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Úvod 

 

Pozemkové úpravy jsou jediným komplexním organizačním nástrojem uspořádáním 

pozemkového vlastnictví a zlepšení životních podmínek vesnického obyvatelstva.  

Pozemkové úpravy představují scelovaní, parcelování, uspořádaní pozemků, 

rozmísťování druhů pozemků, arondácií hranic a s tím související výkon právních, 

terénních, komunikačních, vodohospodářských, protierozních, ekologických a jiných 

opatření s cílem zlepšit výrobu a převádzkové poměry, zlepšit životné podmínky 

vesnického obyvatelstva a uspořádat vlastnické vztahy na upravovaná území.  

Hlavním cílem pozemkových úprav je optimální prostorové a funkční uspořádaní 

pozemků v rámci polyfunkční kostry společných zařízení.  Pozemkové úpravy se dělí na 

zpracovaní projektu pozemkových úprav, který obsahuje původní podklady, operát obvodu 

projektu pozemkových úprav, aktualizace bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), 

registr původního stavu, všeobecné zásady funkčního uspořádaní území, návrh nového 

uspořádaní území v obvodě projektu, zásady pro umístnění nových pozemků, návrh 

a projednání rozdělovacího plánu, vypracovaní a projednání návrhu rozdělovacího plánu, 

předběžné vytýčení, plán veřejných a společných zařízení a opatření, rozdělovací plán ve 

formě umísťovacího a vytyčovacího plánu a provádění projektu pozemkových úprav, jehož 

součástí jsou aktualizace registru původního stavu a rozdělovacího plánu, rozdělovací plán 

ve formě obnovy katastrálního operátu novým mapováním, konečné vytýčení, rozsah 

vytýčeni, výzva a harmonogram vytýčení, odevzdaní, kontrola na katastru nemovitosti 

a zápis projektu pozemkových úprav do katastru nemovitosti.  

Jednotlivé činnosti v projektech pozemkových úprav se provádí podle zákona 

č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, uspořádaní pozemkového vlastnictví, 

pozemkových úřadech a pozemkovým fondě a o pozemkových společenstvích, platnými 

zákony, metodickými návody, pokynů a usměrněními, instrukcemi, směrnicemi 

a technickými normami.  

V mé práci jsem se zaměřil hlavně na úvodní podklady projektu pozemkových úprav, 

tedy na samotný operát obvodu projektu, jedná se o zřizování bodů PPBP, určení hranice 

obvodu projektu pozemkových úprav a účelové mapovaní polohopisu a výškopisu pro 

projekt pozemkových úprav.  
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1. ZPRACOVANÍ PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 

Řešené území projektu pozemkových úprav se rozprostírá v jihovýchodní časti 

Lučenskej kotliny na pravobřežní terase Suchej, patří pod okres Lučenec a leží asi 11 km 

jižně od města Lučenec směrem na Fiľakovo. Nadmořské výšky katastrálního území jsou 

v rozmezí od 178,70 do 206,40 metrů nad mořem. Výměra řešeného území je 325 ha. 

První listinné zmínky o obci jsou z roku 1439 jako Perzehaza. Osídlení v eneolitu 

potvrzuje archeologická lokalita. V katastrálním území Prša se našlo i pohřebiště pilínské 

kultury, dále hroby keltských bojovníku, hroby z období stahovaní národů, slovansko-

avarské pohřebiště ze 7. až 8. století a staro maďarské pohřebiště.  

V katastrálním území Prša vlastnictví k pozemkům vždy patřilo panovníkům hradu ve 

Fiľakove. Postupně jak se tito panovníci měnili, měnili se i vlastníci. Později se půda 

dostala do vlastnictví velkostatkářů. V pozemkové knize můžeme najít jednoho 

z posledních panovníků, kterým byl Coburg Filip.  

Po druhé světové válce bylo v obci založené jednotné zemědělské družstvo, které 

začalo půdu užívat. V roce 1963 jednotné zemědělské družstvo přešlo pod Státní majetek 

Fiľakovo, v současné době Filagro s.r.o., který dodnes využívá rozhodující část půdy. 

Kromě Filagra na území obce hospodáří i zemědělské družstvo Buzitka a soukromně 

hospodařící zemědělci. Převážná část řešeného území je využívaná intenzívní 

polněhospodářskou výrobou, orní půdy je 299 ha, co představuje 92,00 % výměry 

řešeného území, trvalých trávnatých porostů je 0,19 ha, což představuje 0,06 % řešeného 

území, ostatní část řešeného území jsou vodní plocha 13 ha (4,00 %), zastávěná plocha 12 

ha (3,70 %) a záhrady 0,31 ha (0,10 %).  

 

1.1. Uvodní podklady  

 

Původní podklady projektu pozemkových úprav představují sumární informace 

o řešeném území potřebné na jednoznačné posouzení původního stavu, tak i vlastnictví 

řešeného území k objektivnímu návrhu nového uspořádaní řešeného území a následně i 

vlastnictví v podobě nových pozemků.  
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Původní podklady projektu pozemkových úprav tvoří:  

a) Operát obvodu projektu pozemkových úprav, který se vypracovává na základě 

prošetřování, zaměření a zobrazení obvodu pozemkových úprav. Součástí je i stabilizace a 

vyznačení  lomových bodů hranic obvodu pozemkových úprav.  

b) Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek.  

c) Registr původního stavu, což soupis údajů o původních nemovitostech a právních 

vztazích k nim, hodnoty pozemků a trvalých porostů obvode pozemkových úprav. 

Obsahem registru původního stavu je i seznam vlastníku, uživatelů pozemků a účastníků 

pozemkových úprav, kterými mohou být kromě vlastníků a uživatelů i fyzické nebo 

právnické osoby, kterých se vlastnické nebo jiné právo může pozemkovými úpravami 

dotýkat, t.j. např. peněžní ústavy s tíhou(omezením,břemenem) na listech vlastnictví, dále 

Slovenský pozemkový fond, Obec, Státní organizace lesního hospodářství.  

d) Všeobecné zásady funkčního uspořádaných území, které obsahují další podklady 

a soubory informací potřebných k prostorovému a funkčnímu uspořádání území.  

 

1.1.1. Operát obvodu projektu pozemkových úprav  

 

Operát obvodu projektu obsahuje: 

- zřizovaní bodů PPBP,  

- určení hranice obvodu projektu pozemkových úprav,  

- účelové mapovaní polohopisu a výškopisu pro projekt pozemkových úprav.  

 

1.1.1.1. Zřizovaní bodů PPBP 

 

Vytvoření bodového pole je vždy základem veškerých geodetických prací. Během této 

etapy se navrhuje síť bodů, která vhodně pokrývá zájmové území tak, aby mohla být 

efektivně využita k podrobnému měření. Následně jsou v terénu tyto body stabilizovány a 

síť zaměřena. Závěrečnou etapou je určení souřadnic a případně výšek jednotlivých bodů 

metodou vyrovnání jednotlivých měření. 
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Základem pro tvorbu PPBP je vyhledávaní a ověřovaní bodů státní trigonometrické 

síťě, státní prostorové síťě, státní nivelační síťě a existujících pevných bodů PPBP. 

V závislosti na hustotě existujících bodů v obvodě projektu se zřizují a určují nové body 

PPBP. Hustota bodů polohového pole se navrhuje tak aby bylo 5 až 10 bodů na 100 ha 

v závislosti na členitosti terénu s výnimkou lesních pozemků, na kterých může být hustota 

bodů PPBP menší.  

Zřizovaní bodů PPBP předcházejí přípravné práce, kterými jsou : 

- Zjištění údajů o existujícim bodovém poli (státní trigonometrické síťi, státní 

nivelační síťi, PPBP) ze státní dokumentace příslušné správy katastru t.j. místopisy resp. 

geodetickí údaje o bodech, seznamy souřadnic.  

- Ověřovaní existencie zjištěných bodů bodového pole a jejich použitelnost. 

Výsledkem zjišťovaní je přehled o existencii, stavu a použitelnosti těchto bodů.  

- Ověřovaní převzatých a daných bodů, jejich poloha a výška. 

- Poskytnutí čísel nově zřizených bodů příslušnou správou katastru a jejich následné 

převzetí zhotovitelem projektu.  

V obvodě projektu se navrhuje nové bodové pole, přičemž se zahrnou i dva až čtyři 

body v zastavěném území obce v případě nečíselné mapy. Pokud existuje v zastavěném 

území obce číselná mapa, pak je třeba ověřit polohu existujících pevných bodů v blízkosti 

obvodu projektu. Navrhnuté zřízené body PPBP se určují v 3. třídě přesnosti. Výška 

vybraných bodů PPBP se určuje technickou nivelací, anebo jinou metodou, ve které bude 

dodržená přesnost technické nivelace.  

Výsledný elaborát zřizovaní bodů PPBP obsahuje: 

- technickou správu s údaji o zájmovém území, o existujícich bodech státní 

trigonometrické síti, o státní prostorové síti, o státní nivelační síti, o PPBP, údaje 

o posouzení kvality bodů státní trigonometrické síti, o státní prostorové síti, státní nivelační 

síti, PPBP, dále o údajích o nově zřízeném PPBP jako i jeho odchylky od projektu 

budovaní s jejich zdůvodněním, použité přístroje a posouzení přesnosti a kvality prací, 

- projekt budovaní PPBP,  

- přehled o existenci, stavu a použitelnosti geodetických bodů,  

- seznamy souřadnic a výšek nově zřízených pevných bodů PPBP v S-JTSK a Bpv 
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a při určení souřadnic bodů technologiami GNSS i v ETRS89, včetně výšky měřicských 

značek nad terénem,  

- geodetické údaje,  

- plán měření, 

- v případě terestrických měření geodetické výpočty,  

- doklad o přidělení čísel nových bodů PPBP od příslušné správy katastru.  

 Výsledný elaborát zřizovaní bodů PPBP podléhá autorizačnímu a úřednímu 

ověření. Výsledkem návrhu nového PPBP je projekt budovaní PPBP, který obsahuje: 

- technickou správu, obsahující charakteristiku podrobného měření, počet 

a dokumentovaný stav bodů státní trigonometrické síti, státní prostorové síti a státní 

nivelační síti, počet a dokumentovaný stav bodů stávajícího PPBP, počet nově zřízených 

bodů PPBP, stanovení jejich přesnosti, druh jejich stabilizace a signalizace. 

- grafickou část - v měřítku 1:10 000, která obsahuje přehled s návrhem vybudovaní 

nového PPBP se zobrazením výchozích bodů a navrhovaném umístěním nových bodů. Při 

klasických geodetických metodách je součástí i zobrazení měřených délek a připojovacích 

směrů. Při měření technologií GNSS se zobrazí jen kontrolně měřené délky a připojovací 

směry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- seznam souřadnic bodů PPBP včetně výšek těch bodů, kde byli určené.  

Projekt budování PPBP podléhá autorizačnímu ověření a předkládá se orgánu katastru 

na posouzení a odsouhlasení. Odsouhlasený projekt budování PPBP následně zhotovitel 

realizuje v terénu.  

Práce v terénů obsahují:  

- stabilizace bodů na chráněných místech,  

- vyhotovení podkladů pro geodetické údaje nově zřízených  bodů,  

- měření bodů PPBP příslušní geodetickou metodou.  

Stabilizace bodů se vykonává před měřením, a to zpravidla kamenným hranolem 

(povrchová stabilizační značka) a dvěma podzemními stabilizačními značkami. Pokud není 

možné při stabilizaci bodu zastabilizovat jednu značku, pak se nově zřízený bod zajistí 

jedním zajišťovacím bodem  a pokud chybí obě 2 podzemní značky, pak zřízený bod musí 

mít 2 zajišťovací body. V případě, že není možné stabilizovat bod tímhle způsobem, 
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stabilizace se provede způsobem zajišťujícím stejnou kvalitu, například kovovou značkou 

na střeše objektu, kovovým kuželem nebo nivelační značkou zabetonovanou svisle do 

skaly.  

Měření bodů PPBP se realizuje jedním z následujících způsobů: 

- polygonovými pořady s dlouhými stranami měřenými elektronickým dálkoměrem,  

- protínaním vpřed a kombinovaným protínaním,  

- protínaním z délek měřenými elektronickým délkoměrem,  

- rajóny měřenými elektronickým délkoměrem,  

- pomocí GNSS. 

Zaměřené údaje se následně podléhají výpočtovým pracím v příslušném softwarovém 

prostředí. Výsledkem výpočtových prací jsou souřadnice nově zřízených bodů a následně 

zpracovaní geodetických údajů nově zřízených bodů, které jsou součástí výsledného 

elaborátu zřizovaní bodů PPBP. Budovaní PPBP v rámci zpracovaní projektu 

pozemkových úprav katastrálního území Prša mělo předem naplánovaný postup 

zpracovávaní. 

Budovaní PPBP se v rámci zpracovaní projektu pozemkových úprav katastrálního 

území Prša provádělo podle příslušných metodických pokynů a podle předem 

naplánovaných postupů. Nejprve se provedla rekognoskace terénu a zkoumal se stav 

základního polohového bodového pole (ZPBP) a PPBP. Na základě místopisů, které byli 

získané ze Správy katastru v Lučenci byly nalezeny čtyři trigonometrické body (bod č.  

969130042, 969130043, 969130044 a 969130044,1).  

Podle místopisů poskytnutých ze Správy katastru v Lučenci byly tři body zničené a to 

body 969140039, 969140040 a trigonometrický bod číslo 969140046. Z bodů PPBP, které 

byli zřízené Katastrálním ústavem v Žiline v roce 2000, bylo nalezeno celkem 18 bodů 

v neporušeném stavu. Body jsou stabilizované s UMZ. Pro připojení bodů do nivelační sítě 

byly na základě geodetických údajů nalezeny body z nivelačního tahu č. SID 8 Fiľakovské 

Kováče – Nové Hony (bod č. 1.1, 2, 3, 4 a 4.1). Body byli v neporušeném stavu. O stavu 

bodů ZPBP a PBPP bylo vyhotoveno hlášení a záznam (hlášení závad a změn na 

geodetických bodech a záznam o rekognoskaci bodů viz. příloha č.1 a příloha č.2). Kopie 

geodetických údajů bodů ZPBP, PPBP a kopie geodetických údajů k nivelačním bodům se 

se přikládá ke grafické časti projektu budovaní PPBP (viz. příloha č.3). V projektu se 
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navrhlo 35 nových bodů PPBP. Z těchto 35 bodů bylo 18 bodů určeno pomocí technologie  

GNSS a byla u nich stanovena 2. třída přesnosti. U zbylých 17 bodů byla stanovena 3. třída 

přesnosti. Tyto body byly určeny totální stanice GTS-212 , kde je přesnost měření délek 

(3mm+5ppm) m.s.e. a přesnosti měření úhlů 6´´ (1,8 mgon). K měření  pomocí technologie 

GNSS se použila GNSS aparatura konkrétně tři přístroje ASHTECH ProMark2 s 

příslušenstvím. Měření bodů bylo realizované statickou metodou a využitím družic 

systému GNSS NAVSTAR.  

Parametre statického měření: 

- Polohová přesnost: 0.005 m + 1 ppm 

- Výšková přesnost: 0.010 m + 2 ppm 

- Přesnost určení azimutu: < 1 arcsecond  

 

(obrázek č.1 přístroj ASHTECH ProMark2) 

  

Pro určení prostorových souřadnic bodů v Světovém geodetickém systému z roku 

1984 ( systém WGS-84 ), které byli následně transformované do JTSK (Bpv) jsme použili 

relativní statickou metodu. Podmínkou realizace statické metody GNSS je nezastíněný 

přístup signálů družic na měřených bodech. Přesnost určení základny je v milimetrech a 

závisí od mnoha faktorech, jakými jsou délka základny, počet simultánně měřených družic 

a geometrická konfigurace družic. Nevyhnutelným požadavkem statického měření je 
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simultálně měřit na nejméně 4 družice a podle možnosti souvislý, nepřerušovaný příjem 

signálu na obou měřených bodech. Délka observací je více než 20 minut a závisí na délce 

měřené základny, počtu frekvencí, počtu družic a očekávané přesnosti. Při větším počtu 

družic je možné zkrátit délku observace cca o 20% času. Všeobecně platí, že čím delší 

měření, tým spolehlivější výsledky. Metodou GNSS se určili prostorové souřadnice bodů v 

systému WGS-84, které byli následně transformované do JTSK (Bpv). Pro transformaci 

byl použit program TRANSFORM verzi 2.3. Výpočty byly prováděny v programu 

ASHTECH SOULUTION verzi 2.3. Pro identické body, které sloužili pro transformaci z 

WGS-84 do S-JTSK se použili body ZPBP č.969130043, 969130042, 969130044,1 a bod 

PPBP č.722. GNSS přijímač č.1 se posouval na určované body č. 772, 771, 779, 787, 788, 

782 P 776 P, 775 P a na bod č.778. GNSS přijímač č.2 se posouval na určované body 

č.792, 791, 780, 785, 786 P, 783 P, 770, 769 a na bod č.768. Observační série (délky 

zápisů) na jednotlivých bodech pro referenční přijímač a přijímače č.1 a 2 byli cca 30 

minut. Přesuny přijímačů č.1 a 2 na určované body trvali cca 10 minut. Údaje z přijímačů 

byli přehrávané s periodou 5 hodin do počítače (notebook) přímo v terénu.  

Vnitřní přesnost měření pomocí GNSS v systému WGS-84 byla mxy = 6 mm a mz = 8 

mm. 

Přesnost souřadnic po transformaci do JTSK je mxyz = 0.04 m. Nadmořská výška bodu 

PBPP č.722 se určila nivelací z nivelačního bodu č.1.1 – nivelační tah SID č.8 Fiľakovské 

Kováče – Nové Hony. Referenční GNSS přijímač byl postaven na známém bodě  PBPP 

č.722. Výšky bodů, které byli určované GNSS přístrojem byli transformované do Bpv. 

Ostatní výšky nově zřízených bodů PPBP byli určené trigonometricky z těchto bodů, což 

zodpovídá určení výšky bodů v 3. třídě přesnosti. Na nivelaci se použil nivelační přístroj 

Ni20 A.  

Způsob stabilizace bodů se zvolil podle potřeby a účelu využití s přihlídnutím na 

okolní terén. Způsob stabilizace byl proveden podle technické normy STN 730415 – 

geodetické body ( body byli stabilizované 60 cm kovovou trubkou, na kterou se pokládali 

10 x 10 x 5 cm betónové hlavice ). Ke každému nově zřízenému bodu se vyhotovili 

geodetické údaje o bodě PPBP (viz příloha č.4). Body PPBP byli zřízené tak, jak to bylo 

navrhované v projektu, a to hlavně na okrajích polních cest, potoků a hranice katastrálního 

území tak, aby se dalo uskutečnit i další polohopisné, výškopisné měření a vytyčovací 

práce obvodu projektu pozemkových úprav a navrhnutých nových parcel.  
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V kanceláři byly provedeny všechny výpočtové práce. Zápisníky podrobného měření 

bodového pola jsou dodané formou výstupu z PC jako výstup z programu GEUS (viz. 

příloha č.5) a seznam souřadnic a výšek (viz. příloha č.6). Výsledný elaborát pro projekt 

pozemkových úprav v katastrálním území Prša byl úřadně ověřený příslušnou Správou 

katastru a převzatý do státní dokumentace.  

 

1.1.1.2. Určení hranice obvodu projektu 

 

Hranice obvodu projektu pozemkových úprav odděluje území s pozemky patřícími do 

obvodu pozemkových úprav od území s pozemky vyňatými z obvodu pozemkových úprav 

t.j. od pozemků, které nebyli zahrnuté do obvodu pozemkových úprav. Hranice obvodu 

projektu představuje území s pozemky určenými na provádění pozemkových úprav.  

Práce pro určení hranice obvodu projektu pozemkových úprav se skládá z prošetření 

hranice pozemkových úprav, které je potřebné na zpřesnění průběhu hranice obvodu 

projektu oproti schválenému obvodu pozemkových úprav uvedenému v rozhodnutí 

o povolení nebo nařízení pozemkových úprav. Konečný průběh hranice obvodu projektu 

bude známy až po zaměření, vytýčení a zobrazení hranice obvodu projektu do map katastru 

a následným odsouhlasení zjištěných odchylek příslušnou komisí zřízenou správným 

orgánem. 

Komise společně se zhotovitelem projektu vykonává prošetření hranice obvodu 

projektu pochůzkou v teréně, určuje se přesný průběh hranice, který bude:  

a) předmětem měření (hranice obvodu projektu oplocené a trvale stabilizované),  

b) předmetěm vytýčení (hranice obvodu projektu v terénu neznatelné) a trvalé 

stabilizací, ověření,  

c) určí se úseky, v kterých z hlediska terénních anebo hospodřských poměrů není 

potřebné zaměřit, vytyčovat anebo stabilizovat průběh hranice obvodu projektu. V těchto 

úsecích se průběh hranice převezme a zobrazí z katastrální mapy.  

Pokud hranice obvodu projektu není v terénu znatelná, tak se vytyčuje. Vytýčení 

a měření hranice obvodu projektu se vykonává v 3. třídě přesnosti. Hlavně se vytyčuje 
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hranice mimo zastavěného území obce, jestli je totožná s hranicí katastrálního území, 

hranicí mezi lesným pozemkem a polně hospodářskou půdou a hranici pozemků vyňatých 

z pozemkových úprav. Hranice obvodu projektu v katastrálních územích s  vektorovou 

katastrální mapou číselnou se ověří měřením hlavně na hranici zastavěného území obce, 

kde hranice obvodu prochází po oplocených záhradách a zdech staveb. Z ověření průběhu 

hranice obvodu se vyhotoví záznam podrobného měření změn (ZPMZ).  

Stabilizují se jen význačné lomové body hranice obvodu projektu, s předpokladem jich 

trvalého zachovaní a to na podkladě odsouhlasení bodů, které jsou vhodné na trvalejší 

stabilizaci, jako i typy stabilizačních znaků a ochranných znaků příslušnou správou 

katastru. Počet stabilizovaných bodů by měl byť 2 – 3 na 1 km hranice obvodu projektu, 

popřípadě 1 anebo v extrémních případech ani jeden bod na 1  km hranice obvodu projektu. 

Pro trvale stabilizované body hranice obvodu projektu se vyhotoví geodetické údaje. 

Hranice obvodu pozemkových úprav v katastrálním území Prša byla zvolená po 

hranici katastrálního území obce a následně převzatá z vektorové katastrální mapy v 

katastrálním území Prša. Souřadnice hraničních lomových bodů byli poskytnuté ze Správy 

katastru v Lučenci, jako samostatná vrstva grafického souboru mapy katastru nemovitosti 

označená jako vrstva KATUZ. Při pracích bylo zjištěné, že v seznamu souřadnic bodů 

hranice katastrálního území Prša a ve vrstvě KATUZ při číslovaní bodů nebyla dodržená  

platná instrukce na tvorbu základní mapy Slovenské republiky velkého měřítka. Při pracích 

pozemkových úprav Prša se tento nedostatek odstranil. Navíc se ve vrstvě KATUZ a 

OBJEKTY odstranilo duplicitní číslovaní bodů.  

V terénu se prošetřil průběh hranice obvodu projektu pozemkových úprav, která byla 

zobrazená v katastrální mapě za účasti správního orgánu. V teréně se nenašli žádné 

mezníky nebo kameny, které by vyznačovali průběh hranice katastrálního území t.j. hranici 

obvodu projektu pozemkových úprav. Dále se prošetřily hranice pozemků, které z obvodu 

projektu pozemkových úprav byli vyňaté, t.j. pozemky v zastavěném území obce, lokality 

na obvodu hranice zastavěného území, kde je obvod projektu pozemkových úprav 

rozšířený po uživatelských hranicích jako jsou dvory a záhrady patřící k rodinným domům, 

jako i oblast na rozšíření hřbitova, která byla zaměřená v terénu. Následně se vyznačil 

průběh neznatelné katastrální hranici v terénu a geodeticky se zaměřil obvod zastavěného 

území obce. 
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Pro parcely, které byli dělené hranicí obvodu projektu pozemkových úprav se 

vyhotovili ZPMZ, jejichž čísla byli přidělené Správou katastru v Lučenci. V terénu se určil 

počet a poloha lomových bodů a stabilizovali se body hranice obvodu projektu 

pozemkových úprav, s předpokladem, jich trvalého zachovaní. Následně se seoučasná síť 

PPBP doplnila o dočasně stabilizované pomocné body, pro podrobné vytýčení a následné 

podrobné mapovaní vybraných lomových bodů obvodu projektu pozemkových úprav. Na 

zaměření pomocných měřicských bodů se použila totální stanice GTS – 212, jejichž poloha 

se určila metodou rajónu. Z porovnaní těchto údajů a s údaji dosáženými  při měření je 

zřejmé, že geodetické práce pomocí totální stanice GTS – 212 splnili základní kritéria 

měření v 3. třídě přesnosti. Výšky pomocných měřicských bodů se určili trigonometricky s 

připojením na síť PPBP, což odpovídá 3. třídě přesnosti určení výšky bodů. Vytýčení a 

následné zaměření vybraných lomových bodů obvodu projektu pozemkových úprav 

probíhalo z bodů PPBP a pomocných měřicských bodů. V terénu se vytýčilo, stabilizovalo 

a následně zaměřilo 54 lomových bodů.  

Měření bylo provedeno se směrodatnou souřadnicovou odchylkou 0,14 m což 

zodpovídá 3. třídy přesnosti. Tato přesnost byla ověřená novým zaměřením vytýčených 

lomových bodů. Výšky lomových bodů obvodu se určili trigonometricky. Podle potřeby a 

účelu využití s přihlídnutím na okolní terén se zvolil způsob stabilizace. Body byli 

stabilizované 60 cm dlouhou kovovou trubkou, na které se pokládaly 10 x 10 x 5 cm 

betonové hlavice, na některých místech se stabilizovalo jen kovovou trubkou anebo 

klíncem do betonu. Pro jednodušší orientaci při procházení obvodu projektu pozemkových 

úprav se v blízkosti vybraných stabilizovaných bodů zastabilizovaly betonové sloupy. 

Vyhotovili se geodetické údaje ke každému stabilizovanému bodu hranice obvodu projektu 

pozemkových úprav Prša (viz příloha č.7). K vytýčeným, zaměřeným a trvale označeným 

lomovým bodům hranice obvodu projektu pozemkových úprav se vyhotovili měřicské 

náčrty (viz příloha č.8 a č.9). 

V kanceláři se provedly veškeré výpočetní práce. Zápisníky podrobného měření 

lomových bodů obvodu projektu pozemkových úprav jsou dodané jako výstup z programu 

GEUS (viz příloha č.10). Výsledkem měření je seznam souřadnic a výšek (viz příloha 

č.11). 
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1.1.1.3. Účelové mapovaní polohopisu a výškopisu 

  

Účelem mapovaní polohopisu je zaměření skutečného stavu v terénu a následné 

zjištění změn mezi skutečným a evidovaným stavem v katastru. Podkladem pro mapovaní 

polohopisu je katastrální mapa, do které se doplňují plochy lesních pozemků z porostové 

mapy, digitální ortofotomapa a výstupy předcházejících etap projektu. Účelové mapovaní 

výškopisu slouží pro účely aktualizace map BPEJ a pro následné projektové práce 

společných zařízení a opatření.  

Mapovaní polohopisu a výškopisu se provádí ve 3. třídě přesnosti. Předmětem 

mapovaní jsou všechny polohopisné a výškopisné prvky v obvodu projektu, a pokud to 

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

kanálů a pod.) výnimkou ploch nedostupných měření jako jsou zarostlé území keřovmi 

nebo stromovými porosty, strmé skalné útesy, opuštěné dobývací prostory. Na plochách 

lesních pozemků jsou předmětem mapovaní stavby včetně zpevněných cest, které nejsou 

evidované v katastru, anebo nejsou polohově správně určené, což je možné určit 

prošetřováním z digitálních ortofotomap. V částech lesních pozemků se ostatní prvky 

polohopisu mají přebírat z porostových map. Výškopis se zobrazuje vrstevnicemi, 

výškovými kótami a technickými šrafami. Na plochách nedostupných měření se výškopis 

přebírá z jiných dostupných podkladů, lesních hospodářských map, Základná mapa 

1:10000 a pod. 

Předmětem mapovaní jsou všechny polohopisné prvky, jako např.:  

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

skutečností, 

- dopravní stavby a zařízení, 

- vody, vodní stavby a zařízení, 

- inženýrské sítě, resp. jejich povrchové znaky 

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

studně, sloupy ...),  

- další existující objekty potřebné pro projektovaní pozemkových úprav jako 
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zastavěné plochy, skupiny stromů a keřů, směr řad vinic a ovocných stromů, druh, výška 

a šířka stromů a pod., 

- jiné význačné terénní útvary a krajinotvorné prvky, které nejsou předmětem 

evidovaní v katastru. 

Předmětem měření výškopisu je: 

- sít podrobných výškových bodů ve vzájemní vzdálenosti 20 až 30 m v závislosti na 

obtížnosti terénu v územích dostupných měření,  

- povinné hrany s výškovým rozdílem nad 1m,  

- příčné profily malých vodních toků a povodí, existujúcich cest a jiných liniových 

staveb s 30 m staničením. 

Pro měření v katastru nemovitosti používáme výhradně číselné metody podrobného 

měření. Jsou to polární metoda, metoda pravoúhlých souřadnic, metody protínaní, metody 

GNSS. Výběr metody konkrétního zaměření bodů pro účely využití v katastru nemovitosti 

vyplývá z výbavy přístroje a pomůcek na měření a požadovaní přesnosti podrobného 

měření. Měřené údaje se zpracovávají do formy souřadnic podrobných bodů, které jsou 

základem pro zpracovaní měřicských náčrtů. Zaměřené údaje polohopisu se následně 

zpracovávají, vyhodnocují, porovnávajíí s údaji katastru nemovitosti ve formě grafického 

přehledu druhů pozemků, nesouladu mezi skutečným stavem a stavem evidovaným 

v katastru nemovitosti.  

Měřicské náčrty se vyhotovují v celém obvodě projektu jako blokové anebo rámové a 

číslují se arabskými číslemi od čísla 1 v rámci celého obvodu projektu. Slouží na 

zpracovaní výsledků měření polohopisu, vytvoření grafických přehledů druhů pozemků a 

účelové mapy polohopisu. Měřítko měřicských náčrtů se volí individuálně podle potřeby. 

Grafické přehledy jsou podkladem pro rozhodování komise, podkládané k odborným 

stanoviskům a vyjádření dotknutých orgánů a organizací. 

Komise formou zápisnice rozhodne o skutečných druzích pozemků na základě 

podkladů bilance druhů pozemků a grafických přehledů druhů pozemků v rámci 

komisionálního šetření. Výsledkem komisionálního šetření jsou odsouhlasené druhy 

pozemků, na základě kterých se vyhotoví účelová mapa.  

Účelová mapa polohopisu v obvodě projektu se vyhotovuje ve vhodném měřítku. 
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Nejdůležitějším kritériem je čitelnost a přehlednost. V celém obvodě projektu se zpracuje 

jako přehledná mapa, po mapových listech, případně podle bloků.  

Účelová mapa výškopisu v obvodě projektu se vyhotovuje ve formě vrstevnicového 

plánu ve stejném měřítku jako účelová mapa polohopisu. Vrstevnicový plán je 

vygenerovaný z naměřených a převzatých podrobných bodů výškopisu. Ze změřených 

a převzatých podrobných bodů výškopisu se zpracouváva i digitální model reliéfu 

v rastrové formě. Na základě digitálního modelu reliéfu se vyhotoví odvozené účelové 

mapy výškopisu v rastrové formě, které budu tvořit podklady pro vyhotovení dalších etap 

projektu.  

V obvodě projektu pozemkových úprav katastrální území Prša byla účelem mapovaní 

polohopisu aktualizace podkladového stavu pro účel pozemkových úprav tak, aby 

výsledný operát vyhovoval kritériu 3. třídy přesnosti a byl v souladu se skutečným stavem 

v terénu. Podkladový stav v katastrálním území Prša byl tvořen vektorovou katastrální 

mapou. Všechny viditelné prvky polohopisu byli mapované. Na místní prošetřovaní se 

použila ortofotomapa a všechny existující časti platného katastrálního operátu.  

Na měření polohopisu a výškopisu se zvolila kinematická stop&go  metoda. 

Kinematické GNSS měření resp. stop&go je rychlé relativní určovaní polohy z fázových 

měření GNSS za pohybu. Podstatou geodetického měření je, že přijímač se pohybuje, ale 

samotné měření se uskutečňuje v době počas zastavení přijímače. Zastavení přijímače trvá 

od několika sekund až po několik minut. Princip metody spočívá v tom, že ambiquity se 

vyřeší na začátku měření a pokračuje se krátkými zastaveními s přijímačem na určovaných 

bodech. Příjem signálu z identických družic se nesmí v době transportu přerušit pro 

zpracovaní využitých ambiquit. Na souřadnicově známém bodě se umístni tzv. referenční 

přijímač, který se během měření nepohybuje. Kinematické fázové měření musí začít 

vyřešením ambiquít na referenčním bodě. Tímto vyřešení ambiquít se volá inicializace. Je 

více možností jako úspěšně určit počáteční ambiquity. Jednou metod je měření na krátké 

parametrově známé základně, což umožní určit ambiquity během několik epoch měření. 

Druhou metodou je rychlou statickou metodou určit parametry a současně i ambiquity na 

krátké základně. Třetí metoda spočívá ve výměně antén na krátké základně. Jeden přijímač 

se umístni na referenčním bodě a druhý přijímač na zvoleném pevném bodě v blízkosti 

referenčního. Přijímače se vymění po několika epochách měření, přičemž nesmí dojit k 

přerušení příjmu signálu. Opětovnou výměnou přijímačů se ukončí inicializace. Samotné 
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kinematické fázové měření se může uskutečnit po úspěšné inicializaci. Pohybujícím 

přijímačem tzv. rover se postupně měří jednotlivé body, přičemž referenční přijímač 

zůstává stále na svém místě. Na určovaných bodech stačí měřit několik sekund. 

Nejdůležitější je, aby se nepřerušil příjem signálu z minimálně čtyřech družic. Až do 

vzdálenosti 20 km od referenční stanice se může dosáhnout centimetrové přesnosti. 

Použitelnost této metody je jen v otevřeném terénu bez překážek. Když dojde ke ztratě 

příjmu signálu třeba inicializaci opakovat. Zpracovaní po ukončení a shromáždění 

naměřených údajů je formou postprocessingu.  

Během měření v rámci projektu pozemkových úprav Prša se vykonala inicializace 

před každým podrobným měřením a to najmě na inicializačním ramínku, v některých 

případech na známém bode. Při inicializaci na inicializačním ramínku trvala délka zápisů 5 

minut s jednosekundovým intervalem záznamu a při inicializaci na známém bodě 15 

sekund s jednosekundovým intervalem. Na podrobných bodech byli pobyty 10-ti 

sekundové s jednosekundovým intervalem záznamu. Podle aktuálních podmínek měření se 

vybíral čas pobytu na podrobných bodech, tak abychom měli dostatek informací na přesné 

zpracovaní. Do úvahy se brali překážky bránících ve viditelnosti na oblohu, t.j. překážky, 

které by zastínili signál z družic. V případech kde bylo příliš mnoho překážek a kde by se 

mohlo stát, že GNSS přístroj ProMark2 nedokáže zjistit přesnou polohu podrobného bodu 

se vybrala polární metoda měření s přístrojem TOPCON GTS-212. Po každém GNSS 

měření byli údaje přehrávané do počítače. Prostorové souřadnice bodů se určili metodou 

GNSS v systému WGS-84, které byli následně transformované do S-JTSK. Na 

transformaci se použil program TRANSFORM verze 3.3. V programu ASHTECH 

SOULUTION verze 2.6. se provedly veškeré výpočty. Jako identické body, které sloužili 

na transformaci z WGS-84 do S-JTSK se použili body základního polohového bodového 

pole č. 969130043, 969130042, 969130044,1 a bod PPBP č.722. Referenční GNSS 

přijímač byl postavený na známých bodech PPBP č.: 722, 768, 778 a bodech základného 

polohového bodového pola č.: 969130043 a 969130044,1. GNSS přijímače č.1 a č.2 se 

posouvali na podrobné body polohopisu. Na GNSS měření se použila metoda Stop&Go.  

Přesnost měření pomocí GNSS v systému WGS-84 byla mxy = 6 mm. Přesnost 

souřadnic po transformaci do S-JTSK je mxy = 0.04 m. Z porovnaní údajů dosáhnutých 

výsledků při měření je zřejmé, že byli splněné základné kritéria pro měření v 3. třídě 

přesnosti. 
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Účelové mapovaní polohopisu v obvodě projektu pozemkových úprav v katastrálním 

území Prša probíhalo z bodů ZPBP, PPBP a z pomocných měřicských bodů. Měření se 

provádělo v 3. třídě přesnosti  což odpovídá základní směrodatné souřadnicové odchylce 

±0,14 m. Na základě dosážených výsledků přesnosti, úloha zadaná zadavatelem byla 

splněná. V kanceláři se vyhotovili všechny výpočtové práce (viz. příloha č.12 a č.13). 

Zápisníky podrobného měření v obvodě projektu pozemkových úprav jsou jako výstup 

z programu GEUS (viz. příloha č.14). Dále se vyhotovili prošetřovací náčrty (viz. příloha 

č.15) a hlášení o zjištěných a vyšetřených změnách (viz. příloha č.16), které se použili při 

komisionálním šetření nesouladů mezi skutečným a evidovaným stavem. Komisionální 

šetření se konalo na obecném úřadě v Prši. Účelem bylo přešetřit nesoulady mezi 

evidovaným a zaměřeným stavem v obvodě projektu pozemkových úprav v katastrálním 

území Prša. 

Výsledkem přešetření nesouladů byli komisionálně odsouhlašené druhy pozemků ve 

formě zápisnice, které byli podkladem pro zpracovaní výsledného elaborátu účelového 

mapovaní polohopisu obsahující: 

- měřicské náčrty (viz. příloha č.17),  

- záznam podrobného měření změn (viz. příloha č.18),  

- seznam souřadnic bodů PPBP v obvodu projektu pozemkových úprav (viz. příloha 

č.19), 

- účelová mapa polohopisu v obvodu projektu pozemkových úprav (viz. příloha 

č.20). 

 Výsledný elaborát účelového mapovaného polohopisu a výškopisu je 

nevyhnutelným podkladem pro zpracovaní projektu pozemkových úprav v katastrálním 

území Prša. 

 

1.1.2. Aktualizace bonitované půdnoekologické jednotky (BPEJ) 

 

BPEJ představuje sumární údaje o půdě. Zároveň je základní mapovou a hodnotovou 

jednotkou bonitace polněhospodářských půd Slovenské republiky. BPEJ je vyjádřená 

sedmimístným číselným kódem obsahujícím vlastnosti půdy, jako: klima (T), genetické 

vlastnosti půdy (P), půdotvorných substrátů (G), zrnitosti půdy (Z), obsahu skeletu (K), 

hloubka půdy (H), svahovitosti (S) a expozice (E).  
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V obvodě projektu pozemkových úprav na základě zaměřeného polohopisu 

a výškopisu řešeného území, průzkumu v terénu vykoná Výzkumný ústav půdoznalectví 

a ochrany půdy aktualizaci BPEJ.  

Aktualizace BPEJ se provádí před sestavěním registru původního stavu a slouží 

v rámci jeho zpracovaní na stanovení hodnoty pozemků vstupujících do projektu 

pozemkových úprav.  

 

1.1.3. Registr původního stavu 

 

Registr původního stavu je seznam a zobrazení všech pozemků anebo jejich častí v 

příslušném katastrálním území s vyšetřenými vlastnickými, právními vztahy, které patří do 

obvodu projektu pozemkových úprav.  

Obsah registra původního stavu zohledňuje platný stav katastru ne starší jako tři 

měsíce před předložením registru původního stavu správnímu orgánu na schválení.  

V registru původního stavu se musí zohledňovat druh pozemku, hodnota, výměra, 

skutečný stav v terénu, výsledky mapovaní. Podkladem na zpracovaní registra původního 

stavu je katastrální operát, operát bývalého pozemkového katastru, jiné podklady, jako jsou 

mapy BPEJ, lesní hospodářské plány a lesní hospodářská evidence.  

Registr původního stavu skládá z: 

a)  písemní časti registru původního stavu, který obsahuje údaje o pozemcích, které 

jsou předmětem řešení pozemkových úprav, údaje o vztazích k těmto pozemkům, údaje 

o účastnících pozemkových úprav a údaje o hodnotě pozemků.  

b) grafické časti registru původního stavu, které se zpravidla přebírá ze zapsaného 

registru obnovené evidence půdy anebo zjednodušeného registru, doplněné o případné 

neúplné podklady. Grafická část obsahuje stav katastrální mapy, mapy určeného operátu, 

hranice BPEJ, obvod projektu pozemkových úprav, obvod zastavěného území obce, 

mapové listy, zpracované geometrické plány a stav lesnických map v případě řešení 

lesních pozemků. Z vypracovaného registru původního stavu se vypracovávají sumární 

údaje o přiměřenosti původních pozemků, které obsahují průměrnou vzdálenost od 

zastavěného území obce po existujících komunikací, počet původních pozemků v obvodě 

projektu pozemkových úprav, výměru a hodnotu pozemků, výměru a hodnotu podle druhů 

pozemků, tíhy a jiné dostupné informace o původních pozemcích.  
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V katastrálním území Prša se registr pozemkových úprav zpracovával v roce 2005. 

Podkladem pro zpracovaní byl schválený registr vlastnických práv v intravilanu a  

zjednodušený registr původního stavu.  

Výsledkem zpracovaní registru pozemkových úprav byl soupis pozemků a vlastníků 

v obvodě projektu pozemkových úprav. Zároveň byl každému účastníkovi projektu 

pozemkových úprav poslaný výpis z registru původního stavu, jako soupis o jeho 

vlastnictví, s kterým vstupuje do pozemkových úprav.  

 

1.1.4. Všeobecné zásady funkčního uspořádaní území 

       

Všeobecné zásady funkčního uspořádaní území navrhují způsob funkčního využívaní 

krajiny v souladu se stanovenými cíly pozemkových úprav formou technických, 

biologických, ekologických, ekonomických a právních opatření. Pro jejich zpracovaní je 

potřebné získat všechny dostupné podklady, které jsou pro nový návrh organizace polně 

hospodářské půdy nevyhnutné.  

Z technických podkladů jsou to hlavně výsledky účelového mapovaného polohopisu a 

výškopisu, elaboráty katastru nemovitosti, ortofotomapy, elaboráty pozemkového katastru, 

územní plán regiónu, územní plán obce, lesní hospodářsky plán, výhledová studie silnic a 

státních cest, plán rozvoje místních komunikací, generální návrh lesní dopravní sítě, plány 

vodohospodářských a hydromelioračních záměrů, dokumentace vybudovaných 

hydromelioračních, protierozních a zúrodňovacích opatření, mapy posuvů půdy.  

Z výrobno-ekonomických podkladů jsou to komplexní průzkum půd, údaje o 

plánovaném způsobu nakládaní s pozemky, klasifikaci trvalých trávních porostů, dříve 

vyhotovené projekty elaborát BPEJ, rajonizace polnohospodářské výroby, transformační 

projekt polnohospodářského podniku.  

Z ekologických podkladů jsou to místní územní systém ekologické stability v 

navrhované časti všeobecných zásad funkčního uspořádaní, ekologické plány krajiny, 

legislativně vymezené území s funkcí ochrany přírody a přírodních zdrojů, údaje o 

ohrozených druhou fauny a flóry, pásma hygienické ochrany a technické pásma (skládky 

odpadů), mapy komplexního půdoznaleckého průzkumu půd, údaje o trvalých zdrojích 

znečisťovaní ovzduší, údaje o chráněných územích, údaje o registrované a neregistrované 

trvalé zeleni.  
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Návrh všeobecných zásad funkčního uspořádaní území je dlouhodobý pro optimální 

využití zájmového území všech uživatelů, kterým dané území vytváří podmínky na jich 

udržitelný rozvoj. Podmínky na zlepšení kvality života vesnického obyvatelstva, 

ekologického a estetického uspořádaní krajiny, zlepšení hospodaření na půdě, rozvoj 

vesnice a na dosáhnutí stanoveného cílu projektu pozemkových úprav vytváří nové 

funkční uspořádaní území. Návrhem všeobecných zásad funkčního uspořádaní území je 

potřebné vyhodnotit dopravné poměry, vodohospodářské a hydromeliorační poměry, 

protieróznu ochranu, rozhraní polnohospodářské a lesní půdy, vymezení ploch pro 

půdohospodářstvo, vymezení ploch pro účelové polnohospodářské zařízení, zohlednění 

ploch pro nepolnohospodářské účely, agroturistiku, cestovní ruch, rekreaci, požadavky na 

ochranu přírody a přírodních zdrojů, požadavky na ochranu památek a ostatních 

ochranných opatření vyplývajících z osobitných předpisů.                          

V obvodě projektu pozemkových úprav katastrálního území Prša byla navrhnutá 

půdohospodářska infrastruktura a její nevyhnutelné funkční přepojení je výsledkem 

zohladnení hospodářských, sociálních, ochranných, ekologických, kulturních, historických 

a estetických podmínek, požadavek účastníků a ekonomických možností na jeho výstavbu. 

Půdohospodářská infrastruktura byla vyjádřená ve všeobecných zásadách, v mapě 

společných, veřejných zařízení a opatření a taky v návrhu všeobecných zásad funkčního 

uspořádaní. Všeobecné zásady, vycházeli z vlastnické a užívací skladby jednotlivých 

projektových bloků a celého obvodu projektu pozemkových úprav.  

  

1.2.  Návrh nového uspořádaní území v obvodě projektu 

 

Návrh nového uspořádaní území vychází ze schválených všeobecných zásad 

funkčního uspořádaní území a vytváří podklad pro vypracovaní podkladů k zásadám 

a principům uspořádaní nových pozemků.  

 

1.2.1. Zásady pro umístnění nových pozemků 

 

Hlavním využitím zásad pro umístnění nových pozemků v obvodě projektu 

pozemkových úprav je stanovit pravidla pro umístnění nových pozemků vlastníků v 
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souladu s požadavky účastníků pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčního 

uspořádaní území a cíly projektu pozemkových úprav.  

Podklady pro návrh zásad umístnění nových pozemků jsou, časti úvodních podkladů a 

to operát obvodu pozemkových úprav, všeobecné zásady funkčního uspořádaní území, 

registr původního stavu, stanoviska dotknutých orgánů státní správy a ostatních organizací, 

návrhy a požadavky vlastníků a účastníků pozemkových úprav.  

Zásady umístnění nových pozemků definují všeobecné principy postupů při 

umístnění nových pozemků, bez definovaní konkrétního řešení.  

Zásady umístnění nových pozemků stanovují kritéria přípustných odchylek ve 

výměře, hodnotě pozemků, dále stanovení způsobu vyrovnaní za pozemky malých 

výměr do 400 m2 v smyslu zákona 330/1991 Sb. zohlednení omezení formou věcného 

břemena a jiných omezení, které stěžují užívaní, určení ploch na nepolnohospodářske 

a nelesní účely, zpřesnění společných ploch stanovených ve všeobecných zásadách 

funkčního uspořádaní území, určení vlastnictví k plochám, které se použijí na zřízení 

společných zařízení a opatření a budou kryté z výměr pozemků tvořících úbytky, 

výměr všech účastníků pozemkových úprav, řešení užívaní pozemků po provádění 

projektu pozemkových úprav.   

Schválené zásady umístnění nových pozemků 2/3 většinou výměry pozemků všech 

vlastníků jsou jedním ze základných podkladů k vypracovaní návrhu rozdělovacího 

a umísťovacího plánu.        

 

1.2.2. Návrh a projednávání rozdělovacího plánu 

 

Návrh projednávání rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu 

se skládá z činností, které slouží k lepšímu uspořádaní nových pozemků. Návrhu 

uspořádaní vlastnických práv k novým pozemkům, předchází tvorba úvodních podkladů a 

návrh nového uspořádaní území v obvodě projektu pozemkových úprav.  

 Návrh nového uspořádaní území obsahuje plán veřejných a společných opatření v 

souvislosti na místní systém ekologické stability v obvodě pozemkových úprav a zásady 

pro umístnění nových pozemků. Částečně se překrývá tvorba zásad pro umístnění nových 

pozemků s projednáním návrhu rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího a 

vytyčovacího plánu.  
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Úvodní podklady stanovují kdo, kde a co, je předmětem projektu pozemkových úprav. 

V upravovaném území návrh nového uspořádaní představuje účelové uspořádaní pozemků 

z hlediska vytvoření ekologicky stabilní krajiny a z hlediska možností jejich racionálního 

obhospodařovaní.  

Uspořádaní nových pozemků ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu řeší 

podobnost nových pozemků s původními pozemky v hodnotě, výměře, umístnění, orientaci 

pozemků vůči světovým stranám, dopravních poměrů, a vzdálenosti od zastavěného území 

obce. Podobnost nových pozemků s původními pozemky je předmětem projednávání 

umístnění nových pozemků s účastníky pozemkových úprav.  

Účastníci jednání jsou vlastníci projektu pozemkových úprav, vlastníci zastoupení 

Slovenským pozemkovým fondem anebo státní organizaci lesního hospodaření, uživatelé, 

správci a jiní zástupci.  

 

1.2.2.1. Vypracovaní a projednávání návrhu rozdělovacího plánu 

 

Obsahem projednávání rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího a vytyčovacího 

plánu byly vlastní pozemky jako nové pozemky, lokalita navrhovaných nových pozemků,  

způsob nakládání s novými pozemkami v souvislosti s plánem veřejných a společných 

zařízení a lokálním územním systémem ekologické stability. Při projednávání vyčleňovaní 

vlastních nových pozemků je třeba vždy dbát na půdoochranné a ekologické aspekty, také 

na protierózní ochranu půdy, na ekologickou stabilitu krajiny, na soulad potřeb uživatelů 

půdy a také na optimální organizaci polnohospodářské půdy tak, jako je uvedené v plánu 

veřejných a společných opatření v návaznosti na místní systém ekologické stability v 

obvodu pozemkových úprav a zásadách pro umístnění nových pozemků.  

Při projednávání účastníci a zástupci ostatních účastníkův projednávají zp ůsob 

nakládání s novými pozemky. Jedná se zda pozemky anebo jejich část zůstává ve vlastním 

užívaní, nebo zda pozemky anebo jejich část budou v nájmu fyzických anebo právnických 

osob, nebo pozemky budou sdružené v bezpodílovém, anebo podílovém vlastnictví, anebo 

budou sdružené za účelem prodeje a koupi nových pozemků. Také se při projednávání 

diskutuje o způsobu nakládání s novými pozemky, záměr využití nových pozemků a také 

omezení hospodaření na nových pozemcích.  
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Projednaní nových pozemků v katastrálním území Prša mělo písemní podobu. Do 

zásad pro umístnění nových pozemků se doplnili zjištěné skutečnosti anebo připomínky 

účastníků projektu pozemkových úprav, které byli zároveň podkladem pro sestavění 

návrhu rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu.  

Návrh rozdělovacího plánu, který takto zohlednil kritéria přiměřenosti nových 

pozemků znovu projednal zhotovitel projektu pozemkových úprav s účastníky 

pozemkových úprav. Písemnou formou se vyzvali k projednávání návrhu rozdělovacího 

plánu ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu účastníci a zástupci ostatních účastníků 

pozemkových úprav. Návrh se osobně projednal, a o výsledcích jednání se vyhotovil zápis.  

Připomínky, které se vyskytli při projednávání, které vyvolali v návrhu rozdělovacího  

plánu změny a nebyl i v rozporu se schválenými častmi projektu pozemkových úprav a 

bylo možné zapracovat, dotknutí účastníci s vykonanými změnami byli oznámení. Součástí 

projednávání rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu bylo 

předběžné vytyčovaní. Pro účastníky, kteří při projednávaní uvedli, že žádájí o předběžné 

vytýčení, vypracoval zpracovitel harmonogram předběžného vytýčení nových pozemků.  

 

1.2.2.2. Předběţné vytýčení nových pozemků 

 

Předběžné vytýčení nových pozemků se provádělo po projednávání návrhu 

rozdělovacího a vytyčovacího plánu před schválením projektu pozemkových úprav, jako i 

před zasláním výpisů návrhu registru nového stavu. Principiálně předběžné vytýčení slouží 

na částečné prověření správnosti návrhu registru nového stavu a na doložení předběžného 

souhlasu účastníka s novým navrhnutým stavem. Vlastníci si v teréně ozřejmili polohu 

všech svých nových pozemků. Stabilizace bodů předběžného vytýčení byla vykonaná 

dočasnou stabilizaci dřevěnými kolíky. Samotné vytýčení bylo provedeno ve 3. třídě 

přesnosti. Výsledkem předběžného vytýčení nových pozemků byla dočasná stabilizace 

lomových bodů nových pozemků v teréně a sepsaní protokolu  předběžného vytýčení 

lomových bodů hranic nových pozemků (viz. příloha č.20).  
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1.2.3. Rozdělovací plán ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu 

 

Rozdělovací plán ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu je plánem nového 

uspořádaní krajiny v upravovaném území a také podkladem pro vytýčení projektu 

pozemkových úprav.  

Pro vyhotovení rozdělovacího plánu byli podkladem schválené úvodní podklady, plán 

veřejných a společných opatření v návaznosti na územní systém ekologické stability jako i 

zásady pro umístnění náhradních pozemků a výsledky projednávání návrhů rozdělovacího 

plánu s účastníky pozemkových úprav. Rozdělovací plán ve formě umísťovacího a 

vytyčovacího plánu se skládá z písemné a grafické časti a vytyčovacího plánu.  

a) Grafická část rozdělovacího plánu je grafické zobrazení přechodu původních 

zobrazených skutečností v katastrální mapě k novému uspořádaní zpravidla v měřítku 

1:2000. Grafická část rozdělovacího plánu obsahuje údaje z katastrální mapy, map BPEJ a 

lesních hospodářských map.  

Z katastrální mapy jsou předmětem zobrazení hranice pozemků s parcelními čísly a 

značkami druhů pozemků v černé barvě a katastrální hranice vyznačená tyrkysovou 

barvou. 

Z účelových map jsou v obvodě projektu pozemkových úprav předmětem zobrazení 

hranice areálů a kódy BPEJ, hranice a kódy lesních dílů, hranice zastavěného území obce, 

hranice chráněných území, hranice ochranných pásem.  

Nový stav zobrazuje v hierarchické struktuře zobrazitelné objekty projektu 

pozemkových úprav. Hranice upravovaného území se skládá z hranice obvodu 

pozemkových úprav a hranice pozemků vyňatých z obvodu pozemkových úprav, hranice 

projektových bloků, hranice nových pozemků.  

Nové pozemky je možno podle vzniku rozdělit na projektované, anebo přebrané. Nové 

pozemky se v grafické časti, odlišují barevně. Předmětem zobrazení nových pozemků jsou 

parcelní čísla, značky druhů pozemků, čísla podrobných bodů hranic nových pozemků, 

vzdálenosti mezi lomovými body.  

V novém stavu se taky zobrazují hranice a popis mapových listů, popis, názvosloví, 

sídelné a nesídelné názvy, body základního polohového, výškového a podrobného 

bodového pole, mapové značky kromě značek druhů pozemků.  
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b) Písemná část rozdělovacího plánu se skládá z tří základných forem dokumentace. 

První částí je průvodní správa, která obsahuje údaje o vstupných údajích, způsobu řešení, 

výsledné statistické údaje. Popis východiskových podkladů pro zpracovaní rozdělovacího 

plánu tvoří vstupní údaje.  

Druhou částí písemní časti, jsou statistické údaje. Převod původních pozemků na nové 

pozemky je velmi složitou a citlivou částí projektu pozemkových úprav proto je potřebné, 

aby byl postup řešení převodu původních pozemků do nového uspořádaní podrobně 

popsán v průvodní správě. Přehled o výsledcích nového uspořádaní, hlavně o počtu nových 

parcel a počtu vlastnických vztahů, komasačních koeficientech a podobně poskytují 

výsledné statistické údaje. 

Třetí částí je báze údajů, která obsahuje údaje registru původního stavu a registru nového 

stavu. Hlavně, jde o údaje původních a nových pozemků v upravovaném území a taky o 

účastnících pozemkových úprav. Výsledné sestavy, kterými jsou tiskové sestavy údajů 

spravovaných v báze údajů. 

 

1.2.4. Plán veře jných a společných zařízení a opatření 

 

Neoddělitelnou součástí a nutností současného zpracovaní s rozdělovacím plánem ve 

formě umísťovacího a vytyčovacího plánu je i zpracování plánu veřejných a společných 

zařízení a opatření. 

Plánem veřejných a společných zařízení a opatření v projektu pozemkových úprav se 

řeší jednotlivé technické a ekologické opatření.  

Není myslitelné navrhnutí nové organizace území v obvodě pozemkových úprav bez 

uspořádaní a umístění nových pozemků, vytvoření půdnych celků pro efektivnejší 

a ekonomickejší hospodáření polnohospodářskych podniků a vyřešení veřejných 

společných zařízení. Nejvhodnejší podmínky by komplexně měli vytvořit všechny tyto 

náměty pro vysoko produktivní polnohospodářství, nebo na úrovni drobnopěstovatelů, 

farem anebo polnohospodářskych podniků.  

Mezi veřejné a společné zařízení navrhované v obvodě pozemkových úprav patří 

zaměření polnohospodářské výroby, výrobné zaměření lesního hospodářství. Mezi 

technické opatření patří komunikační opatření, vodohospodářské opatření, protierózní 

opatření, rekultivační opatření, ekologické opatření, tvorba krajiny. 
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Nutnost současného zpracovaní umístnění nových pozemků spolu s plánem veřejných 

a společných zařízení a opatření vyplynula během zpracovaní projektu pozemkových úprav 

z potřeby sladění požadaveků návrhu uspořádaní a přerozdělení nových pozemků 

s přesným definováním tvaru, rozšíření pozemků a úprav tvaru pozemků podle technických 

parametrů, vyplývajících z projektovaní jednotlivých staveb, řešených v rámci plánu 

společných a veřejných opatření a zařízení. 
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2. PROVEDENÍ PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

 

Provedením projektu se rozumí vytýčení a označení lomových bodů hranic nových 

pozemků v terénu. Provádění projektu se začíná nařízením po schválení projektu 

pozemkových úprav. Toto nařízení vydá příslušný obvodní pozemkový úřad. K  tomuto 

nařízení se připojí dohodnutý postup přechodu na hospodaření v novém uspořádaní.  

 

Provedení projektu PÚ Nařízení vykonaní projektu pozemkových úprav

(postup přechodu na hospodáření v novém uspořádaní )

Provedení projektu PÚ

Vytýčení hraníc nových pozemků

Rozdělovací plán ve formě geometrického plánu anebo obnovy operátu KN

(Vykonaní změn v katastru nemovitosti )

Rozhodnutí o schválení vykonaní projektu pozemkových úprav

 

(obrázek č.2 postup prác při provedení projektu) 

 

Činnosti spojené s provedením projektu pozemkových úprav směřující k rozhodnutí 

o schválení vykonaní projektu pozemkových úprav jsou aktualizace registru původního 

stavu, aktualizace rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu, 

vypracovaní postupu přechodu na hospodaření v novém uspořádaní, stanovení rozsahu 

vytýčeni nových pozemků, způsobu stabilizace a signalizace lomových bodů hranic 

nových pozemků v terénu a obvodu projektu pozemkových úprav, vytýčení a označení 

stanoveného rozsahu podrobných bodů hranic nových, pozemků a významných lomových 

bodů hranic půdních celků, rozdělovací plán ve formě geometrického plánu resp. 

rozdělovací plán ve formě obnovy katastrálního operátu novým mapováním, vytvoření 

vektorové katastrální mapy v obvodu projektu pozemkových úprav, sladění vektorové 

katastrální mapy v obvodu projektu pozemkových úprav a číselní mapy mimo obvod 

projektu pozemkových úprav, vypracovaní ostatních náležitostí projektu pozemkových 

úprav pro zápis do informačního systému katastru nemovitosti, archivaci projektu 

pozemkových úprav ve formě Atlasu pozemkových úprav. Neoddělitelnou součástí 

nařízení vykonaní projektu je postup přechodu na hospodaření v novém uspořádaní.  

V rámci zpracovaní projektu pozemkových úprav Prša se přechod na hospodaření 
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v novém uspořádaní projednával obvodní pozemkový úřad se sdružením účastníků 

pozemkových úprav, jako i s představenstvem sdružení účastníků pozemkových úprav, 

obci a všemi subjekty hospodařícími na půdě v obvodě projektu pozemkových úprav. Toto 

projednávání se konalo na příslušném Obecném úřadě v Prši. Z projednávání vypracoval 

zhotovitel zápis a mapový podklad pro konečné vytýčení hranic nových pozemků jako i 

časový harmonogram přechodu na nové hospodaření. Zároveň zhotovitel upozornil na 

skutečnost zániku nájemních smluv uzavřených na původních pozemcích. V rámci 

projektu pozemkových úprav Prša nepožádal žáden z vlastníků předčasné odstoupení od 

užívaní nových pozemků.  

Plán přechodu na nové uspořádaní stanovil přesný časový harmonogram pro všechny 

nové pozemky na začátek jich užívaní. Při stanovení časového harmonogramu vycházel 

zhotovitel z faktu existence vegetačních období s uzavřeným cyklem obdělávání půdy, 

jako i zakládaní a sběru úrody. Z tohoto důvodu byly termíny vytýčení stanovené 

v termínech října tak, aby přechod na nové hospodaření byl od října roku, kdy byli 

projektové úlohy zapsané do katastru nemovitosti. Harmonogram obsahuje i postupnost, 

způsob zpřístupnění všech společně obhospodařovaných půdních celků anebo jednotlivých 

pozemků. Pro všechny účastníků pozemkových úprav je dohodnutý postup přechodu na 

hospodaření v novém uspořádaní závazný. Celý dohodnutý postup přechodu hospodaření 

v novém uspořádaní na navrhnutých nových pozemků oznámil správní orgán veřejnou 

vyhláškou. 

 

2.1. Aktualizace registru původního stavu a rozdělovacího plánu.  

 

Obvodní úřad před schválením provedení projektu pozemkových úprav určil termín 

15.1.2007, ke kterému se aktualizuje registr původního stavu na právní stav spolu s 

rozdělovacím plánem ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu. 

Správa katastru na provedení aktualizace registra původního stavu a rozdělovacího 

plánu ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu pozastavila na základě výzvy 

odvodního úřadu zápisy do katastru nemovitosti v obvodě projektu pozemkových úprav na 

90 dní před předpokládaným termínem schválení provedení projektu pozemkových úprav.  
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2.1.1. Aktualizace registru původního stavu 

 

Právní vztah k pozemkům vykazoval registr původního stavu až ke dnu jeho 

zpracovaní, případně schválení t.j. k 15.1.2007.  

Převzetím změněných údajů z registru C katastru a registru E katastru se provedkla 

aktualizace písemných časti registru původního stavu. Převzetím a zakreslením 

geometrických plánů zapsaných v katastru, které byly provedeny v souladu s rozhodnutím 

o nařízení pozemkových úprav se vykonala aktualizace grafické části registru původního 

stavu. 

Výsledkem aktualizace byl výpis z registru původního stavu pro každého vlastníka, 

výpis registra původního stavu pro Slovenský pozemkový fond, aktualizovaná grafická 

část registru původního stavu, průvodní správa. Výpis pro státní organizaci lesního 

hospodářství se v řešeném katastrálním území Prša nevyhotovil pro území s lesními 

pozemky, které se zde nenacházejí. V příloze č.21 uvádím jednotlivé časti registru 

původního stavu grafické a písemní části:  

- registr původního stavu - část A - parcely původního stavu 

- registr původního stavu - část B - parcely původního stavu 

- seznam pozemků nezjištěných a neuplatněných vlastníků 

- výpis z registru původního stavu  

- mapový list registru původního stavu 

 

2.1.2. Aktualizace rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu 

 

Před schválením vykonaní projektu pozemkových úprav zhotovitel aktualizoval 

rozdělovací plán v rozsahu změn a to tak, že se aktualizovaly údaje v písemné části 

rozdělovacího plánu na základě aktualizovaného registru původního stavu vlastník, který 

se stal vlastníkem pozemku v průběhu konaní měl přirazené pozemky předcházejícího 

vlastníka.  

Jelikož rozdělovací plán ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu byl schválený 

rozhodnutím o schválení projektu pozemkových úprav nesmí dojít k změně přerozdělení 

území novými pozemky. Z tohoto důvodu zhotovitel nových vlastníků zapracoval do 

spoluvlastnických podílů k příslušní parcele.  
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Jelikož v řešeném území byl malý pohyb v převodu vlastnických práv a nebyl i v tom 

čase v řešeném území vypracované žádné geometrické plány, aktualizace spočívala jen 

v přepisu nových vlastníků a břemen, které byli zapsané na listy vlastnictví do katastru 

nemovitosti. 

Výsledkem aktualizace byl výpis registru nového stavu pro každého vlastníka, výpis 

registru nového stavu pro Slovenský půdní fond a státní organizaci lesního hospodářství, 

aktualizovaná grafická část rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího a vytyčovacího 

plánu, průvodní správa. Výpis státní organizace lesního hospodářství se neprováděl 

z důvodu neevidovaní lesních pozemků v řešeném území. V příloze č.22 uvádím jednotlivé 

časti registru původního stavu grafické a písemní časti:  

- registr nového stavu - část A - parcely nového stavu 

- registr nového stavu - část B - vlastníci, správcové, zástupcové vlastníků, držitelé  

- seznam nových pozemků nezjištěných a neuplatněných vlastníků 

- výpis z registru nového stavu  

- rozdělovací plán 

 

2.2. Rozdělovací plán ve formě obnovy katastrálního operátu novým mapováním 

 

Rozdělovací plán slouží jako technický podklad evidovaní nemovitostí v katastru 

nemovitostí. Základní technickou a organizační jednotkou je obvod projektu pozemkových 

úprav. K tvorbě mapy projektu pozemkových úprav novým mapováním byli použité 

geodetické metody.  

Z geodetických metod měření polohopisu se použila GNSS statická a stop and go 

metoda a také  metoda polární v terénu , který nevyhovoval metodě GNSS.  

Předmětem měření byli hranice pozemků vymezených právními vztahy, hranice druhů 

pozemků a případné hranice chráněných skutečností, hranice chráněných skutečností 

a jejich ochranných pásem. Dalšími prvky měření polohopisu byli stavby trvalého 

charakteru spojené se zemí pevným základem, železniční trať, komunikace, vodný tok 

potoku Suchá, letiště, nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí, t.j. vedení 

plynovodu, vodovodu a elektrické vedení. Kromě těchto hlavních prvků byli předmětem 

zaměření boží muka a jiné prvky polohopisu.  



Bc. Michal Ľalík: Realizace projektu pozemkových úprav v k.ú. Prša  

2010  30 

Zobrazení těchto zaměřených prvků v mapě pozemkových úprav je vyjádřené 

zákresem: 

- osy kolejí železniční tratě,  

- hranicí komunikací,  

- břehovou čárou vodních toků,  

- předměty malého rozsahu byli znázorněné příslušnými značkami podle Slovenské 

technické normy, STN 013410, STN 013411,  

- hranic příslušného typu,  

- body PPBP,  

- parcelní čísla.   

V rámci zpracovaní projektu pozemkových úprav obnovou katastrálního operátu 

novým mapováním přešetřovaný náčrt nahradí Registr původního stavu.  Zároveň měřicský 

náčrt nahradí Záznam měření – část měřicský náčrt. Součástí měřicského náčrtu je i 

záznam měření – část zápisník. 

Jestli jsou některé hranice pozemků vymezených právními vztahy a jsou v terénu 

realizované plotem, zdí a podobně vyznačuje se v rozdělovacím plánu obnovou mapovými 

značkami, podobně i místní a pomístní názvy se vyznačí v rozdělovacím plánu obnovou.   

Měřicské náčrty v rámci zpracovaní projektu pozemkových úprav se zvolili blokové 

(viz . příloha č.23), nejčastější s orientací jednej strany rozměru náčrtu na sever, které 

zobrazují ucelenou skupinu pozemků, přičemž jeho hranice tvoří podle možnosti hranice 

pozemků vymezených právními vztahy.  

Číslují se v rámci katastrálního území v číselné řadě od 1 do 9999. Přičemž správa 

katastru v Lučenci určila na základě společné evidence měřicských náčrtů a ZPMZ v jejich 

správě čísla měřicských náčrtů od 68 po 74.  

Pro pozemkové úpravy se založil grafický přehled měřicských náčrtů a výpočtových 

skupin v měřítku 1 : 5000, (viz. příloha č.24). V něm se vyznačila hranice katastrálního 

území, ohraničení a čísla jednotlivých měřicských náčrtů, dále obvody a čísla výpočtových 

skupin.   
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2.3. Konečné vytýčení nových pozemků 

 

Na podkladě schváleného rozdělovacího plánu ve formě obnovy katastrálního operátu 

novým mapováním se provádí konečné vytýčení pozemků v obvodě projektu 

pozemkových úprav. Samotné vytýčení nových pozemků v obvodě projektu pozemkových 

úprav se v katastrálním území Prša provádělo GNSS metodou. Na vytýčení se použil 

přístroj HiPer+ a kontrolér. Na určovaném bodě jsme postavili HiPer+, který slouží jako 

anténa na přijímaní a vysílaní signálů a má v sobě SIM kartu. Kontrolér je přenosný 

počítač pomocí, kterého rozhodujeme, jaké měření jdeme provádět. Nejprve se při měření 

musí sladit HiPer+ s kontrolérem, potom je třeba vyčkat na vyhledaní použitelných družic 

na měření (čím více družic tým přesnější měření).  Celé měření vychází z toho že HiPer+ 

vyšle signál, který zpracuje Slovenský prostorový observační systém a ten pošle nazpět 

pomocí internetu výsledky měření, které můžeme sledovat pomocí kontroléru. Slovenský 

prostorový observační systém je v současnosti provozován permanentní observací 

globálního polohového systému na třech bodech státní prostorové síťě ( Modra - Piesok, 

Banská Bystrica, Gánovce). Tento systém postupně nahradí hustou síť geodetických bodů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(obrázek č.3 Kontrolér)                              (obrázek č.4 HiPer+) 

 

 



Bc. Michal Ľalík: Realizace projektu pozemkových úprav v k.ú. Prša  

2010  32 

Globální systém pro určovaní polohy „Global Positioning System“ (GNSS) je řízený 

ministerstvem obrany Spojených Států. Jedná se o síť 28 satelitů (v době sestavovaní 

tohoto manuálu), které obíhají Zem každých 12 hodin. Globální systém pro určovaní 

polohy „Global Navigation Satellite System“ (GLONASS) je řízený ministerstvem obrany 

Ruska jako protivník amerického systému GNSS. V libovolném okamžiku se na 

libovolném místě planety nad standardní 15° elevační maskou nachází 10 až 12 GNSS 

satelitů. V případě přijímače, který je schopný přijímat stejně signály ze satelitu 

GLONASS je nad elevační maskou možné současně sledovat 10 až 16 satelitů.  

Satelitní síťě GNSS i GLONASS obsahují tři základní podsystémy.  

1. Kosmický podsystém – tvoří jejsatelity GNSS a GLONASS, které krouží okolo 

Země ve výšce přibližně 20 000 km. Každý satelit je vybaven přijímačem, 

vysílačem, atomovými hodinami a dalšími přístroji, které slouží pro navigaci 

anebo jiné speciální úlohy. Tyto satelity šíří digitální informaci (efemeridy, 

almanachy, korekce časové frekvence atd.).  

2. Uživatelský podsystém - Pro příjem a zpracovaní satelitních signálů bylo vyvinuté 

speciální GNSS/GLONASS přijímače. Kromě speciálních přijímačů určených 

pro vojenské aplikace, existuje dnes množství dalších typů přijímačů 

schopných určovat svoji přesnou polohu.  

3. Řídící podsystém - Monitoruje funkce satelitů a získané údaje zpracovává a posílá 

spět družicím. Cílem celého řídícího podsystému je monitoring funkcí každé 

družice, sledovaní a výpočet jej dráhy, komunikace a ziištění přesného chodu 

palubních atomových hodin. Tím je ziištěná správnost přenášených satelitních 

dát. 

 

Výpočet přesní polohy si vyžaduje splnění třech položek.  

1. Přesnost – přesnost polohy závisí na počtu a polohy sledovaných satelitů a 

přijímaného signálu. Diferenciální GNSS (DGNSS) značně zmírňuje 

atmosférické a orbitální chyby a ruší AS rušení, které ministerstvo obrany 

Spojených Států může vkládat do GNSS signálu. Více sledovaných satelitů, 

silnější signál, nižší hodnota DOP, to všechno znamená přesnější polohu.  

2. Dostupnost – dostupnost satelitů má vlyv na výpočet platné polohy. Větší počet 

dostupných satelitů znamená přesnější polohu. Přirozeně i umělé objekty můžu 
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blokovat, přerušovat, anebo zeslabovat přijímané signály a snižovat počet 

dostupných satelitů.  

3. Integrita – chybová tolerance dává možnost získat větší integritu a nárůst přesnosti 

pozice. Stanovené chybové tolerance je možné kombinováním některých 

faktorů. Monitoring autonomní integrity přijímače (RAIM) převádí detekci 

chybných GNSS a GLONASS satelitů a vyjíma jí z výpočtu polohy. Wide Area 

Augmentation Systém (WAAS) vytváří a vysílá diferenciální korekci 

(DGNSS). Pět, anebo více viditelných satelitů výhradně GNSS, anebo 

GLONASS; šest anebo více viditelných satelitů GNSS a GLONASS 

sledovaných současně. Aktuální efemeridy a almanachy. Různé algoritmy pro 

detekci a opravu chybných informací.  

Samotné měření spočívalo z definovaní transformačního klíče sestaveného z bodů 

Státní prostorové síťě. Slovenská geodynamická referenční síť (SLOVGERENET) je síť 

specializovaných geodetických bodů, které tvoří základ Státní prostorové síťě v rámci 

geodetických základů. Měření SLOVGERENET začalo v roku 1993 na 17-tich bodech. Síť 

bodů SLOVGERENET v roku 1999 mala 43 bodů a stala se referenční sítí pro 

specializovanou síť budovánu technologií GNSS, označenou jako státní prostorová síť. V 

první etapě práci do roku 2003 mělo být určených 1500 bodů s průměrnou vzdáleností 6 – 

7 km. Pro body Státní prostorové sítě v terénu je charakteristický jejich oranžový nátěr i 

oranžový nátěr jejich ochranných zařízení. Bod je stabilizovaný jednoznačnou měřicskou 

značkou (klincová značka s dírkou - geoklinec, dírka může být umístněná excentricky) 

nejčastěji v kamenných hranolech o rozměrech hlavy minimálně 20 x 20 cm. Při výběru 

bodů se klade důraz na minimální zákryt bodu při měření metodou GNSS a vhodnost i na 

terestrické měření. Sleduje se taky přístup na bod a jich bezpečnost proti zničení. Do sítě 

jsou přebírané body ze Státní trigonometrické sítě, které jsou přestabilizované a doplněné o 

měřicskou značku. Výšky bodů jsou určené ze Státní nivelační síti a jsou připojené na 

Statnou gravimetrickou síť. Ve vhodných prostorech jsou stabilizované nové body. Body 

zřízené v Státní prostorové síti jsou evidované v rámci evidenční jednotky, kterou je klad 

základní mapy 1:50 000 a číslované přibližně od čísla 1000. Připojené body z jiných 

specializovaných sítí si ponechávají původní označení. Body Státní prostorové síti jsou 

určené statickou metodou měření dvojfrekvenčními přístroji GNSS. Závazným systémem 
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je Európsky terestrický systém z roku 1989(ETRS 89) a elipsoid GRS 80, který nahradil od 

roku 1991 elipsoid WGS 84. 

Na označení vytýčených lomových bodů hranic nových pozemků trvalou stabilizací se 

odporoučí použít napr. umělý mezník GEOHARPON. Je vyráběný ve třech délkových 

modifikacích – 40, 50 a 60 cm a v geodetické praxi se běžně používá na stabilizaci bodů 

PPBP. Zároveň je taky nutné nějakým způsobem zabezpečit jejich ochranu před 

poškozením a zničením kovovou signalizační tyčí do betónového základu, červeno bílí 

barvy její umístněním ve vzdálenosti cca 0,5 m od bodu v směru orby a podobně.  

Plastová hlava s kotvou je vyráběná z plastu odolného proti UV záření, mrazu 

a nárazům. Kotva je vyrobená z ocelové kulatiny o průměru 15 mm, je potáhnutá 

speciálními výstupkami, které brání vytáhnutí kotvy ze země.  

 

(obrázek č.5 umělý mezník GEOHARPON) 

Systém se skládá z plastové hlavy polyroc (vysoce odolný plast) a ze speciálních kotev 

s vysouvacími dráty, které se po zatlučení výsunů do zeminy.  

                                           

(obrázek č.6 způsob zatlučení) 
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Tento způsob stabilizace se osvědčil i v katastrálním území Prša, kde se jedná 

o přehlednou a zatím dostatečně trvájící stabilizaci. Výsledkem vytýčení kromě trvalé 

stabilizace je hlavně její probíraní v terénu. Samotné probíraní se provádí na základě výzvy 

vlastníka, zplnomocněného zástupce anebo jiné oprávněné osoby, aby v stanoveném 

termínu přišla na přebíraní vytýčených lomových bodů jeho vlastnické hranice. Vytýčené 

body převezme vlastník svým podpisem a převzetím protokolu o vytýčení lomových bodů 

nových pozemků.  

 

2.3.1. Určení rozsahu konečného vytýčení 

 

Spočívá v přesném stanovení, které lomové body nových pozemků, anebo veřejných a 

společných zařízení a opatření budou vytýčené a trvale stabilizované. Vytýčit třeba 

všechny lomové body tvořící vlastnické hranice pozemků těch vlastníků, kteří svoje 

pozemky neponechají v nájmu polnohospodářským anebo lesním organizacím. Nevytyčují 

se lomové body hranice nových pozemků ponechaných v nájmu polnohospodářským 

subjektem. Zároveň se vytyčují půdní celky k užívaní určitého polnohospodářského 

subjektu.  

V těchto půdních celcích budou navrhnuté společné zařízení jako polní cesty s 

průvodními zelenými pásmy, protierozně zasakovací pásy anebo průkopy, případně další 

opatření. Je potřebné tyto společné zařízení a opatření vytýčit a trvale stabilizovat. Jako 

neúčelné se jeví vytyčovat přirozené, v přírodě znatelné, hranice pozemků ponechávaných 

v nájmu. Pro tyto případy se vytýčí jen význačné lomové body hranic půdních celků.  

Za význačný lomový bod na hranici pozemku se považuje bod, v kterém se hranice 

podstatně odchyluje od přímky, z kterého je potřebné zabezpečit viditelnost na další 

význačený lomový bod. V řešeném katastrálním území bylo vytýčených a trvale 

stabilizovaných 30 % nových pozemků, jelikož jen 10 vlastníků plánuje v budoucnosti 

svoje pozemky užívat. Zbylé půdní celky byli v katastrálním území Prša vytýčené 

v rozsahu plánovaného užívaní 2 polnohospodářských subjektů tak, jako to bylo dohodnuté 

v plánu přechodu na nové hospodaření.  
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Vytýčení nových pozemků se provádí na podkladě rozdělovacího plánu ve formě 

umísťovacího a vytyčovacího plánu, který nahradí vytyčovací náčrt, který se samostatně 

nevyhotovuje. Vytýčení nových pozemků můžeme rozdělit na dvě úzce související časti:  

a) Vytýčení význačných lomových bodů hranic.  

Body hranice obvodu projektu pozemkových úprav, veřejných a společných 

zařízení a opatření a rozhraničení polnohospodářské a lesní půdy jsou 

význačnými lomovými body. V analogové a digitální formě je výsledkem  

vytýčení význačných lomových bodů hranic vytýčení a stabilizace bodů,  

protokol o vytýčení, průvodní správa, záznam měření – část měřicské náčrty,  

záznam měření část zápisník.  

b) Podrobné vytýčení lomových bodů hranic nových pozemků 

Pro vytýčení lomových bodů hranic nových pozemků je podkladem 

aktualizovaný rozdělovací plán ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu a 

v rozsahu určeném správním orgánem se vytyčují nové pozemky na základě 

skutečného způsobu užívaní nových pozemků.  

V analogové a digitální formě je výsledkem podrobného vytýčení lomových 

bodů hranic nových pozemků vytýčení a stabilizace bodů hranic nových 

pozemků, protokol o vytýčení, jehož převzetí v terénu podpisuje vlastník (viz. 

příloha č.25), průvodní správa, záznam měření část měřicské náčrty, záznam 

měření část zápisník.  

 

2.3.2. Výzva a harmonogram vytyčovaní 

 

V termínu „výzva“ se konstatovalo kdy, kdo a jak vyzval vlastníka anebo jinou 

oprávněnu osobu na provedení trvalé stabilizace. Trvalou stabilizaci v katastrálním území 

Prša zabezpečil přímo zhotovitel.  

Harmonogram vytyčovaní má stejný význam jako při předběžném vytyčovaní, t.j. včas 

oznámit účastníkům pozemkových úprav termín závěrečného vytyčovaní. A však bylo 

potřebné zabezpečit, aby nejpozději spolu s harmonogramem bylo v obci zveřejněné také 

rozhodnutí správního orgánu o nařízení vykonaní projektu pozemkových úprav a výzva 

správního orgánu, aby se dotknutí účastníci této etapy zúčastnili a přišli si osobně převzít 
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vytýčené lomové body hranice svých pozemků. Vytýčené lomové body konečného 

vytýčení se v terénu trvale, stabilizují.  

 

2.4. Odevzdaní, kontrola na katastru, a zápis projektu pozemkových úprav do 

katastru nemovitosti 

 

Po vytýčení nových pozemků v obvodě pozemkových úprav se přistoupilo 

k vypracovaní dokumentace k zápisu projektu pozemkových úprav do katastru nemovitosti 

na základě schváleného provedemí projektu pozemkových úprav obvodním pozemkovým 

úřadem. 

V řešeném katastrálním území Prša bylo v specifických podmínkách stanovené 

prováděním projektu pozemkových úprav obnovou katastrálního operátu novým 

mapováním, odevzdávací dokumentace na základě projednávání se Správou katastru 

a příslušných metodických návodů skládala z: 

- Rozhodnutí o nařízení vyhotovení projektu pozemkových úprav.  

- Rozhodnutí o schválení provedení  projektu pozemkových úprav.  

- Rozdělovací plán ve formě obnovy katastrálních operátů novým 

mapováním. 

- Aktualizovaný registr původního stavu.  

- Záznam měření – část zápisník, Záznam měření – část měřicský náčrt.   

- Přehled kladu záznamů měření se seznamem souřadnic nových podrobných 

bodů.  

- Elaborát zřizovaní PPBP.  

- Oznámení o nedostatcích zjištěných na geodetických bodech.  

- Výpočtový protokol o výpočtu výměr parcel a výpočtových skupin.  

- Kresba mapy na kvalitním mapovém papíru podle dohodnutých mapových 

listů, která se vyhotoví i jako vektorová katastrální mapa  interaktivním 

zpracováním (viz. příloha č.26).  

- Zákres obvodu projektu tužkou do platné katastrální mapy a do mapy 

určeného operátu.  

- Údaje o bonitovaných půdně-ekologických jednotkách.  
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Zároveň v řešeném území byla na základě požadavků Správy katastru odevzdaná 

dokumentace doplněná o: 

      - Seznam názvosloví.  

- Sestavy: - zrušených EKN parcel,  

                 - zrušených CKN parcel,  

                 - stavby na pozemcích s listy vlastnictví, 

                 - držitelé a nájemnící, 

                 - vcné břemena. 

Před zápisem projektu pozemkových úprav provedla správa katastru v Lučenci 

kontrolu odevzdávané dokumentace.  

Výraznou pomůckou při kontrole a přebíraní projektů pozemkových úprav do katastru 

byl pro správu katastru osobitný program na kontrolu a zápis projektu do katastru, který 

zkontroloval podklady projektu a poukázal na všechny zjištěné nesrovnalosti, řešení 

kterých opravy se automatický zápis projektu do katastru nevykonal. Automatizovaná 

kontrola projektu programem vykonala kontrolu písemných častí projektu: formální 

kontrolu souboru FÚVI – kontrola řídících a údajových řádků, počtu a názvů údajových 

skupin a položek, datová kontrola souboru FÚVI – kontrola obsahu jednotlivých položek, 

povolený rozsah, typ informace. - kontrola registru původního stavu vůči platnému stavu 

popisných informací katastru: 

- kontrolu parcelních čísel, výměr,  

- kontrolu listů vlastnictví,  

- kontrolu identifikátorů účastníků (IČO, r. č., datum narození/úmrtí),  

- kontrolu souladu údajů v aktualizovaném registru původního stavu, 

novém stavu a rozdělovacím geometrickém plánu: 

- kontrolu parcelních čísel,  

                  - kontrolu součtu výměr častí parcel,  

- kontrolu účastníků,  

- kontrolu kódů BPEJ, čísel lesních dílů.  

Automatizovanou kontrolou projektu programem byla taky vykonaná kontrola 

grafických častí projektu: formální kontrola VGI souboru – kontrola pořadí a typu vět, 

kontrola povolení informací v jednotlivých větách, datová kontrola VGI souborů – 
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kontrola obsahu jednotlivých datových položek, povolený rozsah, datový typ informace, 

topologická kontrola parcel a obvodu projektu pozemkových úprav.  

Zároveň se provedla kontrolou souladu písemných a grafických častí, který obsahem  

bylo  porovnaní parcelních čísel a výměr, porovnaní druhu pozemku.  

Kromě automatizované kontroly, provedla správa katastru vizuální kontrolu 

digitálních údajů, která kontrolovala čitelnosti údajů v počítači, kontroly označení souborů. 

Vizuální kontrolou tiskových výstupů byla kontrola seznamu odevzdaných dokumentů, 

kontrola tiskových sestáv – uspořádaní, nadpisy, hlavičky, čitelnost, náhodná kontrola 

souladu obsahu mezi sestavami, kontrola součtů, kontrola grafických výstupů – 

uspořádaní, přehlednost, čitelnost, správnost popisů, daty, ověření, náhodná kontrola 

úplnosti a správnosti, porovnaní s původní mapou.  

Součástí vizuální kontroly byl soulad digitálních a analogových údajů, náhodná 

kontrola načtených popisných údajů v počítači a sestav, kontrola sumárních údajů 

vytvořených z popisných údajů v počítači se součtem v sestavách, náhodná kontrola 

načtených grafických údajů a odevzdaných záznamů podrobného měření změn, 

rozdělovacího geometrického plánu, náhodná kontrola vybraných bodů bodového pole, 

kontrolní výpočet vybraných podrobných bodů v grafickém systému a jeho porovnaní 

s výpočtovým protokolem. 

Před úředním ověřením výsledku provedení projektu, orgán katastru přezkoumal ještě 

náležitosti rozdělovacího plánu, soulad dosavadního stavu v plánu s platnými údaji 

katastru, ke dnu ověření. Orgán katastru překontroloval aktualizaci registru původního 

stavu o změny vykonané v katastru, aktualizaci registru nového stavu, promítnutí změn 

z námitek vlastníků, o kterých rozhodl na návrh komise správní orgán. Dále orgán katastru 

prozkoumal soulad označení nových parcel parcelními čísly, případně další náležitosti 

obsahu plánu, zkontroloval přesnost určení nových podrobných bodů, přičemž mohl 

vykonat kontrolní měření.  

Výsledkem kontroly správou katastru bylo  úřední ověření odevzdávané dokumentace 

a následný zápis projektu pozemkových úprav do operátu katastru nemovitosti.  
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3. DOKUMENTACE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ PRŠA 

 

     Dokumentace v rámci odevzdaní projektu pozemkových úprav katastrálního území 

Prša pro zápis do katastru nemovitosti obsahuje všechny elaboráty potřebné k zápisu 

nového operátu do katastru nemovitosti.  

Z hlavních odevzdaných častí uvádíme vzory hlavních častí odevzdávací 

dokumentace: 

Příloha č.20 - Protokol o předběžném vytýčení hranic nových pozemků 

projektu pozemkových úprav katastrálního území Prša  

Příloha č.21 - registr původního stavu - část A - parcely původního stavu 

                       - registr původního stavu - část B - parcely původního stavu 

                       - seznam pozemků nezjištěných a neuplatněných vlastníků 

                       - výpis z registru původního stavu  

                       - mapový list registra původního stavu 

Příloha č.22 - registr nového stavu - část A - parcely nového stavu 

                       - registr nového stavu - část B - vlastníci, správcové, 

zástupcové vlastníků, držitelé 

                       - seznam nových pozemků nezjištěných a neuplatněných 

vlastníků 

                       - výpis z registru nového stavu  

                       - rozdělovací plán 

Příloha č.23 - záznam měření - část měřicský náčrt č.: 68 

Příloha č.24 - Přehled kladu záznamu měření pro projekt pozemkových 

úprav katastrálního území Prša 

Příloha č.25 - Protokol o vytýčení podrobných lomových bodů hranic 

nových pozemků z vykonaní projektu pozemkových úprav 

Příloha č.26 - katastrální mapa Rimavská Sobota 9-9/3 
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4. ZÁVĚR 

 

     V závěrečné práci jsme řešili projekt pozemkových úprav v katastrálním území 

Prša, který jsme realizovali v smyslu zákona NR SR č. 330/1991 Sb. o pozemkových 

úpravách, uspořádaní pozemkového vlastnictví, pozemkových úřadech, pozemkovém 

fondě a o pozemkových společenstvích v znění pozdějších předpisů. Cílem projektu 

pozemkových úprav bylo  prostorové uspořádání a obnovení pozemkového vlastnictví, t.j. 

sjednocení a nové přerozdělení pozemků v obvodě pozemkových úprav v katastrálním 

území Prša. Na začátku projektu pozemkových úprav jsme vypracovali úvodní podklady, 

které představovali sumární informace o řešeném území potřebné na jednoznačné 

posouzení původního stavu, vlastnictví, návrhu nového uspořádaní řešeného území 

a následně vlastnictví v podobě nových pozemků.  

Původní podklady projektu pozemkových úprav se skládaly z operátu obvodu projektu 

pozemkových úprav, z aktualizovaní BPEJ, z registru původního stavu, z všeobecných 

zásad funkčního uspořádaní území. Dále jsme vypracovali návrh nového uspořádaní 

území, který vycházel ze schválených všeobecných zásad funkčního uspořádaní území 

a vytvářil podklad pro vypracovaní podkladů k zásadám a principům uspořádaní nových 

pozemků. Potom jsme vypracovali zásady pro umístnění nových pozemků, návrh a 

projednávání rozdělovacího plánu, vypracovaní a projednávání návrhu rozdělovacího 

plánu, předběžné vytýčení, rozdělovací plán ve formě umísťovacího a vytyčovacího plánu, 

plán veřejných a společných zařízení a opatření. 

      Později jsme přešli na realizaci projektu v terénu, což znamená vytýčení 

a označení lomových bodů hranic nových pozemků v terénu. Tato realizace začala 

nařízením provedení projektu pozemkových úprav po schválení projektu pozemkových 

úprav. Nařízení vydal příslušný obvodní pozemkový úřad. K nařízení se připojil dohodnutý 

postup přechodu na hospodaření v novém uspořádaní. Ve vykonaní projektu jsme 

vypracovali aktualizaci registru původního stavu a rozdělovacího plánu ve formě 

umísťovacího a vytyčovacího plánu, taky rozdělovací plán ve formě obnovy katastrálního 

operátu novým mapováním. Po vykonaní těchto prací jsme určili rozsah vytýčení území, 

vypracovali výzvu a harmonogram vytyčovaní a zrealizovali konečné vytýčení. Posledními 

kroky vykonaní projektu bylo odevzdaní a  kontrola projektu pozemkových úprav na 
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katastru a také zápis projektu do katastru nemovitosti. Projekt pozemkových úprav 

v katastrálním území Prša byl  zapsaný do operátu katastru nemovitosti dne 22.3.2007.  
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