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Anotace 

 

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

projektu pozemkových úprav v katastrálním území Bukovina.“ V první části je poukázáno na 

důležitost odstranění roztříštěnosti pozemkového vlastnictví na Slovensku a následní obnovu 

zanedbané a zničené krajiny. Druhá a pátá část se teoreticky a prakticky zabývá geodetickou 

činností v projektu pozemkových úprav, s využitím poznatků a zkušeností získaných 

v průběhu studia. Výsledkem práce je vytvořena účelová mapa polohopisu a výškopisu pro 

projekt pozemkových úprav v katastrálním území Bukovina. 
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Summary 

Abstract in English 

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

consolidation project in the cadastral Bukovina.". The first part is a reference to the 

importance of eliminating fragmentation of land ownership to the Slovak and subsequent 

restoration of derelict and ruined landscape. The second and the fifth part of the theory and 

practice on the geodetic activities in the project of land consolidation, using the knowledge 

and experience gained during the study. The result is creation of a dedicated map planimetric 

and elevation for land consolidation project in the cadastral territory of Bukovina 
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ÚVOD 

 Historický vývoj pozemkového vlastnictví na Slovensku způsobil množstvo sporů 

při určování vlastnictví. Jediným komplexním nástrojem na uspořádání vlastnických 

vztahů, jsou pozemkové úpravy (scelování, parcelace, uspořádání pozemků, rozmísťování 

druhů pozemků, arondace hranic, optimalizace tvarů a zpřístupnění všech pozemků). 

 Provádění pozemkových úprav na Slovensku je upraveno zákonem SNR 

č.330/1991 Sb. o pozemkových úpravách ve znění pozdějších předpisů a metodickými 

pokyny pro provázení geodetických a některých souvisejících činností pro projekt 

pozemkových úprav. Řešení pozemkových úprav sestává z vypracování projektu a 

provedení projektu. Jednotlivé etapy pozemkových úprav se prolínají a navzájem ovlivňují. 

 Cílem diplomové práce je teoreticky a prakticky představit průběh účelového 

mapování polohopisu a výškopisu v katastrálním území Bukovina s poukázáním na 

geodetickou činnost v rámci projektu pozemkových úprav. 

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

obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálním území Bukovina“. 

 V první části je poukázáno na důležitost odstranění roztříštěnosti pozemkového 

vlastnictví na Slovensku a následní obnovu zanedbané a zničené krajiny. 

 Druhá až pátá část se teoretiky a prakticky zabývá geodetickou činností v projektu 

pozemkových úprav, s využitím poznatků a zkušeností získaných v průběhu studia. 

 V závěru jsou shrnuty poznatky získané při tvorbě účelové mapy polohopisu 

výškopisu. 

  Výsledkem práce je vytvořena účelová mapa polohopisu a výškopisu pro projekt 

pozemkových úprav v katastrálním území Bukovina rozsahu jednoho mapového listu. 

 Informace a poznatky získané při spolupráci poskytla firma PROJEKTOVÁ A 

INŽINIERSKA  KANCELÁRIA Liptovský Hrádok. 
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1 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

 Důsledkem historického vývoje pozemkového vlastnictví na Slovensku vzniklo 

množství sporů při určování vlastnictví, které bylo způsobeno nedokonalým a neúplným 

evidováním právních vztahů a také extrémní roztříštěností pozemkového vlastnictví. 

Problém extrémní roztříštěnosti pozemkového vlastnictví spočívá ve velikosti a počtu 

původních pozemkových parcel, jejich rozptýlenosti, tvaru a špatného přístupu, také na 

vysokém počtu spoluvlastníků a velikosti spoluvlastnického podílu k jednomu pozemku. 

Z těchto důvodů se začalo s postupným zakládáním evidence právních vztahů k původním 

nemovitostem.   

 Z důvodu odstranění roztříštěnosti pozemkového vlastnictví na Slovensku, v roce 

1991 nabyl účinnosti zákon č. 229/1991 Z. z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a 

inému poľnohospodárskemu majetku ve znění pozdějších předpisů (zákon o pôde) a zákon 

č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o pozemkových úpravách). Původním cílem pozemkových 

úprav bylo v rozsahu celého státu provést pozemkové úpravy. Na podkladě technické 

nesrovnalosti v evidenci katastru nemovitostí a rozdílů mezi právním a reálným stavem 

nedošlo k realizaci záměru. Proto v roce 1992 byly přerušeny projekty pozemkových úprav 

v etapě zpracování registru původního stavu (RPS). 

 Zákonem NR SR č. 265/1992 Z.z.. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv 

k nehnuteľnostiam a zákonem NR SR č. 266/1992 Z.z. o katastry nehnuteľností v SR, 

došlo k založení „katastru nemovitostí“. Teprve zákonem NR SR č.165/1995 Z.z. 

„katastrálny zákon“ ve znění pozdějších předpisů, došlo k zrovnoprávnění všech druhů 

vlastnictví. Proces uspořádání pozemkového vlastnictví urychlil zákon NR SR č. 180/1995 

Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadania vlastníctva k pozemkom ve znění pozdějších 

předpisů. Z téhle koncepce vyplynula potřeba obnovy evidence pozemků, tj. nutnost 

odstranit nesrovnalosti v evidenci, provést revizi údajů katastru, až poté vykonat 

pozemkové úpravy.  V rámci obnovy evidence pozemků je nutno vyhotovit:  

 registr vlastnických práv (RVP)-  sjednocené operáty,  

 zjednodušený registr původního stavu (ZRPS)- nesjednocené operáty,                 

 registr obnovené evidence pozemků (ROEP)- celé katastrální území [17]. 
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Podmínkou k nařízení nebo povolení pozemkových úprav je zapsané dílo ROEP v katastru 

nemovitostí, které mění rozsah souboru popisných informací (SPI) a souboru geodetických 

informací (SGI).            

 Jediným komplexním nástrojem na uspořádání vlastnických vztahů, jsou 

pozemkové úpravy. Scelování, parcelace, uspořádání pozemků, rozmísťování druhů 

pozemků, arondace hranic, optimalizace tvarů a zpřístupnění všech pozemků a s tím 

související výkon právních, terénních, komunikačních, vodohospodářských, protierozních, 

ekologických a jiných opatření s cílem zlepšit výrobu a podmínky hospodáření, zlepšit 

životní podmínky venkovného obyvatelstva a uspořádat vlastnické vztahy k půdě na 

upravovaném území, to vše jsou pozemkové reformy [17]. Hlavním cílem pozemkových 

úprav je optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků v procesu polyfunkční kostry 

společných zařízení. V rámci projektu pozemkových úprav (PPÚ) se provede: 

 zjištění vlastnictví: RPS- soupis pozemků s ohodnocením, 

 nové mapovaní: podrobné zaměření území, kontrola kultur v terénu, 

 nové uspořádaní pozemků: scelení, komasace, 

 plánování krajiny a investiční příprava: Obecné zásady funkčního uspořádání území. 

 Spojením těchto činností do jednoho projektu se dosáhne maximální efektivnost a 

opodstatněnost pozemkových úprav, přičemž vznikne důsledné rozčlenění území na 

soukromé pozemky, veřejné a společné prostory (obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Rozčlenění území na soukromé pozemky, veřejné a společné prostory  

 Provádění pozemkových úprav na Slovensku je upraveno zákonem NR SR 

č.330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
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pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znění 

pozdějších předpisů, metodickými pokynmi Ministerstva poľnohospodárstva SR a Katedry 

mapovania a pozemkových úprav Stavebnej fakulty – STU [3] a metodickým návodom 

Ministerstva poľnohospodárstva SR a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pre 

vykonávanie geodetických a niektorých súvisiacich činností pre projekt pozemkových 

úprav [1]. 

1.1 Formy pozemkových úprav    

 Podle rozsahu legislativních a technických nástrojů v projektu PÚ můžeme provést 

pozemkové úpravy (komplexní řešení) nebo jednoduché pozemkové úpravy. Jejích 

porovnání je na obrázku 2. Obvodem pozemkových úprav (PÚ), je zpravidla celé území 

extravilánu, z kterého byly vyňaty zastavěné části. Zjednodušené a zrychlené postupy 

v pozemkových úpravách se provádějí podle § 15 odst. 2 zákona SNR č. 330/1991 Z. z. o 

pozemkových úpravách - jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ). Obvodem projektu PÚ je 

zpravidla zájmové území v extravilánu, které slouží investoři na konkrétní investiční 

záměr.  

 

Obrázek 2: Porovnání pozemkových úprav a jednoduchých pozemkových úprav 

Výhody: 

•investor má scelený pozemek 

•rychlé konání (1,5 -2 léta) 

•financuje investor 

 

Nevýhody: 

•nevznikne súvislá katastrální mapa 

•malé snížení rozdrobenosti v 
rámci katastrálního území 

•účastníkům PÚ se neřeší ostatní 
pozemky v extravilánu 

JPÚ 
Výhody: 

• v extravilánu se scelí nemovitosti 

•nové funkční uspořádání pozemků 

•vzniká nová homogéní katastrální 
mapa 

•pozemky pod stavbami jsou ve 
vlastnictví státu 

•oddelení vlastnictví známych a 
neznámych vlastníků 

Nevýhody: 

•časová náročnost (4-5 let) 

•finanční náročnost 

PÚ 
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1.2 Účastníci pozemkových úprav  

 Účastníci pozemkových úprav jsou podle §6 zákona SNR č. 330/1991 Z. z. o 

pozemkových úpravách uvedení na obrázku 3. Účastníka PÚ může zastupovat zákonný 

zástupce.  Neznámé vlastníky, vlastníky s neznámým pobytem a těch, kteří si své práva 

neuplatnili, zastupuje Slovenský pozemkový fond (SPF) a státní organizace lesního 

majetku. Na prvním shromáždění pozemkových úprav se vytvoří sdružení účastníků, které 

je právnickou osobou. 

 

Obrázek 3: Účastníci pozemkových úprav 

 

1.3 Průběh řízení o pozemkových úpravách 

N a obrázku 4 je zobrazena kostra průběhu řízení o pozemkových úpravách. 

 

 Obrázek 4: Kostra průběhu řízení o pozemkových úpravách 
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 V mé diplomové práci se soustředím na stručnou analýzu jednotlivých etap 

pozemkových úprav aplikovanou na katastrální území Bukovina v souladu s výše 

citovanými zákony, metodickými pokyny a návody. 

1.4 Charakteristika katastrálního území Bukovina 

 Řešené území projektu pozemkových úprav, obec Bukovina (obrázek 5), leží 

v Liptovské kotlině, cca 15 km od města Liptovský Mikuláš. Nejstarší zmínka o obci 

pochází z roku 1297, kde král Ondřej III daroval Ladislavovi pustý les nazývaný 

„Nagbokovina“. Součástí obce je osada Janošovce. Obec sousedí s katastrálními územími 

Bobrovník, Ižipovce, Liptovská Anna.   

Obrázek 5: Obec Bukovina 

 Nadmořská výška území dosahuje hodnoty v nejnižším bodu 574 m. n. m., v nivě 

potoka Sestrč a v nejvyšším bodu 709 m. n. m. na jižním okraji v západní hranici území. 

Oblast je charakterizována silně svahovitým členitým terénem s vysokými výškovými 

rozdíly a sesuny. Expozice svahů je různorodá. 
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1.5 Důvod provedení PÚ pro katastrální území Bukovina 

 Důvodem provedení PÚ pro katastrální území Bukovina je uspořádání vlastnických 

a užívacích poměrů a odstranění překážek jejich výkonu vyvolaných historickým vývojem 

před účinností zákona-§2 ods.1 písmena a) zákona SNR č. 330/1991 Z.z. o pozemkových 

úpravách. Nařízení přípravného řízení PÚ bylo vydané dne 5. 11. 1991 pod č. PÚ- 

197/1991 Pozemkovým úřadem Liptovský Mikuláš. Tohle nařízení bylo vyvěšené na 

obecní tabuli v termínu od 06. 12. 1991 do 28. 12. 1991.  

 Základním předpokladem pro vypracování a provedení PÚ je v katastru zapsaný 

registr obnovené evidence pozemků - ROEP, sestavený podle zákona NR SR č.180/1995 

Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom nebo podle zákona 

NR SR č.330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách v znění pozdějších předpisů.  Při PÚ je 

nutná spolupráce mezi pozemkovým úřadem, správou katastru a zpracovatelem.  Důležitou 

částí je vyhledání podkladů, které poskytuje místní státní správa na úseku katastru. Pro 

zpracovatele je důležité znát, jaké podklady sou k dispozici, jejich soulad se skutečností a 

přesnost. Základními podklady sou:  

 katastrální operát:  

 soubor geodetických informací (SGI)- katastrální mapy, mapy určeného operátu, 

geometrické plány, záznam podrobného měření změn, měřický náčrt s přehledem 

čísel podrobných bodů, soubor lomových bodů hranic katastrálního území, seznam 

souřadnic podrobných bodů a jiná geodetická dokumentace; 

 soubor popisních informací (SPI)- údaje o katastrálních územích, nemovitostech, 

právech k nemovitostem, účastnících právních vztahů, místných a pomístních 

názvech; 

 sbírka listin; 

 sumární údaje katastru o půdním fondu; 

 pozemkové a železniční knihy; 

 zvláštní evidence veřejných a jiných listin. 

 vybrané části katastrálního operátu bývalého pozemkového katastru – měřický a 

písemní operát, sbírka listin a úhrnné výkazy; 

 jiné operáty a listiny - komasace, pozemkový reformy, přídělový plány; 
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 mapy BPEJ katastr poskytuje údaje z BPEJ v katastrálních územích, kde byl zapsán 

ROEP a byl zveřejněn v„SPRAVODAJCOVI“. 

 ROEP Bukovina byl zapsán do katastru dne 6. 5. 1999, přičemž byly založeny listy 

vlastnictví na původní pozemky (UO). Dílo bylo zveřejněné v „SPRAVODAJCOVI“ 

č.2/2001 a platnost vektorové katastrální mapy číselné (VKM č.) byla vyhlášená v březnu 

2003.  

1.6 Výsledky přípravného řízení 

 Podle souhrnných hodnot druhů pozemků (SHDP) se procentuálně vyjádřila 

aktuálnost katastru nemovitostí (KN), tj. poměr parcel souboru C KN na listech vlastnictví 

k parcelám na listech vlastnictví v souboru C a E. Obvodní pozemkový úřad vypracoval 

část stanovených výběrových kritérií (tabulka 1) a určil minimální počet 80 bodů. 

Tabulka 1: Vyhodnocení kritérií  přípravních prací v k. ú. Bukovina v obvodu PPÚ 

Kritérium % Počet 

bodů 

Roztříštěnost pozemků (počet parcel na 1 vlastníka) 
8,35 34,03 5 

Velikost spoluvlastnických podílů na 1 parcelu 5,89 10,77 5 

Nepřístupnost pozemků UO 312 75 30 

Aktuálnost operátu KN 

počet C-LV 19 

4,79 

10 

počet E-LV 396 30 

 Na základě vyhodnocení ankety z 293 účastníků jednání souhlasilo s provedením 

pozemkových úprav 183 účastníků - 62,45%.  Výměra pozemků účastníků, kteří souhlasili 

s vykonáním  PU  v obvodu pozemkových úprav, představuje 86,50 Ha -  53,32%. 

1.6.1  Určení hranic obvodu PÚ a průzkumu v terénu 

  Obvod projektu (obrázek 6) je ohraničen hranicí, která odděluje území s pozemky 

patřícími do PÚ od území s pozemky, které sou vyňaty z PÚ a od pozemků, které nebyli 

zahrnuté do obvodu PÚ [1]. Za účelem určení obvodu PÚ pro katastrální území Bukovina 
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byla dne 9.10 2008 provedena pochůzka, kde správní orgán za účasti zástupců obce, 

sdružení účastníků, katastru a správců prošetřil v terénu: 

 navrhovaný průběh hranice obvodu pozemkových úprav, 

 hranice pozemků navrhnutých na vynětí z obvodu PÚ, 

 nesoulad druhů pozemků, 

 výskyt projevů eroze, 

 funkčnost odvodňovacích a zavlažovacích zařízení, 

 ekologické plochy, větrolamy, biokoridory, močáry.   

 Výměra území v obvodu PPÚ je 170 ha, z čehož lesní pozemky zabírají plochu 

24,7 ha. Porovnání druhů pozemků podle operátů v k. ú. Bukovina v obvodu PPÚ je 

uvedeno v tabulce 2. 

 

Tabulka 2: Porovnání druhů pozemků podle operátů v k. ú. Bukovina v obvodu PPÚ 

Druh pozemku 
Kód druh 

pozemku 

Výměra v obvodu PPÚ [ha] 

Stav registra E-KN Stav registra C-KN 

orná půda 2 103,0491 27,3537 

zahrada 5 0 0 

trvalí trávní porost 7 14,1875 111,0455 

les 10 7,7823 24,7464 

vodní plocha 11 0 1,6526 

zastavěná plocha 13 0,0618 4,2748 

ostatní plocha 14 44,8304 0,8365 

spolu 169,9111 169,9095 

  

 Z průzkumu byl vyhotoven zápis Obvod PÚ katastrálního území Bukovina tvoří 

katastrální hranice. Z obvodu PÚ byly vyňaty pozemky nacházející se v zastavěném území 

obce a pozemky tvořící lesní půdní fond podle stavu KN, kromě parcel CKN číslo 254 a 

280.  

 

 Oznámení o nařízení řízení o začetí PÚ bylo vydané pod č. 9/ 2008- PPÚ ze dne 03. 

11. 2008 Obvodním pozemkovým úřadem Liptovský Mikuláš.   
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Obrázek 6: Obvod pozemkových úprav 



Ing. Monika Sálusová: Účelové mapovaní polohopisu a výškopisu v k. ú. Bukovina 

 

2013  11 

1.7 Zjištění stavu a aktuálnost podkladů KN 

 Za účelem zjištění stavu a aktuálnosti podkladů KN bylo dne 11. 11. 2008 svoláno 

společné jednání správy katastru a obvodního pozemkového úřadu. Katastr poskytl 

aktuální údaje stavu KN : 

 soubor popisných a geodetických informací operátu KN ve výměnném formátu FÚVI a 

VGI,  

 revize údajů KN naposledy provedená v roce 1989- nutnost provést novou revizi údajů 

KN a skutečného stavu, 

 mapové podklady: 

 technicko - hospodářská mapa vyhotovena v S-JTSK,  M1:2000, 1:5000,  

mapa UO (ROEP) - M 1:2880, 

 počet nezapsaných listin – 8 (5 vkladových a 3záznamové), 

 seznam nesouladů druhů pozemků mezi skutečným a evidovaným stavem - parcel UO 

z poskytnutých údajů SPI, 

 seznam pozemků dočasně vyňatých s půdního fondu -  neevidován, 

 seznam vlastníků vedených na LV v souboru C a E, 

 souhrnné hodnoty druhů pozemků (SHDP). 

1.7.1 Specifické podmínky 

 Za přítomnosti pozemkového úřadu a katastru se den 12. 11. 2008 uskutečnilo 

projednání specifických podmínek pro zpracování PÚ v katastrálním území Bukovina. 

Tyto podmínky jsou závazné pro zhotovitele, katastr a všechny účastníky jednání o 

pozemkových úpravách v katastrálním území Bukovina. 

Po provedení všech kroků přípravného řízení podle metodického návodu [3], správní orgán 

zpracoval výslední elaborát přípravného řízení, kterým se prokázala nutnost řešit daný stav 

prostřednictvím pozemkových úprav.   
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1.8 Očekávané výsledky pozemkových úprav 

 Z důvodu uspořádání vlastnických a užívacích vztahů, Krajský pozemkový úřad 

v Žilině vyhlásil soutěž na vypracování a realizace projektu pozemkových úprav v k. ú. 

Bukovina. Očekávanými výsledky PÚ je scelení, dělení a jiné úpravy pozemků 

provedených pro vlastníky, jako aj uspořádání užívacích poměrů. Vytvořením nového 

optimálního prostorového uspořádaní pozemků, které bude zohledňovat výměru a kvalitu 

pozemků jednotlivých vlastníků a také ekologickou stabilitu krajiny s cílem vylepšení 

provozních poměrů v zemědělské výrobě, celkové ozdravení krajiny a tím zlepšení 

životních podmínek obyvatelstva. 

Kvalitativní výsledky: 

 snížení roztříštěnosti minimálně o 30 %,  

 snížení spoluvlastnických podílů minimálně o 30 %, 

Kvantitativní výsledky:  

 zpřístupnění pozemků,  

 zvýšení stupně ekologické stability, 

  protierozní ochrana a regulace vodního režimu,  

 návrh společných zařízení,  

 vytvoření mapového operátu ve formě rozdělovacího plánu,  

 vytvořen í SGI ve vektorovém tvaru s digitálním výstupem a nového SPI, 

 vytvoření optimálních tvarů pozemků a jejich vhodné umístnění,  

 možnost rozvoje agroturistiky a následné zvýšení zaměstnanosti obyvatelstva, 

 racionální uspořádání a využívání zemědělského půdního fondu. 

1.9 Projekt pozemkových úprav  

 Projekt pozemkových úprav sestává z vypracování projektu §8 -§13 a provedení 

projektu §14. Členění projektu podle zákona SNR č. 330/1991 Z.z. o pozemkových 

úpravách je uvedeno v tabulce 3, každá z etap projektu podléhá ověření. 
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1.9.1  Vypracování projektu pozemkových úprav 

 V rámci úvodních podkladů se řeší operát obvodu PÚ, aktualizace bonifikovaných 

půdně – ekologických jednotek (BPEJ), mapa hodnoty pozemků, registr původního stavu, 

návrh místního územního systému ekologické stability (MÚSES) pro účely PÚ a obecné 

zásady funkčního uspořádání území v obvodu PPÚ. 

 Návrh nového uspořádání pozemků v obvodu PÚ tvoří kromě zásad pro umístnění 

nových pozemků a plánu veřejných a společných zařízení a opatření v návaznosti na 

MÚSES v obvodu PÚ, také rozdělovací plán ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu. 

1.9.2  Provedení projektu pozemkových úprav 

 Po vytyčení a označení lomových bodů hranic nových pozemků v terénu v obvodu 

PÚ se aktualizuje registr původního stavu, rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího a 

vytyčovacího plánu a po té se zpracuje rozdělovací plán ve formě geometrického plánu 

nebo ve formě obnovy katastrálního operátu novým mapováním.  

 Cílem PPÚ není jen zpracování, ale také uvedení nového uspořádání území do 

života a přetvoření krajiny v prospěch všech obyvatel, kterého součástí je i realizace všech 

navržených společných zařízení a opatření, které souvisí s novým uspořádáním právních 

poměrů.  
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Tabulka 3: Členění projektu podle zákona NR SR č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách 
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2 OPERÁT OBVODU PPÚ 

  Jedním z úvodních podkladů projektu pozemkových úprav je operát obvodu 

projektových úprav, který obsahuje: 

 práce v bodovém poli, 

 vytyčení, zaměření a trvalé označení hranice obvodu PPÚ,  

 účelové mapovaní polohopisu pro PPÚ,  

 účelové mapovaní výškopisu pro PPÚ. 

2.1 Práce v bodovém poli  

  Pod pojmem práce v bodovém poli se rozumí přípravní práce, rekognoskace, 

stabilizace a signalizace, měřické práce, výpočetní práce a výsledný elaborát 

s dokumentací, jeho autorizační a úřadní ověření. Práce v bodovém poli se provádějí tak, 

aby bylo vytvořeno homogenní bodové pole pro účely PÚ a vytvořená vazba mezi územím 

v obvodu PÚ a územím vyňatým z obvodu PÚ v katastrálním území Bukovina.  V rámci 

geodetické činnosti se zajistí taková hustota a přesnost stávajícího a nového budovaného 

bodového pole, která vyhovuje všem požadavkům související s projektem PÚ.  

2.1.1 Přípravní práce a rekognoskace 

 V rámci přípravných prací, se z  katastru vyžádali geodetické údaje pevně 

stabilizovaných bodů polohového a výškového bodového pole. Polohové bodové pole je 

určeno v S-JTSK podle Inštrukcie ÚGKK SR č. I. 74.20.73.12.00 na práce v polohových 

bodových poliach. Výškové bodové pole je budováno v baltském výškovém systému - po 

vyrovnání (Bpv) podle Inštrukcie ÚGKK SR č. I. 74.20.73.13.00 na práce vo výškových 

bodových poliach. Vyhotovil se grafický přehled stávajících bodů polohopisu a výškopisu 

bodového pole v měřítku 1:10000 z prostoru obvodu PÚ, který se kontroluje, opravuje a 

doplňuje.  

  Při rekognoskaci terénu se zkoumal i stav základního a podrobného bodového pole, 

s kterého se vytvořil záznam o rekognoskaci a údržbě bodů ZPBP. Z hlediska obtížnosti 

byl terén zhodnocen jako vlnitý. Na základě údajů s katastru, bylo celkově pro k. ú. 
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Bukovina evidovaných 7 bodů státní trigonometrické sítě (STS), žádné body státní 

prostorové sítě (SPS) a státní nivelační sítě (SNS). Počet bodů PPBP, které jsou vedené ve 

VKM č. je 39. Původní bodové pole a místopisy byly založeny v roce 1982 Geodezií 

Žilina a byly určeny polygonovými pořady, rajóny, resp. fotogrammetricky. Pro účely 

projektu PÚ se vyhledali body v obvodu projektu a jeho bezprostředním okolí. 

Vyhledávání PPBP bylo provedeno podle místopisů a současně vytyčováním GNSS 

metodou kinematickou v reálném čase – RTK. Tato metoda se zvolila z důvodu terénních 

poměrů a vysokého trávního porostu. V terénu se podařilo vyhledat 7 bodů státní 

trigonometrické sítě a 15 bodů PPBP, z toho 3 v zastaveném území obce.  V tabulce 4 je 

vytvořen přehled geodetických bodů pro PPÚ Bukovina.  

Tabulka 4: Přehled geodetických bodů pro PPÚ Bukovina 

Číslo bodu Existence Stav 
Použitelnost bodů pro 

účely PPÚ 
Poznámka 

501 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

502 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

503 nalezen zachován intravilan -použitelný proměřit GNSS 

519 nalezen zachován intravilan -použitelný proměřit GNSS 

520 nalezen zachován intravilan -použitelný proměřit GNSS 

521 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

527 nenalezen    

528 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

530 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

531 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

534 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

535 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

553 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

554 nenalezen    

555 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

556 nenalezen    

557 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

558 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

48190031 nalezen zachován částečně použitelný v lesním porostu 

48191031 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

48192031 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

48240034 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

48240068 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

48241034 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 

48242034 nalezen zachován použitelný proměřit GNSS 
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Obrázek 7: Přehledný náčrt PPBP  
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Body ZPBP a PPBP se zakreslili do náčrtu (obrázek 7) a vyznačili se i nově navržené body 

PPBP. V zastavěném území obce se body STS a SPS nenacházejí. Pro homogenitu 

následujících měření se v zastavěném území obce proměřily  PPBP a to 503, 519 a 520.  

  Pro účely vypracování a provedení PPÚ se zřizují, určují a vyhledávají PPBP. 

Novela vyhlášky č. 75/2011 ÚGKK SR z 15. 3. 2011 upravuje potřeby a způsoby zřizování 

podrobných geodetických bodů (PGB). Body podrobného geodetického pole (PGP) slouží 

na měření a vytýčení hranic obvodu terestrickými metodami, účelové měření polohopisu a 

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

opatření a na výstavbu v terénu. 

2.1.2 Nově určené body a jejich přesnost 

  Po zhodnocení typu území, stupně obtížnosti terénu, stavu dosavadní sítě PPBP, 

nutností připojit měření na SKPOS, resp. body SPS, byli navrhnuté 4 nové body PPBP 

z toho jeden bod v k. ú. Bobrovník. Při samotném měření se určili 4 nové body: 564 -567.  

S přihlédnutím na moderní měřické metody GNSS  a proměřené dosavadní PPBP, nebylo 

nutné určit více nových bodů PPBP.  

Při budování PPBP nedošlo k odchylkám oproti projektu. Novela vyhlášky ÚGKK SR č. 

300/2009 Z. z. způsobila zvýšené nároky na měření. V tabulce 5 je uveden přehled 

charakteristik přesnosti „před a po“ účinnosti novely.  

Tabulka 5: Přehled charakteristik přesnosti „před a po“ účinnosti novely 

Charakteristika přesnosti Dovolené kritéria před novelou Dovolené kritéria po novele 

základní střední souřadnicová 

chyba mxy PPBP 

PPBP 

uxy= 0,06 

PGB – podrobný 

geodetický bod uxy= 0,04 

základní střední souřadnicová 

chyba mxy podrobného bodu 

TP 3   uxy= 0,14 

TP 4   uxy= 0,26   

uxy= 0,08 

základní střední chyba  

délky md 

ud = 1,5 uxy (d+12) / (d+20) ud = 0,12 (d+12) / (d+20) 

2.1.3 Stabilizace a signalizace bodů 

  Způsob stabilizace byl proveden podle potřeby měření s přihlédnutím na terén. 

Stabilizace se provedla v souladu s technickou normou STN 730415 – geodetické body a 
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STN 730416 Meračské značky stabilizovaných bodov v geodézii.  Nové body byly trvale 

stabilizovány hraničním znakem GEOHARPOONK fialové barvy a zavrtaným znakem 

s betonovou hlavou červené barvy (obrázek 8 a),  dočasně stabilizován byl bod č. 81-9 

      

a)       b)     

Obrázek 8: Stabilizace bodů PPBP pro PPÚ Bukovina  a) trvalá, b)  dočasná,  

kovovou trubkou průměru 5 cm (obrázek 8 b). Každému nově vytvořenému bodu se 

vyhotovil místopis - údaj o geodetickém bodu (tabulka 6). Čísla nově vytvořených bodů 

přidělil katastr. 

Tabulka 6:  Geodetické údaje o trvale stabilizovaných bodech hranic obvodu PPU Bukovina 

Bod: Bod zriadila: Súradnice S-JTSK 
Miestopis 

 

 

  

81-9 
Projektová a inž. 
kancelária Ing. 

Ivan Vrlík 
y   390 628,08                         

Trieda: 3 Rok: 2010 x   1 186 618,19                         

Popis určenia a spôsob 
stabilizácie: 

nadm. 
výška 

587,49                         

Bod je určený RTK metódou 
GPS. Bod sa nachádza na 
západnej strane prístupovej 
cesty do Bukoviny vo 
vzdialenosti 70 cm od hrany 
rigólu cesty. Bod je 
stabilizovaný kovovou rúrkou 
priemeru 5 cm. 

Súradnice ETRS 89                         

B   49° 07΄ 44,19354˝                         

L   19° 28΄ 27,01031˝                         

Helips. 630,16                         

Pohľad: 

 
 

  Detail: 
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2.1.4 Měřické a výpočtové práce 

  Měřické práce se prováděly GNSS aparaturou Leica GX1230, nebo totální stanicí 

Leica TCR307, kterou se zaměřili vybrané kontrolní délky, resp. směry, které bylo možné 

vzhledem na terénní poměry zaměřit. Výstupní údaje jsou uvedeny v tabulce 7.  

 Tabulka 7: Výstupní údaje – záznam z automatizované registrace

  

  Třída přesnosti se stanovuje podle bývalé 3. třídy přesnosti. Signalizace nově 

vytvořených bodů vzhledem na výše uvedené nebyla potřebná. GNSS měření se provedlo 

s opakovanou inicializací na bodu s napojením na body SPS resp. prostřednictvím služby 
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SKPOS s nastavením průměrovaní měření (vážený aritmetický průměr) s časovým 

odstupem jednotlivých měření. 

Pro výpočet transformačního klíče se používali body SPS podle údajů Geodetického a 

kartografického úřadu v Bratislavě, v kombinaci s body Státní nivelační sítě pro kontrolu 

výšek.  Správa o transformaci tvoří obrázek 9. 
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Obrázek 9: Správa o transformaci 

  Pro zpřesnění výšek se použily nivelační body v blízkém okolí a byly zahrnuté do 

transformačního klíče pro transformaci. Na kontrolu výšek se použili body SNS, které se 

kontrolně zaměřily. Výšky nových bodů PPBP jako i přeurčených nalezených bodů PPBP 

se určili metodou GNSS s použitím modelu kvazigeoidu. Postup se zvolil z důvodu 

zachování homogenity nové měřičské sítě a různorodosti způsobu určení původního PPBP. 

  Pro kontrolní měření se použili body SPS č. 2643LM-1006 (ZPBP 4819-46 na 

kontrolu polohy) a 2643LM-1005 (na kontrolu polohy a výšky), s vhodným okolím na 

observaci pomocí aparatury GNSS. Seznam souřadnic tvoří tabulku 8.   
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Tabulka 8:  Seznam souřadnic 

CB Y X Z B L H 

2643LM-1005 389778,99 1189427,67 565,88 1395878,4919 3944363,5246 4798618,6760 

2643LM-1006 385194,67 1186843,16 682,86 1399314,6518 3940903,0636 4800603,0387 

48191031 390563,54 1185856,99 620,30 1394032,7778 3942240,9492 4800955,5735 

48192031 390355,58 1185718,79 614,96 1394179,6857 3942063,0167 4801051,2600 

48240034 391594,72 1186593,61 733,29 1393339,4557 3943211,8521 4800512,8906 

48240068 390953,88 1185266,44 652,49 1393492,0032 3942003,7462 4801347,5361 

48241034 390648,85 1186547,19 587,00 1394165,8945 3942727,9210 4800475,9095 

48242034 390609,92 1186743,79 584,03 1394263,5931 3942846,4576 4800347,0904 

501 390692,99 1186414,83 587,90 1394083,3284 3942654,2944 4800560,9817 

502 390734,64 1186281,64 589,52 1394002,9537 3942579,5868 4800647,2519 

503 390752,82 1186218,53 590,20 1393966,2855 3942543,5382 4800688,1339 

519 391027,30 1185750,19 602,92 1393567,0156 3942334,1204 4800990,9165 

520 391068,90 1185635,36 610,66 1393493,8473 3942275,7921 4801069,8217 

521 391036,80 1185526,82 609,88 1393488,8453 3942188,3488 4801141,5521 

528 391174,04 1185610,80 604,46 1393387,6494 3942295,2787 4801076,3474 

530 390836,74 1185758,07 623,09 1393749,8094 3942279,1013 4801009,7533 

531 390713,96 1185856,71 618,01 1393893,3482 3942296,8786 4800947,1414 

534 390387,87 1186141,11 620,73 1394285,2225 3942369,5096 4800778,4602 

535 390463,30 1186281,74 593,43 1394254,2902 3942478,2813 4800662,5585 

553 391379,38 1186306,95 709,28 1393441,9861 3942917,4610 4800691,7593 

555 389850,50 1186545,16 608,23 1394906,7658 3942434,2281 4800529,7846 

557 391119,03 1186695,23 653,39 1393793,3831 3943050,5574 4800407,9330 

558 391505,42 1185803,17 646,30 1393151,9687 3942580,1814 4800967,2265 

564 391038,64 1186231,48 644,25 1393718,3651 3942695,1064 4800707,4668 

565 391557,78 1185866,04 659,78 1393126,5368 3942651,7788 4800933,9789 

566 390176,44 1186732,89 580,96 1394659,5693 3942671,2527 4800371,7088 

567 390074,86 1186590,66 605,49 1394713,5287 3942549,6728 4800487,7587 

ZG5-500 390434,60 1187388,42 572,14 1394627,4595 3943215,5371 4799925,2291 

ZG5-501 390165,21 1187393,79 567,35 1394876,7673 3943113,2285 4799930,4177 

ZG5-504 389265,47 1187756,67 579,05 1395824,9603 3943025,8513 4799743,3868 

ZG5-505 388685,83 1187592,21 572,93 1396306,4039 3942687,1455 4799872,5625 

ZG5-507 388613,64 1187203,59 570,07 1396249,0429 3942390,4166 4800127,4388 

ZG5-508 388618,35 1186656,39 567,08 1396070,3303 3942013,9209 4800482,2303 

ZG5-514 387671,56 1186059,88 567,71 1396754,9127 3941241,5393 4800915,1817 

ZG7-530 387274,86 1186596,32 587,88 1397295,7478 3941471,2048 4800598,2374 

  

 Zřizováni PPBP (obrázek 10) v katastrálním území Bukovina dále slouží při 

polohopisných, výškopisných a vytyčovacích prácích, které se uskuteční v rámci projektu 

pozemkových Bukovina. 
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Obrázek 10: Body PPBP  
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2.1.5 Technologie GNSS 

 Všechny technologie měření globálního navigačního družicového systému - GNSS 

jsou založeny na diferenciální fázové metodě, dělí se na statické a dynamické metody. 

Používá se více druhů měření GNSS. Při měření v PPÚ Bukovina byla použita kinematická 

metoda měření v reálním čase- RTK (Real Time Kinematics).  Měří se speciální 

aparaturou, a to referenční a pohyblivou měřící stanicí, mezi kterými je trvalé rádiové 

spojení. Jeden přijímač je na referenčním bodu, druhý přijímač se pohybuje po určovaných 

bodech se zabudovaným softwarem. Metoda vyžaduje inicializaci měření a neustále 

sledování 4 družic, k dispozici jsou okamžité výsledky měření a přesnost měření.  

 Využití technologie GNSS na přesné prostorové určení polohy objektů v reálním 

čase se nazývá Slovenská prostorová observační služba – SKPOS a tvoří aktivní 

geodetické základy. Služba zabezpečuje realizaci závazného geodetického systému 

Evropského terestrického referenčního systému – ETRS 89 na výkon geodetických prací. 

Družice vysílají signál o své poloze a uživatel pomocí technologie GNSS určí přesnou 

polohu antény speciálního přijímače, údaje se zpracují a souřadnice se přetransformují do 

S – JTSK. Do síťového řešení virtuální referenční stanice (VRS) jsou připojeny vybrané 

zahraniční stanice a 26 národních stanic. Tři body téhle sítě jsou budovány formou 

hloubkové stabilizace (Gánovce, Liesek a Partizánske), ostatní na střechách budov. 

Vzdálenost bodů je 33 – 83 km. SKPOS poskytuje služby pro reální čas (RTK) a na 

dodatečné zpracování údajů (postprocessing) [5][6]. 

 Při měření v reálním čase, GNSS přijímač (RTK  rover) komunikuje s SKPOS 

pomocí modemu, nebo mobilu. RTK rover (obrázek 11) zašle své identifikační údaje na 

server, který začne vysílat a RTK ruter začne i inicializovat. Při měření RTK je nevyhnutné 

vykonat dvě nezávislá měření (nová inicializace) s časovým odstupem minimálně 1 hodiny 

v den měření, nebo v jiný den s odstupem 1 hodiny oproti původnímu měření. Výslední 

souřadnice vznikne jako průměr obou měření. Výhodou měření RTK je, že se zaznamenají 

přímo souřadnice měřených bodů, které se transformačním klíčem upraví do 

souřadnicového systému S-JTSK a vyexpedují se ve formě textového seznamu souřadnic 

s přesností 0,03 m v poloze a 0,05 m ve výšce. Nevýhodou je dosah rádiomodemu a 

přesnost určení korekcí je závislé na vzdálenosti. 
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Obrázek 11: SmartNet:Vztah mezi síťovým serverem a roverem při RTK   

2.1.6 Souřadnicový systém 

 S-JTSK je souřadnicový systém definovaný na Besselovem elipsoidu 

s Křovákovým zobrazením. Na přeměření skuteční polohy bodů technologií GNSS a 

určení jejich souřadnic ETRS89 (B, L, H) se využil Slovenský terestrický referenční rámec 

SKTRF 2001. Z důvodu nárostu využívání technologie GNSS ve vybraných geodetických 

činnostech podle §6 zákona 215/1995. Z. z. katastrálneho zákona, vydal rezort ÚGKK 

Usmernenie č. KO – 4108/2003 ze dne 4. 11. 2003 na odevzdaní výsledků měření pomocí 

GNSS pro katastr nemovitostí. Body státní prostorové sítě (SPS) jsou referenční pro běžné 

geodetické práce na území SR v systému ETRS89 (obrázek 12). Souřadnice bodů (XYZ, 

BLH, xyh, n) jsou určené na výpočet jednoznačných transformačních vztahů mezi ETS89 

↔ S-JTSK. GeoPortál UGKK SR poskytuje informace o bodech nových geodetických 

základů a tím se stává základním informačním zdrojem pro uživatele.  
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 Měření pro PPÚ v katarálním území Bukovina bylo realizováno v roce 2009. 

Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z., kterou se vykonává zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. 

katastrálneho zákona, byla novelizována dne 1. 4. 2011. Novelou byla vyhlášena platnost 

realizace S-JTSK s označením S-JTSK03 s použitím pasívních a aktivních geodetických 

základů.  

 Množina bodů „A“ a “B“ třídy přesnosti SPS charakterizují národní realizaci ETRS 

89 (ETRF2000) a tvoří kostru realizace S-  JTSK03. Výhodou realizace S-JTSK03 je 

homogennost nových měření, jednoznační matematický vztah transformace – ETRF89, 

snížení deformací údajů transformací z původních souřadnic S-JTSK do S- JTSK03, 

přičemž není nutná změna softwaru [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obousměrně    

transformační vztah 

 

 

Obrázek 12: Prostorové souřadnice ETRS, obousměrně transformační vztah  [5] 

  Schematický zápis transformace rovnice 1 geodetických souřadnic „φλh“ 

vyjádřených v ETRS89 (ETRF2000) do rovinných souřadnic „yx“ realizace JTSK03 a 

výšky „H“ realizace Bpv: 

(φλh)ETRF2000 
T1

→(XYZ)ETRF2000 
T2

→ (XYZ)Bessel1841
   T3

→(φλh) Bessel1841
  T4

→ (yx)JTSK03
 

(h) ETRF2000
T5

→(H)Bpv                                                                                                     (1) 

 

 Globální transformační klíč je přístupný na rezortní stránce a  je vypočten 

prostorovou podobnostní transformací přes Burša – Wolfovský model [5]: 
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translační prvky:   dX = - 485,021 m, dY = - 169,465 m, dZ  = - 483,839 m, 

rotační prvky:  ωX =  7,786342´´, ωY =  4,397554´´, ωZ =  4,102655´´, 

změna měřítka  ds = - 0,000000 ppm 

2.1.7 Použité měřické přístroje 

 Na měření polohy bodů byl použit GNSS přijímač Leica GX 1230 (obrázek 13). 

V tabulce 9 je zobrazen výběr z technických parametrů Leica GX 1230. Transformační klíč 

do S – JTSK je možné spočítávat na PC v programu Leica GEO Office, jako aj přímo 

v přijímači v terénu.                             

Tabulka 9:  Výběr z technických parametrů Leica GX 1230      

dalekohled zvětšení 

zorné pole 

30 x 

1°30´ 

měření  -     uhlů 

- délek 

- délek bez hranolu 

střední chyba 

střední chyba 

střední chyba 

5´´ 

1 mm+ 1,5 ppm 

2 mm+ 2    ppm 

RTK s dlouhým dosahem přesnost 

 

 

 

inicializace 

dosah 

horizontální: 5 mm+ 0,5 ppm, statická, 

vertikální: 10 mm+ 0,5 ppm, statická, 

horizontální: 10 mm+ 1 ppm, kinematická 

vertikální: 20 mm+ 1 ppm, kinematická 

 8 setin, zpoždění ˂ 0,03 setin, 

samokontrola  

při vhodných podmínkách - 50 km 

Technický parametre typ dvoufrekvenční, GNSS geodetický, RTK 

přijímač      

Mody měření statický, rychlý statický, kinematický, 

kódové, fázové, Reálny čas RTK 

standardně, Post processing, DGPS/ RTCM 

standardně, nahrané programy pro různé 

geodetické měření a měření a vytyčování 

v reálním čase RTK 

 

 Vybrané kontrolní délky, respektive směry byli vzhledem na terénní poměry 

zaměřeny totální stanicí Leica TCR 307 (obrázek 14). V tabulce 10 je zobrazen výběr 

z technických parametrů Leica TCR 307. 
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Obrázek 13: Leica GX 1230            Obrázek 14: Leica TCR 307 

 

   Tabulka 10:  Výběr z technických parametrů Leica TCR 307 

dalekohled zvětšení 
zorné pole 

30 x 
1°30´(26 mm na 1km) 

měření uhlů metoda 

přesnost 

absolutní, kontinuální 

Hz, V 7´´(20
cc

) 

dálkoměr přesnost 
dosah 

2mm+ 2 ppm 
2500 m 

vybavení kompenzátor dvojosý, elektronický, ±4´ 

libela  elektronická, trubicová 

olovnice laserová, ±0,8 mm na 1,5 m 

displej 8 řádek x 24 pozice znaků 
     

2.2 Určení hranice obvodu projektu pozemkových úprav 

Jak už bylo zmíněno, obvod pozemkových úprav představuje území určené na 

vykonání pozemkových úprav. 

 Komise si důkladně prošla zájmovou lokalitu za účelem ověření, doplnění a 

upřesnění informací. Podkladem pro zjištění průběhu hranic byl platný katastrální operát, z 

kterého se vyhotovil náčrt, soupis nemovitostí a záznam podrobného měření změn. Bylo 

potřebné zjistit původ a technickou úroveň map (zobrazovací soustavu, mírku, přesnost), 

jako aj soulad mapy se skutečným stavem a soulad se stavem právním. Prošetření hranice 

obvodu slouží na zpřesnění průběhu hranice obvodu projektu oproti schválenému obvodu 

uvedenému v rozhodnutí o nařízení pozemkových úprav.  

 Hranice obvodu pozemkových úprav v katastrálním území Bukovina se zvolila po 

hranici katastrálního území obce. Účelem stanovení hranice obvodu PPÚ bolo 
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propracování a doplnění podkladového stavu průběhu hranice obvodu PPÚ tak, aby 

výsledný operát splňoval kritéria přesnosti pro 3. třídu a matematicky ji definoval pro 

jednoznačné určení jej průběhu na podkladu rozhodnutí o nařízení pozemkových úprav.    

 Hranice obvodu projektu pozemkových úprav je převzatá z vektorové katastrální 

mapy číselné Bukovina, kterou poskytla Správa katastru v Liptovském Mikuláši. Soubor 

„VGI“ obsahoval vrstvu KATUZ.  

Zjišťovalo se, které parcely registra C KN budou dělené hranicí obvodu, dále 

rozsah hranice, která bude vytýčená v terénu a body, které se trvale stabilizují. Stanovili se 

úseky, které nebude potřebné měřit, vytýčit, nebo stabilizovat.  Pochůzkou v terénu se 

zjistilo, že lesní pozemky jsou evidovány i v katastru a tenhle úsek zobrazení průběhu 

hranice se převezme s katastrální mapy. V rámci PPÚ v sousedních katastrálních územích 

Ižipovce, Bobrovník - Hliník a Liptovská Anna se stabilizují některé lomové body hranic.  

 Komise rozhodla vytyčit a stabilizovat tyto lomové body: na východní straně body 

č.: 3200710003, 3200710008, 3200710029, 3200710030, 3200710031, 3200910021, 

3400310169 a na západní straně body č.: 3200810004, 3200810009, 3200810001, 

3200610001, 3500710322. Převezmou se stabilizované body č. 3201890033, 3500710682 

z katastrálního území Liptovská Anna a z katastrálního území Bobrovník - Hliník 

stabilizované body 3102860001, 3200910016, 3200910023. Nebudou se stabilizovat body 

na hranici se zastavěným územím, hranice se jen zaměří. Správný orgán v spolupráci se 

správou katastru stanovil počet a polohu lomových bodů, které třeba stabilizovat. Tento 

údaj stanovil na pracovním střetnutí a komisionálním šetření dne 29. 09. 2009, z kterého se 

vykonal zápis. Na tomto rokovaní se stanovilo, že obvod PPÚ se v této etapě nemění. Do 

přehledného náčrtu obvodu PPÚ v měřítku 1:5000 se komisionálním šetřením vyznačil 

obvod projektu PÚ a zakreslila se jeho hranice. Zároveň se stanovily lomové body, které se 

v terénu vytýčí a stabilizují. Zobrazení hranice obvodu projektu do katastrálních map 

analogových zakreslil projektant podle STN 01 3411a do vektorových map katastr. Body 

se stanovili podle konfigurace terénu a charakteru území. Takto určené body se v terénu 

vytýčili a zpětně zaměřili. Při zaměření bodů se určili i jejich výšky. Podrobné lomové 

body se vytýčili přednostně GNSS metodou RTK. Podrobné lomové body se stabilizovali 

plastovými znaky Geoharphon. K vybraným lomovým bodem se vyhotovily geodetické 

údaje. Měřené území se rozdělilo do dvou bloků, kterým katastr přidělil záznamy 

podrobného měření změn (ZPMZ). Nově přidělená čísla ZPMZ jsou: 214, 215 (příloha 3). 
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ZPMZ na rozdělení C KN parcel hranicí obvodu projektu PÚ se nevyhotovil, protože 

obvod PPÚ probíhá po hranicích C KN parcel.  

Výměra území, která se stanovila na začátku prací, je 170 ha. Po upřesnění obvodu, který 

byl stanoven v rámci etapy komisionálním šetřením, se upravovaná výměra změnila na 169 

9096 m
2
 podle písemných údajů KN a 169 9103 m

2
 podle mapy KN z“ VGI“ souborů.  

Upravená plocha bude předmětem účelového mapování polohopisu v obvodu projektu 

pozemkových úprav, které bude následovat po této etapě prací. 

2.2.1 Ověření výsledků měření 

Podle normy STN 013410 bylo zaměřeno oplocení v zastavěném území obce 

Bukovina z důvodu ověření průběhu vnitřní hranice obvodu PPÚ. Charakteristikou 

relativní přesnosti určení souřadnic (y, x) je dvojice podrobných bodů (stejné třídy 

přesnosti) se základní střední chybou md a délkou d, která je přímou spojnicí bodů této 

dvojice (vypočtena z jejich souřadnic). Při výpočtu souřadnic podrobných bodů nesmí 

charakteristika md, přesáhnou kriterium pro 3. třídu přesnosti ud = 0,14 m (2). Přesnost se 

ověřila oměrnými mírami (dk), které se porovnali s délkami ze souřadnic dm a určil se 

rozdíl délek Δd (3), přičemž platí |Δd| =˂ 2ud (tabulka 11).  

  2
20

12
5,1 xyd u
d

d
u




        

 3km ddd       

 Tabulka 11:  Ověření základní střední chyby délky na vybraných bodech 

Vnější hranice obvodu PPÚ [m]       

č. bodu Y X dm dk Δd ud 2ud 

3200810128 390455,67 1186576,38 
162,67 162,6 0,07 0,20 0,40 

3200810058 390613,65 1186615,15 

3200810058 390613,65 1186615,15 
14,75 14,67 0,08 0,16 0,32 

3200810009 390628,08 1186618,19 

3200810009 390628,08 1186618,19 
105,73 1O5,63 0,10 0,20 0,39 

3200810005 390731,09 1186642,04 

3200810005 390731,09 1186642,04 
24,30 24,39 -0,09 0,17 0,34 

3200810008 390754,76 1186647,53 

3200810008 390754,76 1186647,53 
186,58 186,5 0,08 0,20 0,40 

3200810007 390936,91 1186687,96 

3200810007 390936,91 1186687,96 
67,25 67,15 0,10 0,19 0,38 

3200810023 391004,05 1186691,88 

3200810023 391004,05 1186691,88 
41,25 41,32 -0,07 0,18 0,37 

3200810006 391045,23 1186694,29 
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Přesnost je v daném úseku vyhovující, protože platí |Δd| =˂ 2ud.  Tabulka 12 

obsahuje část ZPMZ pro výpočet výměry obvodu PPÚ v katastrálním území Bukovina. 

Tabulka 12: Část ZPMZ pro výpočet výměry  

== 95 Výpočet výmery obvodu PPÚ ============== 

        PARCIS        C. BODU      VYMERA/OMERNE            
-------------------------------------------------------------- 

obvod PPÚ           1053238.50[m2] 
                 3102860067       
                 3102860068        18.75 

                 3400510030       102.94 
                 3400510024        33.80 
                 3400510027        46.72 

                 3400510028        45.08 
                 3400510029        31.29 
                 3400000540        34.48 

                 3400510032       175.06 
                 3400510040        26.99 
                 3400510033       295.43 

                 3400000541        17.03 
                 2502480026        41.93 
                 3100210070        57.62 

                 3100210071        44.12 
                 2502480025        29.54 
                 3448190039       109.60 

                 3100210072        65.38 
                 3100210322       103.08 
                 3100210073        26.91 

                 3100210076       199.44 
                 3100210082       117.37 
                 3100210083        89.26 

                 3100210315        75.94 
                 3100210502        27.94 
                 3100210085        33.37 

                 3101870003        42.71 
                 3100210501        27.12 
                 3101870004         5.28 
                 3100210087        51.27 

                 3100210105        61.97 
                 3100210111        64.78 
                 3100210115       157.47 

                 3100210136        63.13 
                 3100210139        42.89 
                 3100210140        18.70 

                 ================================================== 

 

3 ÚČELOVÉ MAPOVÁNÍ  

 Metodický návod [1] v části účelového mapování polohopisu a výškopisu definuje 

předmět polohopisného a výškopisného měření, přesnost, podrobnost, ale zejména 

vyhotovení technické dokumentace. Účelová mapa polohopisu a výškopisu se vyhotovuje 

ve vhodném měřítku, kritériem je čitelnost a přehlednost. Jednotlivé činnosti v PPÚ se 

navzájem prolínají a ovlivňují.  
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Pro účel diplomové práce se účelová mapa polohopisu a výškopisu v obvodu projektu 

pozemkových úprav vyhotovila pro část katastrálního území Bukovina v rozsahu 

mapového listu Liptovský Mikuláš 6 – 3/2 v měřítku 1:2 000. 

 

 

Obrázek 15: Klad mapových listů 

3.1 Účelové mapování polohopisu 

 Polohopisem se charakterizuje geometrické a polohové určení objektu, je to 

množina všech (vybraných) a zaměřených objektů většinou zobrazených jako spojnice 

významných podrobných bodů polohopisu. Vychází se z bodů PPBP, které se při měření 

doplní pomocními měřickými body v potřebné hustotě. V rámci katastrálního území se 

číslují od 4001 a stabilizují se dočasně (dřeveným kolíkem, kovovou trubkou). V rámci 

polohopisu v obvodu PPÚ Bukovina se podle metodického návodu [1] aktualizoval 

podkladový stav pro účely pozemkových úprav tak, aby výslední elaborát splňoval kritéria 

3. třídy přesnosti a byl v souladu se skutečným stavem v terénu.  
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 Úlohou mapování polohopisu je především zaměřit identické body a určit skutečné 

hranice parcel a kultur v souladu se stavem evidovaným v katastru. Na základě skutečného 

stavu v terénu se upřesní výměry parcel a druhy pozemků  v registru původního stavu. 

 Podkladem pro měření polohopisu byla mapa KN v digitální formě, stávající síť 

bodů základného a podrobného polohového bodového pole, hranice obvodu PPÚ, 

ortofotomapa a mapa porostů zájmového území.  

 Polohopisné prvky podle §8 metodického návodu[1] tvoří: 

 průběh hranic držby, hranic druhů pozemků a hranic chráněných skutečností, 

 dopravní stavby a zařízení, 

 vody, vodní stavby a zařízení, 

 inženýrské sítě a ostatní stavby, 

 další prvky polohopisu (pomníky, kříže, solitéry), 

 další objekty potřebné pro PPÚ jako zastavěné plochy, skupiny stromů a keřů, druh 

a výška, 

 jiné význačné terénní útvary a prvky neevidované v katastru.   

 V rámci přípravných prací v obvodu PPÚ v katastrálním území Bukovina byly na 

podkladu ortofotomapy a mapy KN vyhotovené 2 grafické přehledy (měřické náčrty) 

v měřítku 1:1500, které se využili při měření v terénu. Do přehledů se zakreslili změny, 

které nebyly evidované v mapě KN a další prvky polohopisu, které jsou předmětem měření 

pro PPÚ. Měřické náčrty se vytvořily jako blokové - zobrazují ucelenou skupinu pozemků 

z polohopisné kresby, vyznačením staveb, čísel a značek podrobných bodů polohopisů, 

hranic obvodu PPÚ, bodů PPBP a kladů mapových listů.  Rozsah grafických přehledů se 

volil tak, aby údaje byli čitelné, přehledné a nepřekryli se. Komise na podkladu grafického 

přehledu druhů pozemků, návrhu druhů pozemků a stanoviska dotčených orgánů přešetřila 

změny druhů pozemků. Při místním šetření se zkoumal i způsob využívaní parcel, rozlišení  
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Obrázek 16: Měřický náčrt 
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způsobu a intenzity využívaní půdy a jiné faktory, které tvoří prvky map účelového 

mapování polohopisu.   

Z prošetření nesouladů se stavem v katastru byl vyhotoven zápis.  Na podkladě zápisu byl 

zpracován seznam nesouladů mezi skutečným a evidovaným stavem druhů pozemků. 

Grafický přehled druhů pozemků podle metodického návodu [1] „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 metodického návodu [1] „tvoří: 

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

pozemku),  

b) nový stav (nový stav (tabulka13) číslo objektu nového druhu pozemku, kód druhu 

pozemku podle mapovaní – návrh zhotovitele, číslo grafického přehledu druhů 

pozemků, způsob využívání pozemku, druh pozemku odsouhlasený komisí),  

c) výsledná sumarizace výměr druhů pozemků (tabulka 14) 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“.  
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Tabulka 13: Bilance druhů pozemků-nový stav

 

 

Tabulka 14: Bilance druhů pozemků
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  Správně zvolené pomůcky a měřický postup při měření a zpracování, jsou 

základem pro dosažení požadované přesnosti. 

3.1.1 Měření polohopisu v obvodu PPÚ 

 Pro účely katastru se při měření používají číselné metody podrobného měření 

změn: 

a) terestrické   -   polární  metoda,  

- ortogonální metoda,  

- metoda protínaní, 

b) GNSS    -   měření v reálním čase – RTK.  

 Správně zvolené pomůcky a měřický postup při měření a zpracování, jsou 

základem pro dosažení požadované přesnosti. 

 Po přešetření stavu v terénu následovalo měření polohopisu v obvodu PPÚ 

Bukovina. Technologii GNSS aparaturou Laica 1230GX, s přesností v poloze 10 mm+1 

ppm, se měřením určili prostorové souřadnice bodů v ETRS 89, které byli transformované 

do S-JTSK. Na transformaci se použil program Leica Geooffice 5.0. 

  Předmětem měření byli prvky potřebné na konstrukci účelové mapy polohopisu a 

příslušných odvozených tematických map. V rámci měření polohopisu se určilo rozhraní 

druhů pozemků mezi zemědělskou a nezemědělskou půdou, zaměření hraníc porostů, 

vodných toků, cest, samostatně stojacích stromů, budov mimo zastavěného území obce, 

elektrických vedení, areálů zemědělských družstev a jiných objektů.  Měření se provedlo 

aparaturou GNSS a nebylo zjištěné poškození nebo zničení proměřených a nově 

založených bodů PPBP.  Měřené území se rozdělilo do bloků, které zároveň tvoří obvod 

záznamů podrobného měření změn. Katastr přidělil čísla ZPMZ - 214 a 215 obrázek 17 

(souřadnice jsou v příloze č.4-5). V ZPMZ se vytvořili nové objekty, kterými se změnili 

druhy pozemků a zobrazil se nesoulad mezi skutečným a evidovaným stavem. ZPMZ se 

vyhotovilo v souladu s normou STN 013411 - Mapy veľkých mierok a Smernicou na 

meranie a vykonávanie zmien v SGI č. S 74.20.73.43.20. Přičemž výměry objektů 

KLADMER jsou počítané jen v souboru „VGI“, bez tiskového výstupu. Sběr dat se 

realizoval technologii GNSS přístrojem Leica GX 1230 a statickou RTK metodou. 
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Obrázek 17: ZPMZ 214
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3.2 Účelové mapování výškopisu 

 Zásady a náležitosti zpracování účelového mapování výškopisu v obvodu PPÚ 

Bukovina a s tým souvisejících geodetických činností se řídí ustanovením metodického 

návodu č. S 74.20.73.13.00 Inštrukcia ÚGKK SR na budovanie, obnovu a údržbu 

výškových bodových polí a Inštrukcia  ÚGKK SR č. I 74.20.73.13.00 na práce vo 

výškových bodových poliach. 

 Účelem mapování výškopisu pro potřeby pozemkových uprav je zaměřit a upřesnit 

stávající stav výškopisu tak, aby výsledný elaborát v obvodu projektu PPÚ splňoval 

požadavky pro měření a zobrazování výškopisu v 3.tříde přesnosti (nebo v 4.tříde přesnosti 

u lesního půdního fondu převzetím výškopisu ze Základní mapy SR 1:10000), dohodnuté 

v specifických podmínkách zpracování PPÚ [1]. 

 Výškopis se zobrazuje vrstevnicemi (v extravilánu), výškovými kótami 

(v intravilánu) a technickými šrafami (náhlá změna terénu). Vrstevnice jsou čáry na mapě, 

které spojují body se stejnými nadmořskými výškami. Kostru terénu charakterizují 

hřbetnice, údolnice a hrany. Hřbetnice je čára, která spojuje všechny nejvyšší místa terénu. 

Údolnice je čára, která spojuje všechny nejnižší místa terénu. Hrana je čára v terénu, která 

vzniká při styku dvou ploch[2]. 

 

Obrázek 18: Vrstevnice, šrafy, kóty 
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  Pro výškopisné zobrazení terénu byla vyšetřena kostra terénu, na které se volili 

podrobní body. Podrobní body se postupně doplňovali o další body podle morfologie 

terénu, předpokládané hustoty vrstevnic a měřítka. K vytvoření výškopisu je nutné znát 

polohu a výšku podrobných bodů výškopisu, které se získali při podrobném měření.  

Digitální model reliéfu 

  V rámci zpracování PPÚ  se vytvoří digitální model reliéfu (DMR). Základem pro 

tvorbu DMR v rastrové formě jsou geodetická měření v rámci polohopisu a výškopisu, 

body výškopisu se mohou i převzít.   Pro výpočet DMR jsou vhodné jen výškové body 

charakterizující reliéf. Vstupní údaje jsou v jednoduchém textovém formátu, kde „x, y“ 

vyjadřuje souřadnice JTSK a „z“ je výšková souřadnice. DMR se vytváří v rastru 

s rozlišením 2m prostorovou interpolací nadmořských výšek.  Z digitálního modelu reliéfu 

se pro projekt pozemkových úprav odvodí účelové mapy, které jsou pouze v digitální 

podobě: 

a) mapa sklonu reliéfu, 

b) mapa expozice reliéfu, 

c) mapa délky svahů, 

d) mapa mikropovodí s přirozenými a umělými překážkami odtoku.  

Cílem tvorby účelových map, odvozených z DMR je kontrola kvality výškopisu a 

vytvoření podkladu pro další fáze PPÚ. 

3.2.1 Měření výškopisu v obvodu PPÚ 

 Předmětem měření výškopisu podle metodického návod[1] „je: 

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

obtížnosti terénu v územích dostupných měření, 

b) povinné hrany s výškovým rozdílem nad 1m, 

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

d) příčné profily existujících cest s 30 m staničením, 

e) příčné profily liniových staveb s 30 m staničením.“ 



Ing. Monika Sálusová: Účelové mapovaní polohopisu a výškopisu v k. ú. Bukovina 

 

2013  42 

 Měření výškopisu bylo provedené souběžně s polohopisným měřením. Podkladem 

pro měření výškopisu byla mapa KN v digitální formě, stávající síť bodů základního a 

podrobného polohového bodového pole, hranice obvodu PPÚ a ortofotomapa zájmového 

území. Zájmové území bylo už při mapování polohopisu rozdělené do 2 bloků. Do 

měřického náčrtu polohopisu se zakreslili podrobné výškové body, profily, čary terénní 

kostry a údaje o reliéfu. Body v terénu se volili na objektech, které byly zahrnuty 

v polohopisu a na dominantních místech terénního reliéfu, aby bylo s nich možné 

zrekonstruovat geometrický tvar objektu.  

Zaměření bylo provedeno technologií GNSS přístrojem Leica GX 1230 s automatizovanou 

registrací metodou RTK. Předmětem měření byla síť výškových bodů, které doplnili 

polohopisné zaměření území, terénní prvky a hrany nad 1 m. Síť výškových bodů byla 

určená tak, aby byl co nejvíc vystihnutý výškopisný charakter území. Pro potřeby 

výškopisu bylo vykonané zaměření podélných a příčných profilů malých vodných toků 

v obvodu PPU, jako i podélné profily a příčný řezy silnic. Při měření příčných profilů 

vodných toků bylo potřebné použít statickou metodu. 

Výpočty a zpracování naměřených prvků byli provedeni v programu GS – PPU jako u 

polohopisu. Vrstevnice byly vygenerovány z  naměřených údajů v programu Terramodeler 

s použitím zlomových linií. 
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4 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

 Z bodů státní prostorové sítě se vypočítal transformační klíč. Maximální chyby v 

transformaci do S-JTSK jsou uvedené v transformační správě (PRILOHA). Transformace 

z ETRS89 do S-JTSK se použila podle Molodenského-Badekasa two step. Vnitřní přesnost 

měření aparatury bola v rozsahu 1-7 mm v poloze a 1-15 mm ve výšce. Pro kontrolní 

měření bodů SPS se použili body č. 2643LM-1006 (ZBPP 4819-46 na kontrolu polohy), a 

2643LM-1005 (na kontrolu polohy a výšky), které mali vhodné okolí na observaci pomocí 

aparatury GNSS. Maximální odchylka v poloze  dY byla 2 cm a dX byla 2cm. Maximální 

odchylka ve výšce dH byla 1 cm. 

Na kontrolu polohy resp. výšky bodů STS se použili body STS 48191031, 48192031, 

48240034, 48241034, 48242034, 48240068. Maximální odchylka v poloze dY byla 28 cm 

a dX 22 cm. Maximální odchylka ve výšce dH byla 19 cm. Z důvodu zabezpečení 

homogenity nové sítě měřičských bodů byli k bodům STS přiřazené aj nové souřadnice z 

GNSS měření. Pro kontrolu nadmořských výšek se použili body SNS ZG5-500, ZG5-501, 

ZG5-504,ZG5-505, ZG5-507, ZG5-508, ZG5-514 a ZG7-530. Maximální odchylka ve 

výšce byla 3cm. GNSS měření se vykonali v měsíci listopad 2009 s připojením na body 

SPS a SKPOS. Měření na každém bodu se vykonalo minimálně třikrát s opakováním 

inicializace a časovým odstupem. V GNSS aparatuře se nastavilo automatické 

průměrování opakovaných měření při splnění kritéria přesnosti v poloze na 2 cm a ve 

výšce na 5 cm. Výstupem měření jsou zprůměrovány souřadnice při splnění předchozího 

kritéria s váženým aritmetickým průměrem. Následně se vyhotovili k měřeným bodům 

geodetické údaje (místopisy). Porovnali se dosavadní souřadnice bodů PBPP a nově určené 

body. Vyhotovil se seznam souřadnic a výšek převzatých (příloha 2) a nově určených 

PBPP , které (příloha 1,2). 

Rozdíly v nadmořské výšce mezi bodem určeným GNSS a výškou převzatou byl v rámci 

dovolených odchylek. Chyba transformace z ETRS89 do S-JTSK byla v poloze mx = 8 

mm, my =8 mm. Chyba transformace z ETRS89 do Bpv byla mh=21 mm. Údaje z 

přijímačů se přehrávali po ukončení prací v terénu do počítače. Způsob stabilizace se zvolil 

podle potřeby a účelu využití s přihlédnutím na terén, a byl vykonán podle technické 

normy STN 730415 – geodetické body, kamenem USZ (zavrtávací kamene rozměrů 12x12 

cm s délkou 60 cm).  
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Podrobné polohové bodové pole se vybudovalo s přesností, která je dána základní střední 

souřadnicovou chybou 0,06 m v souladu se STN 01 3410 Mapy veľkých mierok, Základné 

a účelové mapy, STN 73 0415 Geodetické body.  Přesnost určení výšek splňuje kritérium 

střední chyby výškového rozdílu mh˂0,07 m. 

4.1.1 Výpočetní a zobrazovací práce  

 Všechny naměřené údaje byli zpracované v programech Geoplot, GS - PPU a 

Kokeš ve formátu standardního výměnného geodetického systému na výměnu grafických 

informací - VGI. Autorem programu GS – PPU je RNDr. Anton Julény a program ve 

formátu FÚVI a VGI je určen na tvoření, zpracování a prohlížení  PPÚ (obrázek 19). 

 

Obrázek 19: Ukázka z programu GS - PPU 
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Obrázek 20: Užívatelské prostředí KOKEŠ – svahové šrafy 
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5 ÚČELOVÉ MAPY POLOHOPISU A VÝŠKOPISU 

 Mapy třídíme podle obsahu, měřítka, účelu a způsobu vyhotovení. Vznikají z 

přímého měření, z propracování, nebo z doměření.  Podle obsahu rozlišujeme mapy 

základní a účelové. Účelové mapy patří do kategorie velkých měřítek a vznikají na 

podkladu základních map.  

Dělení účelových map [16]: 

 účelové mapy základního významu: 

- základní mapa města,  

- základní mapa závodu,  

- základní mapa dálnice,  

- základní mapa letiště,  

- jednotná železniční mapa stanic a tratí, 

 mapy podzemních prostorů  - mapy jeskyň a podzemních kromě bání, tunelů a metra, 

 ostatní účelové mapy - slouží pro projektování, pozemkové úpravy, lesnicky, stavbaře.  

 Účelové mapy mohou být: číselné, grafické nebo digitální. Obsah mapy, měřítko a kvalita 

přesnosti mapy vychází z účelu použití mapy. Účelové mapy se mohou zobrazit 

v libovolných rozměrech mapového rámu i s posunutím rámu, v obecném kladu listů a 

s přehledem kladů mapových listů. Výsledky polohopisného měření se zpracují ve formě 

mapy. Výškopisná složka mapy se vyjádřila pomocí vrstevnic, šraf, kót a relativných výšek 

a je vkreslena hnědou barvou.  

5.1.1 Účelová mapa polohopisu  

Účelová mapa polohopisu je pro účel diplomové práce zpracována v rozsahu mapového 

listu č. 6-3/2. Souřadnice bodů byly určeny v S-JTSK. Účelová mapa polohopisu byla 

zpracována v měřítku 1:2000 pro analogovu i digitální podobu. Podkladem byla mapa KN 

ve formě vektorové katastrální mapy (VKM), její prvky jako i klad mapových listů a 

doplňkové údaje se zobrazili černou barvou. Do téhle mapy se doplnila mapa určeného 

operátu, znázorněná zelenou barvou. Zaměřený skutečný stav terénu se do soutisku 

zakreslil červenou barvou a hranice obvodu projektu se vyznačili oranžovou barvou.
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 Polohopisní prvky skutečného stavu mapy vznikli spojením vypočtených bodů. 

Zaměřené hranice pozemků a kultur se uložili ve vrstvě „KADMER“, jako objektové 

orientované prvky se symboly, které udávají jednoznačné informace o druhu a výměrách 

pozemků. Zbývající vrstvy polohopisu byli vytvořené podle dodacích podmínek a použitím 

výše uvedených návodů, směrnic a norem. Porovnáním mapy KN (vrstvy KLADPAR) se 

zaměřeným stavem v terénu (vrstva KLADMER) se pomocí průniků v programu Geoplot 

zjistilo množstvo nesouladů. Nesoulady vznikli změnou rozhraní mezi půdním a lesním 

fondem, také větší plochy keřů a křovin jsou vedeny jako trvalý trávný porost. Mezi menší 

nesoulady patří hranice uvnitř zemědělské půdy (mezi ornou půdou a trvalými trávnými 

porosty), ty jsou často jen přechodního charakteru, způsobené rozdílným užíváním půdy 

v čase měření oproti stavu evidovaném v katastru. Seznam nesouladů mezi skutečným a 

evidovaným stavem posoudila komise pozemkových úprav a udělala zápis o prošetření. Při 

zaměření polohopisu nebyli určené žádné nové body PPBP.  

Výslední elaborát účelového mapování polohopisu v katastrálním území Bukovina, tvoří: 

Písemní část:  

a) analogová forma obsahuje:  

o technickou zprávu,  

o zápis z komisionálního šetření skutečných druhů pozemků,  

b) elektronická forma obsahuje:  

o seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu v souboru ve  formátu TXT 

s názvem PB807401_y.TXT 

Grafická část: 

a) analogová forma obsahuje: 

o účelovou mapu polohopisu v obvodu PPÚ vyhotovenou v měřítku  

 1:2000,  

o grafické přehledy druhů pozemků,  

o měřické náčrty,  

o přehled kladu měřických náčrtů  

b) elektronická forma obsahuje: 

o účelovou mapu polohopisu ve výměnném formátu VGI s názvem  PO807401_ 

y.VGI  
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5.1.2 Účelové mapa výškopisu 

 Účelová mapa výškopisu pro PPÚ Bukovina byla vytvořená na podkladu účelové 

mapy polohopisu, do které se vykreslil průběh terénu pomocí vrstevnic. Vrstevnicový plán 

je tvořen základnými vrstevnicemi s intervalem 1 m a zesílenými vrstevnicemi, které 

probíhají v pětinásobku základného intervalu, čím pomáhají zvýšit čitelnost a průhlednost 

kresby a výškových údajů. Účelová mapa výškopisu byla vyhotovená v měřítku 1:2000.  

Účelová mapa výškopisu je pro účel diplomové práce zpracována v rozsahu mapového 

listu č. 6-3/2.   

Podle metodického návodu [1] tvoří obsah účelové mapy výškopisu: 

a) objekty komisionálně odsouhlasených druhů pozemků (červenou barvou), 

b) vrstevnice a popis vrstevnic (hnědou barvou), 

c) popis (černou barvou), 

d) hranice obvodu projektu (oranžovou barvou), 

e) klad mapových listů (černou barvou), 

f) doplňkové údaje (černou barvou) 

Obsahem účelové mapy výškopisu v obvodu PPU Bukovina jsou údaje v digitálním tvaru 

ve formátu standardního geodetického informačního systému (GIS). 

  Výslední elaborát účelového mapování výškopisu v katastrálním území Bukovina, tvoří: 

Písemní část obsahuje: 

o technickou zprávu,  

elektronická forma obsahuje:  

o seznam souřadnic a výšek podrobných výškových bodů v souboru ve TXT 

s názvem VY807401_y.TXT 

Grafická část obsahuje: 

a) účelovou mapu výškopisu v obvodu projektu  

elektronická forma obsahuje:   

b) Účelovou mapu polohopisu v elektronické formě ve formátu VGI s názvem 

VY807401_y.VGI 

c) georeferencovány rastrové soubory DMR a odvozených účelových map výškopisu 
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Výslední elaborát podléhá autorizačnímu ověření podle § 7 a úřednímu ověření 

podle § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii ve znění pozdějších 

předpisů [1]. 

. 

 

Obrázek 21: Ukázka polohopisu 
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6 ZÁVER 

 Cílem diplomové práce na téma:„ Účelové mapování polohopisu a výškopisu 

v části obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálním území Bukovina“ bylo 

teoreticky a prakticky představit průběh účelového mapování polohopisu a výškopisu s 

poukázáním na geodetickou činnost v rámci projektu pozemkových úprav. 

 V závěrečné práci je prezentován stručný souhrn zákonů, metodických pokynů a 

dalších nařízení platných ke dni nařízení pozemkových úprav, potřebných před začátkem 

mapování a při účelovém mapovaní.  

 V přípravném řízení se připravili podklady pro zaměření zájmového území. 

V rámci geodetické činnosti byla provedena revize a doplnění bodového pole s využitím 

technologie GNSS. Měření bylo provedené v souřadnicovém systému  JTSK  a výškovém 

systému Bpv. Určení prostorové polohy technologií GNSS bylo v ETRS89. Následně se 

určil obvod projektu pozemkových úprav a zaměřil skutečný stav polohopisu a výškopisu 

v katastrálním území Bukovina. Na výpočetní práce se využil program GS – PPU, 

transformace v programu Leica Geooffice 5.0 a zobrazovací práce byly provedeny pomocí 

programu Kokeš, Geoplot a Terramodeler. 

 Práce spojené s účelovým mapováním polohopisu a výškopisu jsou časově velmi 

náročné a představují velký rozsah prací. Správně zvolené pomůcky a měřický postup při 

měření a zpracování, jsou základem pro dosažení požadované přesnosti. 
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ZPMZ  č. 214 

 

002140001  389865.66 1186564.36 0.00 3 

 002140002 389871.25 1186558.64 0.00 3 

 002140003 389870.70 1186555.63 0.00 3 

 002140004 389868.34 1186552.81 0.00 3 

 002140005 389870.49 1186552.17 0.00 3 

 002140006 389870.62 1186548.95 0.00 3 

 002140007 389873.87 1186549.47 0.00 3 

 002140008 389876.24 1186548.90 0.00 3 
 002140009 389877.76 1186546.96 0.00 3 

 002140010 389875.79 1186544.49 0.00 3 

 002140011 389877.57 1186542.08 0.00 3 

 002140012 389877.14 1186539.38 0.00 3 

 002140013 389878.29 1186538.30 0.00 3 

 002140014 389879.55 1186534.66 0.00 3 

 002140015 389880.81 1186531.38 0.00 3 

 002140016 389880.37 1186526.94 0.00 3 

 002140017 389878.08 1186526.19 0.00 3 

 002140018 389874.50 1186527.75 0.00 3 

 002140019 389872.53 1186524.27 0.00 3 
 002140020 389877.05 1186521.88 0.00 3 

 002140021 389879.45 1186518.23 0.00 3 

 002140022 389871.81 1186599.68 0.00 3 

 002140023 389875.03 1186600.37 0.00 3 

 002140024 389880.00 1186598.38 0.00 3 

 002140025 389883.05 1186592.34 0.00 3 

 002140026 389886.34 1186589.56 0.00 3 

 002140027 389887.24 1186585.73 0.00 3 

 002140028 389883.64 1186580.39 0.00 3 

 002140029 389880.46 1186577.60 0.00 3 

 002140030 389876.47 1186572.57 0.00 3 
 002140031 389873.74 1186565.63 0.00 3 

 002140032 389872.21 1186563.26 0.00 3 

 002140033 389870.97 1186606.55 0.00 3 

 002140034 389869.17 1186605.74 0.00 3 

 002140035 389866.16 1186605.22 0.00 3 

 002140036 389863.19 1186613.28 0.00 3 

002140037 389864.81 1186614.15 0.00 3 

 002140038 389866.82 1186614.64 0.00 3 

 002140039 389861.23 1186618.78 0.00 3 

 002140040 389863.33 1186617.89 0.00 3 

002140041 389865.39 1186619.84 0.00 3 

 002140042 389867.26 1186620.01 0.00 3 
 002140043 389868.48 1186617.73 0.00 3 

 002140044 389871.12 1186617.32 0.00 3 

 002140045 389872.24 1186618.57 0.00 3 

 002140046 389872.57 1186620.69 0.00 3 

 002140047 389871.53 1186623.03 0.00 3 

 002140048 389868.94 1186623.30 0.00 3 

 002140049 389867.97 1186621.90 0.00 3 

 002140050 389863.71 1186629.19 0.00 3 

 002140051 389862.22 1186628.89 0.00 3 

 002140052 389859.89 1186628.82 0.00 3 

 002140053 389859.65 1186634.40 0.00 3 

 002140054 389861.19 1186634.77 0.00 3 

 002140055 389863.28 1186635.14 0.00 3 

002140056 389863.53 1186640.46 0.00 3 

 002140057 389861.97 1186640.83 0.00 3 

 002140058 389859.71 1186641.83 0.00 3 

 002140059 389861.44 1186646.58 0.00 3 

 002140060 389862.99 1186646.17 0.00 3 

 002140061 389865.60 1186645.74 0.00 3 

 002140062 389868.91 1186650.83 0.00 3 

 002140063 389866.88 1186651.97 0.00 3 

 002140064 389865.47 1186653.98 0.00 3 
 002140065 389868.38 1186657.14 0.00 3 

 002140066 389870.41 1186655.87 0.00 3 

 002140067 389872.27 1186654.57 0.00 3 

 002140068 389876.73 1186658.75 0.00 3 

 002140069 389875.59 1186659.75 0.00 3 

 002140070 389873.75 1186661.55 0.00 3 

 002140071 389878.17 1186665.45 0.00 3 

 002140072 389880.02 1186663.74 0.00 3 

 002140073 389881.89 1186662.46 0.00 3 

 002140074 389885.42 1186665.68 0.00 3 

 002140075 389884.97 1186666.88 0.00 3 
 002140076 389884.95 1186669.18 0.00 3 

 002140077 389892.45 1186670.80 0.00 3 

 002140078 389892.74 1186669.51 0.00 3 

 002140079 389893.27 1186668.08 0.00 3 

 002140080 389901.40 1186670.56 0.00 3 

 002140081 389901.37 1186671.40 0.00 3 

 002140082 389901.82 1186673.35 0.00 3 

 002140083 389908.94 1186674.46 0.00 3 

 002140084 389909.26 1186673.21 0.00 3 

 002140085 389909.53 1186671.81 0.00 3 

 002140086 389919.50 1186673.90 0.00 3 
 002140087 389919.32 1186675.01 0.00 3 

 002140088 389919.08 1186676.20 0.00 3 

 002140089 389931.92 1186678.81 0.00 3 

 002140090 389931.67 1186678.10 0.00 3 

 002140091 389933.24 1186677.17 0.00 3 

 002140092 389893.60 1186508.23 0.00 3 

 002140093 389891.70 1186508.98 0.00 3 

 002140094 389887.22 1186507.56 0.00 3 

 002140095 389893.77 1186504.30 0.00 3 

 002140096 389893.68 1186501.50 0.00 3 

 002140097 389894.15 1186497.43 0.00 3 

 002140098 389946.82 1186583.51 0.00 3 
 002140099 389956.13 1186560.92 0.00 3 

 002140100 389935.81 1186676.06 0.00 3 

 002140101 389939.25 1186677.81 0.00 3 

 002140102 389941.16 1186677.43 0.00 3 

 002140103 389943.53 1186676.94 0.00 3 

 002140104 389946.65 1186680.12 0.00 3 

 002140105 389946.93 1186681.51 0.00 3 

 002140106 389949.75 1186682.37 0.00 3 

 002140107 389952.95 1186683.78 0.00 3 

 002140108 389949.80 1186681.16 0.00 3 

 002140109 389953.51 1186682.38 0.00 3 
 002140110 389954.52 1186681.92 0.00 3 

 002140111 389953.02 1186680.74 0.00 3 
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 002140112 389952.25 1186677.87 0.00 3 

 002140113 389950.35 1186675.69 0.00 3 

 002140114 389949.75 1186673.71 0.00 3 

 002140115 389947.00 1186672.37 0.00 3 

 002140116 389946.76 1186670.12 0.00 3 

 002140117 389947.36 1186667.48 0.00 3 

 002140118 389950.53 1186666.45 0.00 3 

 002140119 389952.64 1186667.87 0.00 3 

 002140120 389955.48 1186669.58 0.00 3 

 002140121 389956.46 1186668.68 0.00 3 

 002140122 389954.55 1186666.52 0.00 3 
 002140123 389952.77 1186663.65 0.00 3 

 002140124 389952.53 1186660.88 0.00 3 

 002140125 389954.18 1186658.75 0.00 3 

 002140126 389944.98 1186663.32 0.00 3 

 002140127 389945.71 1186665.40 0.00 3 

 002140128 389946.06 1186667.26 0.00 3 

 002140129 389944.50 1186669.12 0.00 3 

 002140130 389941.80 1186670.00 0.00 3 

 002140131 389939.78 1186669.03 0.00 3 

 002140132 389938.27 1186667.53 0.00 3 

 002140133 389939.12 1186665.07 0.00 3 
 002140134 389940.50 1186663.00 0.00 3 

 002140135 389942.72 1186662.57 0.00 3 

 002140136 389956.63 1186658.31 0.00 3 

 002140137 389959.91 1186659.89 0.00 3 

 002140138 389962.60 1186659.65 0.00 3 

 002140139 389965.04 1186660.74 0.00 3 

 002140140 389967.96 1186662.27 0.00 3 

 002140141 389969.93 1186661.05 0.00 3 

 002140142 389972.25 1186661.54 0.00 3 

 002140143 389974.16 1186660.55 0.00 3 

 002140144 389978.53 1186661.57 0.00 3 
 002140145 389979.84 1186664.65 0.00 3 

 002140146 389980.06 1186668.37 0.00 3 

 002140147 389979.13 1186670.54 0.00 3 

 002140148 389976.52 1186671.40 0.00 3 

 002140149 389979.47 1186672.48 0.00 3 

 002140150 389981.05 1186675.30 0.00 3 

 002140151 389981.20 1186678.03 0.00 3 

 002140152 389979.52 1186680.38 0.00 3 

 002140153 389976.88 1186681.43 0.00 3 

 002140154 389975.58 1186683.86 0.00 3 

 002140155 389976.42 1186686.56 0.00 3 

 002140156 389976.19 1186687.18 0.00 3 
 002140157 389976.22 1186688.32 0.00 3 

 002140158 389980.00 1186688.56 0.00 3 

 002140159 389980.48 1186687.52 0.00 3 

 002140160 389981.75 1186685.25 0.00 3 

 002140161 389982.93 1186682.69 0.00 3 

 002140162 389982.77 1186679.86 0.00 3 

 002140163 389983.18 1186677.45 0.00 3 

 002140164 389985.76 1186674.85 0.00 3 

 002140165 389988.49 1186675.57 0.00 3 

 002140166 389990.00 1186677.33 0.00 3 

 002140167 389992.21 1186676.00 0.00 3 
 002140168 389996.00 1186678.17 0.00 3 

 002140169 389998.26 1186677.99 0.00 3 

 002140170 390000.36 1186679.60 0.00 3 

 002140171 390001.24 1186682.71 0.00 3 

 002140172 390000.05 1186686.49 0.00 3 

 002140173 390002.81 1186687.32 0.00 3 

 002140174 390007.74 1186688.90 0.00 3 

 002140175 390010.03 1186686.34 0.00 3 

 002140176 390013.30 1186685.24 0.00 3 

 002140177 390016.20 1186684.22 0.00 3 

 002140178 390019.19 1186685.24 0.00 3 

 002140179 390020.94 1186688.15 0.00 3 

 002140180 390021.80 1186690.37 0.00 3 
 002140181 390026.24 1186687.79 0.00 3 

 002140182 390031.84 1186687.35 0.00 3 

 002140183 390038.95 1186686.90 0.00 3 

 002140184 390046.44 1186687.08 0.00 3 

 002140185 390051.99 1186683.21 0.00 3 

 002140186 390058.53 1186680.14 0.00 3 

 002140187 390063.05 1186678.77 0.00 3 

 002140188 390069.83 1186676.88 0.00 3 

 002140189 390074.29 1186676.53 0.00 3 

 002140190 390078.87 1186678.99 0.00 3 

 002140191 390595.39 1185924.22 0.00 3 
 002140192 390692.99 1186414.83 0.00 3 

 002140193 390734.64 1186281.64 0.00 3 

 002140194 390752.82 1186218.53 0.00 3 

 002140195 389982.31 1186691.62 0.00 3 

 002140196 389980.82 1186690.13 0.00 3 

 002140197 391027.30 1185750.19 0.00 3 

 002140198 391068.90 1185635.36 0.00 3 

 002140199 391036.80 1185526.82 0.00 3 

 002140200 391174.04 1185610.80 0.00 3 

 002140201 390836.74 1185758.07 0.00 3 

 002140202 390713.96 1185856.71 0.00 3 
 002140203 389975.46 1186689.35 0.00 3 

 002140204 390387.87 1186141.11 0.00 3 

 002140205 390463.30 1186281.74 0.00 3 

 002140206 389956.77 1186688.38 0.00 3 

 002140207 389953.54 1186684.96 0.00 3 

 002140208 389949.19 1186683.76 0.00 3 

 002140209 389945.39 1186682.52 0.00 3 

 002140210 389943.14 1186683.19 0.00 3 

 002140211 389940.70 1186682.52 0.00 3 

 002140212 389937.43 1186681.46 0.00 3 

 002140213 389935.09 1186681.65 0.00 3 

 002140214 391379.38 1186306.95 0.00 3 
 002140215 389850.50 1186545.16 0.00 3 

 002140216 391119.03 1186695.23 0.00 3 

 002140217 391505.42 1185803.17 0.00 3 

 002140218 391038.64 1186231.48 0.00 3 

 002140219 391557.78 1185866.04 0.00 3 

 002140221 390074.86 1186590.66 0.00 3 

 002140222 390019.25 1186631.54 0.00 3 

 002140223 390037.45 1186570.75 0.00 3 

 002140224 390036.02 1186573.73 0.00 3 

 002140225 390034.87 1186577.59 0.00 3 

 002140226 390032.60 1186580.93 0.00 3 
 002140227 390027.68 1186583.12 0.00 3 

 002140228 390023.89 1186582.83 0.00 3 
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 002140229 390016.95 1186583.62 0.00 3 

 002140230 390014.68 1186585.65 0.00 3 

 002140231 390009.98 1186587.29 0.00 3 

 002140232 390002.17 1186587.68 0.00 3 

 002140233 389994.31 1186585.23 0.00 3 

 002140234 389988.72 1186579.86 0.00 3 

 002140235 389985.67 1186576.29 0.00 3 

 002140236 389986.23 1186570.98 0.00 3 

 002140237 389982.94 1186566.50 0.00 3 

 002140238 389979.16 1186562.60 0.00 3 

 002140239 389974.85 1186563.59 0.00 3 

 

 

 

 

 

 

 


