
VYSOKÁ ŠKOLA BÁ�SKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut geodézie a d�lního m��ictví 

Zam��ení skute�ného stavu pro projekt jednoduchých 
pozemkových úprav v katastrálním území Pustim��;  

lokalita Marchanické pole 

Diplomová práce 

Autor:      Bc. Ji�í Krampl 

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Jitka Mu�ková, Ph.D. 

Ostrava 2012



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

Děkuji vedoucí diplomové práce Ing. Jitce Mučkové, Ph.D. za odborné vedení a veškeré 

cenné rady a připomínky při vypracovávání této diplomové práce. Zároveň děkuji firmě 

AGERIS s.r.o. Brno za spolupráci a za odbornou, technickou a materiální pomoc. 

 



 

 

 

 

Anotace 

Cílem diplomové práce je zaměření skutečného stavu pro projekt jednoduchých 

pozemkových úprav v katastrálním území Pustiměř; lokalitě Marchanické pole. Důležitou 

součástí této práce je provedení revize, ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění. 

Dalším úkolem je zaměření prvků polohopisu a vyhotovení výsledných elaborátů.  

Klíčová slova: jednoduchá pozemková úprava, revize a doplnění stávajícího bodového 

pole, technologie GNSS, DKM 

 

Summary 

The aim of the diploma thesis is to make observation real situation for project 

elementary land consolidation in cadastral district Pustiměř; object positioning Marchanice 

field. The important part of this work is revision, verification of current geodetic control 

and its refilling. The next task is to do observation topography elements and make 

complete documentation. 

Keywords: elementary land consolidation, revision and refilling of current geodetic 

control, technology of GNSS, digital cadastral map    
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AGS    Astronomicko-geodetická síť 

BPEJ    Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČSTS    Česká státní trigonometrická síť 

ČÚZK    Český úřad zeměměřický a katastrální 

DKM    Digitální katastrální mapa 

ETRS-89   Evropský terestrický referenční systém 

GPS    Global Positioning Systém – globální systém určení polohy 

GNSS    Globální navigační družicový systém 

ISKN    Informační systém katastru nemovitostí 

JTSK    Jednotná trigonometrická síť katastrální 

JPÚ    Jednoduchá pozemková úprava 

KPÚ    Komplexní pozemkové úpravy 

KM-D    Katastrální mapa digitalizovaná 

PPBP    Podrobné polohové bodové pole 

SGI    Soubor geodetických informací 

VÚMOP   Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

WGS84   Světový geodetický referenční systém 1984 

ZABAGED   Základní báze geografických dat 

ZhB    Zhušťovací bod 

ZMVM   Základní mapa velkého měřítka 

ZPBP    Základní polohové bodové pole 
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1 ÚVOD 

Krajinu můžeme svým způsobem definovat jako část zemského povrchu, který 

vystihuje daný charakteristický reliéf. Ten je zcela jistě ovlivněn působením mnoha 

činitelů, ať už přírodních či lidských. Přestože v současné době je častá snaha lidským 

zásahem uměle upravit krajinu, je třeba si také říct, že mnohdy není vhodnějšího nástroje, 

který by se mohl pokusit o zajištění ekologické stability, neškodnému odvedení 

povrchových vod, či zamezení vodní a větrné eroze půdy, než realizace pozemkových 

úprav.     

Cílem této diplomové práce je zaměření skutečného stavu pro projekt 

jednoduchých pozemkových úprav. Samotnému zaměření předchází revize a doplnění 

bodů bodového pole. Následně pak samotné podrobné zaměření polohopisu, popřípadě 

výškopisu jako jeden z podkladů pro projekt jednoduchých pozemkových úprav. Pro 

určení polohy nově vybudovaných bodů bodového pole bude pravděpodobně výhodné 

využít technologii GNSS. Pro podrobné měření pak kombinaci geodetických metod.    

Ke zpracování naměřených dat a vyhotovení grafických výstupů budou využity 

geodetické programy mj. VKM, GNET, MicroStation V8. Výsledkem práce bude elaborát 

revize a doplnění bodového pole ve struktuře, která je definovaná Návodem pro obnovu 

katastrálního operátu a převod, a dále elaborát podrobného zaměření polohopisu, popřípadě 

i výškopisu, definovaný přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění 

pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav. 

Výsledek této diplomové práce bude sloužit jako podklad nezbytný pro 

vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků a následně i pro vyhotovení nové digitální 

katastrální mapy, která bude po schválení pozemkové úpravy předmětem zápisu do 

katastru nemovitostí. 

Celá práce je rozdělena pro přehlednost do několika kapitol. První část se zabývá 

přípravnými pracemi, revizí a doplněním bodového pole. Další část řeší již podrobné 

zaměření polohopisu, popřípadě výškopisu a následné zpracování naměřených hodnot. 
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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

2.1 Základní údaje 

Obec Pustiměř se nachází v Jihomoravském kraji přibližně 6,5 kilometru 

severovýchodně od okresního města Vyškov (viz Obr. 1). Nadmořská výška se pohybuje 

okolo 260-280 m nad mořem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Obr. 1: Poloha Pustiměře na okrese Vyškov [6] 

 

První písemná zmínka je zaznamenána kolem roku 1046. Pustiměř patří k větším 

obcím na okrese Vyškov a to i přesto, že v roce 1926 se oddělila dnes již samostatná obec 

Zelená Hora. V roce 1942 byla k obci Pustiměř přisloučena část Německé Prusy, 

v současné době Pustiměřské Prusy. Obec Pustiměř se svojí polohou nepřímo nabízí, aby 

v budoucnu mohla tvořit příměstskou část okresního města Vyškov. Sama hranice 

katastrálního území odděluje jak průmyslovou zónu na straně Vyškova, tak i Pustiměře.   
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Dle statistických údajů vedených v informačním systému katastru nemovitostí 

patří katastrální území obce Pustiměř svoji rozlohou 1250 hektarů k největším obcím na 

okrese Vyškov.  

Obec Pustiměř je velmi bohatá na svou historii a do současnosti bylo dochováno 

mnoho památek, které jsou i díky značené turistické stezce často vyhledávaným výletním 

místem. Jako největší dominanty v obci za zmínku jistě stojí Kostel svaté Anny ze  

14. století, který byl původně klášterem, zřícenina hradu Melice a v neposlední řadě zbytek 

románské rotundy sv. Pantaleona z roku 1080 (viz Foto 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto 1: Rotunda sv. Pantaleona [7] 
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2.2 Popis měřené lokality 

Zájmové lokalita se nachází jihozápadně od obce Pustiměř a sahá až na rozhraní 

katastrálních území Pustiměř a Vyškov. Území je definováno takzvaným obvodem 

pozemkové úpravy, který v souladu s ust. §4 odst. 1 vyhlášky [2] stanovil pozemkový úřad 

tak, aby bylo možné dosáhnout předem stanoveného cíle pozemkových úprav a současně 

naplnit i znění § 2 zákona [1]. Obvod pozemkové úpravy zaujímá plochu o výměře 77 

hektarů. 

Řešené území je dle Obr. 2 postupně vymezeno účelovou komunikací spojující 

obce Radslavice a Pustiměř, dále pak silnicí III. třídy č. 0462 Brodek u Prostějova – 

Vyškov, lesním porostem navazujícím na průmyslovou zónu, lokálním biocentrem LBK 

Marchanické údolí, vodní nádrží Marchanka a fiktivní čarou vedenou po hranicích 

pozemků v ploše, která je intenzivně zemědělsky obhospodařována. 

 

   

Obr. 2: Zájmová lokalita 
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3 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Působení člověka zanechalo v posledních několika desítkách let na krajině v České 

republice nedozírné následky. Zdaleka největších škod bylo napácháno při násilné 

kolektivizaci. Malé pozemky jednotlivých vlastníků byly sceleny do velkých lánů. 

Remízky či meze byly rozorány tak, aby v krajině nevadily intenzivní zemědělské činnosti. 

Vlastnické vztahy byly zcela potlačeny, což mělo následně obrovský vliv i na kvalitu 

katastrálního operátu. Krajina dostala zcela jiný ráz. Půda nebyla schopna zadržet vodu  

v krajině a začalo docházet k degradaci půdy vlivem jak vodní, tak i větrné eroze. 

Zdaleka jediným nástrojem, který umí napravit výše zmíněné škody v krajině, tedy 

na bohatství nás všech, jsou pozemkové úpravy. 

Definice pozemkových úprav dle § 2 zákona [1]: 

„Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají 

pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků  

a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření 

vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi 

související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního 

prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické 

stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu  

a jako závazný podklad pro územní plánování.“ 

 Předmětem řešení pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu 

pozemkových úprav bez ohledu na dosavadní způsob využívání, vlastnické a užívací 

vztahy. 

 Obvod pozemkové úpravy je území dotčené pozemkovými úpravami a stanoví jej 

pozemkový úřad po dohodě s katastrálním úřadem, obcí, případně i vlastníky tak, aby bylo 

možné dosáhnout cíle, pro který byla pozemková úprava zahájena. 

 Zákon o pozemkových úpravách [1] říká, že existují 2 formy pozemkových úprav. 

Jedná se o komplexní pozemkové úpravy a jednoduché pozemkové úpravy. Zcela 

standartně je využíváno režimu komplexních pozemkových úprav, neboť, jak již název 

napovídá, řeší celé území zahrnuté do obvodu pozemkových úprav komplexně. Jedná se 
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zpravidla o celé katastrální území mnohdy rozšířené i o část sousedního katastrálního 

území. Komplexně se řeší nejenom nové uspořádání pozemků, ale i v plánu společných 

zařízení cestní síť pro zpřístupnění nově navržených pozemků, prvky protierozní  

a protipovodňové ochrany a v neposlední řadě i prvky územního systému ekologické 

stability. Jednoduché pozemkové úpravy se naopak zabývají konkrétním vyřešením daného 

problému většinou na omezené části území. Mnohdy bývá jejich režim zjednodušen  

s cílem, co nejvíc urychlit jejich dokončení. Časovou náročnost lze zkrátit na 1/2 – 1/3 

oproti komplexním pozemkovým úpravám.  

Vzhledem ke skutečnosti, že pozemkové úpravy jsou jedním ze způsobů obnovy 

katastrálního operátu, je největším přínosem pro katastr nemovitostí České republiky právě 

nová digitální katastrální mapa s kódem kvality 3 jako charakteristikou přesnosti  

u jednotlivých podrobných bodů. Zápisu nové digitální katastrální mapy do katastru 

nemovitostí předchází mnoho nejen projekčních, ale i zeměměřických činností. Za zmínku 

jistě stojí v rámci přípravných prací odstranění nesouladů mezi souborem geodetických  

a souborem popisných informací, revize a doplnění bodového pole, podrobné zaměření 

polohopisu, popřípadě výškopisu, zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu 

pozemkové úpravy, včetně záznamu podrobného měření změn a geometrických plánů, 

vyhotovení nového mapového díla a vytyčení hranic pozemků v terénu. 

3.1 Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Pustiměř; lokalita 

Marchanické pole 

Původním záměrem obce Pustiměř byla obnova zaniklé historické polní cesty 

v trati zvané Marchanické pole, na které by díky dotačnímu titulu z fondů Evropské unie 

vybudovala cyklostezku spojující venkovskou obec Pustiměř a okresní město Vyškov. Ve 

stávající katastrální mapě k tomu měl být využit pozemek, který v dávných dobách polní 

cestu tvořil. Problém nastal, když bylo zjištěno, že stávající pozemek má velmi 

nepravidelný tvar a především na mnoha místech je široký pouze 1,5 m. Obec zvažovala 

tedy i náhradní variantu řešení, a sice změnu trasování, které by ale předcházelo rozdělení 

pozemků formou geometrického plánu a následné výkupy pozemků od jednotlivých 

vlastníků. I tato varianta však s sebou nesla mnoho nepříjemností. Především nejistota, že 

některý z vlastníků, byť jeden jediný, nebude s výkupem souhlasit. Tato varianta byla zcela 

zavržena v okamžiku, kdy se zjistilo, že v předmětném území se nachází i vlastník žijící 
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trvale v Kanadě a že na jeho listu vlastnictví není uvedena přesná adresa trvalého pobytu. 

Tuto bezvýchodnou situaci však pozemková úprava dokáže poměrně elegantně vyřešit. Po 

konzultaci na pozemkovém úřadě tedy obec Pustiměř schválila záměr na veřejném 

zasedání a požádala pozemkový úřad o provedení pozemkové úpravy. 

Je zcela nepochybné, že pozemkový úřad vyhodnotil žádost jako důvodnou a jako 

formu zvolil právě jednoduchou pozemkovou úpravu. Vzhledem k tomu, že pozemkové 

úpravy mají nástroj na to, jak nově uspořádat pozemky, bylo možné se po dohodě s obcí 

navrátit i k původní variantě obnovení historické polní cesty s tím, že bude využito i jiných 

obecních pozemků k rozšíření pozemku pro cestu tak, aby následná realizace splňovala 

současné normy pro stavbu polních cest, a to i s vysázením doprovodné zeleně. V rámci 

přípravných projekčních prací se mimo jiné podařilo po prostudování nabývacích listin 

zjistit adresu trvalého bydliště vlastníka žijícího v Kanadě, se kterým byl následně navázán 

i písemný kontakt, a to i přesto, že účastníka, který není znám, nebo jehož pobyt není 

znám, zastupuje v řízení o pozemkových úpravách opatrovník. 

4 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Pokud má být dosaženo kvalitních výsledků, je nesporné, že není možné podcenit 

velmi důležitou etapu přípravných prací. Cílem přípravných prací je bezpochyby získat 

dokonalý přehled o problematice řešeného území. Aby tohoto cíle bylo možné dosáhnout, 

je nutné absolvovat mnohdy „mravenčí“ práci při dohledání veškerých dostupných 

podkladů a to nejen mapových, ale i jiných souvisejících podkladů o území z jiných zdrojů. 

Rovněž velmi důležitým aspektem je dokonalá znalost terénu pro případné porovnání 

a vyhodnocení zjištěných skutečností.   

4.1 Zajištění dostupných podkladů 

Základním podkladem pro zpracování návrhu pozemkové úpravy jsou platné údaje 

katastru nemovitostí, které tvoří jednotlivé části katastrálního operátu. Jedná se o: 

r soubor geodetických informací (SGI) - obsahuje katastrální mapu v různých formách 

definovaných § 16 odst. 1 písm. a)-c) vyhlášky [4], 

ù „digitální mapa” (DKM, KMD), 



Bc. Jiří Krampl : Zaměření skutečného stavu pro projekt jednoduchých pozemkových 

úprav v katastrálním území Pustiměř; lokalita Marchanické pole 

2012                                                                                                                                                          8 

ù „analogová mapa” (PET folie), 

ù „digitalizovaná mapa” (KM-D), 

r soubor popisných informací - obsahuje veškeré informace, ze kterých je následně 

možné provést výstup v podobě např. „výpisu z katastru nemovitostí“ pro jednotlivé 

listy vlastnictví v daném katastrálním území, 

r souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí, 

r dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických 

informací, včetně seznamu místního a pomístního názvosloví, 

r dokumentace činností prováděných při vedení souboru popisných informací. 

Na internetových stránkách www.cuzk.cz, veřejného portálu státní správy 

zeměměřictví a katastru (viz Obr. 3) bylo zjištěno, že v katastrálním území Pustiměř je 

zavedena a od 1.4.1997 platná digitální katastrální mapa DKM z měření pro ZMVM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Statistické údaje katastru nemovitostí [8] 

Šetřením na oddělení dokumentace Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrálního pracoviště Vyškov bylo zjištěno, že platná digitální katastrální mapa vznikla 

zpracováním výsledků měření z roku 1990 provedených pro základní mapu velkého 

měřítka (ZMVM). Samotné měření a šetření se týkalo především zastavěné části obce 
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„intravilánu“. V polních tratích „extravilánu“ bylo využito původního mapování, tedy map 

bývalého pozemkového katastru pořízených v sáhovém měřítku 1:2 880 a souřadnicovém 

systému Sv. Štěpán, které byly transformovány na identické body a následně převedeny 

tak, aby tvořily spolu s mapou vzniklou přímým měřením v měřítkách 1:2 000, případně 

1:1 000 ucelenou mapu ZMVM.  

Prostřednictvím pozemkového úřadu bylo požádáno o poskytnutí aktuální digitální 

katastrální mapy. Katastrální pracoviště Vyškov předalo DKM ve struktuře nového 

výměnného formátu katastru v elektronické podobě (*.VFK). 

 Jako další podklad byl poskytnut soubor barevných ortofotomap. Klad jednotlivých 

mapových listů v měřítku 1:5 000 ve formátu *.tiff a *.tfw, případně *.jpg a *.jgw. 

    Pro potřeby ocenění pozemků podle bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) 

v soupise nároků vlastníků pozemků, dílčí etapy návrhu pozemkových úprav, byl požádán 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Brno o poskytnutí izolinií v elektronické 

podobě. VÚMOP Brno předal výše uvedené ve formátu *.dgn. 

 Pro etapu revize a doplnění bodového pole bylo využito internetových stránek 

http://dataz.cuzk.cz webového portálu Zeměměřického úřadu. V kategorii bodová pole je 

možné veřejně vyhledat a využít geodetických údajů bodů bodových polí. Byly vyhledány 

a staženy geodetické údaje zhušťovacích bodů a bodů základního i podrobného 

polohového bodového pole. 

 Státní mapa 1:5 000 (SM-5) a základní mapa 1:10 000 byly zajištěny z Geoportálu 

ČÚZK prostřednictvím pozemkového úřadu. Rastrová data byla předána elektronicky ve 

formátu *.tiff (S-JTSK). 

 V neposlední řadě nelze opomenout nutnost podkladů pro rozbor současného stavu. 

Jedná se zejména o územní plán obce, případně územně analytické podklady, stanoviska 

dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí nadzemního či podzemního 

vedení a to včetně mapového zákresu. Tyto zajistil taktéž pozemkový úřad. 

4.2 Podrobný průzkum terénu 

Terénní průzkum proběhl v měsíci říjnu roku 2009. Při pochůzce bylo možné porovnat 

získané mapové podklady se skutečností v terénu. Podklady správců sítí podzemních  

a nadzemních vedení odpovídaly skutečnosti, přestože je bylo možné posoudit pouze 
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pohledem. Polohové umístění bude možné posoudit až po zaměření skutečného stavu. 

Naopak u katastrální mapy bylo průzkumem zjištěno poměrně mnoho nesrovnalostí mezi 

skutečností a evidovaným stavem. Jednalo se především o existenci, respektive neexistenci 

některých polních cest, evidovaných trvalých porostů, staveb a vodních toků. Velmi 

pravděpodobně také neodpovídá rozhraní kraje pole a příkopu či pásu zeleně s rozhraním 

parcel jednotlivých vlastníků a pozemku správy a údržby silnic. Toto může být způsobeno 

pravděpodobně intenzivním zemědělským obhospodařováním. Z výše uvedeného je patrné, 

že teprve až zaměření skutečného stavu může napravit současné nesrovnalosti vedené 

v mapě. 

5 BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PPBP 

Budování nebo revize a doplnění podrobného polohového bodového pole se 

provádí pro potřeby podrobného měření při obnově katastrálního operátu novým 

mapováním, přepracováním nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav. Je-li nutné 

určit nové body PPBP, využije se bodů ZPBP, ZhB, PPBP a bodů referenční sítě 

permanentních stanic. Dále se také určí pomocné body, ze kterých lze následně realizovat 

podrobné měření. Postupem při budování nebo revizi a doplnění PPBP se zabývá Návod 

pro obnovu katastrálního operátu a převod [5]. Podrobné polohové bodové pole, náležitosti 

geodetických údajů a činnosti spojené se správou dále řeší §14 vyhlášky a bod 12 přílohy 

k vyhlášce [4]. 

5.1 Polohové geodetické sítě 

Bodová pole jsou dle vyhlášky [3] soubory bodů. Podle účelu se dělí na polohové, 

výškové a tíhové bodové pole. Bod daného bodového pole může být současně i bodem 

jiného bodového pole. 

Polohové bodové pole se dělí dle bodu 1.2 přílohy vyhlášky [3] na: 

r základní polohové bodové pole (ZPBP), 

ù body referenční sítě nultého řádu, 

ù body Astronomicko-geodetické sítě (AGS), 

ù body České státní trigonometrické sítě (ČSTS), 

ù body geodynamické sítě, 
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r zhušťovací body, 

r podrobné polohové bodové pole (PPBP). 

5.2 Číslování bodů polohových bodových polí 

Dle návodu [5] mají body ZPBP, PPBP a zhušťovací body v úplném tvaru 

dvanáctimístné číslování. Jednotkou pro číslování bodů ZPBP a zhušťovacích bodů je 

triangulační list. Jednotkou pro číslování bodů PPBP je katastrální území. 

Pro zhušťovací body a body ZPBP má číslo úplný tvar 0009EEEECCC0. Pozice 

EEEE vyjadřuje číslo triangulačního listu a CCC je konkrétní pořadové číslo bodu. Čísla 

bodů ZPBP se pohybují v rozmezí od 1 do 199, u zhušťovacích bodů v rozmezí od 201 do 

499. Přitom pořadové číslo bodu přidruženého se uvádí na konci úplného čísla bodu 

namísto 0. 

Pro body PPBP má číslo úplný tvar  PPP00000CCCC. Pozice PPP je pořadové 

číslo katastrálního území v rámci územního obvodu působnosti daného katastrálního 

pracoviště. CCCC je pořadové číslo bodu v rozmezí od 0501 do 3999. Body dočasně 

stabilizované se číslují jako pomocné body, přičemž poslední čtyři číslice jsou vlastním 

číslem bodu od 4001 včetně.  

Body PPBP jsou číslovány v rámci katastrálního území. Je-li bod PPBP přímo 

lomovýmQbodem katastrální hranice nebo se výjimečněQnachází za hranicí katastrálního 

území, uvede se v přehledném náčrtu PPBP k číslu bodu i zkratka daného katastrálního 

území.Q 

VQpřípadě, že dosavadní číslo bodu PPBP nevyhovuje platným předpisům nebo se 

vyskytuje v rámci katastrálního území více bodů se stejným číslem, pak se bod PPBP 

přečísluje. Čísla zrušených bodů se nesmí opakovaně použít. Pokud se nezmění stabilizace 

bodů, ale dojde ke změně souřadnic bodů, případně ke změně geodetických údajů, pak se 

bodQnepřečíslovává,Qnýbrž seQmění verze bodu. Verze bodu se uvádí v geodetických 

údajích. ISKNQumožnujeQzachytit časovou posloupnost jednotlivých změn ve verzích. 

[9]   
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5.3 Rekognoskace a volba nových bodů 

Při budování nebo revizi a doplnění PPBP se nejprve provádějí přípravné práce. Při 

těchtoQpracech seQv počátku získají veškeré možné podklady k bodům bodových polí. 

TytoQpodklady slouží k vyhotovení přehledného náčrtu v měřítku 1:5000 nebo 1:10000. 

Jako podklad lze pro přehledný náčrt využít digitální grafické mapové podklady 

(orientační mapa parcel, SM5, ZABAGED, ortofoto). Do náčrtu se zakreslí všechny body 

bodových polí včetně bodů, jejichžQsouřadnice nejsou určeny v S-JTSK. DáleQseQpořídí 

kopie geodetických údajů těch bodů, které jsou zakresleny v přehledném náčrtu. 

Úkolem rekognoskaceQjeQpředevšímQvyhledání bodů PPBP v terénu. Poloha 

bodů PPBP se ověří na podkladě geodetických údajů. PřiQpochybnosti o totožnosti těchto 

bodů se jejich poloha ověří kontrolním měřením aQnásledným výpočtem. V případě, že se 

obnova katastrálního operátu provádí pouze na části katastrálního území, rozsah budování 

nebo revize a doplnění PPBP se omezí pouze na tuto část. 

Rekognoskace na bodech ZPBP a zhušťovacích bodech se provádí v rozsahu 

potřebném pro rozvržení a zaměření nových bodů PPBP. V nezbytně nutném rozsahu se 

taktéž provádí údržba. Údržba obnáší opravu ochranných znaků, ale také i opravu 

geodetických údajů, např. z důvodu změny situace v terénu. 

PodleQvýsledků rekognoskace se vyhotoví oznámení změn a závad na bodech 

ZPBP. Oznámení se provede buď písemně na formuláři dle přílohy č.11 návodu [5], nebo 

elektronicky prostřednictvím webových stránek ČÚZK. Oznámení změn a závad 

u zhušťovacích bodů se předává písemně příslušnému katastrálnímu úřadu. Oznámení 

závad a změn na bodech PPBP se předává písemně příslušnému katastrálnímu pracovišti 

na formuláři dle přílohy č.10 návodu [5]. 

Na základě výsledkuQrekognoskace se navrhnouQke zrušení přednostně ty body, 

jejichž stabilizace nesplňuje technické požadavky dle bodů 12.4 a 12.5 přílohy katastrální 

vyhlášky [4]. Dále se ke zrušení navrhnou takové body, uQkterých by bylo kontrolní 

zaměření, případně přeurčení, nehospodárné a to za předpokladu, že i po jejich zrušení 

zůstane hustota bodůQvyhovující technickým možnostem měření pro účely správy 

katastru. U bodů PPBP, které budou ponechány, se ověří a podle potřeby opraví nebo 

doplní geodetické údaje, případně se vyhotoví zcela nové. Provedená rekognoskace se  
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u nalezených a nerušených bodů zaznamená do poznámky v geodetických údajích těchto 

bodů.  

Pokud je hustota bodů PPBP nedostatečná, provede se doplnění bodového pole 

o nové body. TutoQproblematiku řeší bod 12 přílohy vyhlášky [4]. Poloha bodů PPBP se 

volí tak, aby bodyQnebyly ohroženy, jejichQsignalizace byla jednoduchá a aby body byly 

využitelné pro připojení podrobného měření. Body PPBP se volí především na místech 

trvalého charakteru, zejména na rozích budov nebo objektech se stávající stabilizační 

značkou, neboť zároveň poskytují trvalou signalizaci.QDále se body zřizují na hranici 

pozemku se znakem, který svojí stabilizacíQvyhovuje technickýmQpožadavkům. Pokud 

nejsou pro umístění PPBP vhodné objekty, pak se body výjimečně stabilizují kamennými 

hranoly o celkové délce nejméně 500 mm s opracovanou hlavou o rozměrech nejméně 120 

mm x 120 mm x 70 mm. Pokud se v místě nachází již pevně osazen k jinému účelu 

opracovaný kámen o stejných rozměrech, je možné ho po vysekání křížku či důlku použít. 

Body PPBP je dále možno stabilizovat následujícími způsoby: 

r vysekáním křížku na opracované ploše skály, 

r hřebovými značkami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, 

čepovými značkami apod., pevně osazenými na budovách, 

r železnými trubkami nebo čepy apod. v betonových blocích o velikosti nejméně 

200 mm x 200 mm x 700 mm, 

r železnými trubkami o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny nejméně 

3 mm, délky nejméně 600 mm (nebo nejméně 500 mm, je-li trubka opatřena 

závitem proti vytažení znaku) a pevně připojenou hlavou z plastu velikosti 

nejméně 120 mm x 120 mm x 120 mm, 

r kovovými značkami o průměru nejméně 8 mm s plochou hlavou o průměru 

nejméně 25 mm a délce nejméně 100 mm (v případě zatlučení do zpevněného 

povrchu) a délce 40 mm s hmoždinkou, zapuštěnými do pevných konstrukcí. 

BodQstabilizovaný kovovou značkou se zřizuje zpravidla spolu s dalším bodem na 

blízkémQtechnickém objektu. 

Body PPBP se volí v takovéQhustotě, aby byly co nejlépe využitelné vzhledem 

k technickým možnostem měření pro účely správy katastru. [9] 
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5.4 Zřízení a ochrana měřické značky 

Zřízení měřickéQznačky projedná její zřizovatel s vlastníkem nemovitosti, na 

kterém se značka zřizuje. Projednání se provede formou ústní neboQpísemnou. Oznámení 

o zřízení značky se provede na formuláři dle přílohy č. 12 návodu [5] a zašle se vlastníkovi 

nemovitosti. Neoznamuje se zřízení značek na rozích domů, technických objektech, na 

objektech se stabilizační značkou, v případě znaků na hranicích pozemků a obcí. 

Je-liQsvou polohouQumístění měřické značky ohroženo, případně vyhledání bodů 

obtížné, jeQvhodné k takovým bodům umístit i ochrannou značku. Ochrannou značkou 

může být signalizační tyč s betonovou patkou od bodu vzdálena asi 0,75 m s nápisem 

“měřický bod poškození se trestá”. [9] 

5.5 Metody zaměření bodů 

Geodetické metody 

Body PPBP je možné zaměřovat: 

r plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a délkami, 

r polygonovými pořady oboustranně připojenými a oboustranně orientovanými, 

polygonové pořady kratší než 1,5 km mohou být jednostranně orientované, 

popř. neorientované (neorientované pořady mohou mít nejvýše 4 strany), 

r protínáním vpřed z úhlů nebo protínáním z délek nebo kombinovaným 

protínáním nejméně ze tří bodů ZPBP, zhušťovacích bodů nebo z jiných bodů 

odpovídající přesnosti, 

r rajónem do délky 1500 m s orientací na daném bodě na dva body ZPBP, ZhB 

nebo jiné body s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou do 0,04 m nebo 

s orientací na daném i určovaném bodě, 

r rajónem do délky 1500 m s orientací na určovaném bodě na nejméně tři body 

ZPBP, ZhB nebo jiné body s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou do 

0,04 m. [5] 

V návodu [5] jsou dále specifikovány kritéria přesnosti a geometrické parametry 

polygonových pořadů, metody protínání vpřed a rajónu.  
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Při využití polygonových pořadů platí, že vodorovné úhly se měří ve skupinách 

(minimálně v jedné) teodolitem, který zajišťuje přesnost měřených směrů 0,6 mgon.  

V případě délek do 500 m je možné použít pro měření směrů teodolit s přesností 2 mgon. 

Mezní odchylka v uzávěru skupiny (opakovaný směr) a mezi skupinami je 3 mgon. [9] 

Délky se měří dálkoměrem s přesností na 0,01 m dvakrát, obousměrně a vždy  

s využitím optických odrazných hranolů na koncových bodech. Výjimečně lze krátké 

vzdálenosti, zpravidla na 1 klad pásma, měřit kalibrovaným pásmem. Naměřené hodnoty 

podléhají opravám o fyzikální redukce (z teploty a tlaku vzduchu), matematické redukce 

(redukce do vodorovné roviny a z nadmořské výšky) a o redukce do zobrazovací roviny     

S-JTSK. Mezní rozdíl dvojice měřených délek je: 

r 0,02 m u délek do 500 m,  

r 0,04 m u délek nad 500 m. 

Fotogrammetrické metody 

BodyQPPBP a případně současně vlícovací bodyQse určujíQanalytickou nebo 

digitální analytickou aerotriangulací. PřiQpořízení leteckými komorami seQvyužijí letecké 

měřické snímky o rozměru 23 cm x 23 cm s podélným překrytem 60 % a příčným 

překrytem 30 %. NejmenšíQpoužitelné měřítko snímku je 1:6000. Výchozí body musejí 

být na snímcích jednoznačně identifikovatelné a dále musejí být rovnoměrně rozloženy 

tak, aby bylo dosaženo výsledné hustoty 0,4 bodu na jednu snímkovou dvojici. Signalizace 

výchozíchQbodů bývá čtvercovými znaky o rozměrech 0,20 m x 0,20 m. Znaky se 

doplňují třemi rameny (o rozměru 0,10 m x 0,60 m), svírajícími vzájemně úhel 133 gon. 

Určované body PPBPQa body vlícovací se signalizují zpravidlaQstejně jako body výchozí, 

ale doplňují se dvěma rameny svírající úhel 100 gon. Fotogrammetrickými metodami 

určení PPBP se podrobněji zabývá návod pro obnovu katastrálního operátu a převod [5]. 

[9] 

Technologie GNSS 

Při určování souřadnic bodů PPBP pomocí jednotlivých metod GNSS se postupuje 

přiměřeně podle bodu 9 přílohy vyhlášky [3]. Při měření je nutné využít takových 

přijímačů GNSS, které jsou nám schopnyQzaručit požadovanou přesnost a kvalitu. Stejně 

tak i pro další zpracováníQsurových dat využíváme výhradně výpočetních programů přímo 
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schválených ČÚZK. Při sběru dat, ale i při zpracování, je nutné dodržovat zásady 

stanovené vždy ve firemním návodu pro danou aparaturu.  

Poloha bodů PPBP se určuje nejméně 2 krát. Opakované určení technologií GNSS 

lze provádět, ale s odlišnou konstelací družic a v časovém intervalu dle vzorce  <-1+n.k; 

n.k+1 > hodin. Kde k je počet dní a n= 23 hod. 56 min. v případě GPS-Navstar a 22 hod. 

30 min. pro systém Glonass. Výsledek GNSS měření, pro který platí, že faktor GDOP nebo 

PDOP je větší než hodnota 7, není možné ověřit druhým výsledkem měření GNSS, pro 

který platí, že hodnota faktoru GDOP či PDOP by byla větší než 7. Ověření by proběhlo 

pomocí klasických geodetických metod. Určení polohy bodu z jednoho měření (observace) 

je možné za předpokladu splnění podmínek uvedených v bodě 9.7 vyhlášky [3]. 

Při transformaci souřadnic z geocentrického souřadnicového systému WGS84 nebo 

ETRS v epoše 1989.0 do S-JTSK je možné využít 2 způsoby. V současné době 

pravděpodobně nejvíce využívaný bez použití identických bodů pomocí globální 

transformace nebo pomocí místního klíče a po zvolení identických bodů, jsou-li splněny 

podmínky uvedené v bodě 9.11 písm. b) vyhlášky [3]. [9] 

5.6 Výpočet souřadnic bodů  

Vyrovnání metodouQnejmenších čtverců se využívá při určení bodů PPBP 

plošnými sítěmi, analytickouQaerotriangulací a technologií GNSS. Je-li bod určen polární 

metodou, pak se při dvojím měření vypočítají souřadnice jako aritmetický průměr. Kritéria 

přesnosti se dodržují dle bodů 12.11 a 12.12 přílohy katastrální vyhlášky [4].  

VQostatních případech se souřadnice bodů určenéQgeodetickými metodami určí 

přibližnýmQvyrovnáním aritmetickým průměrem z jednotlivých kombinací určovacích 

prvků. UQpolygonového pořadu se úhlové odchylky rozdělují rovnoměrně na jednotlivé 

vrcholy pořadu a odchylky v souřadnicích úměrně absolutním hodnotámQsouřadnicových 

rozdílů. 

PrůběhQautomatizovaného výpočtu se zaznamenává do protokolu, který se 

vytiskne. Protokol musí obsahovat nejméněQúdaje o lokalitě, vstupní údaje, údaje o 

dosažených odchylkách. Pří vícenásobném určení souřadnic bodů se uvádí údaje o 

porovnání dosažených a mezních odchylek. Výsledné souřadnice se udávají v metrech na 

dvě desetinná místa dle §77 odst. 1 katastrální vyhlášky [4]. [9] 
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5.7 Elaborát budování nebo revize a doplnění bodového pole 

Elaborát budování nebo revize a doplnění PPBP je tvořen dle rozsahu prováděných 

prací a obsahuje zejména: [5] 

r projekt (je-li zpracován samostatně), 

r oznámení závad a změn na bodech ZPBP, ZhB a bodech PPBP, 

r seznam souřadnic, 

r přehledný náčrt, 

r zápisníky měření, 

r protokol o výpočtech při geodetickém určení a při použití analytické 

aerotriangulace, 

r protokol o výpočtech vektorů, vyrovnání sítě nebo určení bodů metodou RTK  

a transformaci souřadnic do S-JTSK při užití GNSS, 

r geodetické údaje, 

r vrácená potvrzení oznámení o zřízení měřických značek, popř. doručenky  

a kopie odeslaných oznámení, 

r technickou zprávu, 

r kontrolní záznamy z průběžných kontrol a závěrečné kontroly, 

r záznamové médium se všemi ostatními částmi elaborátu se stavem po 

provedení případných oprav na základě závěrečné kontroly. 

Geodetické údaje 

Geodetické údaje se předávají na tiskopisech podle vzorového formuláře v příloze 

č. 13 návodu [5]. Obsah geodetických údajů je stanoven v bodě 12.15 přílohy vyhlášky [4] 

JednáQse zejména o identifikaci katastrálního území, obec,Qoznačení čísla bodu, příp. 

verze bodu, popisQzpůsob stabilizace a určení bodu, dále kdo a kdyQjej zřídil, souřadnice  

v S-JTSK, nadmořskou výšku v Bpv, místopisný náčrt, příp. nárys nebo detail. 

VyhledávacíQmíry pro vyhotovení místopisného náčrtu se volí vhodně k blízkým 

trvalým předmětům a měří se na centimetry. Pokud je nutné zvolitQvyhledávací míru  

k jednoznačněQneidentifikovatelnémuQpředmětu, pak se tyto měří na decimetry. 

Jednotlivé míry nesmí ovlivňovat přehlednost kresby místopisného náčrtu. Je-li bodem roh 
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domu nebo technické budovy, kreslí se zpravidla i nárys (detail). Objekt se zvýrazní 

šrafováním.[9] 

Přehledný náčrt PPBP 

Přehledný náčrt se vyhotovuje nejčastěji na podkladě katastrální mapy, orientační 

mapy parcel či SM5. BýváQzpravidla veden v měřítku 1:5000 neboQjiném vhodném. 

Obsahem přehledného náčrtu je nadpis “Přehledný náčrt podrobného polohového 

bodového pole”, zákres správních hranic s názvy dotčených a sousedních katastrálních 

území, klad SM5, legenda s vysvětlivkami, zákres bodů polohových bodových polí 

(černě), vyznačení jejich případnéhoQzrušení (červeně), zákres nových ZhB a bodů PPBP, 

včetně jejich čísel (červeně), vyznačení polygonových pořadů s určením jejich počátku  

a konce značkami (červeně), dáleQměřítko, datum vyhotovení a jméno a podpis 

zpracovatele. V přehledném náčrtu mohouQbýt i prvky nadQrámec stanoveného obsahu. 

Vzor náčrtu je v příloze č. 9 návodu [5]. [9] 

Technická zpráva 

Technická zpráva se vyhotoví až po skončení všech měřických a výpočetních prací, 

které se týkají revize a doplnění PPBP. Jejím obsahem jsou dle návodu [5]: 

r údaje o zachovalosti stávajících bodů PPBP, jejich případném přečíslování, 

ověření přesnosti, zrušení, změnách verzí, 

r údaje o nově zřízených (doplněných) bodech PPBP (počet a hustota bodů, 

použitá stabilizace a signalizace, dosažená přesnost), 

r údaje o dodržení technických předpisů, zdůvodnění případných odchylek od 

jejich ustanovení, 

r údaje o použitých přístrojích a pomůckách, o měřických metodách a metodách 

výpočtu souřadnic, 

r seznam částí elaborátu, jméno vyhotovitele a datum vyhotovení. [9] 
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6 REVIZE A DOPLNĚNÍ BODOVÉHO POLE V K.Ú. 

PUSTIMĚŘ; LOKALITA MARCHANICKÉ POLE 

Při obnově katastrálního operátu je dle návodu [5] budování nebo revize a doplnění 

podrobného polohového bodového pole samostatnou etapou a měřická síť, která obsahuje 

pomocné měřické body, bývá součástí podrobného měření. Vzhledem ke skutečnosti, že  

v rámci PPBP nebyly zřízeny nové body, ale naopak stávající bodové pole bylo doplněno  

o síť pomocných bodů, je tato síť současně uvedena ve výsledném elaborátu revize  

a doplnění bodového pole. 

6.1 Dohledání a ověření stávajícího bodového pole 

Předmětem dohledání je nalezení bodů stávajícího bodového pole v terénu. Při 

zajišťování podkladů z internetových stránek http://dataz.cuzk.cz webového portálu 

Zeměměřického úřadu bylo zjištěno, že v předmětném území nebo v jeho bezprostřední 

blízkosti se nachází 1 bod základního polohového bodového pole (ZPBP), 3 zhušťovací 

body (ZhB) a 14 bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP). Pro všechny body 

byl proveden export seznamu souřadnic a současně geodetických údajů. Pro rekognoskaci 

v terénu byla ještě vyhotovena přehledná mapa stávajícího bodového pole. Podkladovou 

vrstvu tvořil snímek ortofotomapy+DKM a na vícetisku základní mapa 1:10 000+DKM. 

Již při přípravě této přehledné mapy byly patrné nesrovnalosti, které bylo nutné prověřit  

a následné vyřešit. Po importu seznamu souřadnic vedených v DATAZu do výkresu DKM 

bylo zjištěno, že katastrální mapa, jejímž obsahem jsou mimo jiné i body polohových 

bodových polí, je neobsahuje všechny. Zjištěná skutečnost byla řešena na Katastrálním 

úřadě pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovišti Vyškov, ale bohužel bez výsledku.  

Z přehledné mapy dle Obr. 4 je zřejmé, že body PPBP se nacházejí uprostřed nebo 

výjimečně na okraji intenzivně obhospodařovaného půdního celku. Dle dostupných 

geodetických údajů byly body zřízeny v roce 1975 a stabilizovány mezníkem M2 

s křížkem. Dohledáním pomocí místopisného náčrtu a přehledné mapy bylo zjištěno, že 

body 534, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 547 a 557 se nacházejí v poli a jsou 

zničeny. Bod 536 byl pomocí oměrných měr nalezen. Přestože se měl tento bod nacházet 

v břehu mezi komunikací a krajem pole, byl vyorán zemědělskou technikou  
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a stabilizace natolik poškozena, že byl navržen na zrušení. Bod 546 nebyl nalezen, přičemž 

poloha dle místopisného náčrtu odpovídala rekultivované skládce s rozsáhlou navážkou. 

Tento bod byl rovněž navržen na zrušení. Bod 560 byl nalezen nepoškozen a beze změn 

v situaci místopisného náčrtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Přehledná mapa stávajícího bodového pole - výřez 

V rámci ZPBP byl trigonometrický bod 2 (4406) nalezen. Podle geodetických 

údajů měl být chráněn dvěma ochrannými tyčemi, z nichž jedna ochranná tyč byla 

vyvrácena. Tato skutečnost je uvedena v oznámení závad a změn na bodech ZPBP. 

Zhušťovací body 203, 204, 225 byly nalezeny. U bodu 203 byla vyvrácena 

ochranná tyč. Bod 204 měl ochrannou tyč i s betonovou patkou vykopanou a pohozenou 

v příkopě u komunikace. V rámci udržovacích prací byla ochranná tyč nově osazena.  

U bodu 225 ochranná tyč zcela chyběla. Všechny nesrovnalosti jsou uvedeny také 

v oznámení závad a změn na ZhB a bodech PPBP. 

Dle bodu 2.3.1 návodu [5] se kontrolní měření provádí při pochybnosti o totožnosti 

bodu např. je-li evidentně poškozená stabilizace nebo pokud třeba při vyhledání 



Bc. Jiří Krampl : Zaměření skutečného stavu pro projekt jednoduchých pozemkových 

úprav v katastrálním území Pustiměř; lokalita Marchanické pole 

2012                                                                                                                                                          21 

neodpovídají oměrné míry v místopisném náčrtu. Přesto, že k výše uvedeným 

pochybnostem u dohledaných bodů stávajícího bodového pole nedošlo, bylo rozhodnuto 

provést ověření polohy nalezených bodů formou kontrolního měření a vytyčení polohy 

nenalezených bodů. 

Pro měření a vytyčení byla použita dvoufrekvenční GNSS aparatura Topcon Hiper+ (viz. 

Foto 2 a 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 2: Kontrolní měření trig. bod č. 2 (4406)                          Foto 3: Vytyčení bodu PPBP č. 539 

Aparatura Topcon HiPer+ se skládá z integrované GPS/GLONASS antény umístěné na 

středu 40-ti kanálového GNSS přijímače (Obr. 6), který umožňuje sledovat standartně 40 

L1 kanálů, případně volitelně 20 GPS L1+L2 (GD), 20 GPS L1+GLONASS (GG) nebo 

L1/L2 C/A a P kód. Přijímač nedisponuje displejem, který by zobrazoval informaci např. o 

počtu dostupných satelitů, případně, kde by se dalo nakonfigurovat dostupné nastavení. Pro 

veškeré činnosti je nutné, aby přijímač komunikoval s kontrolerem. Kontroler je ve své 

podstatě malý přenosný počítač. V našem případě se jedná o polní kontroler Topcon  
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FC-200 (Obr. 5), který disponuje operačním systémem Windows CE a předinstalovaným 

softwarovým produktem TopSURV. Obrovskou výhodou celé aparatury je skutečnost, že 

propojení všech součástí roveru (přijímače), kontroléru a GSM modulu je bezkontaktní, 

tedy bezdrátové. Veškerý sběr dat z měření, případně vytyčení realizované softwarem 

TopSURV je zaznamenáván na vyjímatelnou paměťovou kartu Compact Flash.     

                                   Obr. 5: Polní kontroler FC-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 6: Přijímač Topcon HiPer +  

       Tab. 1: Technické údaje (Topcon HiPer +) 

Kontrolní ověřovací měření bylo realizováno na dohledaných bodech stávajícího 

bodového pole. Jednalo se tedy o trigonometrický bod 2 (4406), zhušťovací body 203, 204, 

225 a bod PPBP č. 560. Měření bylo provedeno metodou RTK za současného příjmu RTK 

a VRS korekcí ze sítě referenčních stanic TopNET. Souřadnice polohy všech výše 

uvedených bodů byly do kontroléru zaznamenány a současně jim bylo přiřazeno i číslo 

příslušného bodu. Pro transformaci souřadnic do S-JTSK bylo využito přesného globálního 

transformačního klíče. Veškeré informace týkající se použitých přístrojů, metody měření, 

doby měření na jednotlivých bodech, hodnot faktorů DOP a ostatních údajů o observaci, 

jsou uvedeny v protokolu o určení bodu (Příloha č. 1.4), který je dle ust. §12a vyhlášky [3] 

jednou z náležitostí dokumentace výsledků zeměměřických činností využívaných pro 

správu a vedení státních mapových děl získaných technologií GNSS. Souřadnice bodů 

získané z kontrolního zaměření byly porovnány se souřadnicemi uvedenými  

v geodetických údajích. Rozdíl v souřadnicích, tedy v poloze  bodu, bylo možné porovnat  

Technické údaje (od výrobce) 

Topcon HiPer + 

STATICKÁ+RYCHLÁ STATICKÁ METODA 

Výkonové parametry 

(přesnost měření) 

Hz: 3 mm + 0,5 ppm 

V:   5 mm + 0,5 ppm 

RTK 

Výkonové parametry 

(přesnost měření) 

Hz: 10 mm + 1 ppm 

V:  15 mm + 1 ppm 

Záznam surových dat až 20 krát za sekundu 

Typ dat 
Kód a nosná L1+L2, 

GPS a GLONASS 
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s mezní odchylkou, kterou vyhláška [3] udává jako 2,5 násobek základní střední 

souřadnicové chyby (mxy= 0,015 m u TB, mxy= 0,020 m u ZhB ). Pro body PPBP stanoví 

vyhláška [4] mezní souřadnicovou chybu uxy jako 2 násobek základní střední souřadnicové 

chyby (mxy= 0,06 m). Porovnání je provedeno v tabulce (Tab. 2), současně je také uvedeno 

v protokolu o výpočtech, dílčí části elaborátu revize a doplnění bodového pole. 

Z přehledné tabulky je patrné, že mezní souřadnicová chyba uxy nebyla překročena. 

souřadnice geodetické údaje kontrolní zaměření skutečná 
souřadnicová 

chyba εxy   

mezní 
souřadnicová 

chyba uxy číslo bodu Y X Z Y X Z 

2 (4406) 567256,08 1150810,08 297,65 567256,069 1150810,072 297,588 0,014 < 0,038 

203 567461,41 1151459,13 285,90 567461,396 1151459,118 285,859 0,018 < 0,050 

204 566777,44 1151866,35 280,11 566777,437 1151866,336 280,102 0,014 < 0,050 

225 566284,68 1151208,44 285,27 566284,667 1151208,431 285,248 0,016 < 0,050 

560 566875,93 1150732,45 - 566875,942 1150732,448 287,753 0,012 < 0,120 

Tab. 2: Výsledek kontrolního zaměření bodů stávajícího bodového pole 

Vytyčení souřadnic polohy bodů stávajícího bodového pole metodou RTK bylo 

realizováno pro body, které nebyly nalezeny z místopisných náčrtů. Jednalo se o body 

PPBP č. 534, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547 a 557. Všechny body 

stávajícího bodového pole, které nebyly nalezeny, byly metodou RTK vytyčeny ze 

souřadnic uvedených v geodetických údajích. Poloha v terénu, která odpovídala vždy 

souřadnicím vytyčovaného bodu byla zaregistrována s číslem bodu_vyt a uložena na 

záznamové zařízení vložené v kontroléru. Dokladem prokazujícím skutečnost vytyčení 

polohy bodu je protokol o observaci a seznam vytyčených a následně zaměřených 

souřadnic bodů.  

Bod 
Začátek 
měření 

Epoch HRMS VRMS Metoda Řešení 
GPS 
sat. 

GLN 
sat. 

PDOP 

073000000534_vyt 
24.2.2012 

8:19 
5 0.009 0.010 Stakeout 

Fixed, 
PhaseDiff 

5 7 1,98 

073000000547_vyt 
24.2.2012 

8:21 
5 0.008 0.009 Stakeout 

Fixed, 
PhaseDiff 

6 7 1,69 

073000000536_vyt 
24.2.2012 

8:27 
5 0.007 0.009 Stakeout 

Fixed, 
PhaseDiff 

7 6 1,60 

073000000537_vyt 
24.2.2012 

8:32 
5 0.006 0.008 Stakeout 

Fixed, 
PhaseDiff 

8 6 1,52 

073000000538_vyt 
24.2.2012 

8:36 
5 0.006 0.007 Stakeout 

Fixed, 
PhaseDiff 

8 7 1,40 

073000000539_vyt 
24.2.2012 

8:40 
5 0.007 0.008 Stakeout 

Fixed, 
PhaseDiff 

8 5 1,57 

  Tab. 3: Protokol o observaci – zkrácená verze 
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Protokol i seznam souřadnic jsou dílčí součástí výsledného elaborátu revize a doplnění 

bodového pole. Zkrácený protokol je zobrazen v tabulce č. 3. Porovnáním souřadnic X, Y 

uvedených v geodetických údajích se souřadnicemi X, Y vytyčenými a následně 

zaměřenými je možné vypočítat polohovou odchylku up, tedy vzdálenost od správné 

polohy jednotlivých bodů. Porovnání je provedeno v přehledné tabulce č. 4.  

číslo bodu geodetické údaje vytyčení + zaměření polohová 
odchylka 

up 

bod by se měl nacházet 
( výšková odchylka uz ) souřadnice Y X Z Y X Z 

534 566186,15 1151138,41 282,11 566186,18 1151138,40 281,92 0,03 0,19 m nad terénem ↑ 

537 566506,52 1151472,00 282,82 566506,51 1151471,99 282,64 0,02 0,18 m nad terénem ↑ 

538 566666,94 1151657,89 279,14 566666,93 1151657,87 279,10 0,03 0,04 m nad terénem ↑ 

539 566769,09 1151767,38 279,48 566769,08 1151767,36 279,28 0,02 0,20 m nad terénem ↑ 

540 566935,23 1151921,78 280,79 566935,21 1151921,77 280,54 0,02 0,25 m nad terénem ↑ 

541 567128,48 1152114,00 278,22 567128,50 1152114,02 277,83 0,03 0,40 m nad terénem ↑ 

542 567151,06 1151955,23 280,62 567151,04 1151955,26 280,60 0,04 0,02 m nad terénem ↑ 

543 567278,61 1152089,92 279,05 567278,59 1152089,95 277,10 0,03 1,95 m nad terénem ↑ 

545 567438,13 1152313,66 267,18 567438,13 1152313,63 267,01 0,03 0,17 m nad terénem ↑ 

546 567470,25 1152490,25 261,98 567470,27 1152490,28 265,60 0,03 -3,62 m pod terénem ↓ 

547 566186,15 1151129,01 - 566186,16 1151129,02 281,80 0,01 nelze určit 

557 566990,68 1150955,24 294,29 - - - - nelze určit 

Tab. 4: Výsledek vytyčení a následného zaměření prostorové polohy nenalezených bodů 

Mnohem průkaznějším údajem pro vyhledání jednotlivých bodů je údaj o výšce terénu 

v místě správné polohy bodu. Z tabulky č. 4 jasně vyplývá, že všechny body, mimo bod  

č. 546, by se měly nacházet nad terénem. Je tedy nepochybné, že body podrobného 

polohového bodového pole uvedené v tabulce jsou zničeny a byly proto navrženy ke 

zrušení. V místě bodu PPBP č. 546 byla patrná navážka (rekultivovaná skládka). 

6.2 Volba nových bodů 

Po provedení a vyhodnocení rekognoskace byla stávající síť bodů PPBP zakreslena 

do přehledného náčrtu. Vzhledem ke skutečnosti, že zájmové území se nachází pouze na 

části katastrálního území, byl rozsah revize a doplnění bodového pole omezen pouze na 

tuto část a odpovídá tomu i rozsah kresby v přehledném náčrtu. I přesto, že bylo ke zrušení 

navrženo 13 bodů PPBP, nebylo nutné provést doplnění nových bodů, neboť hustota 

bodového pole zůstala dostatečná. V nezbytné blízkosti se nachází jeden trigonometrický  

a tři zhušťovací body. Pro účely podrobného měření však bylo rozhodnuto bodové pole 

vhodně doplnit o síť pomocných bodů. Síť pomocných bodů je součástí přehledného náčrtu 
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viz obr. 7. Všechny pomocné body byly stabilizovány pouze dočasnou stabilizací a to 

dřevěným kolíkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Přehledný náčrt bodového pole - výřez 

6.3 Zaměření a výpočet souřadnic bodů  

Dle návodu [5] se pomocné body mohou určit jedním z následujících způsobů: 

r staničením na měřických přímkách mezi body polohových bodových polí  

a pomocnými body, 

r rajóny, 

r pomocnými polygonovými pořady, 

r protínáním ze směrů, popřípadě z délek, 

r jako volné polární stanovisko, 

r technologií GNSS, 

r plošnými sítěmi. 
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Technologie GNSS 

Pro určení souřadnic pomocných bodů 4001, 4002, 4003, 4004 a 4005 bylo využito 

technologií GNSS. Technologie GNSS se v současné době řadí mezi moderní, rychlé a v 

případě kvalitních přijímačů i o velmi přesné způsoby jak určit souřadnice, tedy polohu 

bodů. V dřívějších dobách bylo možné určovat polohu pouze relativně vůči nějakým 

objektům. Současné technologie a způsoby měření však umí určit případně vytyčit polohu 

již v reálném čase. 

 RTK (real time kinematic) – jedná se o moderní metodu, při které GNSS přijímač 

zpracovává korekce ze základnové stanice nebo ze sítě permanentních referenčních stanic. 

Využitím korekcí a signálů z družic GPS či GLONASS, je možné ihned tedy v reálném 

čase vyhodnotit údaje o poloze. 

K zaměření polohy a určení souřadnic pomocných bodů 4001- 4006 byla použita 

výše uvedená metoda RTK. Pro vlastní práci bylo využito dvoufrekvenční GNNS 

aparatury Topcon HiPer+, jak je uvedeno již v kapitole 6.1. Všechny pomocné body byly 

zaměřeny 2 krát. Byl dodržen interval mezi dvojím určením souřadnic bodů. Nejmenší 

časový interval nebyl nižší než 1:06 hod, čímž byla dle přílohy 9 vyhlášky [3] dodržena 

odlišná konstelace družic. Hodnota faktorů DOP se pohybovala mezi 2,03 a 2,39. Veškeré 

údaje o hodnotách faktorů DOP, časy začátku a konce měření, doby měření, jsou uvedeny 

v protokolu o výpočtu. Součástí protokolu je i schéma rozložení určovaných bodů  

s vyznačením všech daných bodů použitých pro transformaci do S-JTSK a dále pak 

výsledek transformace včetně seznamu souřadnic. Výpočty geocentrických souřadnic řeší 

interní software TopSURV 7.1.  

Pro převod souřadnic bodů ze systému WGS84 do S-JTSK bylo použito 

transformačního softwaru TranGPS verze 2.1.1.1., který byl schválen Českým úřadem 

zeměměřickým a katastrálním pro transformace souřadnic bodů při použití technologie 

GNSS. TranGPS používá pro výpočet transformačního klíče 7 prvkovou prostorovou 

podobnostní transformaci. Dále je pak možné vybrat Jungovu transformaci s dorovnáním. 

Aby bylo možné provést převod souřadnic mezi systémem WGS84 (ETRS-89) a JTSK je 

potřeba mít k dispozici souřadnice identických bodů v obou soustavách. Identické body 

jsou tzv. připojovacími body. Transformačního klíč byl vypočten ze 4 připojovacích bodů. 

Přehled bodů je uveden v tabulce č. 5. 
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číslo bodu geocentrické souřadnice ETRS-89 souřadnice S-JTSK 
poznámka 

souřadnice B L H Y X Z 

000934100340 49.19323802 17.00595041 418.14 567070,35 1149431,46 374,11 Zelená Hora - kaplička 

000944060060 49.18208408 17.03136532 317.37 564600,46 1151905,84 273,48 Ivanovice - Pustiměř 

000944060090 49.17443113 16.59592999 327.03 568621,23 1152627,97 283,02 Vyškov - průmyslová zóna 

000944110040 49.18235668 16.57311364 360.17 571473,98 1151114,63 316,02 Dědice - úpravna vody 

Tab. 5: Přehled identických (připojovacích) bodů 

Připojovací body se volí tak, aby byly rovnoměrně rozložené a všechny určované body 

ležely uvnitř polygonu, který je definován vnějšími připojovacími body. Schéma 

rozmístění identických a transformovaných bodů je patrné z obrázku č. 8. Podmínky, které 

je nutné splnit, definuje bod 9.11 přílohy vyhlášky [3]. Jakmile je určen transformační klíč, 

dotransformují se i souřadnice ostatních bodů. Výsledkem transformace jsou pak výsledné 

souřadnice bodů v souřadnicovém systému S-JTSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Rozmístění identických a transformovaných bodů 
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Při určování bodů technologií GNSS byly dodrženy předpisy – zejména technické 

požadavky na zaměření a výpočty bodů určovaných technologií GNSS uvedené v bodu 

9 přílohy vyhlášky [3].  

6.4 Výsledný elaborát revize a doplnění bodového pole  

Po skončení všech měřických a výpočetních prací byla přistoupeno ke zpracování 

a tisku elaborátu včetně jeho dílčích částí. Vzhledem ke skutečnosti, že revize byla 

omezena pouze na část katastrálního území a bodové pole nebylo doplněno o nové body 

PPBP, nýbrž jen o body pomocné, nemůže tedy elaborát obsahovat všechny dílčí části 

uvedené v bodě 2.10.1 návodu [5]. 

Výsledný elaborát revize a doplnění bodového pole a současně přílohy této 

diplomové práce podle rozsahu tvoří: 

1) Oznámení závad a změn na stávajících bodech ZPBP, ZhB a bodech PPBP, 

2) Seznam souřadnic, 

3) Přehledný náčrt, 

4) Protokol o určení pomocných bodů metodou RTK a transformaci souřadnic do 

S-JTSK při užití GNSS, 

5) Technická zpráva. 

7 PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU 

Podrobné zaměření polohopisu, popřípadě výškopisu je v rámci obnovy operátu na 

podkladě výsledku pozemkových úprav velmi důležitou zeměměřickou činností. Výsledky 

zaměření jsou nejen podkladem a součástí nové digitální katastrální mapy, ale především 

podkladem pro stanovení nároků vlastníků půdy a následně i pro samotný návrh nového 

uspořádání pozemků. Vzhledem k výše uvedenému je tedy nutné klást velký důraz na 

technickou správnost výsledného elaborátu. 

7.1 Předmět podrobného měření  

Při podrobném měření polohopisu se dle § 7 odst. 7 vyhlášky [2] zaměřují nad 

rámec obsahu katastrální mapy v nezbytném rozsahu i prvky potřebné pro návrh 
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pozemkových úprav. Můžeme si tedy předměty měření rozdělit na 2 základní kategorie. 

Dle bodu 6.2.3 metodického návodu [10] se jedná o předměty, které jsou obsahem 

katastrální mapy a které nejsou obsahem katastrální mapy. 

Za předměty měření, které jsou obsahem katastrální mapy se považuje zejména: 

§ hranice územní správní jednotky, 

§ hranice katastrálního území, 

§ hranice vlastnické, 

§ hranice druhu pozemků, popř. rozhraní využití nemovitosti, 

§ vnější obvody budov, 

§ osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody, 

§ hrana koruny a střední dělící pás silnice nebo dálnice, 

§ most, 

§ osa koryta vodního toku s šířkou koryta menší než 2 m, 

§ propustek a tunel v násypovém tělese komunikace, pokud jimi prochází vodní tok 

nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela, 

§ nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí včetně stožárů, 

§ zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž a boží muka, 

§ budovy, které jsou příslušenstvím jiné budovy evidované v katastru na téže parcele 

nebo které jsou součástí vodního díla evidovaného v katastru, s vyjímkou drobných 

staveb. 

Za předměty, které nejsou obsahem katastrální mapy, ale je nutné je zaměřit pro 

zpracování návrhu pozemkových úprav, se považují: 

§ dráhy soustředěného odtoku, 

§ drenážní šachty, 

§ závlahové hydranty, 

§ všechny druhy nadzemních vedení, 

§ hospodářské přejezdy, 

§ sjezdy, 

§ propustky, 

§ mosty, 

§ vjezdy do objektů a do uzavřených prostor např. do oplocených sadů a vinic, 

§ skupiny stromů, keřů, solitéry, 



Bc. Jiří Krampl : Zaměření skutečného stavu pro projekt jednoduchých pozemkových 

úprav v katastrálním území Pustiměř; lokalita Marchanické pole 

2012                                                                                                                                                          30 

§ u sadů, vinic a chmelnic jednotlivé řady případně spon, 

§ svážná území, 

§ prameniště, 

§ močály, 

§ závlahy. 

7.2 Rekognoskace v terénu 

Úkolem rekognoskace je detailní seznámení s terénem. K pochůzce v terénu byla 

vytištěna katastrální mapa, pod kterou byla proložena ortofotomapa pro lepší orientaci. 

Bylo nutné porovnat stav vedený v katastrální mapě se stavem v terénu. Jednalo se 

zejména o ostatní prvky polohopisu. V terénu zasahujícího do zájmového území bylo 

dohledáno několik božích muk, kříž, oplocená stavba plynostanice, 2 větve nadzemního 

vedení vysokého napětí. Všechny zmíněné ostatní prvky polohopisu stávající digitální 

katastrální mapa již obsahovala. Z podkladů zajištěných pro podrobný průzkum terénu, 

konkrétně vyjádření společnosti E.ON o existenci zařízení distribuční soustavy,  bylo 

upozorněno na možnou polohovou odchylku u sloupů vedení vysokého napětí viz Foto 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Betonové sloupy nadzemního vedení VN 
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7.3 Měřické práce 

Pro podrobné měření bylo využito bodů ZPBP, PPBP a zhušťovacích bodů, 

doplněných o pomocné body 4001-4007. Samotné měření pak bylo realizováno polární 

metodou a totální stanicí Leica TCR 803 power viz Obr. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6: Technické údaje (Leica TCR 803 power) 

         Obr. 9: Leica TCR 803 power 

Před zahájením měření byly do přístroje zadány hodnoty teploty a tlaku pro automatický 

výpočet atmosférických korekcí. Při postavení stroje na každém pomocném bodě byla 

provedena horizontace a centrace, dále pak orientace vždy nejméně na 2 body 

geometrického základu. Následně pak proběhlo podrobné měření polární metodou. Při 

měření byly registrovány do paměti přístroje výška cíle, šikmá délka, horizontální úhel, 

zenitová vzdálenost a popis měřeného prvku (kód). Kódování bylo využito z důvodu, aby 

nemusel být veden podrobný polní náčrt. Z pomocných bodů 4001- 4005 byla změřena 

převážná většina podrobných bodů. Pomocný bod 4006 byl určen jako rajon z bodů 4003  

a 4005. Pro výpočet podrobné měření však bylo využito aritmetického průměru z obou 

určení. Pro doměření podrobných bodů bylo zvoleno ještě jedno postavení stroje – volné 

stanovisko (přechodné stanovisko), u kterého v době měření nebývají známé souřadnice 

polohy, ale je možné je následně z hodnot zaměřených směrů a délek vypočítat. Všechny 

podrobné body byly zaměřeny jednou. V případech, kdy bylo možné provést z jiného 

stanoviska kontrolní měření, bylo provedeno z důvodu následného testu přesnosti měření. 

Technické údaje (od výrobce) 

Leica TCR 803 power 

Dalekohled 

Zvětšení 30 x 

min. zaostření 1,7 m 

Měření délek 

Přesnost 1 mm + 1,5 ppm 

1 hranol 3500 m 

Měření úhlů (Hz,V) 

Přesnost 1 mgon 
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Poloha podrobných bodů, které představovaly ostatní prvky polohopisu katastrální mapy, 

byla určena přímým měřením a ověřena oměrnými mírami. V případech, kdy ověření 

polohy nebylo možné provést, bylo provedeno další nezávislé měření. 

8 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT 

Po ukončení měřických činností v terénu následují vždy výhradně práce 

kancelářské. Vyhodnocují se zápisníky a zpracovávají se naměřené hodnoty v grafických 

softwarech. Výsledkem pak bývají tištěné a elektronické výstupy jednotlivých elaborátů. 

8.1 Vyhodnocení zápisníků měření a výpočet souřadnic bodů 

v programu VKM  

 Ke stažení naměřených surových dat z totální stanice Leica TCR 803 power bylo 

využito software Leica survey office, který data převedl na strukturovaný zápisník. 

Zápisník měření ve formátu MAPA2 (textové soubory s příponou *.zap) je již ve struktuře, 

která je plně kompatibilní s mnoha softwary pro dávkové výpočty měření. Pro výpočetní 

práce bylo využito softwaru VKM verze 3.3.0.229.  

VKM je geodetický nástroj pro práci s digitálními mapami. Nástroj je určený pro 

práci jak s digitální vektorovou, tak i s rastrovou mapou. Jeho předností je automatizovaná 

tvorba geometrických plánů, zpracování pozemkových úprav, tvorba účelových 

geografických informačních systémů a dále implementovaný nástroj pro výpočty a dopočty 

souřadnic podrobných bodů i bodů bodového pole. VKM je všestranný software 

umožňující import z mnoha formátů jiných SW (např. VKM, VFK, DIKAT, DGN, DXF, 

SHP), současně však generuje různé výstupy (např. VFK, DMT) a formy tisku. 

Pro zpracování a následné výpočetní práce je nejprve nutné po spuštění programu 

VKM založit zakázku. V úvodním menu se nastaví údaje, které jsou důležité pro 

navazující úkony. Jedná se o nastavení jména zakázky, počtu čísel bodů, počtu desetinných 

míst u souřadnic, číslování parcel, měřítka kresby, kódu kvality, čísla katastrálního území  

a čísla ZPMZ pro nové podrobné body. Jakmile je vše nadefinované, program vytvoří 

několik souborů s různými příponami, které využívá pro další práci. Grafika odpovídá 

souboru s příponou *.vkd. Veškeré údaje o seznamu souřadnic bodů se ukládají do souboru 
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s příponou *.xyz a současně veškeré operace či úkony při výpočtech se zaznamenávají do 

protokolu, který je tvořen souborem s příponou *.prn. Před samotným dávkovým 

výpočtem je nutné importovat souřadnice všech známých bodů (dané body) a nastavit 

redukci do zobrazovací roviny pro korekci délek. Po otevření zápisníku program 

automatizovaně provede výpočet orientací a upozorní, zda-li nebyli překročeny mezní 

odchylky pro výpočet ve zvolené třídě přesnosti. V našem případě pro podrobné měření 

definované kódem kvality 3. Na pozadí se provede následně výpočet souřadnic 

podrobných bodů. V případě, že některý podrobný bod byl určen z více postavení stroje, 

provede se i dvojí výpočet souřadnic. Program však na tuto skutečnost upozorní. Provede 

porovnání souřadnic dvojího určení a nabídne, zda-li je požadováno uložit hodnotu 

souřadnic prvního určení, druhého určení, případně jejich aritmetický průměr. Prvky 

polohopisu, u kterých byla jejich poloha mimo zaměření ještě ověřena oměrnými mírami, 

z důvodu využitelnosti pro katastrální operát, je porovnání provedeno taktéž ve 

výpočetním protokolu. V tomto případě se jedná o betonové sloupy elektrického vedení 

vysokého napětí. Porovnáním souřadnic polohy betonových sloupů zakreslených ve 

stávající digitální katastrální mapě se souřadnicemi polohy určenými přímým měřením byl 

zjištěn rozdíl v poloze přibližně 1,1 m. Vzhledem ke skutečnosti, že lomové body vedení 

odpovídající sloupům ve stávající DKM jsou vedeny s KK 3 je zřejmé, že byla překročena 

mezní odchylka. Na tuto možnou skutečnost však již upozornila společnost E.ON ve svém 

vyjádření o existenci sítě. Z výše uvedeného důvodu byla poloha lomového bodu určeného 

novým měřením ještě ověřena oměrnými mírami. Obdobná situace nastala v případě 

některých božích muk a oploceného pozemku okolo plynostanice. Přičemž budova 

plynostanice vůbec nebyla ve stávajícím mapovém podkladu zakreslena.  Všechny operace 

jsou důkladně uloženy ve výpočetním protokolu, který tvoří přílohu č. 2.5. 

Po ukončení všech výpočetních prací bylo přistoupeno k exportu do formátu 

*.dgn, neboť ke grafickému zpracování mapového podkladu bylo využito software 

Microstation V8. Velkou výhodou při samotné kresbě a zrychlení všech zpracovatelských 

činností, je kvalitní nastavení atributů pro kresbu a vzhled vrstev. Obecně se vychází 

z platných norem (ČSN 01 3411) případně interních směrnic. V našem případě byly taktéž 

atributy pro kresbu nadefinovány a byla nastavena i knihovna buněk. Po vykreslení celého 

obsahu kresby byl dopracován ještě nezbytný popis a připraven tisk dle zvoleného měřítka 

mapy podrobného měření.    
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8.2 Výsledný elaborát 

Elaborát podrobného zaměření polohopisu tvoří dle přílohy vyhlášky [2] : 

1) Technická zpráva 

2) Přehled měřických náčrtů 

3) Měřické náčrty 

4) Zápisníky podrobného měření 

5) Protokoly o výpočtech 

6) Seznam souřadnic pomocných a podrobných bodů 

7) Mapa podrobného měření 1:2000 
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9 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zaměření skutečného stavu pro projekt 

jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Pustiměř; lokalitě Marchanické 

pole.  

V první fázi bylo nutné provést revizi stávajících bodů bodového pole. Jednalo se  

o body ZPBP, PPBP a dále i zhušťovací body, které se nacházejí v blízkosti zájmového 

území řešeného jednoduchou pozemkovou úpravou. I přesto, že při revizi bodového pole 

bylo navrženo ke zrušení 13 bodů PPBP, nebylo nutné pro optimální hustotu bodového 

pole zřídit nové body PPBP. Pro účely podrobného měření však bylo rozhodnuto bodové 

pole vhodně doplnit o síť pomocných bodů. Celkem bylo zřízeno 7 pomocných bodů. Při 

zaměření 5 pomocných bodů bylo využito technologie GNSS. Souřadnice jednoho 

pomocného bodu byly určeny rajonem a jeden pomocný bod byl určen metodou volného 

polárního (přechodného) stanoviska. Při následném podrobném měření polohopisu bylo 

využito polární metody.  

Výpočetní práce byly provedeny v softwarech VKM a GNET. O automatizovaném 

výpočtu byl veden protokol, který je součástí písemné i elektronické dokumentace. 

Grafické práce byly vyhotoveny v softwaru MicroStation V8. Po skončení všech prací byl 

vyhotoven kompletní elaborát revize a doplnění bodového pole a současně i elaborát 

podrobného zaměření polohopisu. Jednotlivé části elaborátů jsou dány Návodem pro 

obnovu katastrální operátu a převod a současně přílohami prováděcí vyhlášky  

č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav. 

Zaměření skutečného stavu je velmi důležitým mapovým podkladem pro kvalitní 

zpracování návrhu pozemkových úprav a současně i pro vyhotovení nové digitální 

katastrální mapy, neboť na podkladě výsledků pozemkových úprav vzniká nový katastrální 

operát. 
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