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ANOTACE 

  Tématem diplomové práce je „Účelové mapování polohopisu a výškopisu v části 

obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálním území Harichovce.“ Podává teoretické 

i praktické informace o průběhu účelového mapování polohopisu a výškopisu 

realizovaného v rámci zpracovávání projektu pozemkových úprav v katastrálním území 

Harichovce. V první části jsou uvedené postupy prací při sestavovaní bodového pole. 

Následnou etapou je určení hranice obvodu projektu. Další etapou je postup mapování 

polohopisu a výškopisu. Výsledkem je vytvořená účelová mapa polohopisu a výškopisu 

části katastrálního území Harichovce v rozsahu dvou mapových listů. Diplomová práce je 

příspěvkem k rozšíření poznatků o postupech při zpracování úvodních podkladů 

pozemkových úprav. 

 

Klíčová slova: pozemkové úpravy, účelová mapa, polohopis, výškopis, GNSS,  

 

 

 

SUMMARY 

Theme of this Thesis is „Thematic Mapping of Planimetry and Altimetry in Part of 

District of Land Consolidation in Cadastral Area Harichovce“. It presents theoretical and 

practical information about the process of thematic mapping of Planimetry and Altimetry 

realized during the processing of the Project of Land Consolidation in cadastral area 

Harichovce. In the first part there are described procedures used during building of point 

field. Next phase is to determine the boundary of the perimeter of the project. The 

subsequent stage is the process of mapping of planimetry and altimetry. Result is a new 

thematic map of planimetry and altimetry of part of cadastral area Harichovce on two map 

sheets. The Thesis is a contribution to knowledge about procedures used during creating of 

initial land consolidation documents . 
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ÚVOD 

 

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají 

pozemky, tak aby se vytvořily podmínky k racionálnímu hospodaření s půdou, ochraně a 

zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny, zvýšení její ekologické stability, naplňování 

územně plánovacích záměrů v rozvoji urbanizace širokého území při zodpovědném 

přístupu ke krajině, rozvoji infrastruktury venkova a podpoře významných státních i 

soukromých investic. Pozemkovými úpravami rozumíme scelovaní, parcelování, 

uspořádaní pozemků, rozmístnění druhů pozemků, arondaci hranic a s tím související 

provádění právních, terénních, komunikačních, vodohospodářských, protierozních, 

ekologických a jiných opatření. Výsledkem pozemkových úprav je nové uspořádání 

vlastnických vztahů k pozemkům, jejich evidence v katastrálních operátech katastru 

nemovitostí, nové nájemní vztahy k pozemkům, jako také realizované technické a 

ekologické opatření společných a veřejných zařízení. Pozemkové úpravy jsou jedním z 

klíčových faktorů pro rozvoj venkova. 

Problematiku pozemkových úprav na Slovensku řeší od roku 1991 zákon SNR č. 

330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Řešení 

pozemkových úprav je členěno podle zákona č. 330/1991 Zb. v znění pozdějších předpisů 

do základních etap, kterými jsou úvodní podklady, návrh nového uspořádaní pozemků v 

obvodě pozemkových úprav, provedení pozemkových úprav, realizace navržených 

společných zařízení a opatření. 

Cílem této práce je představit průběh účelového mapování polohopisu a výškopisu 

jako část úvodních podkladů projektu pozemkových úprav katastrálního území 

Harichovce, jako souhrn informací z praktického  a v časti také z teoretického hlediska.     

V první kapitole stručně charakterizuji katastrální území Harichovce a etapy 

projektu pozemkových úprav 

V druhé kapitole představuji operát obvodu projektu pozemkových úprav, a to části 

-zřizovaní bodů podrobného bodového pole a určení hranice obvodu projektu 

pozemkových úprav.  
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V třetí a čtvrté kapitole popisuji postup účelového mapování polohopisu a 

výškopisu pro projekt pozemkových úprav. V jednotlivých podkapitolách se podrobněji 

věnuji jednotlivým činnostem potřebným k vyhotovení účelové mapy, a to- zaměření 

skutečného stavu polohopisu a výškopisu, zpracování naměřených hodnot a vyhotovení 

účelové mapy polohopisu a výškopisu části katastrálního území Harichovce v rozsahu 

dvou mapových listů.  

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

výškopisu.    

Geodetické a kartografické práce byly v smyslu právních předpisů platných ke dni 

nařízení vykonání pozemkových úprav prováděny v Souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální a Baltském výškovém systému po vyrovnání.  

V diplomové práci byly použity informace a poznatky získané při spolupráci 

s firmou GLOBING Poprad s.r.o. se sídlem Dostojevského 3313/12, Poprad. Tato firma 

poskytla všechny potřebné přístroje a technické vybavení.  
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1 PROJEKT  POZEMKOVÝCH  ÚPRAV 

Projekt pozemkových úprav se provádí v katastrálním území Harichovce (Obrázek 

1). Obec Harichovce se nachází na severovýchodě Slovenska, 5 km od města Spišská Nová 

Ves. Rozkládá se po obou stranách Levočského potoka, který obec rozděluje na východní a 

západní část. Reliéf katastrálního území Harichovce je členitý. Zemědělský půdní fond je 

využívaný v rovinaté části podél Levočského potoka jako orná půda a pozemky na kopcích 

se využívají jako trvalé trávní porosty. 
 

 

Obrázek 1 Obec Harichovce 

Úhrnné hodnoty druhů pozemků v katastrálním území Harichovce jsou uvedené 

v Tabulka 1 a znázorněné v grafu 1. 

Tabulka 1 Úhrnné hodnoty druhů pozemků 

 Druh pozemků Kód Počet Celková výměra [m
2
] 

1. Orná půda 2 218 153 30 98 

2. Zahrada 5 406   18 25 98    

3. Trvalý trávní porost 7 159 403 03 84 

4. Lesní pozemek 10 71 403 72 65 

5. Vodní plocha 11 24   10 06 85 

6. Zastavěná plocha 13 971   60 49 89 

7. Ostatní plocha 14 130   30 98 55 
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Graf 1 Dělení druhů pozemků 

Převážnou část katastrálního území Harichovce tvoří lesní pozemky a trvalé travní 

porosty. 

Katastrální mapa vyhotovená pro katastrální území Harichovce je spravovaná 

Správou katastru Spišská Nová Ves v analogové formě. Analogová katastrální mapa byla 

vytvořená na podkladě katastrální mapy z roku 1866, která byla doplněná reambulací na 

stav z roku 1927.        

Důvodem provádění pozemkových úprav v katastrálním území Harichovce je 

potřeba uspořádání vlastnických a užívacích poměrů a odstranění překážek jejich 

provádění způsobených historickým vývojem. Obvodní pozemkový úřad po zhodnocení 

výsledků přípravného jednání rozhodl v roku 2008 o provedení pozemkových úprav 

v katastrální území Harichovce.  

1.1 Etapy projektu pozemkových úprav 

Projekt pozemkových úprav se zpracovává podle zákona SNR č. 330/1991 Zb. o 

pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových 

úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon) [1] a příslušných technických předpisech platných ke dni 

nařízení pozemkových úprav. Zásady, postup, náležitosti geodetických prací 

a souvisejících činností při zpracování projektu pozemkových úprav stanovuje Metodický 
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návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav, MN 

74.20.73.46.30 (dále jen metodický návod) [2]. 

  Základní členění projektu pozemkových úprav ve smyslu metodického 

návodu [2] je: 

- vypracování projektu pozemkových úprav, které spočívá ve zpracování 

úvodních podkladů a návrhu uspořádaní pozemků v obvodu projektu 

pozemkových úprav 

- provedení projektu pozemkových úprav 

- realizace v projektu navržených společných zařízení a opatření   

Zpracování úvodních podkladů projektu pozemkových úprav představuje 

zpracování operátu obvodu projektu, aktualizace bonitovaných půdně-ekologických 

jednotek v obvodu projektu, vyhotovení mapy hodnoty pozemků, registr původního stavu, 

místního územního systému ekologické stability pro potřeby projektu a všeobecných zásad 

funkčního uspořádání území v obvodu projektu. Návrh nového uspořádání pozemků 

v obvodu projektu obsahuje zásady pro umístění nových pozemků, plán veřejných 

a společných zařízení a opatření v návaznosti na místní územní systém ekologické stability 

v obvodu projektu a rozdělovací plán ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu. Další 

etapou projektu pozemkových úprav je provedení (realizace) projektu, které spočívá ve 

vytyčení a označení lomových bodů hranic nových pozemků v terénu v obvodu projektu, 

v aktualizaci registru původního stavu, rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího 

a vytyčovacího plánu a ve zpracování rozdělovacího plánu ve formě geometrického plánu, 

anebo ve formě obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Poslední etapou je 

realizace v projektu navržených společných zařízení a opatření výstavbou v terénu. 
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2 OPERÁT OBVODU PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

Obvod pozemkových úprav tvoří zpravidla celé katastrální území, anebo je možné 

ho určit i s přihlédnutím na ucelené lesní části v smyslu § 2a zákona SNR č. 100/1977 Zb. 

Pozemkové úpravy v katastrálním území Harichovce se provádějí najednou pro celé 

katastrální území, které tvoří obvod pozemkových úprav.  

Ve smyslu ustanovení §5 metodického návodu [2] :  

„ Operát obvodu projektu se skládá z ucelených částí: 

- zřizování bodů podrobného polohového bodového pole, 

- určení hranice obvodu projektu, 

- účelové mapovaní polohopisu pro projekt, 

- účelové mapovaní výškopisu pro projekt.“ 

Základem pro vyhotovení a provedení projektu pozemkových úprav jsou body 

státní trigonometrické sítě (dále jen STS), státní prostorové sítě (dále jen SPS), státní 

nivelační sítě (dále jen SNS) a body podrobného polohového bodového pole (dále jen 

PPBP). 

2.1 Zřizování bodů podrobného polohového bodového pole 

Body PPBP zřízené v rámci zpracování projektu pozemkových úprav jsou 

využívané na měření a vytyčení hranice obvodu projektu, účelové mapování polohopisu 

a výškopisu, na vytyčování hranic nových pozemků a na vytyčování společných zařízení 

a opatření a na jejich výstavbu v terénu. Zřízené, určené a vyhledané body bodového pole, 

které tvoří výsledné polohové bodové pole, by mělo mít hustotu 5 až 10 bodů na 100 

hektarů. V lesích a v určených lokalitách může být hustota menší, průměrně 1 až 4 body na 

100 ha, a to na základě dohody se správou katastru.   

Zřizování PPBP se provádí v jednotlivých etapách: 

 

- přípravné práce 

- projekt budování PPBP 

- práce v terénu a výpočetní práce 
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2.1.1 Přípravné práce 

Základem přípravných prací je vyžádání a převzetí geodetických údajů, seznamů 

souřadnic včetně výšek a grafických přehledů o existujícím bodovém poli ze státní 

dokumentace katastru a vyžádání a převzetí údajů bodů geodetických základů od správců 

geodetických základů. Podle potřeby se přebírají údaje o bodovém poli i z přilehlých 

oblastí, případně sousedních katastrálních území.  

Geodetický a kartografický ústav Bratislava (dále jen GKÚ) a Správa katastru 

Spišská Nová Ves (dále jen SK SNV) na základě žádosti poskytla geodetické údaje 

o bodech polohového a výškového bodového pole. SK SNV poskytla geodetické údaje 

o bodech STS a PPBP. GKÚ poskytl údaje o  SPS. Ukázka geodetických údajů bodu SPS 

číslo 3712SN-1001 tvoří Přílohu 1. Celkový seznam souřadnic a výšek bodů, které byly 

poskytnuty SK SNV a GKÚ, jsou zpracovány v Příloze 2.   

Dalším krokem přípravných prací je rekognoskace bodů bodového pole, které bylo 

poskytnuto ze státní dokumentace katastru a správců geodetických základů. Rekognoskace 

spočívá v ověření stavu bodů, okolí, výšky překážek nad horizontem a přístupnosti na bod 

v terénu. Ověřují se dané a převzaté body v rozsahu obvodu projektu. Mimo obvodu 

projektu se ověřuje jen poloha výchozích bodů a bodů v zastavěném území obce, které jsou 

začleněné do projektu budování PPBP. Při vyhledávání a ověřování daných a převzatých 

bodů se postupuje v souladu s § 98 Inštrukcie na práce v polohových bodových poliach – 

I 74.20.73.12.00 (dále jen instrukce) [3], v smyslu ods. 1: 

„Dříve zřízené PPBP určené na využití se vyhledávají: 

a) podle místopisu v geodetických údajích 

b) geodetickými metodami s využitím výsledků původního měření, anebo z prvků 

vypočítaných ze souřadnic 

Při pochybnostech o totožnosti daných bodů, případně při poškození stabilizace, totožnost 

se ověří délkovým anebo směrovým měřením, případně kombinací obou, na body stejné 

anebo vyšší třídy přesnosti. Měřené hodnoty se porovnají s vypočítanými.“   

V katastrálním území Harichovce byla provedena rekognoskace bodů a kontrolní 

zaměření technologií globálních navigačních satelitních systémů (dále jen GNSS) GNSS 

přijímačem GPS Leica 1200 využitím služby SKPOS. Body PPBP z katastrálního území 

Harichovce, Spišská Nová Ves, Odorín jsou z důvodu, že body nebyly nalezeny, 



Bc. Renata Orinčáková: Účelové mapování polohopisu a výškopisu v k.ú.Harichovce 

2012 8 

poškozené případně z jiných důvodů pro účely projektu pozemkových úprav, nepoužitelné. 

Výsledkem rekognoskace stávajících bodů poskytnutých ze státní dokumentace SK SNV 

a GKÚ je Přehled o existenci, stavu a použitelnosti geodetických bodů (Příloha 3). 

Z výsledku rekognoskace je zřejmé, že stávající polohové bodové pole, ověřené 

rekognoskací, bylo pro vykonání geodetických prací při zpracování projektu pozemkových 

úprav nevyhovující a bylo ho potřebné doplnit.  

2.1.2 Projekt budování PPBP 

Pokud se při ověření daných a převzatých bodů zjistí, že body jsou poškozené, 

zničené, nepoužitelné je potřebné PPBP vhodně doplnit, což se provádí formou projektu 

budování PPBP. Projekt budování PPBP se vyhotovuje podle § 96 instrukce [3]. Nové 

bodové pole se navrhuje v obvodu projektu pozemkových úprav, přičemž v katastrálních 

územích, kde je spravovaná nečíselná katastrální mapa se zahrnou i body v zastavěném 

území obce. V případě, když je v zastavěném území obce číselná mapa, ověří se poloha 

existujících bodů. V projektu se zřizují body PPBP 3. třídy přesnosti a u vybraných bodů 

PPBP se určí výška technickou nivelací, případně jinou metodou. Projekt budování PPBP 

obsahuje technickou zprávu, grafickou část a seznam souřadnic bodů PPBP včetně výšek 

těchto bodů. V technické zprávě jsou uvedené údaje týkající se charakteristiky podrobného 

měření anebo jiných geodetických prací, pro které se PPBP buduje, počet 

a dokumentovaný stav bodů STS, SPS, SNS, počet a dokumentovaný stav bodů stávajícího 

PPBP, počet nově zřízených bodů PPBP, stanovení tříd přesnosti a druh jejich stabilizace 

a signalizace. Grafická část obsahuje přehled s návrhem vybudování nového PPBP 

v měřítku 1:10000 se zobrazením výchozích bodů a navrhovaným umístěním nových bodů, 

při klasických geodetických metodách i se zobrazením měřených délek a připojujících se 

směrů. Při metodě měření technologií GNSS se zobrazí jen kontrolní měřené délky 

a kontrolní přípojné směry. Tyto body se vyznačí zelenou barvou. Projekt budování PPBP 

se autorizačně ověří a předloží se správě katastru. Správa katastru posoudí projekt 

budování PPBP. Když splňuje všechny požadavky, projekt odsouhlasí.    

V rámci projektu budování PPBP v katastrálním území Harichovce bylo vzhledem 

na stav stávajícího bodového pole navrženo 63 PPBP, které budou trvale stabilizované. 

Nové body PPBP byly rozvrženy s ohledem na: jejich určení (technologií GNSS), 

mapování předmětných lokalit, vytyčení hlavních lomových bodů hranice obvodu 
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pozemkových úprav, zabezpečení dostatečné vzájemné viditelnost navrhovaných bodů, 

geologicky stabilní místo anebo stabilní stavební objekt, maximální obzor a viditelnost 

místa, minimální zákryt v kuželu nad místem na kvalitní příjem signálu z GNSS, přístup 

a dostupnost místa (pokud možno autem), příjem telekomunikačních signálů terestrických 

stanic mobilních operátorů, minimální možnost ohrožení (poškození) bodu. Nově navržené 

bodové pole bylo zpracováno v projektu budování PPBP a následně předloženo SK SNV 

na posouzení a odsouhlasení. Vzhledem k tomu, že v katastrálním území Harichovce je 

spravovaná katastrální mapa v analogové formě, SK SNV měla požadavek na určení 

souřadnic makovice věže kostela v intravilánu obce Harichovce a vrátila projekt na 

doplnění. Po doplnění  byl projekt budování PPBP pro katastrální území Harichovce SK 

SNV schválen.   

2.1.3 Práce v terénu a výpočetní práce 

Práce v terénu se skládají ze stabilizace bodů v souladu se STN 73 0416 Meračské  

značky stabilizovaných bodov v geodézii [4], vyhotovení podkladů pro geodetické údaje a 

měření v terénu. Výpočetní práce představují výpočet souřadnic nově zřízených bodů 

v souladu s platnými předpisy podle metodického návodu [2] a zpracování geodetických 

údajů.  

Přesnost budování PPBP je definovaná ustanovením § 109 ods. 2 vyhlášky č. 

79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri 

nehnuteľnosti a o zápise vlastnických a iných práv k nehnuteľnostiam platná do 

1.decembra 2009 (dále jen vyhláška) [5] :  

„Podrobné polohové bodové pole se buduje s přesností, která je daná základní střední 

souřadnicovou chybou 

a) u bodů 1. třídy s přesností 0,02 m, 

b) u bodů 2. třídy s přesností 0,04 m, 

c) u bodů 3. třídy s přesností 0,06 m. 

Uvedená kritéria se vztahují na nejbližší (blízké) body základního bodového pole.“  

Nové body PPBP se pro projekt pozemkových úprav určují v 3. třídě přesnosti 

s poukázáním na výše uvedené ustanovení charakterizované střední souřadnicovou chybou 

mxy = ± 0,06 m.  
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2.1.4 Stabilizace a ochrana bodů PPBP 

Body PPBP jsou stabilizované na chráněných místech a způsob stabilizace se volí 

podle potřeby a účelu využití podle technických norem STN 73 0416 Meračské značky 

stabilizovaných bodov v geodézii [4] a STN 73 0415 Geodetické body [6] (dále jen 

norma). Geodetické měřické značky umožňují jednoznačně identifikovat místo, ke kterému 

jsou určené hodnoty příslušných parametrů.  

Nově určené body PPBP v katastrálním území Harichovce byly trvale stabilizované 

podle normy [4], [6].  Body 602H, 613H a 582 byly stabilizované klínovou (hřebovou) 

značkou, body 622 a 623H jsou nivelační kameny sjab20.1 resp. sjab 12.1. Bod 612H je 

přeurčený původní kámen číslo 908 v katastrálním území Odorín. Bod 621H je přeurčený 

kámen původní bod 768 v katastrálním území Spišská Nová Ves (osazený v roku 1913). 

Bod 619 je stabilizovaný skrutkou v betónovém bloku. Bod 624 je makovice věže kostela 

v Harichovciach. Ostatní body jsou stabilizované normalizovanými značkami z plastu 

Natura rozměru 95 x 95 x 55 mm s hloubkou ukotvení 520 mm (Obrázek 2).  

 

Obrázek 2  Stabilizace bodů - značka z plastu Natura 

 

 

U bodů, kterým hrozí poškození a u bodů složitě hledatelných byly osazené 

obetonované ochranné železné tyče vysoké 1,6 m natřené oranžovou barvou (Obrázek 3). 
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Na ochranných tyčových znacích jsou nalepené nálepky s popisem a číslem bodu, 

účelem a výzvou na ochranu bodu.  

2.1.5 Způsoby určení bodů PPBP 

 Body PPBP 3. třídy přesnosti se určují geodeticky a to: 

a) Polygonovými tahy  

b) Protínáním vpřed, výjimečně protínáním vzad 

c) Rajóny 

d) Trojúhelníkovými řetězci 

e) Pomocí globálního systému určování polohy – technologie GNSS 

Geodetické a kartografické práce byly v smyslu § 12 vyhlášky [5] prováděny 

v Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále jen S-JTSK) a 

Baltském výškovém systému po vyrovnání (dále jen Bpv).  

Při určovaní polohy bodů PPBP v katastrálním území Harichovce byla využita 

technologie GNSS metoda měření – Rychlá statická metoda s dodatečným zpracováním 

(post processing) a kontrolně byli body měřeny metodou Kinematické měření v reálnem 

čase RTK (real time kinematics) využitím služby SKPOS, vyjma bodu PPBP č. 624 

Obrázek 3  Ochranné železné tyče 
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(makovice věže kostela Harichovce), který byl určený metodou protínáním vpřed 

z orientovaných směrů. 

Protínání vpřed 

Protínání vpřed je nejvýhodnější trigonometrická metoda na určení souřadnic 

nového bodu.   

Protínání vpřed z orientovaných směrů: 

Realizuje se ze známých bodů A (yA, xA) a B (yB, xB), zprostředkujícími veličinami 

jsou měřené osnovy směrů na daných bodech podle Obrázek 4. 

K výpočtu souřadnic určovaného bodu P je potřebné vypočítat směrníky αAP,  αBP. 

Výpočet souřadnic určovaného bodu P se provede na analytické řešení průsečníku dvou 

přímek daných ve směrnicových tvarech.  

Technologie GNNS – relativní určení polohy 

Při relativním měření polohy jsou potřebné dva a víc přijímačů. Souřadnice nových 

bodů se určují vzhledem k poloze referenčního bodu, kterého geocentrické souřadnice jsou 

známé. Při určovaní polohy se vychází z měření pseudovzdáleností pomocí fáze nosné 

vlny redukovaných o tzv. diferenciální korekce určené na referenčním bodu. Pod pojmem 

Obrázek 4   Protínaní vpřed z orientovaných směrů 
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pseudovzdálenost se rozumí vzdálenost od přijímače k satelitu, kterou si vypočítal přijímač 

v čase měření k danému satelitu. Diferenční korekce slouží k výraznému zvýšení polohové 

přesnosti v reálném čase (< 1 m). Tímto způsobem se redukují chyby v důsledku, SA jako i 

jiné chyby vyplývající z obou přijímačů (chyby určení času na satelitu, chyby určení dráhy 

satelitu, chyby signálu v  důsledku změn v atmosféře). Výsledkem měření a zpracování je 

určení směru a velikosti vektoru spojnice obou bodů v geocentrickém souřadnicovém 

systému – tzv. základna. [10] 

Rychlá statická metoda  

Rychlá statická metoda - statické měření, kdy observace na bodu trvá několik 

minut, a výsledné souřadnice jsou průměrem měření z intervalu, během kterého byl 

přijímač na určeném bodu. Principem metody je opakované nezávislé měření téhož bodu 

s časovým odstupem. Přijímač měřené údaje ukládá do paměti. Zpracovaní údajů se 

provádí dodatečně tzv. post processing. 

Kinematická metoda v reálném čase 

Kinematická metoda v reálném čase – RTK (Real Time Kinematics) (dále jen 

RTK) je zvláštní formou relativních kinematických měření.  Přístrojové vybavení při RTK 

je složeno z jednoho referenčního (nepohybujícího se) přijímače a druhého pohybujícího se 

přijímače. Jako nepohybující se přijímač slouží síť referenčních stanic, které neustále 

určují svoji polohu. Princip RTK tkví v okamžitém přenosu odměřených údajů 

referenčního přijímače prostřednictvím radiového spojení do pohybujícího se přijímače. 

[10]  

Slovenská prostorová observační služba 

Slovenská prostorová observační služba (dále jen SKPOS) je služba využívající 

globální navigační družicové systémy na přesné prostorové určení polohy objektů v 

reálném čase a představuje síť kooperujících stanic. Do síťového řešení služby je 

připojených 26 národních stanic a vhodné stanice ze zahraničí (Obrázek 5).   

SKPOS poskytuje dvě základní služby: 

1. Pro reálny čas (RTK) 

2. Na dodatečné zpracování údajů (postprocessing)  
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Obrázek 5  Mapa referenčních stanic služby SKPOS 

SKPOS primárně zabezpečuje určování prostorové polohy v Európskem 

terestrickém referenčním systéme 1989 (dále jen  ETRS89). [11]  

2.1.6 Použité měřické přístroje 

GNSS přijímač Leica GPS 1200 (zdroj specifikace GPS 1200  [12] ) : 

Technická specifikace: 

Typ:  

dvoufrekvenční, GNSS geodetický, RTK přijímač 

Mód měření:  

statický, rychlý statický, kinematický, kódové, 

fázové, Reálný čas RTK standardně, Post 

processing, DGPS/RTCM standardně, nahrané 

programy pro různé geodetické měření a měření 

a vytyčování v reálném čase RTK 

Přesnosti při technologii RTK s dlouhým dosahem: 

Horizontální: 10 mm + 1 ppm, kinematická 

Vertikální: 20 mm + 1 ppm, kinematická 

                 Horizontální:   5 mm  + 0,5 ppm, statická 

                Vertikální: 10 mm + 0,5 ppm, statická 

Obrázek 6   GNSS přijímač Leica GPS 
1200 
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Elektronická univerzální stanice SOKKIA - PowerSet 4000: 

Technické parametry: 

Displej: 

Alfanumerický/grafický bodový LCD 

na každé straně 

Ustanovení H a V: 

Koaxiální, dvourychlostní 

Automatické vypnutí: 

3O min po ukončení práce 

Teplota (pracovní):  

-20 
oC až + 50 oC 

Dalekohled: 

Zvětšení, obraz: 30x, vzpřímený 

Rozlišovací schopnost: 3´´ 

Minimální zaostření: 1,0 m 

Úhlové měření: 

Měření úhlů se vykonává pomocí fotoelektrického inkrementálního rotačního snímače. 

Kruhy mají dvojité čtení a jsou vybavené absolutní nulovou značkou. 

Úhlové jednotky: 360 
o
 /400

g
 možnost výběru 

Rozlišovací schopnost displeje: 5´´/1 mgon/0,02 mil 

 10´´/2mgon/0,05 mil 

Doba měření: méně než 0,5 vteřin nepřetržitě 

Automatický dvojosý kompenzátor: rozsah ± 3´ 

Délkové měření: 

Maximální dosah (šikmá vzdálenost): 1m – 2100 m v závislosti od použitých hranolů 

Přesnost: se skleněným hranolem přesné měření ± (2 + 2 ppmxD) mm 

   hrubé měření ± (5 + 5 ppmxD) mm 

 

Obrázek 7   Elektronická univerzální stanice SOKKIA - 
PowerSet 4000 
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2.1.7 Použitý počítačový software 

DatTra (Datum Transformations) 

 

Obrázek 8  Prostředí programu DatTra 

 

 Umožňuje vykonávat transformaci souřadnic bodů určených pomocí GNSS: 

· lineární prostorovou (3D) transformaci (globální a lokální) 

· polynomiální polohovou (2D) transformaci (globální) 

· polynomiální prostorovou (3D) transformaci (globální) 

Transformace je možné provádět obousměrně mezi souřadnicovými systémy: 

· Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále jen S-STSK) 

s Křovákovým zobrazením – souřadnicový systém platný v SR a ČR 

· S-42/83 (Gauss-Krugerovo Zobrazení) – vojenský souřadnicový systém 

platný v SR a ČR 

· ETRS-89 (European Terrestrial Reference System 1989) – světový 

geocentrický elipsoidický souřadnicový systém 

· ETRS-89 Transverse Mercator (ETRS-TMzn – panevropský rovinný 

souřadnicový systém, který je identický s UTM – Universal Transverse 

Mercator grid systémem pro severní hemisféru a vztáhnutý k elipsoidu 

GRS80) 

Nakolik software vykonává i trojrozměrnou transformaci a má zaimplementované 

všechny tři modely kvazigeoidu (vzhledem na lokální Besselův elipsoid pro S-JTSK, 

vzhledem na lokální Krasovského elipsoid pro S-42/83 a vzhledem na geocentrický 

elipsoid GRS80), po transformaci jsou k dispozici nadmořské výšky. V rámci transformace 

probíhá i statistický odhad středních chyb bodů určovaných transformací. [10] 
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GROMA verze 7.0 

 

Obrázek 9  Prostředí programu GROMA verze 7.0 

 

Software určený ke geodetickým výpočtům, který umožňuje: 

· Vést rozsáhlé seznamy souřadnic, které je možné použít při dalších operacích 

(výpočtech, hromadných změnách…), tyto pak exportovat a importovat 

· Otevřít okno se seznamem měření, do kterého je možné importovat měření 

· Vykonávat výpočtové úlohy – polární metoda, ortogonální metoda, polární metoda 

dávkou, volné stanovisko, Protínání ze směrů, hromadné Protínání ze směrů ... 

· Výpočet měření uskutečňovat v dávkách (po částech) 

· Vytvořit automatické textové protokoly o výpočtu, které je možné editovat, tisknout 

· Zapnout testování odchylek a geometrických parametrů podle předpisů platných 

pro práci v katastru nemovitostí 

· Měření opravit o vliv refrakce a zakřivení Země, o vliv indexové chyby a dávkově 

vypočítat převýšení ze zenitových úhlů 

· Otevřít okno s grafikou, digitalizovat naskenovanou mapu   
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2.1.8 Výpočet transformačního klíče 

Do transformačního klíče byly použity body ŠPS 3712SN-1002, 3712SN-1001, 

3712SN-1004, 3712SN-1009 a ŠNS J29-507. Výpočet se provedl ze souřadnic bodů ŠPS – 

souřadnice určené v systému ETRS89 a v S-JTSK (Obrázek 10) a souřadnice bodu ŠNS – 

souřadnice určené v systému ETRS89. Polohové souřadnice bodu ŠNS J29-507 určené 

v S- JTSK byly zaslané na základě žádosti GKÚ.  

 

 

 

S-JTSK 

 

ETRS89 

Přehledný náčrt bodů transformačního klíče pro pozemkové úpravy obce 

Harichovce v měřítku 1:100 000 je v Příloze 4.  

Výpočet parametrů transformačního klíče programem DatTra 2002:  

Počet identických bodů použitých při výpočtu transformačního klíče: 

ŠPS 3712SN-1002, 3712SN-1001, 3712SN-1004, 3712SN-1009 a ŠNS J29-507  počet:    5 

model MOLODENSKY-BADEKAS 

Translační prvky a jejich Střední chyby [m]: 

 

               dx = -577.884                     sdx =  0.0151 

               dy =  -68.966                      sdy =  0.0151 

               dz = -486.107                     sdz =   0.0151 

 

Měřítkový parametr a jeho střední chyba:   s =    0.99999555081              ss =  0.00000277205 

Rotační prvky a jejich střední chyby ["]: 

 

               ox =    -.38544                    sox =  .67893 

               oy =    -.28743                    soy =  .94198 

               oz =     .77693                     soz =  .64061 

 

Jednotková střední chyba [m]:                 s0 =   0.034 

 

Protokol výpočtu transformačních parametrů programem DatTra 2002 tvoří Přílohu 5. 

Obrázek 10  Bod SPS  3712SN-1009- souřadnice S-JTSK, ETRS89 
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2.1.9 Určení bodů PPBP v katastrálním území Harichovce   

Body PPBP v katastrálním území Harichovce byly určené technologií GNSS – 

Rychlou statickou metodou, mimo bodu PPBP č. 624 (makovice věže kostela Harichovce).  

Měření bylo provedeno postavením přijímače na stativ nad měřeným bodem, doba 

pozorování přijímací stanicí na určovaných bodech byla 10-20 minut. Při měření byl 

průběžně kontrolovaný parametr PDOP (Position Dilution of Precision), který má být 

během observace menší než 4. Měřené údaje byly ukládány do paměti přijímače. 

Vyhodnocení měřených údajů se provedlo v kanceláři a to překopírováním údajů do 

počítače. Následně byly stažené generované  údaje z SKPOS z příslušné referenční stanice. 

Tyto údaje byly následně zpracovány v počítači. Připojení měření technologií GNSS do 

systému S-JTSK a výškového systému Bpv bylo provedeno prostřednictvím 

transformačního klíče programem DatTra.  

Souřadnice bodu PPBP č. 624 (makovice věže kostela v obci Harichovce) byly 

Obrázek 11  Grafické znázornění - Protínání vpřed-určení bodu PPBP č. 

624 
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určené protínáním vpřed z orientovaných směrů. Měření bylo provedeno elektronickou 

stanicí SOKKIA – PowerSet 4000. Souřadnice bodu č. 624 byly určeny ze šesti směrů se 

stanovisky na nově určených PPBP č. 571, 573, 574, 579, 614 a 617 s orientacemi na body 

ŠTS 6107-7, 6107-4 (Obrázek 11). Souřadnice bodu PPBP č. 624 byly vypočítány 

programem GROMA. Protokol výpočtu protínání vpřed tvoří Přílohu 6.  

Výsledkem měření jsou určené souřadnice nově zřízených bodů PPBP. Souřadnice 

jsou zpracované v Sezname souřadnic a výšek nově zřízených pevných bodů PPBP v S-

JTSK a Bpv (Příloha 7) a při bodech určených technologiemi GNSS také souřadnice 

zpracované v Sezname souřadnic a výšek  v S-JTSK, Bvp a ETRS89 (Příloha 8). Pro 

všechny nově určené body PPBP byly vyhotoveny geodetické údaje (ukázka geodetických 

údajů bodů PPBP  587, 588 tvoří Přílohu 9).  

2.1.10  Posouzení přesnosti bodů 

 Na určení bodů protínáním jsou potřebné nejméně dvě nezávislé kombinace. 

Výsledné souřadnice se vypočítají jako aritmetický průměr jednotlivých výpočtů. 

Posouzení předepsané přesnosti bodu PPBP určeného protínáním předem se provede 

porovnáním střední souřadnicové chyby mxy624 určení bodu PPBP č. 624 se střední 

souřadnicovou chybou mxy, stanovenou pro příslušnou třídu přesnosti. Musí platit: 

mxy624 ≤ mxy 

 Střední chyby v souřadnicích x - mx a y - my vyjadřují přesnost určení polohy bodů 

ve směru souřadnicových os vzhledem k daným bodům, z kterých byly určené. Střední 

souřadnicová chyba mxy se vypočítá: 

2

22

yx

xy

mm
m

+
=  

 Střední souřadnicová chyba bodu PPBP č. 624 určeného protínáním vpřed 

vypočítaná programem GROMA:   

INFORMACE O STŘEDNÍCH CHYBÁCH: 

         BOD       MY             MX         MXY      

                      [MM]         [MM]        [MM]       

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

     624    13.10    24.88    19.88    
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Střední souřadnicová chyba vypočítaná programem GROMA:        mxy624= 0,0199  m. 

Střední souřadnicová chyba třetí třídy přesnosti:  mxy=±0,06 m 

Porovnáním výše uvedených hodnot platí:             mxy624 < mxy 

Lze konstatovat, že nově určený bod PBPP č. 624 vyhovuje přesností 

požadovanému kritériu 3. třídy přesnosti charakterizovanému střední souřadnicovou 

chybou mxy = ± 0,06 m.  

 Poloha bodů PPBP určených technologií GNSS byla stanovená z dvou nezávislých 

měření Rychlou statickou metodou a Kinematickou metoda v reálném čase. Souřadnice 

bodů PPBP č. 579, 580, 581, 584, 585,586, 587 určené z dvou nezávislých měření jsou 

uvedené v Tabulka 2.  Získané odchylky (Tabulka 3) vyhovují měření v 3. třídě přesnosti.  

Tabulka 2   Dvě nezávislá měření souřadnic  bodů PPBP 

Bod 

PPBP 

Statická metoda 

 

Metoda RTK 

 

 souřadnice souřadnice 

 

Y [m] X [m] Z [m] Y [m] X [m] Z[m] 

579 310221,71 1211267,21 456,49 310221,73 1211267,20 456,53 

580 309941,90 1211584,18 472,52 309941,88 1211584,16 472,49 

581 309710,94 1211910,25 468,91 309710,93 1211910,27 468,94 

584 309398,09 1211728,42 527,61 309398,1 1211728,44 527,63 

585 309413,45 1211439,26 537,96 309413,44 1211439,25 537,92 

586 309122,72 1211262,66 504,27 309122,70 1211262,68 504,29 

587 308912,99 1211224,99 541,22 308913,01 1211224,98 541,18 

Tabulka 3   Vypočet odchylky 

Bod 

PPBP 
OY [m] OX [m] OZ [m] OP [m] 

579 -0,02 0,01 -0,04 0,022 

580 0,02 0,02 0,03 0,028 

581 0,01 -0,02 -0,03 0,022 

584 -0,01 -0,02 -0,02 0,022 

585 0,01 0,01 0,04 0,014 

586 0,02 -0,02 -0,02 0,028 

587 -0,02 0,01 0,04 0,022 
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2.1.11 Výsledný elaborát 

Výsledkem  zřizování bodů PPBP je výsledný elaborát, který obsahuje: 

- technickou správu, 

- projekt budování PPBP,  

- přehled o existenci, stavu a použitelnosti geodetických bodů (Příloha 3), 

- seznamy souřadnic a výšek nově zřízených pevných bodů PPBP v S-

JTSK a BPV (Příloha 7) a při určení souřadnic bodů technologiemi GNSS 

i v ETRS89, včetně výšky měrné značky nad terénem (Příloha 8), 

- geodetické údaje o nově zřízených pevných bodech PPBP (Ukázka 

geodetických údajů je v Příloze 9) 

- Plán měření a výpočetní plán, Přehledný náčrt PPBP ve vhodném měřítku 

(Příloha č. 10) 

- geodetické výpočty (Příloha č. 6) 

- doklad o přidělení čísel nových bodů PPBP, 

- záznamy automatizované registrace ve formátu PDF, 

- bodové pole v souboru ve výměnném formátu grafických souborů 

- seznamy souřadnic a výšek nově zřízených pevných bodů PPBP 

v souboru ve formátu XML 

Výsledný elaborát podléhá autorizačnímu a úřednímu ověření a následně se stává 

součástí katastrálního operátu.   

2.2 Hranice obvodu projektu pozemkových úprav 

Obvod projektu pozemkových úprav je ohraničený hranicí, která odděluje pozemky 

patřící do pozemkových úprav od pozemků vyňatých z pozemkových úprav a od pozemků, 

které nebyly zahrnuté do pozemkových úprav. Na zpřesnění průběhu obvodu projektu 

pozemkových úprav slouží zjišťování hranice obvodu projektu, které provádí komise 

společně se zhotovitelem projektu pochůzkou v terénu.  
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2.2.1 Zjišťování hranice obvodu 

Zjišťováním hranice obvodu se určí přesný průběh hranice, který bude předmětem 

měření, vytyčení a trvalé stabilizace. Taktéž se stanoví úseky, které není potřebné zaměřit, 

vytyčovat anebo stabilizovat a tyto budou převzaty z katastrální mapy. Pro účely přešetření 

průběhu hranice obvodu byly v katastrálním území Harichovce vyhotovené přehledné 

náčrty. Přešetřování v terénu spočívalo ve vyhledávání existujících lomových bodů a 

stanovení úseků, v kterých z hlediska terénních anebo hospodářských poměrů není 

potřebné průběh hranice obvodu stabilizovat. Přešetřování průběhu hranice obvodu bylo 

provedeno pochůzkou v terénu a taktéž na podkladě ortofotomap. Na základě toho byla 

zástupcem pozemkového úřadu lokalizovaná místa významných bodů v celkovém počtu 56 

bodů.          

2.2.2 Práce v terénu a zpracování údajů 

Výsledné určení průběhu hranice obvodu je známé po zaměření, vytýčení a 

zobrazení hranice do katastrální mapy. Měřické práce se uskutečňují ve 3. třídě přesnosti 

podle Smernice pre vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hranic pozemkov, 

S 74.20.73.43.00 [8] (dále jen směrnice). Při měření, přebírání a zobrazení obvodu projektu 

se postupuje podle toho, v jaké formě správa katastru spravuje jednotlivé části souboru 

geodetických informací katastru.  

Hranice obvodu pozemkových úprav v katastrálním území Harichovce byly 

ověřené, vytyčené a měřené technologii GNSS metodou RTK přijímačem Leica GPS 1200 

s využitím služby SKPOS a metodou přesné tachymetrie univerzální stanicí SOKKIA - 

PowerSet 4000. Technické parametry použitých přístrojů jsou uvedené v kapitole 2.1.6. Na 

zaměření lomových bodů hranice obvodu byly použity body PPBP, případně byly přímo 

měřené technologii GNSS prostřednictvím služby SKPOS. Pro podrobné vytyčování 

a podrobné mapování průběhu hranice obvodu projektu se v potřebném rozsahu doplnila 

síť PPBP o dočasně stabilizované pomocné měřické body (Příloha č. 11).  

Hranice obvodu projektu v katastrálním území Harichovce byla rozdělena na dvě 

části, a to vnější hranice obvodu projektu, která je zároveň hranicí katastrálního území 

a vnitřní hranice obvodu projektu, kterou tvoří hranice zastavěného území obce - Obrázek 

12. 
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2.2.3 Vytyčení vnější hranice obvodu 

Při vytyčování, trvalém označení a zaměření bodů vnější hranice obvodu projektu 

pozemkových úprav se postupovalo s ohledem na to, že vnější hranice obvodu projektu je 

zároveň hranicí katastrálního území Harichovce. Tyto úseky byly převzaty z číselného 

určení hranice katastrálního území. SK SNV poskytla údaje o hranici katastrálního území 

v digitálním tvaru s číselným určením. Souřadnice lomových bodů byly převzaty z operátu 

katastru nemovitostí SK SNV. Tyto úseky byly v terénu vytyčované. Jednotlivé lomové 

body, na kterých nebyl zastíněný přístup signálů družic, byly vytýčené technologií GNSS 

metodou RTK. Úsek ve východní části katastrálního území Harichovce na hranici 

s katastrálním územím Danišovce je souvisle zarostlý lesním porostem, čímž bylo 

znemožněno provést vytyčení lomových bodů technologií GNSS. Z tohoto důvodu byly 

lomové body hranice obvodu předčíslí 815781 čísla 105, 96, 92, 84, 77 vytyčené polární 

metodou z pomocných měřických bodů 6015-6058, kterých souřadnice byly určené 

pomocí polygonového tahu. Na určení bodů byl použitý oboustranně připojený a 

oboustranně orientovaný polygonový tah s počátečním bodem PPBP č. 587 s kontrolní 

orientací na bod PPBP č. 611 a koncové body PPBP č. 609 s kontrolní orientací na bod 

PPBP č. 610. Měřené údaje a výpočet polygonového tahu programem GROMA tvoří 

Přílohu č. 12.  

vnitřní 
hranice 

obvodu 

 projektu 

vnější  
hranice 

obvodu 

 projektu 

Obrázek 12   Vyznačení hranice obvodu projektu  - grafické znázornění programem Kokeš 
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Umístění lomových bodů bylo volené na místech, kde se předpokládá co nejdelší 

možnost jejich zachování.  

2.2.4 Stabilizace bodů vnější hranice obvodu 

Vytyčené lomové body byly na základě dohody se zástupcem pozemkového úřadu 

stabilizované kameny v souladu s normou [4]. Jedná se o přírodní žulový kamenný hranol 

o rozměrech 146 x 136 x 500 mm. Na jeho horní ploše je ve směru úhlopříček vytesaný 

znak bodu – křížek (Obrázek 13). Stabilizovaných bylo 56 bodů, které byly určené 

zástupcem pozemkového úřadu při přešetřovaní hranic obvodu. Pro trvale stabilizované 

body hranice obvodu projektu se vyhotovily geodetické údaje. Na hranici s katastrálním 

územím Iliašovce nebyly stabilizované body, jelikož v katastrálním území Iliašovce bylo 

bodové pole stabilizované dříve. Vnější hranice obvodu projektu pozemkových úprav pro 

katastrální území Harichovce a pro katastrální území Iliašovce je totožná.  

2.2.5 Měření vnější hranice obvodu 

Vytyčené a stabilizované body vnější hranice obvodu pozemkových úprav byly 

kontrolně zaměřené. Výsledek měření je zpracovaný v Příloze 13, kde jsou uvedené 

souřadnice vytýčených a zaměřených lomových bodů obvodu hranice.  

Obrázek 13   Stabilizace bodů hranice obvodu projektu 
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2.2.6 Vnitřní hranice obvodu  

Vnitřní hranice obvodu projektu představuje hranici intravilánu. Hranici intravilánu 

tvoří ploty, budovy, pozemky určené na individuální bytovou výstavbu, pozemek Železnic 

Slovenské republiky a podobně. Parcely, které byly vyňaty z obvodu projektu 

pozemkových úprav a netvořily hranici zastavěného území obce, byly schválené komisí 

a uvedené v zápisnici z pracovní schůze komise na zjišťování průběhu hranice obvodu. 

Vnitřní hranice obvodu projektu nebyla vytyčovaná, poněvadž její průběh je v terénu 

jednoznačný. Ověření průběhu hranice vnitřního obvodu projektu bylo provedeno 

zaměřením stávajících oplocení, budov a pozemků na hranici intravilánu technologií 

GNSS metodou RTK. Výsledkem měření vnitřní hranice obvodu projektu je seznam 

souřadnic lomových bodů hranice obvodu, který tvoří Přílohu 14.  

2.2.7 Zobrazení obvodu projektu 

Zaměřený obvod projektu pozemkových úprav byl zobrazen do katastrální mapy. 

Když byl průběh hranice obvodu projektu přešetřen po hranicích existujících parcel, ale po 

její zobrazení přecházel přes existující parcely, byly tyto rozdíly posouzeny ve spolupráci s 

SK SNV. V případech kdy se jednalo o nesprávný zákres v katastrální mapě, byl podán 

podnět SKSNV na opravu chyby v katastrálním operátu. Technickými podklady podnětu 

byly záznam podrobného měření změn a výkaz výměr. SK SNV opravila chybu podle § 59 

zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastnických a iných práv k 

nehnuteľnostiam (dále jen katastrální zákon) [13].  V úsecích, kde hranice obvodu projektu 

nebyla totožná s hranicí intravilánu z důvodu oplocení zasahující do obvodu pozemkových 

úprav, byly parcely rozděleny.  

2.2.8 Výsledný elaborát 

Výsledný elaborát určení hranice obvodu projektu tvoří: 

- technická správa (Přílohu tvoří zápis z komisionálního zjišťování průběhu hranice 

obvodu projektu) 

-  záznamy podrobného měření změn (dále jen ZPMZ) na číselné určení hranice 

obvodu projektu (orgán katastru vydá zhotoviteli projektu číslo záznamu podrobného 

měření změn, a to na základě požádání) 

- přehled   ZPMZ ve vhodném měřítku 
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- geodetické údaje o trvale stabilizovaných bodech hranice obvodu projektu  

- určená hranice obvodu projektu ve výměnném formátu VGI 

- transformovaná anebo zkonstruovaná hranice obvodu projektu ve výměnném 

formátu VGI 

Výsledný elaborát podléhá autorizačnímu ověření. Hranice obvodu projektu byla do 

katastrální mapy zobrazená SK SNV, a to na základě žádosti pozemkového úřadu.  
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3 ÚČELOVÉ  MAPOVÁNÍ  POLOHOPISU   

Účelové mapování polohopisu pro projekt pozemkových úprav slouží na zaměření 

skutečného stavu v terénu, na základě čehož se zjistí změny mezi skutečným a evidovaným 

stavem v katastru nemovitostí. Podkladem účelového mapování je katastrální mapa, která 

je doplněná porostovými mapami (na plochách lesních pozemků), digitální 

ortofotomapy, výsledky zřizování podrobného polohového bodového pole a výsledky 

určení hranice obvodu projektu. Mapování polohopisu se provádí v 3. třídě přesnosti.  

Předmět mapování upravuje § 8 metodického návodu [2] ve smyslu kterého: 

Předmětem mapování jsou všechny polohopisné prvky v obvodu projektu, a když to 

vyžaduje řešení společných zařízení a opatření i mimo obvod projektu (napojení cest, 

kanálů, ekologických zařízení apod.), zejména: 

- průběh hranic držby a hranic druhů pozemků, 

- průběh hranic chráněných skutečností, 

- dopravní stavby a zařízení, 

- vody, vodní stavby a zařízení, 

- inženýrské sítě, respektive jejich povrchové znaky, 

- ostatní stavby,  

- další prvky polohopisu (pomníky, kříže, boží muka, samostatné stromy – 

solitéry, ...) 

- další existující objekty potřebné pro projektování pozemkových úprav 

jako zastavěné plochy, skupiny stromů a keřů, směr řad vinic a ovocných 

stromů, druh, výška a obvod stromů a pod.,  

- jiné význačné terénní útvary a krajinotvorné prvky, které nejsou 

předmětem evidence v katastru, 

mimo ploch nedostupných měření (plošné zarostlé území keřovými anebo stromovými 

porosty, strmé skalní útesy, opuštěná nedostupná místa). Předmětem mapování na 

plochách lesních pozemků jsou stavby včetně zpevněných cest, které nejsou evidovány 

v katastru anebo nejsou polohově správně určené. Všechny měřené polohopisné prvky jsou 

potřebné na identifikaci průběhu hranic pozemků v terénu se stavem evidovaným 

v katastru nemovitosti, dále jsou podkladem pro návrh nového prostorového uspořádání 
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území v obvodu projektu pozemkových úprav, pro zpracování registru původního stavu 

a pro následné projekční činnosti.  

3.1 Účelové mapování polohopisu části katastrálního území Harichovce 

Účelová mapa polohopisu je v této práci zpracovaná pro část katastrálního území 

Harichovce v rozsahu dvou mapových listů a to Spišská Nová Ves 4-5/4 a Spišská Nová 

Ves 3-5/3 (Obrázek 14).  

 

Obrázek 14   Katastrální území Harichovce-zobrazení zpracovaných mapových listů 
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3.1.1 Volba měřické metody a přístrojů 

Při podrobném měření změn se používají metody: 

- Terestrické geodetické metody:  

· Polární metoda 

· Metoda pravoúhlých souřadnic 

· Metoda protínání  

- Technologie GNSS 

· Měření v reálném čase – RTK 

Výběr metody podrobného měření vycházelo z výbavy přístrojů a pomůcek na 

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

přehlednosti a splnění požadované přesnosti. V katastrálním území Harichovce byla na 

podrobné měření zvolená technologie GNSS metoda RTK s využitím služby SKPOS. 

V lokalitách, kde je zamezen příjem signálu z družic, či už z vertikálního zákrytu objektů, 

anebo porostů, byla použita polární metoda z bodů PPBP stabilizovaných v předchozí 

etapě resp. z dočasně stabilizovaných měřických bodů.  

Měření technologii GNSS metodou RTK bylo provedeno přijímačem GNSS Leica 

GPS 1200. Měření polární metodou bylo provedeno elektronickou univerzální stanicí 

SOKKIA - PowerSet 4000. Parametry měřických přístrojů jsou popsané v kapitole 2.1.6. 

Metoda měření pomocí GNSS – měření v reálném čase RTK 

Technologie měření RTK je popsaná v kapitole 2.1.5. 

Polární metoda 

Používá se v přehledném členitém terénu s většími výškovými rozdíly 

a v prostorách s velkou dopravní frekvencí. Je hlavní mapovací metodou. Podle Obrázek 

15 stanovisko představuje bod Pn , orientace na bod Pn-1, tyto vytváří orientovaný polární 

souřadnicový systém. Polohopisnými prvky měření jsou směrníky αi (vypočítané 

z měřených směrů ψi) a směry si.  
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Obrázek 15  Polární metoda 

3.1.2 Měřické náčrty 

V celém obvodu projektu pozemkových úprav se vyhotovují měřické náčrty. 

Měřické náčrty se vyhotovují jako: 

· Blokové -  zobrazují ucelenou skupinu pozemků, orientují se přibližně na sever, 

hranice tvoří hranice pozemků vymezených právními vztahy  

 

· Rámové – vytváří se postupným čtvrcením mapového listu až po jeho vhodnou 

míru, ohraničené jsou rámem mapového listu resp. čarami, které vzniknou jeho 

čtvrcením (Obrázek 16). 

 

Obrázek 16  Tvorba rámového mapového náčrtu 
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Rozsah měřického náčrtu se volí tak, aby se zobrazené údaje nepřekrývaly, byly 

přehledné a jasně čitelné. Obvykle je to v měřítku 1:500 a 1: 1000, v řídkém extravilánu je 

dostačující rozsah 1:2000. Číslují se arabskými čísly od 1 v rámci celého obvodu projektu. 

Měřičské náčrty zpracovávají výsledky měření polohopisu a slouží na vyhotovení 

grafických přehledů druhů pozemků a účelové mapy polohopisu.   

Podle metodického návodu [2] “obsah měřického náčrtu tvoří: 

a) polohopisná kresba, 

b) stavby (nespalné – výplň červenou barvou, spalné – výplň žlutou barvou), 

c) čísla a značky podrobných bodů polohopisu (černou barvou), 

d) hranici obvodu projektu (oranžovou barvou), 

e) body PPBP (červenou barvou), 

f) klad mapových listů (černou barvou), 

g) doplňkové údaje“ 

Na základě usnesení komise byly v katastrálním území Harichovce vyhotovené 

rámové měřické náčrty ve formátu mapových listů. Mapový list Spišská Nová Ves 4-5/4 je 

označený číslem měřičského náčrtu 640 a Spišská Nová Ves 3-5/3 číslem měřického 

náčrtu 641. Protože se jedná o extravilán, bylo zvolené měřítko 1:2000, které je postačující 

na zobrazení údajů, tak aby byly přehledné a čitelné. Měřičské náčrty č. 640 a 641 tvoří 

Přílohu 15. 

3.1.3 Podrobné měření polohopisu 

 Předmětem mapování jsou všechny polohopisné prvky v obvodu projektu. 

Podrobné měření se provedlo ve 3. třídě přesnosti. Poloha podrobných bodů v katastrálním 

území Harichovce byly určené technologií GNSS – metodou RTK s využitím služby 

SKPOS (Obrázek 17). Při měření přijímač komunikoval s SKPOS pomocí mobilního 

telefonu. Na začátku připojení GNSS přijímač zaslal řídícímu serveru svoje identifikační 

údaje a svoji polohu.  Server na základě této polohy vypočítal polohu tzv. virtuální 

referenční stanice, ke které se budou vztahovat i korekce, které v zápětí server začal 

vysílat. GNSS přijímač se po přijetí těchto korekcí zinicializoval.  Přijímač okamžitě 

vyhodnocuje kvalitu přijímaných družicových signálů a konfiguraci družic a zároveň i  
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kvalitu GPRS komunikace s SKPOS a na základě toho zobrazuje odhad aktuální přesnosti 

měření. Měřené údaje byly registrovány do přijímače. Pomocí transformačního klíče byly 

souřadnice měřených podrobných bodů zaznamenány v souřadnicovém systému S-JTSK.  

Části katastrálního území Harichovce na mapovém listu Spišská Nová Ves 3-5/3 

jsou porostené lesním porostem (Obrázek 18). Hranici lesa, a také lesní cestu, která se 

nachází v zarosteném terénu s obtížnou viditelností, nebylo možné zaměřit technologií 

GNSS metodou RTK. Na jejich změření byla použita polární metoda s připojením na body 

Obrázek 17  Měření technologii GNSS 
metoda RTK 

Obrázek 18  Část území porostené lesním porostem 
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PPBP elektronickou univerzální stanicí SOKKIA - PowerSet 4000 (Obrázek 19).   

Pro účely podrobného měření lesní cesty bylo bodové pole PPBP zahuštěno 

polygonovým tahem. Polygon tvořil geometrickou síť, na kterou se připojilo podrobné 

měření a polygon byl vložený mezi souřadnicově známé body PPBP. Zvolený byl 

oboustranně připojený a jednostranně orientovaný polygonový tah s počátečním bodem 

PPBP č. 584, orientace na bod 6107-7 (věž kostela Spišská Nová Ves), koncový bod PPBP 

č. 591.  

Parametry polygonového tahu: 

Typ tahu                           : Votknutý, jednostranně orientovaný 

Délka tahu                         : 2740.608 

Odchylka Y/X                       :   -0.003 /    0.008 

Polohová odchylka                  :    0.009 

Největší / nejmenší délka v tahu :  428.908 /   27.107 

Poměr Největší / nejmenší délka  : 1:15.82 

Max. poměr sousedních délek         : 1:4.20 

Nejmenší vrcholový úhel            :  39.6548 

 Měřené údaje a výpočet polygonového tahu programem GROMA tvoří Přílohu 16. 

Polygonovým tahem bylo určeno 27 pomocných měřických bodů, které byly dočasně 

stabilizované dřevěnými kolíky. Seznam souřadnic pomocných měřických bodů tvoří 

Přílohu 17.  

Síť bodů PPBP a pomocných měřických bodů, které byly použité na podrobné 

měření polohopisu polární metodou, jsou znázorněné na Obrázek 20. 

Obrázek 19  Měření polární metodou - 

centrace, horizontace přístroje 
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Obrázek 20  Síť bodů PPBP a pomocných měřických bodů 

Při polární metodě jako stanoviska a orientace sloužily body PPBP, případně 

pomocné měřické body. V případě zaměření západní hranice lesního pozemku 

představovalo stanovisko měření bod PPBP 580 a bod orientace ŠTS 6107-7, kontrolní 

orientace na body PPBP 621, 616, 622, 581, tyto tvořili orientovaný polární souřadnicový 

systém (Obrázek 21). Měřené polohopisné prvky směry a délky na jednotlivé podrobné 

body tvoříce hranici lesa jsou v Příloze 18 (Obrázek 21). Naměřené hodnoty jednotlivých 

podrobných bodů byly zpracovány programem GROMA.  
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Obrázek 21  Orientovaný polární souřadnicový systém 

Při inženýrských sítích byly při mapování zaměřené povrchové značky, podzemní průběh 

inženýrských sítí byl převzatý z podkladů správců inženýrských sítí. 

Všechny prvky polohopisu byly zaměřené a určené souřadnicemi podrobných bodů. 

Podrobné body jsou číslované v rámci měřických náčrtů.  Seznam souřadnic podrobných 

bodů tvoří Přílohu 19.  

3.1.4 Posouzení přesnosti podrobných bodů 

Posouzení přesnosti podrobných bodů podle [5], [7] : 

 Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x,y podrobných bodů polohopisu je 

základní souřadnicová chyba mxy daná vztahem:  

2

22

yx

xy

mm
m

+
=  

Charakteristikou relativní přesnosti určení souřadnic x,y dvojice podrobných bodů 

téže přesnosti je základní střední chyba md délky d přímé spojnice této dvojice, vypočtené 

z jejich souřadnic.  

Souřadnice podrobných bodů musí být určeny tak, aby  



Bc. Renata Orinčáková: Účelové mapování polohopisu a výškopisu v k.ú.Harichovce 

2012 37 

a) Charakteristika mxy nepřesáhla kritérium uxy = 0,14 m (pro body 3. třídy přesnosti) 

b) Charakteristika md nepřesáhla kritérium ud vypočtené ze vztahu 

xyd u
d

d
u .

20

12
5,1

+

+
=   

Dosažená přesnost v katastrálním území Harichovce byla ověřena testováním 

výsledků na výběre N podrobných bodů, které byly kontrolně zaměřeny. Testuje se 

statistická hypotéza, že výběr přísluší stanovené třídě přesnosti. U základných účelových 

map se test provede na hladině významnosti α = 5%.  K testování přesnosti souřadnic x, y 

podrobných bodů se vypočetly rozdíly souřadnic  

 Δx=xm-xk,    Δy= ym-yk 

Kde xm,ym jsou výsledné souřadnice a xk, yk souřadnice kontrolního měření. 

 Souřadnice výběru podrobných bodů a výpočty rozdílu souřadnic tvoří Přílohu 20. 

 Posouzení předepsané přesnosti bodů se testovalo pomocí výběrové střední 

souřadnicové chyby sxy, vypočtené jako kvadratický průměr středních chyb souřadnic sx, 

sy, které se určily ve výběru N bodů podle vztahů:   

   
2

.
1
.5,0 x
N

sx SD=

        

2
.

1
.5,0 y
N

s y SD=  

Z měřených údajů N= 114 bodů:  

kvadratický průměr středních chyb souřadnice sx = 0,028 m 

kvadratický průměr středních chyb souřadnice sy = 0,030 m 

 Přesnost určení souřadnic se pokládá za vyhovující, když: 

I. Polohové odchylky vypočtené ze vztahu  
22 yxp D+D=D  vyhovují kritériu Δp ≤ 

1,7. uxy, pro 3. třídu přesnosti  Δp ≤ 0,24 m 

Polohové odchylky měřených souřadnic jsou uvedeny v Příloze 20. Podle dosažených 

výsledků lze konstatovat, že měřené souřadnice bodů vyhovují kritériu Δp ≤ 0,24 m 

II. Výběrová střední souřadnicová chyba sxy, vypočtená ze vztahu  

2

22

yx

xy

ss
s

+
=
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vyhovuje kritériu sxy≤ uxy, pro 3. Třídu přesnosti sxy ≤ 0,14 m 

Výběrová střední souřadnicová chyba sxy vypočtena pro výběr N= 114 bodů je sxy= 0,03 m 

Porovnáním výsledků měření s kritériem uxy je možné konstatovat, že byly splněny 

podmínky 3. třídy přesnosti.  

3.1.5 Určení skutečných druhů pozemků 

Komise přešetřuje a posuzuje změny druhů pozemků, a to porovnáním skutečného 

(zaměřeného) stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí a v lesnických mapách. 

Podklady pro komisi jsou grafický přehled druhů pozemků, návrh bilance druhů pozemků, 

odborná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a organizaci. Komise rozhodne o 

skutečných druzích pozemků a o výsledku spíše zápisnici z komisionálního šetření. 

Grafický přehled druhů pozemků podle [2] „tvoří: 

a) Stav katastrální mapy – hranice parcel, parcelní čísla, symboly druhů pozemků 

(šedou barvou) 

b) Jiné prvky polohopisu, které mohou ovlivňovat druh pozemku (povrchové znaky 

inženýrských sítí, průběh podzemních inženýrských sítí, archeologická naleziště – 

černou barvou) 

c) Hranice obvodu projektu (oranžovou barvou) 

d) Hranice katastrálního území (černou barvou) 

e) Hranice zastavěného území obce (černou barvou) 

f) Objekty nových druhů pozemků – hranice, symboly, čísla se stručným popisem 

nového druhu pozemku, který není povinný (červenou barvou).  

g) Doplňkové údaje.“ 

Bilance druhů pozemků podle [2] “tvoří: 

a) Dosavadní stav evidovaný v registru C (parcelní čísla, výměra, kód druhu 

pozemku), 

b) Nový stav (číslo objektu nového druhu pozemku, výměra objektu nového druhu 

pozemku, kód druhu pozemku podle mapování – návrh zhotovitele, číslo 

grafického přehledu druhů pozemků, způsob využívání pozemku, druh pozemku 

odsouhlasený komisí). 
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c) Výsledná sumarizace výměr druhů pozemků dosavadního stavu a nového stavu, 

s porovnáním rozdílu výměr podle jednotlivých druhů pozemků v rámci bloků 

a celého obvodu projektu anebo jen v rámci celého obvodu projektu.“ 

Před zpracováním účelové mapy polohopisu v katastrálním území Harichovce komise 

rozhodovala o skutečných druzích pozemků. Jako podklad k rozhodnutí byl komisi 

předložen Grafický přehled druhů pozemků (Příloha 21), Návrh bilance druhů pozemků 

(Příloha 22). Grafický přehled pozemků se vyhotovil na podkladu měřických náčrtů 

v měřítku 1:2000. Z grafického přehledu pozemků jsou zřejmé nové druhy pozemků. 

Komise přešetřila a posoudila změny porovnáním zaměřeného, tj. skutečného stavu se 

stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Při šetření byly mimo jiných změn zjištěny 

případy rozšíření lesní půdy samonálety (Obrázek 22). Tyto případy byly posuzované za 

účasti lesního hospodáře a zástupců pozemkového úřadu obhlídkou v terénu.     

 

 

Při posuzování druhů pozemků se vycházelo z delimitace polnohospodářského a 

lesního půdního fondu. Delimitaci půdního fondu se řeší rozmístnění jednotlivých druhů 

pozemků, tj. orní půdy, speciálních kultur a trvalých trávních porostů, jako také půdy 

navrhnuté do lesního půdního fondu na zalesnění. Podstatné je především určit hranice 

mezi polnohospodářským půdním fondem, lesním půdním fondem a zastavěným územím 

obce. Při rozmísťovaní kultur podle delimitačních kritérií v upravovaných hospodářských 

Hranice lesního pozemku podle 

skutečného (zaměřeného) stavu 

Lesní porost - samonálet 

Hranice lesního pozemku podle 
evidence katastru nemovitosti 

 

Obrázek 22  Rozšíření lesní půdy samonálety 
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obvodech se musí brát do úvahy aj zachovaní biologické rovnováhy v krajině. Cílem je 

vytvořit esteticky působivou krajinu, která zachovává její ekologickou stabilitu. 

Výsledky z komisionálního šetření druhů pozemků byly zapsané do zápisnice.    

3.1.6 Výsledný elaborát mapování polohopisu 

Na základě výsledků měření (souřadnic podrobných bodů), měřických náčrtů 

a rozhodnutí o skutečných druzích pozemků byla zpracovaná účelová mapa polohopisu. Na 

zpracování mapy polohopisu byl použit program MicroStation verze 07.01.01.57 Obrázek 

23. 

Mapa byla zpracovaná v souladu se STN 013410 – Mapy veľkých mierok [7] 

a Inštrukcie na tvorbu základnej mapy Slovenskej republiky veľkej mierky, 

I 74.20.73.21.00, Bratislava 1993 [9]. 

 

Základem tvorby mapy byla naměřená data, tj. souřadnice podrobných bodů, které 

byly stažené z přijímače GNSS a vypočítané souřadnice podrobných bodů programem 

GROMA, které byly měřené polární metodou. Pro vytvoření jednotlivých linií objektů 

sloužily měřičské náčrty.  Postupnou tvorbou kresby byla vytvořená mapa polohopisu se 

všemi náležitostmi uvedenými v metodickém návodu [2]. 

 

Obrázek 23  Prostředí programu MicroStation verze 07.01.01.57 
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Výsledný elaborát tvoří dvě části- písemná a grafická.  

Součástí písemné části jsou technická zpráva Příloha 23, zápisnice z komisionálního 

šetření skutečných druhů pozemků a seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu 

v elektronické formě v souboru ve formátu TXT  

Grafická část podle [2] obsahuje: 

a) Účelovou mapu polohopisu v obvodu projektu, která se vyhotovuje ve vhodném 

měřítku, aby byla čitelná a přehledná. Zpracuje se po mapových listech, případně 

blocích....Příloha 24,  

 Mapa polohopisu obsahuje: 

· Barevné odlišené objekty komisionálně odsouhlasených druhů pozemků – hranice, 

texty, symboly druhů pozemků červenou barvou, barevné vyplnění 

· Stav katastrální mapy (černou barvou) – hranice a symboly druhů pozemků, bez 

parcelních čísel, popis 

· Hranice obvodu projektu (oranžovou barvou) 

· Klad mapových listů (černou barvou) 

· Doplňkové údaje (když výstup není zpracovaný po mapových listech) 

b) Grafické přehledy druhů pozemků (Příloha 21) 

c) Měřické náčrty (Příloha 15) 

d) Přehled kladu měřických náčrtů (Příloha 25) 

e) Účelovou mapu polohopisu v elektronické formě ve formátu VGI.  

Výsledný elaborát podléhá autorizačnímu ověření a odevzdá se oprávněnému orgánu. 
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4 ÚČELOVÉ  MAPOVÁNÍ   VÝŠKOPISU 

Pro výškopisné znázornění terénu zjišťujeme kostru terénu, která je vyjádřena 

hřbetnicemi, údolnicemi a hranami. Hřbetnice je čára, která spojuje všechna nejvýše 

položená místa terénu. Údolnice je čára, která spojuje všechny nejníže položená místa 

terénu, např. typická údolnice je koryto vodního toku. Hrany jsou čáry v terénu, které 

vznikají při styku dvou ploch, např. zlomy terénu, násypy, výkopy. Na kostře terénu 

volíme podrobné body, které dále doplňujeme dalšími body s ohledem na morfologii 

terénu, předpokládanou hustotu vrstevnic, přesnosti jejich zobrazení, měřítko mapy. Čím je 

terén členitější, tím je větší hustota podrobných výškopisných bodů. Výškopis se zobrazuje 

vrstevnicemi (křivka, která spojuje body se stejnými nadmořskými výškami) Obrázek 24,  

 

Obrázek 24  Vrstevnice 

výškovými kótami (číselný údaj přiřazující určitému bodu výšku) Obrázek 25,  

 

Obrázek 25  Kóty 

a technickými šrafami (znázorňují prudké změny průběhu terénu) Obrázek 26.     
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Obrázek 26  Šrafy 

Účelové mapování výškopisu pro projekt pozemkových úprav slouží na zaměření 

a zobrazení aktuálního stavu výškopisu v obvodu projektu. Slouží jako podklad při 

aktualizaci bonitno-půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), pro projektové práce 

společných zařízení a opatření a návrh nových pozemků v rámci projektu. Mapování se 

provádí v 3. třídě přesnosti. V částech zalesněných, případně nedostupných měření se 

výškopis přebere z dostupných podkladů, např. lesních hospodářských map, základní mapy 

1:10 000. Účelová mapa výškopisu se vyhotovuje z naměřených podrobných bodů 

výškopisu a převzatých bodů. 

Předmět měření výškopisu upravuje § 9 metodického návodu [2] ve smyslu kterého:  

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

od obtížnosti terénu v územích dostupných měření, 

b) Povinné hrany s výškovým rozdílem nad 1 m, 

c) Příčné profily malých vodních toků a povodí s 30 m staničením, 

d) Příčné profily existujících cest s 30 m staničením 

e) Příčné profily jiných liniových staveb s 30 m staničením.“ 

4.1 Účelové mapování výškopisu části katastrálního území Harichovce 

Stejně jako při účelové mapě polohopisu i mapa výškopisu je zpracována pro část 

katastrálního území Harichovce v rozsahu dvou mapových listů. Zemědělská půda byla 

měřena po sběru úrody v čase vegetačního klidu.  

4.1.1 Volba měřické metody a přístrojů 

Nejdůležitější metody na podrobné měření výškopisu jsou: 



Bc. Renata Orinčáková: Účelové mapování polohopisu a výškopisu v k.ú.Harichovce 

2012 44 

· Plošná nivelace 

· Tachymetrie 

· Technologie GNSS 

Pro měření výškopisu v katastrálním území Harichovce byla zvolená technologie 

GNSS metoda RTK s využitím služby SKPOS přijímačem GNSS Leica GPS 1200. 

V lokalitách tvořících lesní fond byl výškopis převzatý ze základní mapy SR v měřítku 

1:10000.   

4.1.2 Měřické náčrty 

Body určené pro vyjádření výškopisu se zakreslují do měřického náčrtu (Obrázek 

27), do kterého zaznamenáváme čísla bodů, a zakresluje se kostra terénu.  Podle záznamů 

v měřickém náčrtu konstruujeme polohopis a výškopis. 

 

Obrázek 27  Měřičský náčrt – extravilán 

Měřické náčrty v katastrálním území Harichovce byly vyhotovené ve formátu 

mapového listu a označené - Mapový list Spišská Nová Ves 4-5/4 je označený číslem 

měřického náčrtu 662 a Spišská Nová Ves 3-5/3 číslem měřického náčrtu 663. Zvoleno 

bylo měřítko 1:2000, které je postačující na zobrazení údajů vyjadřujících jejich výškopis. 

Měřické náčrty č. 662 a 663 tvoří Přílohu 26. Přehled kladu měřických náčrtů tvoří Přílohu 

27 
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4.1.3 Podrobné měření výškopisu 

Podrobné body výškopisu, které charakterizují průběh terénu, byly zaměřené 

technologií GNSS metodou RTK, což umožnilo určení výška aj polohy těchto bodů. Body 

byly číslované podle měřických náčrtů. Seznam souřadnic a výšek měřených podobných 

bodů tvoří Přílohu 28.  

Plochy tvoříce lesní fond byly řešené na podkladu základních map SR v měřítku 

1:10000. Základní mapa byla naskenovaná, čímž jsme převedli analogový obraz do 

digitální formy – rastru. Následně byly rastry transformované shodnostní transformací 

v programu MicroStation IRASB a tím jsme je umístnili v S-JTSK. Poté byla provedena 

vektorizace. Při vektorizaci se určily souřadnice lomových bodů jednotlivých vrstevnic.  

Seznam souřadnic a výšek převzatých podrobných bodů tvoří Přílohu 29. 

4.1.4 Posouzení přesnosti podrobných bodů 

Posouzení přesnosti podrobných bodů podle [5], [7] : 

Charakteristikou přesnosti určení výšek H podrobných bodů výškopisu je základní 

střední výšková chyba mH. Výšky podrobných bodů musí být určeny tak, aby 

charakteristika mH nepřekročila kritérium uH = 0,12 m (při 3. třídě přesnosti).  

Dosažení přesnosti v katastrálním území Harichovce bylo ověřeno nezávislým 

kontrolním měřením výšek N podrobných bodů. 

K testování přesnosti výšek podrobných bodů se vypočetly rozdíly výšek  

 ΔH=Hm-Hk 

Kde Hm je výška podrobného bodu výškopisu a Hk výška z kontrolního měření. 

Výšky podrobných bodů a výpočty rozdílu výšek tvoří Přílohu 30. 

 Posouzení předepsané přesnosti bodů se testovalo pomocí výběrové střední 

výškové chyby sH, vypočtené ze vztahu:   

   
2

.
1
.5,0 H
N

sH SD=

        

 

Z měřených údajů N= 85 bodů:  

Přesnost určení výšek se pokládá za vyhovující, když 
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I. Hodnoty rozdílů výšek ΔH, vyhovují kritériu |ΔH| ≤ 2.uH.√2, pro 3. třídu přesnosti  

|ΔH| ≤ 0,34 m 

Polohové odchylky měřených souřadnic jsou v Příloze 30. Podle dosažených výsledků lze 

konstatovat, že měřené souřadnice bodů vyhovují kritériu ΔH ≤ 0,34 m. 

II. Výběrová střední výšková chyba sH, vypočtená z výše uvedeného vztahu vyhovuje 

kritériu: 

Na zpevněném povrchu:  sH ≤ uH  pro 3. Třídu přesnosti  sH ≤ 0,12 m 

Na nezpevněném povrchu: sH ≤ 3.uH pro 3. Třídu přesnosti  sH ≤ 0,36 m  

Pro výšky Hm, určené z vrstevnic: sH ≤ 3.uv pro 3. Třídu přesnosti sH ≤ 0,50 m 

 Výběrová střední souřadnicová chyba sH vypočtena pro výběr N= 85 bodů je sxy= 

0,054 m. 

Porovnáním výsledků měření s kritériem uH je možné konstatovat, že byly splněny 

podmínky 3. třídy přesnosti.  

4.1.5 Výsledný elaborát účelového mapování výškopisu 

Pro zpracování účelové mapy výškopisu byl použitý program MicroStation verze 

07.01.01.57 stejně jako při tvorbě mapy polohopisu. Základem tvorby mapy byly měřené 

a převzaté podrobné body výškopisu. Pro tvorbu mapy výškopisu byly použity měřičské 

náčrty.  Interpolací byly získané body, kterými procházely vrstevnice. Pro interpolaci byly 

voleny dva sousední nejbližší měřené body ležící na spádnici. Mezi těmito body byly 

vyhledané body,  jejichž výšky jsou dány základním intervalem vrstevnic. Spojením bodů 

o stejných výškách byly tvořeny vrstevnice.     

Výsledkem účelového mapování výškopisu je výsledný elaborát, který má 

písemnou a grafickou část. 

Písemná část elaborátu obsahuje podle § 9 ods 9 metodického návodu [2]: 

a) Technickou správu, (Příloha 31) 

b) Seznam souřadnic a výšek podrobných výškových bodů v souboru ve formátu TXT 

v elektronické formě  

Grafická část elaborátu obsahuje podle § 9 ods. 10 metodického návodu [2]: 
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a) Účelovou mapu výškopisu v obvodu projektu, která se vyhotovuje ve stejném 

měřítku a formě jako mapa polohopisu (Příloha 32). Obsah účelové mapy 

výškopisu: 

· Objekty komisionálně odsouhlasených druhů pozemků – hranice, texty, 

symboly druhů pozemků (červenou barvou), 

· Vrstevnice a popis vrstevnic – interval určí zhotovitel v součinnosti se 

správním orgánem podle výškových poměrů v území (hnědou barvou), 

· Popis (černou barvou), 

· Hranice obvodu projektu (oranžovou barvou), 

· Klad mapových listů (černou barvou), 

· Doplňkové údaje (černou barvou), 

v elektronické formě: 

b) Účelová mapa výškopisu ve formátu VGI, 

c) Georeferencované rastrové soubory digitálního modelu reliéfu a odvozených 

účelových map výškopisu. 

Na základě měřených a převzatých podrobných bodů výškopisu se vyhotovuje digitální 

model reliéfu (dále jen DMR), na základě kterého se vyhotovují odvozené účelové mapy 

výškopisu v rastrové formě a tyto tvoří podklady pro vyhotovení odvozených účelových 

map výškopisu, které jsou: 

a) Mapa sklonu reliéfu,  

b) Mapa expozice reliéfu, 

c) Mapa délky svahů, 

d) Mapa mikropovodí s přirozenými a umělými překážkami odtoku (přerušení svahů)  

Výsledný elaborát účelového mapování výškopisu podléhá autorizačnímu ověření 

a odevzdává se oprávněnému orgánu. Digitální výstup mapování polohopisu a výškopisu je 

převzatý do základní báze údajů pro geografický informační systém. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo představit činnosti související se zpracováním 

účelové mapy polohopisu a výškopisu jako výsledek jedné z etap zpracování projektu 

pozemkových úprav. 

V závěrečné práci jsem se snažila prezentovat stručný souhrn činností, které je 

potřebné uskutečnit před začátkem mapování a práce vykonané při účelovém mapovaní. 

Při těchto činnostech se postupovalo ve smyslu zákonů, vyhlášek, směrnic, metodických 

návodů a dalších nařízení platných ke dni nařízení pozemkových úprav.  

Měření bylo provedené v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě 

katastrální – S-JTSK a výškovém systému baltský po vyrovnání – Bpv, pro určování 

prostorové polohy technologií GNSS byl použitý terestrický referenční systém 1989 – 

ETRS89. 

Zpracování pozemkových úprav v katastrálním území Harichovce bylo potřebné 

z důvodu rozdrobenosti pozemků a vlastnických vztahů. Katastrální mapa byla vytvořená 

na podkladu katastrální mapy z roku 1866 a doplněná reambulancí na stav z roku 1927 a je 

spravovaná v analogové formě. Je možné předpokládat, že stav katastrální mapy ve velké 

míře nebude odpovídat skutečnému stavu v terénu, tj. nemůže dát spolehlivou informaci o 

druzích pozemků a možnosti jejich využívání. Účelovým mapováním polohopisu jsou 

zjištěny změny mezi skutečným stavem a stavem evidovaným v katastru nemovitostí. 

Výsledkem mapování je účelová mapa polohopisu, která v dalších etapách slouží na 

ocenění pozemků. Účelové mapování výškopisu, kterého výsledkem je účelová mapa 

výškopisu, slouží pro aktualizaci map BPEJ, tvorbu MUSES, všeobecných zásad 

funkčního uspořádání území a dalších činností.  

Účelovému mapování polohopisu a výškopisu předchází zřízení bodového pole 

a určení hranice obvodu projektu pozemkových úprav. Geodetické práce byly provedené 

v největší míře technologií GNSS. Tato technologie má však svoje omezení a pro to se 

neobejdeme bez kombinace s terestrickými metodami.  

Z dosavadních poznatků a zkušeností v této problematice jsem došla k závěru, že 

práce spojené s účelovým mapováním polohopisu a výškopisu představují velký rozsah a 

jsou časově velmi náročné, protože samotnému mapování předchází tvorba bodového pole 
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a vymezení hranice obvodu. Úsporu času přineslo využití technologií GNSS při 

geodetických prácích. Závěrem bych zkonstatovala, že pozemkové úpravy jsou během na 

dlouhé tratě a účelové mapování polohopisu a výškopisu představuje odrazový můstek pro 

další etapy projektu pozemkových úprav. Úspěšná realizace pozemkových úprav 

zabezpečuje potřeby rozvoje trhu s nemovitostí a potřeby garance vlastnictví nemovitostí 

v právním státě. 
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