyslového odpadu 

odkaliště 

haldy 

Těţební objekty 
objekty a zařízení povrchové těţby aktivní 

opuštěné 

objekty podpovrchové a podzemní těţby 

Tab. č. 10 Obsah mapy ostatních prvků a ploch 

Mapy ostatních prvků a ploch 

Ostatní prvky a plochy 

skládky komunálního odpadu 

Hřbitovy 

vzácní budovy mimo intravilán 

Vojenské areály 

 

Obsahem účelové mapy pro potřeby projektu PÚ odvozené z mapování polohopisu 

jsou výše uvedené údaje v tabulkách a vyhotovují se v digitálním tvaru ve software  

MicroStation. 

Po prošetření uvedených údajů následovalo měření polohopisu v obvodu projektu 

pozemkových úprav. 

6.3 Předmět měření výškopisu 

Předmětem měření výškopisu byly všechny terénní prvky a hrany ve smyslu 

dodacích podmínek. A jsou to následující: povinné hrany nad 1 m-výskyt hlavně jako strţe 

v lokalitách ostatních ploch porostlých nelesní dřevinnou vegetací, podél některých cest a 

podobně, dále podélné a příčné profily toků a síť výškových bodů, která byla zvolena v 

zvlněné části území do 30 m a v rovinaté části území nepřekročila 40 - 45 metrů. Při mírně 

zvlněném charakteru území byla tato síť vhodně zhuštěná se záměrem co nejlépe 

vystihnout tvar území. Bloky, které jsou ohraničené liniovými prvky byly následně ve 

výškové síti doměřené, případně byly výškově doměřené stupně a hrany. Strţe byly 
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měřeny pouze v případě, pokud nebyly součástí lesního celku. Pokud se začátek strţe 

(hlava) dotýkala a přesahovala z lesního porostu aţ na styk s půdou zemědělských půdních 

fondu PPF, tak byla v této části také zaměřena s cílem vytvořit podklad pro zpracování její 

pozdější stabilizace. Takto bylo zaměřené celé dotčené území aţ po hranici obvodu 

projektu PÚ a její blízké okolí. Výjimkou byly lesní plochy s porosty, těţko přístupné 

ostatní plochy s porosty nelesní dřevnaté vegetace a vyjmuté pozemky, na kterých se 

zaměření výškopisu ve smyslu dodacích podmínek a výkladů k nim nepoţadovalo. 

Zobrazení výškopisu se probralo ze základní mapy SR měřítka 1:10 000.  

6.4 Metody měření polohopisu 

Na měření polohopisu účelové mapy lze pouţít metody: 

 Metoda polárních souřadnic, 

 Metoda pravoúhlých souřadnic, 

 Metoda protínání ze směrů. 

V obci Makov byla při podrobném měření polohopisu pouţitá metoda polárních 

souřadnic. Z geodetických metod měření polohopisu se vyuţívá přednostně právě metoda 

polární s vyuţitím elektronických dálkoměrů s registrací na paměťové médium. Na měření 

se pouţily takové přístroje a pomůcky, kterými lze měřit pomocné a podrobné body 

přesněji, neţ stanoví krajní odchylka určení pro příslušnou třídu přesnosti mapování. 

Výsledkem vlastního podrobného měření jsou číselné a grafické údaje, jako 

podklady pro výpočet souřadnic podrobných bodů a jejich kontrolu i vyhotovení obrazu 

mapy. Podklady pro vyhotovení účelové mapy polohopisu jsou měřické náčrty a zápisníky. 

6.5 Měřický náčrt 

Měřický náčrt je grafický podklad, ve kterém jsou zobrazeny všechny měřené 

předměty obsahu účelové mapy doplněné o další údaje, které jsou potřebné pro výpočet 

souřadnic podrobných bodů a vytvoření čárové kresby. Pořizuje se při měřením přímo 

v terénu. Kaţdému bodu v měřickém náčrtu je přiřazeno číslo, které je jeho jednoznačným 

identifikátorem. Přiřazené číslo zprostředkovává vztah mezi obrazem polohy bodu v 
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měřickém náčrtu a záznamem o bodu, který byl uloţen na paměťové médium pouţitého 

měřické přístroje. 

Měřický náčrt má zpravidla dvě formy: 

 pracovní, s kterou se pracovalo přímo v terénu. Záznamy, zákresy, případně 

poznámky byly pořizovány volnou rukou čitelně a přehledně.  

 dokumentačně - archivní, která se realizovala tak, ţe po zpracování obsahu 

mapy a kresby se obraz polohopisu doplnil o údaje, které jsou obsahem jen 

měřické náčrtu, měřických přímek a rajónů, také značek druhů pozemků, 

údajů o oměrných mírách, vyznačení čísel podrobných bodů . 

Měřítko měřických náčrtů bylo zvoleno tak, aby se údaje zobrazené v náčrtech 

nepřekrývaly, byly přehledné a zřetelně čitelné. Rozměr měřického náčrtu se nestanoví. 

Jako vhodný formát pro optimální pouţívání v terénu byl zvolen výkres s ohraničenými 

rozměry velikosti A3. 

Měřické náčrty se číslují v rámci katastrálního území v číselné řadě od 1 do 9999. 

Katastrální úřad určí počáteční číslo této řady na základě společné evidence měřických 

náčrtů a záznamů podrobného měření změn při správě a vedení KN. Ukázka části 

měřického náčrtu se nachází v příloze Meračský náčrt na CD.  

6.6 Metody měření výškopisu 

Výškopis je důleţitým obsahovým prvkem účelových map. Výškopisem mapy 

rozumíme zobrazení prostorového modelu terénu do roviny mapy. 

Výškopisné poměry terénu se znázorňují pomocí grafických vyjadřovacích 

prostředků v příslušném výškovém systému. Za tímto účelem pouţíváme vrstevnice, 

výškové body s jejich výškovými kótami, šrafy, výškopisné značky a podobně. 

Terén představuje skutečný tvar zemského povrchu. Na vykreslení terénu se 

pouţívají terénní čáry, které charakterizují terénní reliéf. Jsou to: hřbetnice, spádnice, 

údolnice, hrany a podobně. Terénní čáry tvoří kostru terénu. Terénní čára v grafickém 

vyjádření probíhá kolmo na vrstevnice. Spádnice nemusí být přímkou, ale nejčastěji bývá 

křivkou, podél níţ se úhel sklonu mění. Hřbetnice je plynulá spojnice nejvýše poloţených 
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bodů na vyvýšenině nebo na svahových zádech. Údolnice nebo údolní čára je také plynulá 

čára ve směru spádu a tvoří ji spojnice v nejniţších místech údolí.  

K hřbetnicím, údolnicím a spádnicím zakreslujeme ještě hrany a ohyby, které 

zobrazujeme do vrstevnicového plánu. Hrany vyznačujeme v těch místech reliéfu, kde se 

jeho sklon zřetelně mění. Hrany bývají ostré. Mírně zaobleným tvarem říkáme ohyby. 

Hřbetnice, údolnice a spádnice tvoří kostru topografické plochy. 

Na získání výškopisné sloţky mapy jsem zvolila tachymetrickou metodu měření 

výškopisu, volba metody závisela na: 

 poţadované přesnosti výškopisu, 

 členitosti a přehlednosti terénu, 

 rozsahu měření, 

 současného měření polohopisu a výškopisu. 

Výškopisným základem je základní a podrobné výškové bodové pole a z nich určené 

výšky bodů základního a podrobného polohového bodového pole. 

6.7 Polohopisné a výškopisné měření v terénu 

Účelové mapování polohopisu a výškopisu je důleţitou součástí projektu PÚ, který 

zajišťuje aktuálnost mapového podkladu pro potřeby samotného projektování tak, aby 

splňoval kritéria 3. třídy přesnosti a co nejvýstiţněji zachycoval skutečný stav v terénu. 

Na podrobné zaměření polohopisu a výškopisu byla pouţita tachymetrická metoda. 

Je to rychlá měřická metoda, při níţ lze současně určit polohu a výšku bodů zemského 

povrchu. Pomocí tachymetrie se tedy získávají obě hlavní sloţky mapy, polohopis a 

výškopis. Tachymetrie je jednou z hlavních geodetických mapovacích metod. 

Pro podrobné měření byla pouţita měřická síť vybudovaná v rámci zpracování 

elaborátu zakládání PPBP a obvodu projektu pozemkových úprav. Měřická síť byla 

zhuštěná body, které byly určeny metodou RTK s vyuţitím Slovenskej priestorovej 

observačnej sluţby (SKPOS), případně rajóny. Nové body byly stabilizovány kovovými 

trubkami nebo dřevěnými kolíky a tvořily pomocnou měřickou síť bodů PPBP. Číslování 

bodů pomocné měřické sítě je průběţně od 5001. Pouţité body pomocné měřické sítě pro 

podrobné měření jsou uvedeny v zápisníku měřených dat.  
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Podrobné měření bylo provedeno v 3. třídě přesnosti s pouţitím totálních stanic 

TOPCON GTS 212 s automatizovanou registrací. Měření podrobných bodů jsme 

kontrolovali překryty z vedlejších stanovisek, respektive porovnáním s měřením při etapě 

obvodu PPÚ. Hustota zaměřených podrobných bodů se zvolila na základě měřítka mapy, 

poţadavků přesnosti znázornění tvaru terénu s přihlédnutím k účelu mapy. Při podrobném 

měření polohopisu a výškopisu vedoucí skupiny vedl měřický náčrt, ve kterém 

zaznamenával čísla podrobných bodů, jejich vzájemné vazby, kresbu a jiné záznamy. 

Měřená data se zaznamenávaly na paměťovou kartu. Vţdy na novém stanovisku bylo třeba 

přístroji definovat číslo stanoviska, výšku přístroje, výšku cíle, orientaci a průběţné 

číslování podrobných bodů, které bylo kontrolováno s měřickým náčrtem. 

Pro všechny geodetické a kartografické práce na projektu PÚ Makov je určený 

závazný polohový systém S- JTSK a výškový systém Baltský po vyrovnání. Měřická 

skupina se skládala ze čtyř členů, jimiţ byl vedoucí skupiny, který vedl měřické náčrt a 

usměrňoval naši práci a také měřič, který obsluhoval přístroj a dva figuranti.  

 

 

Obr. č. 3 měření v terénu 

 

 

 

 



Bc. Tamara Frolová: Účelové mapování polohopisu a výškopisu pro projekt PÚ 

 
 

                         

2010/2011                                                                                                                             37 

 

 6.8 Pouţité přístrojové vybavení 

Na zhuštění podrobného polohového bodového pole i na následné zaměření 

polohopisu a výškopisu byla pouţita totální stanice TOPCON GTS-212. 

Popis elektronického tachymetru TOPCON GTS-212 

Elektronický tachymetr TOPCON GTS-212 představuje třetí generaci teodolitů. 

Potřebné údaje měří automatizovaně zacílením na cílovou značku. Údaje se vyznačí na 

displeji nebo se registrují v registračním zařízení, v paměti přístroje za účelem dalšího  

zpracování. Čtecí systém řídí mikropočítač, který zvyšuje kvalitu, rychlost a racionalizaci 

vyhodnocovacích prací. Přístroj je moţné přímo propojit s počítačem, pomocí kterého je 

umoţněna další manipulace s naměřenými údaji.  

Programy: 

 základní zakázky, registrace měřených dat nebo souřadnic, popřípadě obojí 

najednou, vytyčení ze souřadnic, rajón, knihovna kódů, polární kolmice, 

odsazení, paměťový manaţer. 

Aplikační programy: 

 měření nepřístupné výšky, měření chybějícího měřítka, odsazení. 

Mezi základní programy měření v různé formě konfigurace výstupu patří: 

 měření úhlů a délek, měření polárních souřadnic, měření úhlů ve skupinách, 

určení souřadnic přechodného stanoviska, postupné určování vzdáleností a 

úhlů mezi měřenými body, polární vytyčování, ortogonální vytyčování a jiné. 

Formát dat 

 měřená data ve formě MAPA, souřadnice v standardním ASCII formátu. 
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Kromě standardních měřicích programů má TOPCON GTS-212 i nadstavby, jimiţ se 

v případě potřeby vybavuje dodatečně. Podle specifičnosti práce si uţivatel můţe 

přizpůsobit nastavení měřícího módu, zadávací hodnoty a výstup. [6] 

6.9 Výpočet souřadnic 

Tomuto finálnímu procesu předchází několik činností a postupů, které jsou vzájemně 

závislé a ovlivňovány. Začíná se při shromaţďování údajů a podkladů, rekognoskaci 

terénu, měřických prací aţ po výsledné zpracování naměřených dat.  

6.9.1 Zpracování naměřených dat 

Na měření byl pouţit elektronický tachymetr TOPCON GTS-212, který umoţňuje 

přímé propojení s počítačem pomocí propojovacího kabelu a programu GEOMANW. 

Pomocí programu GEOMANW jsme z přístroje vytáhli naměřené údaje ve formátu 

data1.SDT, funkcí konverze jsme získali zápisník ve formátu data1.ZAP, který jsme 

potřebovali na následné zpracování. Ve formátu data1.ZAP byla převedena konverze do 

formátu MAPA. V roletovém menu příkazem Dávka se vypočetly souřadnice podrobných 

bodů s příponu SOU a také soubor s příponou PRN, tzv. protokol o výpočtu dávkou, kde se 

zobrazí chyby měření a dosaţeno poţadované přesnosti. Před výpočtem jsme se vţdy 

ujistila, zda čísla daných bodů v zápisníku odpovídají číslům bodů v seznamu souřadnic 

daných bodů.  

 Část naměřených dat se nachází v příloze č. 3.1 Zápisník meraných hodnôt a  část 

souřadnic podrobných bodů v příloze č. 3.2.  
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Obr.6.1 GEOMANW 

GEOMANW je geodetický manaţer pro přenos a zpracování naměřených dat ze 

všech typů totálních stanic firmy TOPCON.  

Na grafické zpracování výsledků měření byl pouţit program MicroStation. Potřebné 

seznamy souřadnic bodů se musely importovat do pracovního výkresu, čili načítat přes 

geodetickou nadstavbu MGEO.  
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7. ÚČELOVÁ MAPA A VYHOTOVENÍ  

7.1 Všeobecně o mapách 

Mapa je zmenšený generalizovaný konvenční obraz části zemského povrchu, 

převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů některým 

z kartografických zobrazení. Příznačnou vlastností map je vyšší stupeň generalizace-

zevšeobecnění obrazu Země a pouţívání mapových značek [7]. 

Podle měřítka rozeznáváme mapy: 

 velkých měřítek do 1:5000, 

 středních měřítek 1:10 000 aţ 1:200 000, 

 malých měřítek nad 200 000.  

Podle obsahu rozeznáváme mapy: 

 základní, 

 účelové. 

Pokud mapy poskytují informace o průmětech pouze ve vodorovném smyslu, tehdy 

mluvíme o polohopisných mapách, pokud vyjadřují vhodným způsobem i výškové poměry 

zemského povrchu, jde o mapy polohopisné a výškopisné (topografické). 

7.2 Účelové mapy velkých měřítek 

Základní mapa SR velkého měřítka zobrazuje polohové a výškové bodové pole, 

hranice pozemků, označení druhu pozemku a způsobu uţívání, stavební objekty, dopravní 

síť a její zařízení, potrubní a elektrická vedení, vodohospodářské stavby i další předměty 

polohopisu a popis mapy. Základní mapa velkého měřítka speciálního určení je účelová 

mapa. 
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Účelové mapy velkých měřítek, vznikají přímým měřením, případně odvozením 

nebo aktualizací. Obsahují kromě prvků základní mapy ještě další předměty měření a 

šetření na základě účelu, jemuţ mají slouţit. 

Dělí se podle druhu na: 

   účelové mapy základního významu: 

 Jednotná ţelezniční mapa (JŢM), 

 Základní mapa závodu (ZMZ), 

 Základní mapa dálnice (ZMD), 

 Základní mapa letiště (ZML), 

 Technická mapa města (TMM), 

 Základní mapa sídlišť, případně jiné základní mapy. 

 mapy podzemních prostorů, 

 ostatní účelové mapy, např. polohopisné a výškopisné mapové podklady pro 

projektování [8]. 

Účelová mapa slouţí především pro hospodářskou výstavbu a projektování. V našem 

pojetí účelové mapy jsou mapy ,, technické ", obvykle velkého měřítka, které obsahují 

kromě prvků účelové mapy i další předměty měření a šetření. 
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Funkční rozdělení polohopisné kresby do vrstev a funkce objektů 

Polohopisný obsah účelové mapy se při interaktivním zpracování člení na výkresy. 

Jednotlivé výkresy obsahují objekty, které jsou začleněny do vrstev. Vrstva sdruţuje 

objekty společných nebo příbuzných vlastností či funkcí. Vrstva má své označení i 

vlastnosti zobrazení. 

Polohopis je při interaktivním zpracování členěný do těchto objektů: 

 objekty vytvořené hranicemi vymezenými právními vztahy, 

 objekty uvnitř hranic vymezené právními vztahy, hranice druhů pozemků a 

vlastnicky neuspořádaných pozemků, 

 objekty tvořené hranicemi chráněných skutečností a jejich ochrannými 

pásmy, 

 nadzemní potrubní vedení a elektrická vedení, dopravní sítě a zařízení, vodní 

toky, 

 popis mapy, mapové značky, 

 bodové pole, obvod skupiny, obvod k.ú. 

Zavedení kategorie objektu umoţní rychlé vyhledávání všech údajů týkajících se 

objektu.  

7. 3 Postup digitálního zpracování 

a) obsah účelové mapy 

 obsah účelové mapy polohopisu 

 obsah účelové mapy polohopisu a výškopisu 

b) práce se seznamem souřadnic 

c) digitální grafické zobrazení 
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Obsah účelové mapy polohopisu 

 stav katastrální mapy, 

 stav mapy určeného operátu, 

 zákres hranic obvodu PPÚ, 

 klad mapových listů, 

 nový stav ze šetření a měření. 

Obsah účelové mapy výškopisu 

 stav katastrální mapy, 

 stav hranic obvodu PPÚ, 

 klad mapových listů, 

 nový stav ze šetření a měření, 

 vrstevnicový plán. 

Práce se seznamem souřadnic 

Vytvořené-naměřené body se ukládají do seznamu souřadnic, který se vytvořil v 

programu GEOMANW. Pomocí programu GEOMANW jsme z přístroje vytáhli naměřené 

údaje ve formátu data1.SDT, funkcí konverze jsme získali zápisník ve formátu data1.ZAP, 

který jsme potřebovali na následné zpracování. V roletovém menu příkazem ,, Dávka "se 

vypočítali souřadnice podrobných bodů s příponu SOU. Před výpočtem jsme se vţdy 

ujistili, zda čísla daných bodů v zápisníku odpovídají číslům bodů v seznamu souřadnic 

daných bodů. Potřebné seznamy souřadnic bodů se museli importovat do pracovního 

výkresu, čili načíst přes geodetickou nástavbu MGEO. 
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          Obr. č. 5 Import seznamu souřadnic 

 

 

 

Obr. č. 6 Nahrané body 
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7.4 Grafické zpracování účelové mapy polohopisu  

Nový stav se zpracovává na základě měřických náčrtů pořízených v terénu. Po 

zaloţení nového souboru a nastavení tabulek a definování jednotlivých vrstev se v 

programu MicroStation pospojovala kresba, podle měřických náčrtů. Po vytvoření nových 

objektů se doplnily kultury (značky druhů pozemků). Takto se zpracovalo celé zájmové 

území obvodu projektu pozemkových úprav. Seznam vrstev pro projekt pozemkových 

úprav je v tabulce č. 11.  

 

     Obr.č.7 Uţivatelské prostředí MicroStation- tvorba linií 

 

     Obr.č.8 Uţivatelské prostředí MicroStation- tvorba značek 
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Tab. č. 11 Seznam vrstev 

Výkres body: vrstva č. obsah vrstvy 

 1 podrobný bod znak 

 2 podrobný bod číslo 

 3 podrobný bod výška 

 4 ZBP, PBPP, znak 

 5 ZBP, PBPP, číslo 

 6 ZBP, PBPP, výška 

   

Výkres výplň: vrstva č. obsah vrstvy 

 10 orná půda 

 11 křoví 

 12 cesty 

 13 vodní toky 

 14  

   

Výkres polohopis: vrstva č. obsah vrstvy 

 16 kladmer 

 17 zapmer 

 20 vedení, značky 

 21 ploty, vjezdy 

 22 křoví 

 23 PPF 

 24 vodní toky značky 

 25 LPF 

 26 značky /ost. prvky polohopisu 

 27 značky /ost. prvky polohopisu 

 28 popis 

 29 komunikace 

 30 křoví hranice 

 31 toky hranice 

 32 šrafy 

 33 výplně budov 

 34 výplně budov 
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7.5 Provedení účelové mapy výškopisu 

Účelová mapa výškopisu v obvodu projektu formou vrstevnicového plánu se 

vyhotovuje ve stejném měřítku a formě jako účelová mapa polohopisu. Vrstevnicový plán 

je vygenerován z naměřených a převzatých podrobných bodů výškopisu.  

Zaměření bylo provedeno totální geo-stanicí TOPCON GTS-212. Základní měřickou 

metodou byla tachymetrická metoda. Měření podrobných bodů jsme kontrolovali 

překrytími z vedlejších stanovisek, respektive porovnáním s měřením při etapě obvodu 

nebo polohopisu. Výpočty a zpracování naměřených prvků jsme provedli v programu 

GEOMANW. Ve všech případech byla dodrţena 3.TP měření. 

Při měření a zpracování jsme vycházeli z předchozích etap zpracování projektu PÚ. 

Veškeré údaje, které byly naměřeny v etapě obvodu PPÚ a také v etapě polohopisu, byly 

převzaty do předmětné etapy. Měřický náčrt obsahuje všechny prvky výškopisu, které 

nebyly měřené v předchozích etapách. Výškopis byl zaměřen a zpracován na podkladě 

předchozích měření, z nichţ však byly pro zpracování DMT vynechané prvky, které by v 

konečném důsledku zkreslovaly tento model / sloupy, šachty, rohy domů, stromy a 

podobně. 

Hlavní kostrou zpracování výškopisu je měřický náčrt, který obsahuje všechny prvky 

měření v etapě výškopisu na podkladě mapy polohopisu a katastrální mapy. Bod je určen 

souřadnicemi X, Y, Z, v analogové podobě tečkou a výškou, z důvodu přehlednosti jsou 

některé výšky vynechány. V náčrtu je zobrazena i měřická síť. Je tvořena body ZBPP, 

PBPP, pomocnými měřickými body, které byly pouţity v rámci etapy výškopisu. Také 

byly vyuţity pomocné měřické body z předchozích etap zpracování projektu. K měřickému 

náčrtu je přiloţen zápisník měření v etapě výškopisu, který obsahuje všechny měřené 

údaje. 

Z takto zpracované báze dat byl vytvořen textový soubor výškopisných bodů, který 

spolu s digitalizovaným modelem okolního území v rámci čtyřstranné obálky byl základem 

pro vytvoření DMT a vrstevnicového plánu. V obvodu pozemkových úprav se nachází 

mnoho areálů, které jsou velmi těţko dostupné pro měření. Jde hlavně o strţe, které jsou 

místy velmi hluboké a všude hustě zarostlé. Strţe jsou vnitřně poměrně dobře stabilizované 

právě porostem, výrazné erozi podléhá pouze jejich dno a hlavně jejich okraje, které jsou 

mnohdy v bezprostřední blízkosti rolí. Měření se v těchto místech soustředilo právě na 
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zaměření závrtů a zaměření dna jednotlivých strţí. Strţe jsou někdy velmi členité  

při měření jsme členitost generalizovali s přihlédnutím k tomu, abychom průběh 

jednotlivých strţí co nejlépe vystihli.  

Zpracování dat 

Z naměřených prvků jsme klasickými geodetickými metodami vypočítali souřadnice 

X, Y, Z podrobných bodů a vyhotovili jsme měřické náčrty a zápisníky měření. Náčrty 

byly vyhotoveny na podkladě stejných náčrtů, které byly pouţity při etapě polohopisu. Pro 

etapu výškopisu takto vyhotovené měřické náčrty v měřítku 1:1000 s obsahem ve smyslu 

příslušné normy STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Grafický přehled měřických náčrtů 

je převzat z etapy polohopisu v měřítku 1:10 000. V digitálním tvaru se připravil a 

odevzdal soubor v textovém tvaru s obsahem všech podrobných bodů se souřadnicemi X, 

Y, Z a vektorový soubor výškopisu ve formátu DGN s obsahem nových bodů, převzatých 

bodů a 3D linií. 3D linie byly zpracovány doplněním souřadnice "Z" na body 2D linií z 

etapy polohopisu. Ke klasickým geodetickým pracím, které byly v této fázi provedeny 

patří dále vyhotovení účelové mapy výškopisu ve formě vrstevnicového plánu. Vrstevnice 

byly sice vygenerovány z digitálního modelu terénu, avšak jejich zpracování a vlastní 

vytvoření účelové mapy bylo provedeno jen do analogového tvaru. Účelová mapa 

výškopisu byla vytvořena a vykreslená na podkladě účelové mapy polohopisu, do níţ jsem 

na barevně odlišených skutečných druzích pozemků vykreslila průběh vrstevnicového 

plánu.  

Výsledný elaborát a jeho dokumentace 

Výsledným operátem a dokumentací účelového mapování polohopisu a výškopisu v 

obvodu projektu pozemkových úprav v analogové podobě je: 

 mapa polohopisu doplněná o výškopis v obvodu projektu pozemkových 

úprav a výsledky účelového mapování výškopisu, jehoţ znázornění je 

vrstevnicemi nebo kótami. Účelová mapa výškopisu bude obsahovat stav 

účelové mapy polohopisu, včetně hranic druhů pozemků, bez zobrazení stavu 

C-KN. 

 záznam automatizované registrace nebo zápisníky měření, 
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 přehled měřických náčrtů v měřítku 1:5000 nebo 1:10 000, 

 měřické náčrty, 

 autorizační ověření, 

 technická zpráva. 

Předmětem dokumentace účelového mapování polohopisu a výškopisu v obvodu projektu 

pozemkových úprav v digitální podobě je: 

 technická zpráva, 

 seznam podrobných výškových bodů v textové podobě (X, Y, Z), 

 vektorový soubor výškopisu s vrstvami, 

 seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu v rozsahu zobrazených prvků 

polohopisu doplněn o výšky. 

Z obsahu účelové mapy výškopisu jsou dále odvozeny účelové mapy z digitálního 

modelu reliéfu pro potřeby projektu pozemkových úprav, jde o údaje, které se vyhotovují v 

digitálním tvaru ve formátu standardního GIS.  

Finálním výsledkem zpracování diplomové práce je účelová mapa polohopisu a 

účelová mapa výškopisu, které se nacházejí v přílohách č. 3.3 a č. 3.4.  
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ZÁVĚR  

V diplomové práci na téma:,, ÚČELOVÉ MAPOVÁNÍ POLOHOPISU A 

VÝŠKOPISU PRO PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV V K.Ú. MAKOV " jsem se 

zaměřovala na geodetické činnosti v rámci projektu pozemkových úprav. 

Úkoly práce spočívaly v přípravných prácích, které zahrnovaly přípravu podkladů 

pro zaměření zájmového území. Následně byly provedeny měřické práce, které sestávaly 

ze zhušťování bodového pole s vyuţitím metod GNSS, určení obvodu projektu 

pozemkových úprav a zaměření polohopisu a výškopisu v rámci daného území. Na 

výpočetní práce byl pouţit program GEOMANW a zobrazovací práce byly provedeny 

pomocí grafického editoru MicroStation. 

Dosaţení poţadované přesnosti v rámci měření a zpracování umoţnily vhodně 

zvolené pomůcky, správně zvolený měřický postup při měření a zpracování a také odborné 

vedení znalců z praxe. 

Vypracována závěrečná práce podává zjednodušený obraz o projektu pozemkových 

úprav. Zabývá se jen geodetickou částí úkonů spojených při vyhotovování projektu. 
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