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Anotace 

 

Cílem diplomové práce je vytvořit účelové mapy polohopisu, výškopisu pro projekt 
pozemkových úprav v katastrálním území Vítkovce. 
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Abstract 

The aim of this diploma thesis is to create a thematical planimetric maps, elevation for land 

consolidation project in the administrative area of Vítkovce. 
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Seznam použitých zkratek 
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Bpv   systém Baltský po vyrovnání 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

SKPOS Slovenská prostorová observační služba 

SPS  Státní prostorová síť 

STS  Státní trigonometrická síť 

PPÚ  Projekt pozemkových úprav 
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Úvod 

 

Na území Slovenska byly vytvořeny podmínky velkoplošného hospodaření na 

zemědělských a lesních půdách. Takové hospodaření zamezilo vlastníkům v mnoha 

případech přístup na vlastní pozemky. Existence velkých honů znemožnila a často ještě 

znemožňuje vlastníkům, soukromým zemědělcům přístup na jejich pozemky. Mnozí 

vlastníci se stále nemohou ujmout vlastnických práv a řádně pozemky užívat. Existují 

rozdíly mezi vlastnickou evidencí a skutečným užíváním půdy. Danou situaci umožňují 

řešit pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy umožňují řešit celospolečenské požadavky na 

tvorbu a ochranu krajiny i na investiční výstavbu a realizovat zásadní změny ve vlastnictví 

zejména zemědělské půdy. Dobře provedené pozemkové úpravy jsou přínosem pro 

všechny zúčastněné strany: vlastníci získají konkrétní pozemky s přesně vymezenými 

hranicemi a zajištěnou dopravní dostupnost, obce a kraje mohou snáze realizovat své 

záměry v rámci rozvoje území, včetně ochrany životního prostředí. Pozemkové úpravy 

jsou významné i pro Úřad geodézie kartografie a katastru Slovenské republiky, protože v 

rámci pozemkových úprav vzniká nová digitální katastrální mapa a obnovený písemný 

operát katastru nemovitostí. 

 

  V mé práci jsem se zaměřila hlavně na projekt pozemkových úprav jako celek, 

zřizování bodů PPBP, určení hranice obvodu projektu pozemkových úprav a účelové 

mapovaní polohopisu a výškopisu pro projekt pozemkových úprav. 
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1. Vývoj pozemkových úprav na Slovensku 

V období před rokem 1848 byly pozemkové úpravy spojené s uspořádáním 

majetkových práv mezi vrchností a poddanými. V tomto období kromě půdy královské a 

církevní největší část vlastnila šlechta. Šlechtická půda se podle formy a způsobu užívání 

dělila na panskou (dominikální) půdu a poddanskou  (rustikální) půdu, která patřila 

zeměpánům, ale byla přenechána do užívání poddaným (urbariátníkům). K hromadnému 

drobení zemědělské půdy dochází až po zrušení poddanství, tj. v roce 1848, kdy se rolník 

stal svobodným a mohl volně disponovat s půdou. Podle norem uherského obyčejového 

práva po smrti hospodáře docházelo k dělbě pozemků mezi všechny dědice v takovém 

rozsahu, že lze mluvit o nelogické a neracionální fragmentaci půdy. S roztříštěností 

pozemků velmi úzce souvisí i jejich rozptýlenost, neurčitý tvar a špatný přístup. K 

nejstarším druhům pozemkových úprav pozemkové držby z tohoto období patří urbářská 

segregace, proporciování - poměrné dělení, dělení společných pastvin a komasace. Jejich 

právní podklad tvořily zákonné články z let 1836, 1840 a 1871.  [1]  

 

Evidování nemovitostí a vlastnických vztahů k nemovitostem v pozemkových knihách 

se na území tehdejšího Uherska začalo roku 1852, a to císařským patentem, na který 

navazovala nařízení bývalého uherského ministerstva spravedlnosti z let 1853 až 1855. 

Podle těchto předpisů bylo regulováno nabytí vlastnického práva k nemovitostem i zatížení 

nemovitosti hypotékami. 

 

Pro právní úkony v oblasti majetku a jeho vlastnictví sloužily veřejné knihy 

(pozemková kniha a méně frekventovaná železniční kniha, vodní kniha a horní kniha) a 

daňovým účelům sloužil pozemkový katastr. V pozemkové knize byly evidovány 

nemovitosti podle obcí, resp. katastrálních území a vlastníků. Vklad (intabulace) do 

pozemkové knihy garantoval vlastnická práva a jiná věcná práva k nemovitostem, čím se 

vlastně uplatnil intabulační princip, tzv. hlavní princip pozemkové knihy (vlastnictví k 

nemovitostem se nabývá až zápisem do pozemkové knihy a nikoliv podpisem smlouvy). V 
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pozemkových knihách byly uvedeny všechny nemovitosti kromě tzv. veřejného majetku 

(silnice, ulice, náměstí, sady, jarky - neknihovaný majetek). 

  

V roce 1908 nabyl účinnosti uherský zákonný článek XXXIX/1908, který se 

souvisejícími právními předpisy upravoval komasaci jako samostatnou instituci. Jednáním 

byl pověřen ten krajský soud, v jehož obvodu se nacházely pozemky určené na komasaci. 

Komasační řízení bylo rozděleno na soudní a právní řízení. Komasačnímu řízení 

předcházelo rozhodnutí ministra zemědělství o tom, které území obce může být do 

komasace pojaté. Po rozhodnutí ministra zemědělství se mohl zájemce ve lhůtě 5 let od 

jeho vydání obrátit na soud s návrhem na zahájení řízení. Soud komasaci nařídil, pokud 

bylo nařízení ministra zemědělství kladné a pokud o komasaci požádali účastníci vlastnící 

alespoň jedné čtvrtiny komasačního území. Po nařízení komasace následovaly přípravné 

práce, meritorní řízení a vykonávací řízení. [2]  

 

V roce 1949 byl přijat zákon č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských 

družstvech, který dal zcela nový politický směr - co nejrychleji zavést tzv. socialistickou 

zemědělskou velkovýrobu. Zakládání a společné hospodaření na půdě bylo založeno na 

družstevní zásadě svépomoci. Združstevňovaním se neměnilo vlastnictví k pozemkům, 

vlastnictví zůstalo zachováno, pozemky se dále přepisovali při dědění na dědice. Výjimkou 

byly pozemky z urbářského pastvinářského společenství, které ze zákona přešly do 

vlastnictví družstva. Družstvo mohlo na těchto pozemcích stavět, aniž by se k tomu 

vlastník vyjádřil. Družstvo bylo vlastníkem všeho, co na půdě vzešlo. Později byly 

zlikvidovány i záhumenky. Vlastníkům pozemků, kteří dobrovolně odmítli vstoupit do 

družstva, byly pozemky na základě příkazu Okresního národního výboru převzaty  

družstvem. 

 

Po listopadu 1989 byla opět obnovena otázka soukromého vlastnictví. Obnova 

institutu soukromého vlastnictví k nemovitostem se stala jednou ze součástí obnovy 

právního stavu společnosti po padesátiletém období násilných zásahů do občanských práv. 

Proto se jednou z priorit stala i restituce majetku. Dne 24. června 1991 nabyl účinnosti 
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zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě). Původní záměr provést v co 

nejkratším čase projekty pozemkových úprav v rozsahu celého státu, jako jediného 

komplexního způsobu řešení úloh státu spojených s obnovením výkonu vlastnických práv 

a uspořádání pozemkového vlastnictví, se ukázal vzhledem na míru technických 

nesrovnalostí v evidenčním systému katastru nemovitostí a rozsah rozdílů mezi právním 

skutečným stavem, jako nereálný, a to z několika důvodů.  

Zásadním opatřením na cestě k odstranění roztříštěnosti vlastnictví a rozdílů mezi 

právním a faktickým stavem bylo zrovnoprávnění všech druhů vlastnictví. Zákony č. 

265/1992 Sb. a č. 266/1992 Sb. z roku 1992 založili "katastr nemovitostí", jako evidenční 

nástroj k provádění funkce státu při ochraně právních vztahů a při využívání a ochraně 

nemovitostí a jako státní informační systém o nemovitostech. Registrace smluv, která byla 

prováděna státním notářstvím byla od 1.1.1993 nahrazena rozhodováním o povolení 

vkladu do katastru nemovitostí. Nový "katastrální zákon" č. 162/1995 Z. z. o katastru 

nemovitostí a o zápisu vlastnických a jiných práv k nemovitostem vznikl jako výsledek 

snahy přizpůsobit právní úpravu katastru novému státoprávního uspořádání, jakož i 

změnám, které nastaly v souvisejících právních předpisech. [3]  
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2. Pozemkové úpravy 

 

Prostřednictvím pozemkových úprav je řešena problematika vlastnických vztahů a jsou 

jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Pořádek ve vlastnictví řeší  pozemkové 

úpravy tak, aby pozemky byly přístupné a měly jednoho vlastníka. Při provádění 

pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech 

vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení 

těchto pozemků v terénu.   

 

Důvody pozemkových úprav 

 

Pozemkové úpravy se provádějí zejména, pokud: 

Ø je to nezbytné pro uspořádání vlastnických a užívacích poměrů a odstranění 

překážek jejich výkonu vyvolaných historickým vývojem před účinností tohoto 

zákona 

Ø dojde k podstatným změnám ve vlastnických a užívacích poměrech v obvodu 

pozemkových úprav  

Ø je to nezbytné z důvodu změny ve struktuře zemědělských podniků 

Ø má dojít ke změně hranic zastavěného území obce nebo k investiční výstavbě, která 

podstatně ovlivní hospodaření na půdě nebo životní podmínky v obvodu 

pozemkových úprav nebo jeho ucelené části 

Ø je to potřebné pro zřízení veřejně prospěšných zařízení nebo zařízení společně 

využívaných vlastníky nebo uživateli pozemků 

Ø je to nutné v zájmu obnovení nebo zlepšení funkcí ekologické stability v územním 

systému a celkového rázu zemědělské krajiny nebo hospodaření na půdě 
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Ø má dojít k omezení zemědělské výroby z důvodu vyhlášení ochranných pásem, 

chráněných území nebo z jiných důvodů, 

Ø má dojít nebo došlo k podstatným změnám mezi lesním a zemědělským půdním 

fondem 

 

 

2.1   Účastníky pozemkových úprav jsou:  

 

a) vlastníci pozemků  

b) nájemci pozemků  

c) vlastníci ostatního nemovitého zemědělského majetku 

d) fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva mohou být pozemkovými 

úpravami dotčena, 

e) investor, jde-li o pozemkové úpravy, které jsou vyvolány v důsledku investiční výstavby 

 f) Slovenský pozemkový fond 

g) státní organizace lesního hospodářství 

 h) obec 

 

„Slovenský pozemkový fond a státní organizace lesního hospodářství v řízení ve věcech 

pozemkových úprav vykonávají práva vlastníka nemovitostí ve vlastnictví státu a zastupují 

neznámé vlastníky pozemků nebo vlastníky pozemků, jejichž místo pobytu není známo, 

nebo těch, kteří svá práva neuplatnili.“ [4]   

 



Bc. Ivana Hurčalová : Účelové mapování polohopisu a výškopisu pro pozemkové úpravy 

v katastrálním území  Vítkovce 

 

2012  14 
 

 

Při zpracování úvodních podkladů se zřizuje komise, jejímž úkolem je zjistit průběh 

hranice obvodu pozemkových úprav a zjistit změny druhů pozemků podle skutečného 

stavu. Tato komise je složena: 

-dvou zaměstnanců správního orgánu (vedoucí projektu a pracovník na úseku 

ochrany půdy) 

- jednoho zaměstnance orgánu katastru 

- jednoho zástupce státní správy na úseku lesního hospodářství 

- jednoho zástupce obce 

- jednoho zástupce navrhovatele [5]   

 

Dalšími členy mohou být: 

- další pracovníci správního orgánu – pozemkového úřadu 

- zástupce představenstva sdružení vlastníků pozemkových úprav 

- zástupce obvodního úřadu životního prostředí 

- zástupci státní ochrany přírody  

- zástupci půdní služby 

- zástupci správců majetku státu 

- zástupci uživatelů [5]   

 

Jednání komise se svolává podle potřeby. Na toto jednání se zvou všichni členové a to 

písemnou pozvánkou, přičemž z každého jednání se pořizuje písemný zápis. Usnesení 

komise, které je uvedeno v zápisu je závazný pro projekt pozemkových úprav, účastníky 
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pozemkových úprav, zhotovitele projektu i orgány státní správy na úseku ochrany 

zemědělské půdy a lesních pozemků. 

 

2.2 Rozhodnutí o povolení nebo nařízení pozemkových úprav 

 

Obvodní pozemkový úřad zhodnotí výsledky přípravného řízení a následně rozhodne o 

povolení nebo nařízení pozemkových úprav. Takové rozhodnutí obsahuje: 

- obecné náležitosti 

- určení obvodu pozemkových úprav 

- určení pozemků, které jsou vyňaty z pozemkových úprav 

- lhůtu na uskutečnění prvního shromáždění účastníků pozemkových úprav 

- omezení účastníků 

- mapové podklady, které určí obvodní pozemkový úřad a tvoří přílohu rozhodnutí 

Obvodní pozemkový úřad může povolit nebo nařídit i provedení jednoduchých 

pozemkových úprav se zjednodušenou dokumentací a to v tom případě, pokud se řeší jen 

část katastrálního území nebo hospodářského obvodu. 

 

 

2.3 Řízení o pozemkových úpravách 

 

 Pokud se rozhodnutí o povolení nebo nařízení pozemkových úprav stane pravomocným, 

obvodní pozemkový úřad začne provádět nezbytné práce a to: 

- vyhotovení seznamu vlastníků a uživatelů pozemků 

- vyhotovení soupisu údajů o původních nemovitostech a právních vztahů k nim 

-  hodnoty pozemků a trvalých porostů 
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- aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek 

- šetření, zaměření a zobrazení obvodu pozemkových úprav a stabilizování 

význačných lomových bodů hranic obvodu pozemkových úprav 

- zakázky dalších podkladů a souborů informací potřebných k řešení prostorového 

uspořádání a funkčního využívání území v obvodu projektu pozemkových úprav 

 

2.4 Projednání úvodních podkladů 

 

Na základě údajů, které jsou evidované v souboru geodetických informací katastru 

nemovitostí a v souboru popisných informací katastru nemovitostí, se vyhotoví registr 

původního stavu, který se na dobu 30 dnů zveřejní v obci. Výpis z rejstříku původního 

stavu se doručuje každému účastníkovi. V tomto rozhodnutí se kromě pozemků uvede i 

spoluvlastnický podíl a hodnota těchto pozemků. Každý účastník řízení může proti 

rejstříku původního stavu podat písemné námitky a to ve lhůtě do 30 dnů. 

 

2.5 Projekt pozemkových úprav  

 

Projekt se vypracuje až po schválení úvodních podkladů a po schválení zásad pro 

umístění nových pozemků. Samotný projekt musí obsahovat doprovodnou zprávu, úvodní 

podklady, návrh nového uspořádání pozemků, zásady na umístění nových pozemků, plán 

veřejných a společných zařízení a opatření, rozdělující plán ve formě umísťovacího a 

vytyčovacího plánu a seznam vyrovnání v penězích. Rozdělovací plán se sestavuje 

dvakrát. Poprvé se rozdělovací plán pořizuje v rámci nového uspořádání území v obvodě 

projektu jako umísťovací plán. Přičemž takto schválený umísťovací plán je podkladem pro 

provedení projektu, podruhé se vyhotovuje v rámci provádění projektu ve formě 

geometrického plánu, nebo ve formě obnovy katastrálního operátu novým mapováním. 

Takový umísťovací plán musí splňovat právní a technické předpisy katastru nemovitostí. 

Pokud se v zájmovém území nacházejí původní společná a veřejná zařízení, v rámci 

projektu se řeší i jejich využívání. Nové uspořádání pozemků by mělo řešit úpravu silniční 
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sítě, vodohospodářských poměrů, zúrodňování, ochranu před větrnou a vodní erozí, 

případně před škodlivými účinky zemědělských technologií. 

 

"Veřejná zařízení a opatření, která slouží obyvatelům obce řešeného území, jsou: 

· zařízení na rekreaci 

· sportovní zařízení 

· zařízení na dodávku pitné vody 

· čištění odpadních vod 

· skládky tuhého komunálního odpadu 

· další veřejná zařízení a opatření“ [4] 

 

„Společná zařízení a opatření, která slouží vlastníkem pozemků v obvodu pozemkových 

úprav, jsou: 

· silniční komunikace (polní cesty a lesní cesty) sloužící k zpřístupnění pozemků a 

související stavby (mosty, propustky, železniční přejezdy a pod.) 

· protierozní opatření sloužící k ochraně půdy před větrnou erozí a vodní erozí a 

související stavby (ozelenění, zalesnění, větrolamy, vsakovací pásy, terasy a 

průlehy) 

· opatření na ochranu životného prostředí, které spočívají hlavně ve vytvoření 

ekologické stability a podmínek biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentra, 

interakční prvky, doprovodná zeleň) 
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· vodohospodářská opatření, která zabezpečují půdu před přívalovými vodami a 

podmáčením a zajišťují zdroj vody na krytí vláhového deficitu (nádrže, poldry, 

odvodnění a závlahy) 

· další společné zařízení a opatření“ [4] 

 

Projekt pozemkových úprav se vypracuje tak, aby byl dostatečným podkladem pro 

zpracování projektové dokumentace a aby obsahoval údaje katastru nemovitostí. 

 

2.6 Schválení projektu pozemkových úprav 

 

Samotný projekt pozemkových úprav se musí schválit. Obvodní pozemkový úřad ho 

zveřejní v obci k nahlédnutí a to na dobu 30 dní. Také každému účastníku řízení doručí 

výpis z rozdělovacího plánu. Každý účastník má právo podat proti projektu pozemkových 

úprav námitku a to do 30 dnů od zveřejnění nebo doručení. Po prošetření námitek obvodní 

pozemkový úřad projekt pozemkových úprav schválí. 

   

2. 7  Provedení projektu pozemkových úprav 

 

Provedení projektu zahrnuje: 

 

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

- aktualizace rejstříku původního stavu, rozdělovacího plánu ve formě umísťovacího  a 

vytyčovacího plánu 

- zpracování rozdělovacího plánu ve formě geometrického plánu nebo ve formě 

obnoveného katastrálního operátu novým mapováním 
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3. Charakteristika území 

 

Obec Vítkovce se nachází východně od Spišské Nové Vsi a je vzdálena 15 km od 

okresního sídla. Samotná obec se rozprostírá po levé straně Hornádu, který katastrální  

území rozděluje na severní a jižní část. Členitost katastrálního území je výrazná zejména 

v jihovýchodní  a severozápadní části. Zemědělská půda se využívá z části jako orná půda - 

rovinaté části podél Hornádu, pozemky na svazích se využívají jako trvalé travní porosty. 

Jižní část je převážně zalesněná. První písemná zmínka pochází z roku 1279. Přímo z 

katastru obce je dobrý výhled na dominantu Spiše celoevropského významu - Spišský 

hrad. Do katastru Vítkovcí spadá jedinečný přírodní úkaz - Vítkovské skály, které jsou 

cílem turistické trasy. 

Ve Vítkovcích v roce 1856 byla sestavena první pozemková kniha obce podle 

honů, která sloužila jako podklad pro komasaci, která proběhla v 60. letech 19. století. V 

roce 1859 tuto pozemkovou knihu uspořádali podle majitelů pozemků. V roce 1856 byly 

vyhotoveny samozřejmě i mapy zachycující rozložení půdy v katastru. Nová pokomasační 

pozemková kniha byla sestavena až k 31.5.1862. 

Počet a složení majitelů půdy se před a po komasaci nezměnil. V obci bylo 15 

soukromých sedláků, církevní půda patřila bývalému zeměpánu - Spišské kapitule, menší 

část pozemků vlastnila obec a kostel. Pozemkové knihy uváděly v obci následující hony, 

kde byla rozložena urbářská i církevní půda: Koncom do hája, Medzi háje, Úzke, Na dlhé, 

Maľučké, Široké, Krešinská hura, Pod Krešinskú huru, Na medzu, Pod medzu, Kapustnice, 

Intravilán (mlyn), Pod hurku, Na krastku, Koniec do sosňa, Hlinky, Na hurku, Za hurku, 

Klinky, Fedorovské, Laniky, Do Cešinského jarku, Medzi jarky, Na hure, Veliké, Cešinec, 

Prskanica, Hornad, Na lazy, Ponad lazy, Košariská, Do babky, Vlčí dol, Zakruty, Pri 

úvoze, Cez chodnik, Na stredné, Pod stredné, Na jadlovce, Veľká kobula, Biala 

a Klokočky. [6] 
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Urbářští sedláci užívali společný les o rozloze 121,69 jiter, pastviny 112,23 jiter a 

mezí bylo 58,92 jiter. Lesy měli urbarialisti v chotárnych částech: Na jadlovec, Zakruty, 

Do babky a Malá kobula. Pasínky zejména na Krešiskej hure, Na medzi, Pod medzou, Za 

hurku a Pod hurku.  

Půdu kapituly tvořily hlavně lesy (471,31 jiter) rozložené v honech: Do Cešiského 

jarku, Cešinec, Ponad lazy, Biala, Zakruty, Klokočky, Na jadlovec a Poľana. Pasienky se 

rozkládali v chotárnej časti Ponad lazy a lúky,  Koncom do hája a na Kapustniciach. Orná 

půda se nacházela Pod medzou, Na kapustniciach a na Konci do sosňa. Kostelu patřily role 

a louky Pod medzou. Veškerá půda v obci představovala 1 235 jiter  (t. j. cca 533 ha). [6] 

V současnosti se obec rozprostírá na území s celkovou výměrou přibližně 522 

hektarů. Na zemědělskou půdu připadá cca 194 hektarů, lesní pozemky mají výměru cca 

267 hektarů a samotný intravilán se rozprostírá na rozloze 14 hektarů. 



Bc. Ivana Hurčalová : Účelové mapování polohopisu a výškopisu pro pozemkové úpravy 

v katastrálním území  Vítkovce 

 

2012  21 
 

 

4. Bodové pole 

 

Cílem prací v bodových polích pro potřeby projektu pozemkových úprav je zajistit 

hustotu a přesnost sítě bodů podrobného polohového bodového pole, která bude vyhovovat 

požadavkům na zajištění požadovaných geodetických prací během vypracování, provádění 

a realizace projektu pozemkových úprav. Stručně by se dalo charakterizovat, že stávající a 

nově vybudované bodové pole se bude využívat na všechny geodetické práce související s 

projektem pozemkových úprav a to hlavně: 

- na vytyčení, zaměření a trvalé označení hranic obvodu projektu pozemkových 

úprav 

- na účelové mapování polohopisu a výškopisu v obvodu projektu pozemkových 

úprav 

-  na vytyčení nových pozemků 

-  na ostatní související geodetické práce 

 

 

4.1  Údaje o stávajících bodech státní trigonometrické sítě, státní prostorové a 
nivelační sítě 

 

Prvním krokem před vybudováním podrobného polohového bodového pole (dále 

PPBP) bylo vstupní jednání na Správě katastru ve Spišské Nové Vsi. Předmětem jednání 

byly technické otázky související s budováním PPBP a vytyčením, zaměřením a stabilizací 

hranice obvodu projektu pozemkových úprav. 

Na základě žádosti za účelem rekognoskace byly vyžádány geodetické údaje pevně 

stabilizovaných bodů polohového a výškového bodového pole z obecné dokumentace 

Správy katastru ve Spišské Nové Vsi. Na vyhledání bodů polohového a výškového 

bodového pole bylo nutné prohlédnout celý porost, upravit terén kolem stabilizovaného 
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znaku a tento znak barevně označit. Seznam těchto převzatých bodů je součástí formuláře 

"Hlášení závad a změn na geodetických bodech". V tabulce  č. 1 je zřejmé, které body byly 

nalezeny, v jakém jsou stavu, jak jsou stabilizované a zda jsou pro měření použitelné. 

 

Tabulka č. 1 – Hlášení závad a změn na geodetických bodech 

 

HLÁSENIE ZÁVAD A ZMIEN NA GEODETICKÝCH BODOCH 

    Projekt pozemkových úprav k. ú. Vítkovce 
  Okres: Spišská Nová Ves 
  Kraj: Košický 
  

    Číslo bodu  Nájdený Nenájdený Poznámka 

 (označenie, názov) druh stabilizácia resp. popis závady 
podľa miestopisu nenájdený resp. 

zničený   

Body z všeobecnej dokumentácie Správy katastra Spišská Nová Ves   

Body ZPBP       

6102-7 žula 20x20x93   pre meranie nepoužiteľný 

1.7.6102 žula 40x40x12 + OT nájdený   

6102-11 trachyt 20x20x74   
v lese, pre meranie GPS 

nepoužiteľný 

Body PPBP       

k. ú. Vítkovce       

502=113 M5 s klincovou niv. značkou nájdený zarastený 

506=120 M2K3 nájdený poriečny polygón 

507=121 M5 s klincovou niv. značkou nájdený poriečny polygón 

509=123   zničený   

515=114 medzník vyvrátený   

516=115 plast nájdený poriečny polygón 

517=116   zničený   

518=117   zničený   

519=118   nenájdený   

520=119 plast nájdený poriečny polygón, zarastený 

521=122 plast nájdený poriečny polygón 

522=124   zničený   

523=112 M5 s klincovou niv. značkou nájdený zarastený 

523=125 M2K3 nájdený poriečny polygón 

524=126   zničený   
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Číslo bodu  Nájdený Nenájdený Poznámka 

 (označenie, názov) druh stabilizácia resp. popis závady 
podľa miestopisu nenájdený resp. 

zničený   

Body PPBP       

k. ú. Vítkovce       

525=127 krížik v obrubníku na moste nájdený na moste 

526=128 
M5 s klincovou niv. značkou + 

OT nájdený  nepoužiteľný, zarastený 

719 skrutka nájdený pri železnici 

720 skrutka nájdený pri železnici 

721 skrutka nájdený pri železnici 

722 skrutka nájdený pri železnici 

723 skrutka nájdený pri železnici 

724 skrutka nájdený pri železnici 

725 skrutka nájdený pri železnici 

726 skrutka nájdený pri železnici 

 

 

V katastrálním území Vítkovce, ale i v jeho přilehlém území jsem na základě údajů 

Geodetického a kartografického ústavu v Bratislavě vyhledala body státní prostorové sítě 

(dále body SPS).  (příloha č. 1) 

  Kromě bodů SPS, byly v katastrálním území a v přilehlém okolí nalezeny 3 body 

státní trigonometrické sítě (dále body STS), ale pro účely projektu pozemkových úprav je 

použitelný pouze bod 6102-7.2. 

V katastrálním území Vítkovce jsou správou katastru evidovány stávající body 

PPBP č.  113, 120, 121, 123, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 124, 112, 125, 126, 127,  

128. Tyto body tvoří poříční polygon. Body PPBP č.719 až 726 jsou ze záznamu 

podrobného měření změn (dále ZPMZ) č. 100. Firma, která tyto body stabilizovala 

prováděla měření železnice v širším rozsahu, nevyžádala si nová čísla bodů PPBP pro 

příslušné katastrální území. Tyto body jsou lokalizovány v blízkosti železnice. 
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4.2 Posouzení kvality bodů 

 

 

Všechny nalezené body byly kontrolně zaměřeny pomocí přístroje Leica GPS 1200. 

Výsledky měření jsou uvedeny v přehledné tabulce: Seznam souřadnic a výšek kontrolních 

zaměřených bodů PPBP a ZPBP. (příloha č.2)  

 

U stávajících bodů PPBP jsem měřením zjistila odchylku, která není v souladu s 

dovolenou střední polohovou chybou ± 0,06 m pro bodové pole ve třetí třídě přesnosti, a 

proto jsem navrhla používat pro projekt pozemkových úprav mnou zaměřené souřadnice.  

Mnou zaměřené body stávajícího PPBP jsem navrhla používat proto, že tyto body byly 

zaměřeny víckrát. Poprvé byly zaměřeny pomocí přístroje Leica GPS 1200, podruhé byly 

zaměřeny při protínání vpřed, při určování souřadnic makovice kostela a potřetí byly 

kontrolně zaměřeny jednotlivé délky mezi těmito body. I při těchto měřeních byla zjištěna 

odchylka, ale tato zjištěná odchylka byla v souladu s dovolenou střední polohovou chybou 

pro bodové pole ve třetí třídě přesnosti. 

  

Katastrálním územím prochází nivelační tah SJb 01. Ze čtyř bodů jsem rekognoskací 

našla dva body. Kontrolní zaměřené výšky metodou GNSS vyhovují odchylkám 

dovoleným pro třetí třídu přesnosti. Tato přesnost je dána technickými normami STN 73 

0415 Geodetické body a STN 730416 Meračské značky stabilizovaných bodov v geodézii.    

Z uvedeného vyplývá, že nové body PPBP určené metodou GNSS není třeba připojovat na 

výškové bodové pole, resp. že nové body PPBP jsou homogenní se stávajícím výškovým 

nivelačním tahem.  

 

4.3 Nově určené body PPBP, způsob jejich určení a rozbor přesnosti 

 

Stávající polohové bodové pole ověřené rekognoskací bylo pro provedení 

geodetických prací při zpracování projektu pozemkových úprav potřebné doplnit. 

Vybudovaných bylo 29 nově určených trvale stabilizovaných bodů PPBP. Rozvržení 

nových bodů PPBP bylo navrženo s ohledem na jejich určení technologií GNSS, mapování 
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předmětných lokalit a vytyčení hlavních lomových bodů obvodu hranice pozemkových 

úprav. Nově určováné bodové pole je navrženo tak, aby byla zajištěna dostatečná vzájemná 

viditelnost navrhovaných bodů. 

Nové body PPBP jsou určeny ve třetí třídě přesnosti charakterizované střední 

polohovou chybou ± 0,06 m. Tato přesnost je dána technickými normami STN 73 0415 

Geodetické body a STN 730416 Meračské značky stabilizovaných bodov v geodézii.     

Všechny trvale stabilizované nové body PPBP (28 bodů) kromě souřadnic 

makovice kostelní věže jsou určeny technologií GNSS statickou metodou. Podmínkou 

realizace statické metody je nezastíněný přístup signálů družic na měřených bodech. 

Přesnost určení základny je v milimetrech a závisí na mnoha faktorech, jakými jsou délka 

základny, počet simultánně měřených družic a geometrická konfigurace družic. Nezbytným 

požadavkem statického měření je simultánně 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.  

Připojení globálního prostorového měření GNSS do souřadnicového  systému 

jednotné trigonometrické sítě katastrální (dále S-JTSK) a výškového systému Balt po 

vyrovnání (dále Bpv) bylo provedeno přes transformační klíč programem Dattra 2002. Do 

transformačního klíče byly použity body státní prostorové sítě. Celá síť byla výškově 

připojena na zaměřené nivelační body při železnici číslo SJb01_13 a SJB01_15. 
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Obr. č. 1 - Přehledný náčrt bodů transformačního klíče pro PPÚ 
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Protokol určení súradníc bodov metódou GPS v S–JTSK 

Použitá metóda: statická 

označenie 
prijímačov 

dvojfrekvenčný 

názov prijímača Leica GPS 1200 

typ antény ATX 1230 GG pole 

výrobné číslo PVH090202S 

dĺžka observácie 5 - 25 min 

 

Parametre transformačného kľúča 

translačné rotačné súradnice ťažiska mierkový 

dx(m) 577.863939999975 

± 0.0113376274253526 

wx(́ )́ 

0.574088085261229 

±  1.02856545951156 

Tx(m) source: 3927134.5128 

      Target: 

3927712.37674 

 

 

3.66865088054179 

± 1.95626674536328 
dy)m) 68.9806799999904 

± 0.0113376274253526 

wy(́ )́ 1.89374133683796 

± 0.885660562782077 

Ty(m) source: 

1484124.44718 

      target: 

1484193.42786 

dz(m) 486.057679999992 

± 0.0113376274253526 

wz(́ )́-2.18183232646842 

± 0.634179306465198 

Tz(m) source: 4785336.2612 

      target: 

4785822.31888 

 

 

Identické body 

3712sn_1007 1.bod - označenie 

y, x, h     308266.90    1207672.2600 889.980 

B, L, H 48 52 09.64893 20 37 36.1258 931.894 

rms          0.0293          0.0329   0.0326 
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6222_7 2.bod - označenie 

y, x, h     295351.86    1211483.78 438.82 

B, L, H 48 57 29.72617 20 47 45.25992 479.849 

rms          0.0283          0.0252   0.0322 

 

 

 

 

j30_504 5.bod - označenie 

y, x, h     303705.20 1212703.78 448.9774 

B, L, H 48 56 35.84676 20 40 58.44650 490.436 

rms          0.0128          0.0136 0.0139 

 

Výsledné souřadnice bodů PPBP určených metodou GNSS jsou uvedeny v seznamu 

souřadnic (příloha č. 3). Posouzení polohové přesnosti bodů je provedeno porovnáním 

3712sn_1005 3.bod - označenie 

y, x, h 298976.28    1212268.64 477.600 

B, L, H 48 56 58.13709 20 44 49.38838 518.900 

rms          0.0173          0.0175   0.0192 

3712sn_1009 4.bod - označenie 

y, x, h     306238.90    1214651.80 515.8900 

B, L, H 48 55 28.415860 20 38 59.33263 557.5150 

rms          0.0170          0.0150   0.0191 
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dosažené střední polohové chyby jednotlivých vektorů sxy  se střední souřadnicovou 

chybou třetí třídy přesnosti mxy = ± 0,06 m. 

 

 Maximální přípustná polohová chyba budovaných bodů PPBP je rovná součtu 

střední chyby jednotlivého vektoru měření GNSS a jednotkové střední chyby zjištěné s 

transformačních parametrů WGS 84 Blh na S - JTSK. Tato chyba je chybou 

transformačního klíče při přepočítávání měřených WGS 84 Blh údajů s JTSK 

souřadnicemi na identických bodech, ze kterých se transformační klíč určoval. Jednotková 

střední chyba je vypočtena z údajů, které byly dodány Úřadem geodézie, kartografie a 

katastru Slovenské republiky. 

 

Výpočet transformačných parametrov transformačného kľúča          

 

 

Počet identických bodov:    5 

          Parametre identických bodov (BESSEL   ): [SYSTEM I] 

 

 

            Ident. body      X [m]        Y [m]        Z [m] 

          ******************************************************* 

          * 3712sn_1007                                         * 

          *              3933929.1643 1480908.0045 4781229.6865 * 

          *-----------------------------------------------------* 

          * 6222_7                                              * 

          *              3922293.2171 1489769.1675 4787387.8660 * 

          *-----------------------------------------------------* 

          * 3712sn_1005                                         * 

          *              3924274.2721 1486693.5674 4786776.3763 * 

          *-----------------------------------------------------* 

          * j30_504                                             * 

          *              3926404.7594 1482475.0426 4786302.6541 * 

          *-----------------------------------------------------* 

          * 3712sn_1009                                         * 

          *              3928771.1511 1480776.4539 4784984.7231 * 

          ******************************************************* 
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          Parametre identických bodov (WGS-84   ): [SYSTEM II] 

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

 

            Ident. body      X [m]        Y [m]        Z [m] 

          ******************************************************* 

          * 3712sn_1007                                         * 

          *              3934507.1231 1480977.0266 4781715.8066 * 

          *-----------------------------------------------------* 

          * 6222_7                                              * 

          *              3922870.9653 1489838.1113 4787873.8438 * 

          *-----------------------------------------------------* 

          * 3712sn_1005                                         * 

          *              3924852.1111 1486762.5473 4787262.4508 * 

          *-----------------------------------------------------* 

          * j30_504                                             * 

          *              3926982.6223 1482544.0131 4786788.7169 * 

          *-----------------------------------------------------* 

          * 3712sn_1009                                         * 

          *              3929349.0619 1480845.4410 4785470.7763 * 

          ******************************************************* 

 

 

          **************************************************************** 

          *  VÝPOČET TRANSFORMAČNÉHO KĽÚČA --> model MOLODENSKY-BADEKAS  * 

          *                 ( 7 - prvková transformácia )                * 

          *                                                              * 

          *                   Elipsoid BESSEL    a WGS-84                * 

          **************************************************************** 

 

       Súradnice vzťažného bodu (ťažiska identických bodov) T (X0,Y0,Z0) [m]: 

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

 

 

                    BESSEL                              WGS-84    

 

       X0=3927134.5128  B=48:55'45.671524" X0=3927712.3767  B=48:55'44.354961" 

       Y0=1484124.4472  L=20:42' 8.576176" Y0=1484193.4279  L=20:42' 1.710650" 

       Z0=4785336.2612  H=     560.2264 m  Z0=4785822.3189  H=     595.7178 m 
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          Translačné prvky a ich stredne chyby [m]: 

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

 

               dx =  577.864                     sdx =   .0113 

               dy =   68.981                     sdy =   .0113 

               dz =  486.058                     sdz =   .0113 

 

 

          Mierkový parameter a jeho stredná chyba: 

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

 

                s =    1.00000366865              ss =   .00000195627 

 

          Rotačné prvky a ich stredne chyby ["]: 

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

 

               ox =     .57409                    sox = 1.02857 

               oy =    1.89374                    soy =  .88566 

               oz =   -2.18183                    soz =  .63418 

 

 

          Jednotková stredná chyba [m]: 

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

 

                 s0 =   .025 

 

 

          Vektor oprav (transformačných rezíduí) na identických bodoch [m]: 

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

 

          Ident. body        Transformačné rezídua 

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

 

                           GLOBÁLNE          LOKÁLNE 

                                                          Dĺžka vektora dS [m] 

                            dX [m]            dB [m]      dS=(dB**2+dL**2)**1/2 

                            dY [m]            dL [m]      Azimut A [stup.] od S 

                            dZ [m]            dH [m]      A = ARCTAN (dL/dB) 

 

          ********************************************************************* 
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          * 3712sn_1007                                                       * 

          *             dX =     .0018    dB =    -.0072     dS =    .0095    * 

          *             dY =     .0072    dL =     .0061      A = 139.6925    * 

          *             dZ =    -.0061    dH =    -.0019                      * 

          *-------------------------------------------------------------------* 

          * 6222_7                                                            * 

          *             dX =     .0194    dB =     .0009     dS =    .0045    * 

          *             dY =     .0121    dL =     .0044      A =  77.8151    * 

          *             dZ =     .0272    dH =     .0353                      * 

          *-------------------------------------------------------------------* 

          * 3712sn_1005                                                       * 

          *             dX =    -.0260    dB =    -.0069     dS =    .0090    * 

          *             dY =    -.0160    dL =    -.0058      A = 219.9615    * 

          *             dZ =    -.0449    dH =    -.0536                      * 

          *-------------------------------------------------------------------* 

          * j30_504                                                           * 

          *             dX =     .0069    dB =    -.0071     dS =    .0078    * 

          *             dY =    -.0009    dL =    -.0033      A = 204.9634    * 

          *             dZ =    -.0037    dH =     .0013                      * 

          *-------------------------------------------------------------------* 

          * 3712sn_1009                                                       * 

          *             dX =    -.0022    dB =     .0203     dS =    .0203    * 

          *             dY =    -.0024    dL =    -.0014      A = 355.9516    * 

          *             dZ =     .0275    dH =     .0188                      * 

          *===================================================================* 

          *           SudX =     .0000  SudB =     .0000                      * 

          *           SudY =     .0000  SudL =     .0000                      * 

          *           SudZ =     .0000  SudH =     .0000                      * 

          ********************************************************************* 

          Korelačná matica: 

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

 

               dx    dy    dz    s     ox    oy    oz 

 

             1.00   .00   .00   .00   .00   .00   .00 

              .00  1.00   .00   .00   .00   .00   .00 

              .00   .00  1.00   .00   .00   .00   .00 

              .00   .00   .00  1.00   .00   .00   .00 

              .00   .00   .00   .00  1.00  -.81  -.71 

              .00   .00   .00   .00  -.81  1.00   .67 

              .00   .00   .00   .00  -.71   .67  1.00 
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          Kofaktorová matica: 

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

dx          dy          dz             s              ox             oy             oz 

.20000       .00000      .00000         .00000         .00000         .00000         .00000 

.00000       .20000      .00000         .00000         .00000         .00000         .00000 

.00000       .00000      .20000         .00000         .00000         .00000         .00000 

.00000       .00000      .00000     5954.45172         .00000         .00000         .00000 

.00000       .00000      .00000         .00000     1646.07457    -1143.09828     -718.36171 

.00000       .00000      .00000         .00000    -1143.09828     1220.45072      582.17861 

.00000       .00000      .00000         .00000     -718.36171      582.17861      625.76284 

 

 

 

          Kovariančná matica: 

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

 

 

      dx         dy         dz         s         ox         oy         oz 

 

    .00013     .00000     .00000     .00000     .00000     .00000     .00000 

    .00000     .00013     .00000     .00000     .00000     .00000     .00000 

    .00000     .00000     .00013     .00000     .00000     .00000     .00000 

    .00000     .00000     .00000    3.82698     .00000     .00000     .00000 

    .00000     .00000     .00000     .00000    1.05795    -.73468    -.46170 

    .00000     .00000     .00000     .00000    -.73468     .78439     .37417 

    .00000     .00000     .00000     .00000    -.46170     .37417     .40218 

 

 

 

 

Úhlovým protínáním  byly určeny polohové souřadnice bodu PPBP 558, což je věž 

kostela v obci. Tento bod byl určen úhlovým protínáním, kde při orientacích byly 

kontrolně zaměřeny i délky mezi nově PPBP. Schéma měření je uvedená v přílohe č. 4.  
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Protokol určení bodu 558: 

 

PRIBLIŽNÉ SÚRADNICE: 

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

         BOD             Y             X  CHAR            DÉLEK  SMĚRŮ 

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

         127   301228.7100  1214675.7800  PEVNÝ BOD           0      0 

         532   301122.4200  1214417.2000  PEVNÝ BOD           0      0 

         533   300802.7300  1214484.4800  PEVNÝ BOD           0      7 

         534   300630.4000  1214573.6700  PEVNÝ BOD           0      6 

         536   300584.5700  1214831.0100  PEVNÝ BOD           0      8 

         538   300425.5300  1214734.5200  PEVNÝ BOD           0      0 

         544   301143.1300  1214567.7800  PEVNÝ BOD           0      0 

         545   301061.5400  1214489.4600  PEVNÝ BOD           0      7 

         546   300952.8100  1214560.3200  PEVNÝ BOD           0      0 

         547   300798.4200  1214684.5100  PEVNÝ BOD           0      0 

         557   300987.3300  1214478.0100  PEVNÝ BOD           0      4 

         558   300937.2300  1214568.8100  VOĽNÝ               0      0 

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

 

MĚŘENÉ SMĚRY: 

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

STANOVISKO: 533 

         CÍL       SMĚR   M [CC]      VÁHA 

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

         538  122.94600     9.00    1.0000 

         536  149.91040     9.00    1.0000 

         547  184.31830     9.00    1.0000 

         558  250.00000     9.00    1.0000 

         546  255.87830     9.00    1.0000 

         545  284.43980     9.00    1.0000 

         532  298.86810     9.00    1.0000 

------------------------------------------ 
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STANOVISKO: 534 

         CÍL       SMĚR   M [CC]      VÁHA 

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

         538   91.36760     9.00    1.0000 

         536  137.77330     9.00    1.0000 

         127  238.23600     9.00    1.0000 

         558  250.00000     9.00    1.0000 

         545  261.27300     9.00    1.0000 

         532  268.59200     9.00    1.0000 

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

 

STANOVISKO: 536 

         CÍL       SMĚR   M [CC]      VÁHA 

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

         127  224.35440     9.00    1.0000 

         544  237.33100     9.00    1.0000 

         545  248.85390     9.00    1.0000 

         558  250.00000     9.00    1.0000 

         532  251.04150     9.00    1.0000 

         533  273.53260     9.00    1.0000 

         534  298.07360     9.00    1.0000 

         538  374.58310     9.00    1.0000 

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

 

STANOVISKO: 545 

         CÍL       SMĚR   M [CC]      VÁHA 

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

         557  204.10710     9.00    1.0000 

         533  212.60350     9.00    1.0000 

         534  226.11930     9.00    1.0000 

         558  250.00000     9.00    1.0000 

         546  250.58680     9.00    1.0000 

         536  253.39560     9.00    1.0000 

         544  365.11890     9.00    1.0000 
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------------------------------------------ 

 

STANOVISKO: 557 

         CÍL       SMĚR   M [CC]      VÁHA 

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

         532    9.01210     9.00    1.0000 

         558  250.00000     9.00    1.0000 

         546  256.81180     9.00    1.0000 

         545  372.37030     9.00    1.0000 

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

 

 

PARAMETRE SIETE: 

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

POČET BODŮ V SÍTI                     :  12 

POČET BODŮ, NA NICHŽ JSOU MĚŘENY SMĚRY:   5 

POČET MĚŘENÝCH DÉLEK                  :   0 

POČET MĚŘENÝCH SMĚRŮ                  :  32 

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ SÍTĚ                 : VÁZANÁ SÍŤ, V MATICI A JE VYNECHÁNO 22 

SLOUPCŮ. 

 

VYROVNANÉ SMĚRY: 

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

STANOVISKO: 533 

         CÍL       SMĚR   OPRAVA        M      EPS 

                    [G]     [CC]     [CC]     [CC] 

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

         538  122.93952   -64.78    38.26          

         536  149.90343   -69.73    38.26          

         547  184.30161  -166.95    38.26  -198.89 

         558  250.00428    42.83    84.41          

         546  255.88548    71.79    38.26          

         545  284.44828    84.76    38.26          

         532  298.87831   102.07    38.26          

-------------------------------------------------- 
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STANOVISKO: 534 

         CÍL       SMĚR   OPRAVA        M      EPS 

                    [G]     [CC]     [CC]     [CC] 

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

         538   91.36828     6.80    39.49          

         536  137.77428     9.78    39.49          

         127  238.23315   -28.46    39.49          

         558  249.99616   -38.39    50.39          

         545  261.27411    11.05    39.49          

         532  268.59592    39.22    39.49          

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

 

 

STANOVISKO: 536 

         CÍL       SMĚR   OPRAVA        M      EPS 

                    [G]     [CC]     [CC]     [CC] 

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

         127  224.35166   -27.42    33.85          

         544  237.33347    24.73    33.85          

         545  248.85894    50.39    33.85          

         558  249.99618   -38.19    38.29          

         532  251.04571    42.12    33.85          

         533  273.52727   -53.35    33.85          

         534  298.07693    33.33    33.85          

         538  374.57994   -31.62    33.85          

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

STANOVISKO: 545 

         CÍL       SMĚR   OPRAVA        M      EPS 

                    [G]     [CC]     [CC]     [CC] 

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

         557  204.08514  -219.57    37.17  -258.81 

         533  212.60599    24.92    37.17          

         534  226.11064   -86.62    37.17          

         558  250.00385    38.51    64.65          
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         546  250.60030   134.98    37.17          

         536  253.39282   -27.83    37.17          

         544  365.13246   135.61    37.17          

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

STANOVISKO: 557 

         CÍL       SMĚR   OPRAVA        M      EPS 

                    [G]     [CC]     [CC]     [CC] 

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

         532    9.02645   143.54    53.09   207.81 

         558  249.99600   -39.98    84.49          

         546  256.81832    65.24    53.09          

         545  372.35342  -168.80    53.09  -244.36 

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

PRŮMĚRNÁ STŘEDNÍ CHYBA VYROVNANÉHO SMĚRU [CC]:   44.65 

 

VÝSLEDKY VYROVNÁNÍ: 

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

POČET NADBYTEČNÝCH MĚŘENÍ                    : 25 

ZÁKLADNÍ STŘEDNÍ CHYBA M0 APRIORNÍ       [CC]:    9.00 

ZÁKLADNÍ STŘEDNÍ CHYBA M0 APOSTERIORNÍ   [CC]:   95.47 

M0 APOSTERIORNÍ / M0 APRIORNÍ                : 10.61 

INTERVAL SPOLEHLIVOSTI                       : 0.72 - 1.28 

 

 

VYROVNANÉ SÚRADNICE: 

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

         BOD             Y             X       MY       MX      MXY 

                                             [MM]     [MM]     [MM] 

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

- 

         558   300937.2033  1214568.8413    19.14    18.61    18.88   

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

--- 

STŘEDNÍ SOUŘADNICOVÁ CHYBA MXY                    [MM]: 18.88 

STOPA KOVARIANČNÍ MATICE VYROVNANÝCH SOUŘADNIC        : 0.078191 

STOPA KOVARIANČNÍ MATICE VYROVNANÝCH SOUŘADNIC (KONT.): 0.078191 
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NORMA KOVARIANČNÍ MATICE VYROVNANÝCH SOUŘADNIC        : 0.060406 

MAXIMÁLNÍ VLASTNÍ ČÍSLO                               : 0.056300 

MINIMÁLNÍ VLASTNÍ ČÍSLO                               : 0.021891 

   ROZDÍL MAXIMÁLNÍHO A MINIMÁLNÍHO VLASTNÍHO ČÍSLA      : 0.034409 

 

 

Vzhledem ke způsobu stabilizace, jakož i dosažení jednotkové střední chybě 

transformace a střední chybě vektorů při metodě GNSS můžeme nové body PPBP zařadit 

do 3. třídy přesnosti. Celkově bylo zřízeno 29 nových bodů PPBP, které svou přesností 

vyhovovaly kritériu třetí třídy přesnosti charakterizované střední polohovou chybou mp = ± 

0,06 m. Náčrt bodového pole tvoří přílohu č. 5. 

 

 

4.4 Stabilizace a ochrana bodů. 

 

Všechny nově určené body byly trvale stabilizované, kromě bodů 551, 552, 553 a 

554. Tyto body jsou dočasně stabilizované a nacházejí se uprostřed luk, kde se 

nepředpokládá dlouhá trvanlivost. V projektu budování PPBP byla dočasná stabilizace 

těchto bodů odsouhlasena. Body č. 541, 543 a 546 jsou stabilizované hřebovou značkou. 

Bod 558 je makovice kostela v obci. Ostatní body jsou stabilizované normalizovanými 

značkami z plastu Natura rozměru 9.5 x 9.5 x 5.5 cm s hloubkou ukotvení 52 cm. Při 

bodech kterým hrozí poškození a při bodech, které je těžko najít, jsou osazeny 

zabetonované ochranné železné trubky. Ochranné trubky jsou vysoké 1,6 m a jsou natřeny 

oranžovou barvou. (příloha č.6) 

 

4.5 Projekt budování PPBP obsahuje: 

- technickou zprávu 

- grafickou část 

- seznam souřadnic bodů PPBP včetně výšek pokud byly určeny (příloha č. 3) 
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Technická zpráva mimo jiné obsahuje i charakteristiku podrobného měření, nebo 

jiných geodetických prací, pro které se PPBP buduje, počet a dokumentovaný stav bodů 

STP, SPS a body státní nivelační sítě, počet a dokumentovaný stav bodů stávajícího PPBP, 

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

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

zobrazením výchozích a navrhovaným umístěním nových bodů. [5] 

 

Projekt budování PPBP se podle Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

215/1995 Z.  z. o geodézii a kartografii v znění pozdějších  předpisů autorizačně ověřuje a 

předkládá orgánu katastru k posouzení a odsouhlasení. [5] 
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5. Obvod projektu 

 

Obvod projektu pozemkových úprav tvoří souhrn všech pozemků určených k 

provedení pozemkových úprav. Obvod je ohraničen linií, které odděluje území pozemků 

patřících do pozemkových úprav od území s půdou vyňatou z  pozemkových úprav a od 

pozemků, které nebyly zahrnuty do pozemkových úprav. Pro určení druhu pozemku platí 

stav, který je uveden v katastru nemovitostí ke dni povolení nebo nařízení pozemkových 

úprav a je upřesněn na základě komisního zjištění v rámci obvodu pozemkových úprav. 

Výjimky tvoří pozemky vyhrazeny: 

Ø pro obranu státu  

Ø vodohospodářská díla  

Ø pásma hygienické ochrany vodních zdrojů 

Ø dálnice 

Ø silnice 

Ø železnice 

Ø hřbitovy 

Ø stavební pozemky  

Ø dobývací území výhradních ložisek 

Ø chráněná území a jejich ochranná pásma 

Ø archeologické lokality 

Ø významné části územního systému ekologické stability 
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Při určování hranic obvodu projektu se provádí šetření přímo v terénu, při kterém se mimo 

jiné zjišťuje: 

- navrhovaný průběh hranice obvodu pozemkových úprav 

- hranice pozemků navrhovaných na vynětí z obvodu 

- nesoulad druhů pozemků oproti stavu evidovaném v katastru nemovitostí 

- výskyty erozí 

- zeleň, která není evidována 

- odvodňovací a zavlažovací zařízení a jejich funkčnost 

- větrolamy, biokoridory, bažiny 

 

Vnitřní obvod projektu pozemkových úprav tvoří hranice zastavěného území. 

Hranice zastavěného území byla dodána Správou katastru Spišská Nová Ves. Tato hranice 

je upřesňována měřením v terénu. Hranice obvodu projektu pozemkových uprav je 

stanovena s přihlédnutím na závaznou hranici zastavěného území obce a zaměřených 

pevných bodů v terénu. V zásadě je možné tvrdit, že obvod projektu nezasahuje do 

zastavěného území obce, kromě bývalého zemědělského družstva a části cesty od 

železničního podjezdu do obce. Vnější obvod projektu pozemkových úprav tvoří hranice 

katastrálního území daná Správou katastru Spišská Nová Ves. 

V rámci katastrálního území Vítkovce byly zaměřeny, vytyčeny a trvale označeny 

lomové body vnější hranice obvodu projektu pozemkových úprav jako i body hranic 

pozemků, které z projektu pozemkových úprav byly vyňaty. (příloha č.7)  

 

Měření těchto bodů bylo provedeno metodou GNSS RTK ve třetí třídě přesnosti 

přístrojem Leica GPS 1200 a přesné tachymetrie s použitím elektronických univerzálních 
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stanic LEICA TCRM 1200. Lomové body byly měřeny z nově určené bodů PPBP resp. 

přímo metodou GNSS RTK prostřednictvím Slovenské prostorové observační služby (dále 

SKPOS). 

Ověření průběhu hranice vnitřního obvodu PPÚ bylo provedeno zaměřením 

stávajících oplocení a budov na hranici intravilánu. Po zaměření obvodu projektu v 

místech, kde prochází po hranicích stávajících parcel a význačných lomových bodech jsem 

posoudila tvar a vzdálenosti mezi lomovými body dotčených parcel současně s 

posouzením rozdílů mezi délkou odměřenou na mapě a v terénu. Při ověřování měření 

délek přímých spojnic bodů a jejich porovnáním s délkami vypočtenými ze souřadnic, se 

vypočítají rozdíly délek  

 

Δd = dm - dk 

dm - je délka vypočtená ze souřadnic 

dk   - je délka určena kontrolním měřením 

Přesnost se považuje za vyhovující, jestliže platí, že  

| Δd | = <2ud  

ud vypočítáme   ud = 1,5 (d + 12) / (d + 20)uxy   [m]   [7] 

 

Tuto přesnost počítáme z důvodu, abychom mohli ověřit dosažení stanovené 

přesnosti, kterou jsem vypočítala pomocí kontrolního měření délek přímých spojnic bodů a 

jejich porovnáním s délkami vypočtenými ze souřadnic. Měření musí splňovat tuto 

podmínku, která je stanovena na základě STN 01 3410  Mapy veľkých mierok. Základné a 

účelové mapy a  je určena pro tvorbu map ve třetí třídě přesností. Ověření základní střední 

chyby délky je uvedeno v příloze č. 8 a část výsledků ověření dosažené přesnosti je 

uvedena v následující tabulce. 2 - Ověření základní střední chyby délky  md.  
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BOD Y  [m] X [m] dm dk ∆d ud 2ud 

97  301089.92 1214445.34   
5,45 5,44 0,01 0,14 0,28 

98 301091.01  1214440.00   

98 301091.01  1214440.00   
11,54 11,53 0,01 0,15 0,3 

99 301079.80  1214437.24   

99 301079.80  1214437.24   
1,95 1,92 0,03 0,13 0,26 

100 301077.91  1214436.77  

100 301077.91  1214436.77  
15,23 15,2 0,03 0,16 0,32 

101  301064.65  1214429.28   

101  301064.65  1214429.28   
3,72 3,75 -0,02 0,13 0,26 

102  301060.95  1214429.68   

102  301060.95  1214429.68   
2,51 2,55 -0,04 0,13 0,26 

103  301060.16  1214432.06  

103  301060.16  1214432.06  
7,8 7,7 0,1 0,15 0,3 

104  301052.37  1214432.45   

104  301052.37  1214432.45   
4,04 4,1 -0,06 0,14 0,28 

105 301048.93  1214434.57  

105 301048.93  1214434.57  
3,43 3,46 -0,03 0,14 0,28 

106 301048.80 1214438.00   

106 301048.80 1214438.00   
2,53 2,6 -0,07 0,13 0,26 

107 301046.27  1214438.08   

 

Tab.č. 2 - Ověření základní střední chyby délky  md 

 

Trieda presnosti  uxy 

podrobných bodov (m) 

1 0,04 

2 0,08 

3 0,14 

4 0,26 
 

Tab.č. 3 - Kritéria přesnosti podrobného měření  [ 14] 
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Při plochách parcel, jejichž hranice jsem upravila na zaměřený stav hranice obvodu, jsem 

posuzovala splnění kritéria krajní odchylky porovnání výměr. Přesnost určení výměr jsem 

posoudila porovnáním rozdílů výměr s krajní odchylkou porovnání výměr  

 

Δp = 3 . (0,6. P  + 8)        [m
2
] 

 

kde P je výměra parcely vedená v souboru popisných informací KN. 

 

Krajní odchylky srovnání výměr slouží k posouzení přesnosti výpočtu výměr při 

aktualizaci vektorových map. Pokud je hodnota krajní odchylky překročena, správa 

katastru aktualizaci neprovede a posoudí, zda je chyba v geometrickém plánu nebo v 

souboru popisných informací. Po posouzení neověří geometrický plán a vrátí ho 

zhotoviteli, nebo opraví nejprve výměru v popisných informacích ve smyslu § 59 zákona 

NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov . [8] 

 

Zprávu katastru ve Spišské Nové Vsi jsem požádala o přidělení čísla záznamu podrobného 

měření změn, který slouží k ověřování a číslování všech podrobných bodů hranice obvodu 

projektu.  
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Obr.2 -  Výřez ze záznamu podrobného měření změn č. 127 

 

 

Po zaměření obvodu projektu jsem upravila zobrazení hranic parcel podél obvodu ve 

vektorové katastrální mapě nečíselné a vektorové mapy určeného operátu na měřenou 

hranici obvodu projektu. Výsledný elaborát určení hranice obvodu projektu podléhá 

autorizačnímu  a úřednímu ověření.  
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Protokol určení souřadnic bodů metodou GPS v S – JTSK 

Použitá metoda:  RTK (SKPOS) 

 

označenie prijímačov LEICA GPS1200 

názov prijímača ATX1230GG, výr.č. 752 847 - 3448 

typ antény SMARTTRACK 

Zoznam súradníc novourčených podrobných bodov 

Č.b.            Y[m]                 X[m] Č.b.            Y[m]                 X[m] 

        1   300847.07 1214694.54                  2  300866.17 1214686.49 
        3   300883.38 1214679.46                  4  300897.09 1214671.24 
        5   300903.48 1214667.73                  6  300912.98 1214684.75 
        7   300926.46 1214671.89                  8  300934.57 1214664.84 
        9   300935.97 1214663.31                 10  300942.96 1214656.06 
       11   300944.02 1214654.19                 12  300949.35 1214647.61 
       13   300952.49 1214644.94                 14  300959.63 1214640.87 
       15   300963.62 1214638.67                 16  300970.05 1214635.69 
       17   300976.14 1214631.84                 18  300986.85 1214623.44 
       19   300992.63 1214618.68                 20  300997.11 1214616.74 
       21   301006.46 1214612.98                 22  301017.32 1214608.58 
       23   301035.20 1214596.64                 24  301039.30 1214595.28 
       25   301054.48 1214591.93                 26  301057.13 1214591.52 
       27   301063.29 1214590.56                 28  301074.53 1214589.71 
       29   301075.38 1214589.67                 30  301085.01 1214589.21 
       31   301089.72 1214589.28                 32  301125.74 1214573.76 
       33   301131.95 1214580.47                 34  301175.24 1214587.73 
       35   301195.44 1214580.82                 36  301201.14 1214580.31 
       37   301198.28 1214576.37                 38  301197.24 1214563.76 
       39   301198.51 1214559.49                 40  301200.41 1214549.61 
       41   301200.99 1214542.75                 42  301200.50 1214536.43 
       43   301196.89 1214527.64                 44  301197.44 1214522.95 
       45   301191.63 1214522.53                 46  301193.68 1214516.11 
       47   301202.09 1214515.43                 48  301256.69 1214523.15 
       49   301257.42 1214515.04                 50  301258.94 1214498.23 
       51   301267.87 1214496.63                 52  301276.43 1214499.23 
       53   301291.66 1214503.87                 54  301315.69 1214510.86 
       55   301339.61 1214518.99                 56  301363.26 1214525.45 
       57   301387.70 1214532.01                 58  301407.92 1214538.13 
       59   301408.03 1214536.65                 60  301408.20 1214534.22      
       61   301423.14 1214537.59                 62  301425.55 1214511.83 
       63   301427.24 1214512.60                 64  301428.02 1214502.86 
       65   301428.22 1214500.58                 66  301432.91 1214501.81 
       67   301436.39 1214502.77                 68  301437.74 1214498.23 
       69   301441.96 1214484.00                 70  301447.58 1214485.27 
       71   301448.76 1214481.33                 72  301448.50 1214477.54 
       73   301448.15 1214472.88                 74  301446.14 1214470.48 
       75   301443.98 1214468.08                 76  301438.23 1214460.99 
       77   301435.99 1214458.61                 78  301432.92 1214457.30 
       79   301423.55 1214454.50                 80  301391.02 1214449.80 
       81   301388.52 1214445.84                 82  301385.80 1214442.89 
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        83   301380.59 1214437.17                84  301378.02 1214434.29 
        85   301368.61 1214429.08                86  301326.22 1214415.72 
        87   301283.75 1214409.96                88  301263.57 1214415.34 
        89   301262.52 1214410.59                90  301228.08 1214418.43 
        91   301216.41 1214422.62                92  301176.36 1214437.07 
        93   301141.51 1214448.30                94  301137.27 1214449.40 
        95   301128.21 1214455.24                96  301089.55 1214447.07 
        97   301089.92 1214445.34                98  301091.01 1214440.00 
        99   301079.80 1214437.24               100  301077.91 1214436.77 
       101   301064.65 1214429.28               102  301060.95 1214429.68 
       103   301060.16 1214432.06               104  301052.37 1214432.45 
       105   301048.93 1214434.57               106  301048.80 1214438.00 
       107   301046.27 1214438.08               108  301042.41 1214451.06 
       109   301041.35 1214453.55               110  301037.00 1214466.18 
       111   301036.23 1214468.41               112  301034.24 1214471.95 
       113   301024.10 1214464.41               114  301017.85 1214434.93 
       115   301013.50 1214421.05               116  300993.83 1214407.58 
       117   300991.43 1214391.07               118  300992.17 1214391.16 
       119   300992.30 1214382.13               120  300991.94 1214378.00 
       121   300991.44 1214375.94               122  300989.01 1214374.37 
       123   300988.91 1214373.69               124  300991.77 1214369.96 
       125   300987.40 1214363.29               126  300986.99 1214360.48 
       127   300985.31 1214360.11               128  300984.37 1214358.67 
       129   300978.52 1214358.60               130  300977.00 1214358.44 
       131   300955.24 1214361.88               132  300948.76 1214362.74 
       133   300949.32 1214369.50               134  300951.54 1214387.47 
       135   300973.05 1214384.34               136  300972.11 1214393.89 
       137   300963.59 1214397.51               138  300957.78 1214407.01 
       139   300956.21 1214409.04               140  300940.96 1214417.50 
       141   300923.34 1214425.24               142  300914.72 1214429.51 
       143   300912.52 1214430.79               144  300899.30 1214435.55 
       145   300889.29 1214439.67               146  300879.36 1214444.00 
       147   300882.27 1214451.37               148  300883.37 1214453.38 
       149   300885.09 1214456.50               150  300890.91 1214471.55 
       151   300889.71 1214472.56               152  300882.17 1214476.03 
       153   300890.98 1214509.63               154  300892.30 1214512.41 
       155   300891.59 1214517.00               156  300912.37 1214532.90 
       157   300917.50 1214536.51               158  300934.00 1214538.56 
       159   300940.50 1214538.11               160  300943.43 1214547.06 
       161   300917.08 1214553.17               162  300879.73 1214555.89 
       163   300869.33 1214552.59               164  300863.86 1214551.51 
       165   300852.34 1214552.95               166  300845.81 1214556.89 
       167   300835.51 1214570.13               168  300824.16 1214585.27 
       169   300812.65 1214601.26               170  300801.98 1214614.92 
       171   300789.97 1214630.50               172  300772.72 1214652.52 
       173   300764.47 1214662.87               174  300784.62 1214677.26 
       175   300784.41 1214680.82               176  300783.49 1214696.62 
       177   300764.35 1214714.32               178  300755.91 1214722.93 
       179   300750.08 1214730.48               180  300747.15 1214742.19 
       181   300764.85 1214768.81               182  300778.98 1214760.40 
       183   300780.76 1214758.37               184  300787.66 1214752.46 
       185   300803.03 1214739.62               186  300818.06 1214727.53 
       187   300821.10 1214718.99               188  300828.86 1214708.03 
       189   301346.93 1214757.20               190  301344.38 1214756.95 
       191   301341.69 1214756.94               192  301331.12 1214755.68 
       193   301317.15 1214751.44               194  301304.91 1214747.67 
       195   301302.03 1214746.77               196  301285.13 1214743.37 
       197   301250.44 1214736.39               198  301248.47 1214736.27 
       199   301248.99 1214727.21               200  301248.03 1214725.22 
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       201   301240.98 1214717.79               202  301230.48 1214713.04 
       203   301227.27 1214722.18               204  301223.65 1214721.62 
       205   301182.18 1214713.97               206  301181.71 1214735.70 
       207   301181.71 1214743.50               208  301183.57 1214760.02 
       209   301184.19 1214765.53               210  301182.31 1214781.81 
       211   301181.17 1214791.48               212  301180.69 1214795.53 
       213   301203.94 1214796.99               214  301233.69 1214798.74 
       215   301249.18 1214800.01               216  301334.26 1214766.72 
       217   301335.09 1214766.67               218  301345.23 1214763.29 
       219   301349.92 1214760.71               220  301349.66 1214757.96 
       221   301349.08 1214757.80               222  301876.42 1214860.07 
       223   301866.69 1214867.10               224  301853.33 1214868.79 
       225   301848.70 1214869.40               226  301843.38 1214870.18 
       227   301835.93 1214870.96               228  301806.28 1214873.65 
       229   301782.04 1215007.41               230  301790.98 1215011.84 
       231   301790.38 1215023.48               232  301807.90 1215027.64 
       233   301818.52 1215032.83               234  301829.99 1215038.11 
       235   301835.61 1215041.40               236  301846.93 1215045.74 
       237   301863.22 1215050.10               238  301894.56 1215060.66 
       239   301902.88 1215063.78               240  301905.88 1215063.66 
       241   301915.98 1215063.41               242  301924.30 1215065.30 
       243   301945.93 1215069.56               244  301966.82 1215077.76 
       245   301976.96 1215085.06               246  301988.38 1215090.84 
       247   301962.10 1215057.08               248  301960.30 1215049.10 
       249   301962.58 1215036.15               250  301957.63 1215029.75 
       251   301989.23 1215019.12               252  301545.46 1214688.72 
       253   301559.62 1214530.53               254  301519.01 1214168.20 
       255   301429.76 1213678.33               256  301422.92 1213675.62 
       257   301372.40 1213655.57               258  301362.42 1213651.61 
       259   301354.50 1213648.47               260  301130.43 1213662.68 
       261   300900.72 1213526.56               262  300765.18 1213543.93 
       263   300634.46 1213535.14               264  300574.53 1213517.55 

 

 
 

 

 

 

5.1   Použité přístroje a metody 

 

 

Globální polohový systém GNSS 

 

GNSS je družicový navigační systém, který slouží a byl vybudován za účelem 

určení polohy a času kdykoliv a kdekoliv na Zemi, nezávisle na meteorologických 

podmínkách. Z geometrického hlediska je na určení polohy bodu nutně znát polohu 

minimálně tří družic. Jelikož určení vzdálenosti mezi družicí a určovaným bodem spočívá 
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ve využití přesných časových informací, je nutné pro výpočet znát polohu čtyř družic. 

Pokud chceme dosáhnout vysokou přesnost je nutné, abychom využili co největší možný 

počet viditelných družic, přičemž tyto družice by měly být vhodně rozloženy na sféře. 

Rozsah využití GNSS se neustále rozšiřuje například piloti ho mohou využívat k 

vyhledávání letišť, turisté se mohou orientovat v přírodě a v neposlední řadě geodeti 

mohou s jeho pomocí určovat polohu bodu.  

 

V současné době je nejlépe propracovaným a jediným plně funkčním družicovým 

systémem NAVSTAR GPS, který se vyvíjí již od roku 1973 v USA. Dalším družicovým 

navigačním systémem je GLONASS. Jeho vznik se datuje od 70. let minulého století a je 

to ruská alternativa NAVSTAR. Systém GALILEO - je nový navigační systém Evropy, 

který by měl být nezávislý od systémů NAVSTAR a GLONASS, ale zároveň by měl být s 

nimi kompatibilní. Souhrn všech navigačních systémů se označuje GNSS - globální 

navigační satelitní (družicové) systémy.  

 

 

Přesnost určování polohy pomocí GNSS 

 

Přesnost určování prostorové polohy pomocí GNSS je funkcí několika činitelů. 

Obecně platí, že určení elipsoidických výšek je 1,5 až 3-násobně méně přesné než určení 

horizontální polohy. Příčinou je nesymetrické rozložení družic z hlediska určení výšky a 

rozličný vliv troposférické refrakce na měřených stanoviscích. Z hlediska geodetických 

aplikací je rozhodující přesnost relativního určování polohy. Nejvýznamnějšími faktory 

ovlivňujícími skutečnou přesnost určení souřadnic pomocí relativních fázových měření 

jsou: délka intervalu měření, délka měřené základny, počet družic a jejich poloha vzhledem 

k měřeným bodům, metoda zpracování, použité modely, stupeň eliminace systematických 

chyb, metody řešení ambiquit, měření na jedné nebo dvou frekvencích, typ přijímače a 

antény, typ efemerid družic. 
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Je důležité si uvědomit, že při zvyšování doby observace není rozhodující dosáhnout větší 

počet měření, ale získat dostatečnou změnu geometrie družic na vyřešení ambigua. K tomu 

dochází po uplynutí určitého časového intervalu. [9]  

 

V současnosti je v nabídce několik forem měření pomocí globálního družicového 

navigačního systému. Jednou z forem měření je kinematická metoda měření v reálném 

čase – RTK (Real Time Kinematics) - geodetické měření v reálném čase se zakládají na 

současném měření minimálně dvou přijímačů. Princip RTK spočívá v okamžitém přenosu 

odměřených údajů referenční stanice, která přijímá signál z družic a zpracovává ho do 

pohybujícího se přijímače prostřednictvím rádiového spojení. Tento má v sobě zabudovaný 

software pro zpracování fázových měření, takže hned z měření přijatých z referenčního 

přijímače a z vlastních měření se může uskutečnit celkové zpracování relativního určování 

polohy. 

 

Tato měření lze provést dvěma metodami: 

1. Statické měření v reálném čase (statická měření mají většinou postprocesing)- výsledné 

souřadnice jsou průměrnou hodnotou měření z intervalu, během kterého byl přijímač pro 

určování na určovaném bodě 

2. Kinematické měření v reálném čase - při této metodě se přijímač plynule pohybuje, mění 

svou polohu a okamžité souřadnice se registrují do interní paměti. [9]  

 

 

Použitý souřadnicový systém 

Jelikož měření polohopisu a výškopisu probíhalo ještě v roce 2009, polohové měření bylo 

provedeno v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK. 

Tento souřadnicový systém je definován: 
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- Besselovým elipsoidem s parametry a = 6377397.16m , b = 6356078.96m, kde 

“ a“ je délka hlavní poloosy a “b“ je délka vedlejší poloosy 

- Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze  

- souborem rovinných souřadnic bodů Státní trigonometrické sítě  

  

Parametry toho závazného geodetického systému jsou definované ve Vyhláške Úradu 

geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. Tato vyhláška byla 1. 4. 2011 novelizovaná a na základě 

této novely  se vyhlásila platnost realizace S-JTSK v označení JTSK03 a geodetické 

základy tvoří: 

 

„1) Pasivní geodetické základy - geodetické body, jejichž parametry jsou určeny alespoň v 

jednom závazném geodetickém systému. 

- Státní prostorová síť pro národní realizaci Evropského terestrického referenčního 

systému 

- Státní trigonometrické sítě pro národní realizaci souřadnicového systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální 

- Státní nivelační síť pro národní realizaci Baltského výškového systému po 

vyrovnání a Evropského výškového referenčního systému 

- Státní gravimetrická síť pro národní realizaci gravimetrického systému. 
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2) Aktivně geodetické základy tvoří permanentní lokalizační služba označena jako 

Slovenská prostorová observační služba. Stanice Slovenské prostorové observační služby 

jsou provozovány na vybraných bodech Státní prostorové sítě. " [11] 

 

JTSK03 - představuje globální transformační klíč reprezentující vztah mezi národní 

realizací ETRS89 a JTSK03. Představuje sedm transformačních parametrů vypočtených 

prostorovou podobnostní transformací Burša-Wolfovým modelem. Parametry tohoto 

globálního transformačního klíče jsou: 

tri translácie: dX = – 485,021m, dY = – 169,465m, dZ = – 483,839m, 

tri rotácie: ωX = 7,786342", ωY = 4,397554", ωZ = 4,102655", 

mierka: ds = 0,000000 ppm. 

Tato transformační služba mezi platnými realizacemi závazných geodetických systémů je 

přístupná na webovém sídle úřadu. 

 

Výškové měření bylo provedeno v souřadnicovém systému Baltském po vyrovnání 

(Bpv), který je určen: 

- výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu 

v Kronštadtu 

- souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. [11] 
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Slovenská prostorová observační služba – SKPOS 

 

SKPOS má 21 stanic rozmístěných po území Slovenska, které jsou vybaveny přijímači 

GNSS. Tyto přijímače umožňují příjem signálů z GPS i z GLONASS a jejich připojení na 

celoslovenskou resortní počítačovou síť. Slouží k přesné určování prostorové polohy v 

závazných geodetických referenčních systémech v reálném čase a s volitelnou mírou 

přesnosti. Tři body jsou vybudovány formou hloubkové stabilizace a to Gánovce, Liesek a 

Partizánske. Zbývajících 18 stanic je vybudováno na střechách budov. Stanice jsou 

rozmístěny ve vzájemné odlehlosti 33 - 83 km, na zajištění vyšší přesnosti je nezbytné 

zmenšit vzdálenost na 50km vybudováním dalších stanic. Všechny stanice SKPOS mají 

GNSS přijímače značky Trimble, antény a router pro připojení přijímače přes IP adresu na 

dálkové ovládání přímo ze zpracovatelského centra v Bratislavě.[10]   

 

 

 

Leica GPS1200  

 

Obr. č. 3 – Leica GPS 1200 [12] 
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Tab. č. 4 - Technická specifikace a vlastnosti systému [12] 

GPS1200 může být použit jako referenční nebo mobilní stanice v jakémkoliv módu, od 

statického po RTK. Přijímače GPS1200 jsou navrženy, aby pracovali i za těch 

nejnáročnějších podmínek. [12] 

 

Leica TCRM 1200  

 

Meranie uhlov:     Ďalekohľad:       

stredná chyba 5 ´´   zväčšenie   30 x   

min. čítanie   0,1 ´´   zorné pole   1´̊30´   

Meranie dĺžok:     Registrácia:       

stredná chyba 1 mm + 1,5 ppm interná pamäť 64MB   

min. čítanie   0,1 mm   kapacita pamäte 1750b./1MB 

najmenšia merateľná 
dĺžka 

1,5 m   Všeobecné údaje:     

Meranie dĺžok bez 
hranola: 

    rozmery   151x203x316 mm 

stredná chyba 2 mm + 2 ppm hmotnosť   4,8 - 5,5 kg 

najmenšia merateľná 
dĺžka 

1,5 m           

 

Tab. č. 5 – Technické parametre [13] 

 

Hmotnosť  1.20 kg Teploty  Pracovné: Prijímač -40°C až +65°C 

  

Karb. výtyčka s anténou  a 
ovládačom1.80 kg  

  SmartTrack anténa -40°C až +70°C 

  SmartRover - bezkáblový systém: 2.80 
kg  

  Ovládač -30°C až +65°C 

    Výkonná 
technológia 
RTK s dlhým 
dosahom.  

Inicializácia zvyčajne 8 sekúnd.  

Presnosti:    Oneskorenie < 0.03 sekúnd.  

  

Horizontálna: 10mm + 1ppm, kinematická  Dosah RTK 50km alebo viac, za vhodných 
podmienok.  

  
Vertikálna : 20mm + 1ppm, kinematická  Samo-kontrola inicializácie RTK  

  Horizontálna: 5mm + 0.5ppm, statická    

   Vertikálna: 10mm + 0.5ppm, statická    
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6. Účelové mapování polohopisu 

 

Cílem polohového měření je vyhotovit situační, čili polohopisnou mapu území. 

Měřením veličin - úhlů a délek - z bodů polohového bodového pole se určují poloha, tvar, 

a velikost zobrazovaných předmětů. Polohové bodové pole tvoří geodetický základ 

polohového měření. Předmětem mapování polohopisu v obvodu projektu jsou všechny 

polohopisné prvky, zejména průběh vlastnických hranic parcel rejstříku C, průběh hranic 

držení a hranic druhů pozemků, průběh hranic chráněných skutečností, dopravní stavby a 

zařízení, význačné terénní útvary a krajinotvorné prvky, vody, vodní stavby a zařízení a 

další stávající objekty potřebné pro projektování pozemkových úprav. Podkladem pro 

měření polohopisu byly použity katastrální mapy a porostní mapy doplňující katastrální 

mapy na plochách lesních pozemků a také digitální ortofotomapy. Jako podklad posloužily 

i výstupy z předchozích etap projektu. 

 

Mapování polohopisu bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti s analogovým výstupem 

v měřítku 1:2000. Měření bylo prováděno metodou GPS-RTK přijímačem Leica GPS 1200 

za použití SKPOS přímo v souřadnicovém systému S - JTSK. V místech, kde nebylo 

možné měřit touto metodou (lesní cesty, rokle, podél budov a pod.) se měřilo polární 

metodou elektronickým tachymetrem Leica TCRM 1200 z bodů PPBP stabilizovaných v 

předchozí etapě resp. z dočasně stabilizovaných měřických bodů také v systému S - JTSK. 

Měření vychází z bodu bodových polí, jež byly vyhledány a případně doplněny při revizi 

PPBP. Pro podrobné měření je nutno bodové pole doplnit pomocnými měřickými body. Ty 

jsou určovány rajony, polygonovými pořady, jako volná stanoviska případně vyrovnáním 

měřické síte. Pomocné body jsou voleny tak, aby bylo možno zaměřit kontrolní i další 

orientace, případně aby bylo možno je propojit na další připojovací body. 
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6. 1 Metody měření polohopisu 

 

Při měření se používají číselné metody podrobného měření: 

- polární metoda 

- metoda pravoúhlých souřadnic 

- metody protínání 

- metody GNSS 

 

Výběr samotné metody vyplývá ze struktury bodového pole, přístupu k zaměřování území, 

jeho přehlednosti a tvaru pozemků. Je možné říci, že nezáleží na použité metodě měření, 

ale záleží na tom, abychom použitím kterékoli metody splnili požadovanou přesnost 

měření. 

 

Metoda GNSS – RTK 

V porovnání s běžnými měřickými metodami vykazuje GNSS několik výhod: 

• mezi jednotlivými měřenými body nemusí být přímá viditelnost 

• má vysokou přesnost 

• způsob měření je rychlejší 

• poskytuje výsledky v jednotném světovém souřadnicovém systému WGS 84 

• poskytuje trojrozměrné souřadnice 

• pracuje bez ohledu na počasí, denní či noční hodinu 
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Má však i několik nevýhod: 

• nelze jej použít při měření v podzemí 

• horší výsledky měření v hustém porostu - les 

• je nutná přímá viditelnost na družice 

• problémy s měřením v hustě osídlených oblastech 

• problémy s měřením v údolích 

 

Při mém měření byla použita dynamická metoda (kinematická) - jde o 

nejpoužívanější metodou s observačním dobou od 10 do 80 sekund. Použila jsem jednu 

GPS aparaturu, která byla  umístěna na známém geodetickém bodě jako referenční a další 

aparaturou jsem se pohybovala po terénu. Součástí výsledku měření, který se indikoval na 

displeji pohybujícího se přijímače, byly kromě rovinných souřadnic ve zvoleném 

souřadnicovém systému i výšky, ale také i charakteristiky přesnosti určení okamžité 

polohy. Tato metoda je velmi efektivní a postupně může vytěsnit klasické měřické metody 

elektronickými totálními stanicemi. Ukázka části záznamu automatizované registrace 

měření je uvedena v příloze č.9. 

 

Princip kinematické metody RTK (Real Time Kinematic), čili měření v reálném 

čase, spočívá v tom, že referenční aparatura je spojena s ostatními stanicemi radiomodemů 

s vysokou přenosovou rychlostí. Referenční stanice tak mohou předávat datové soubory 

mobilním stanicím, které v reálném čase, čili okamžitě, vyhodnotí vzájemné vztahy a tím i 

polohy určovaných bodů. Hlavním přínosem GNSS RTK je možnost vytyčování velkého 

počtu bodů od referenční stanice bez nutnosti zhušťovat geodetickou síť. [9]  
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Polární metoda  

Kromě  měření GNSS – RTK jsem také použila metodu polární. Je to  nejčastější metoda a 

někdy je také nazývána metodou základní. Při této metodě se určuje poloha měřených 

podrobných bodů polárními souřadnicemi, čili vodorovným úhlem (ukazatel) měřeným na 

stanovisku a vodorovnou délkou. Stanovisky přístroje jsou body polohového bodového 

pole a všechny pomocné body. 

 

 

Obr. č. 4 - Princip polární metody 

 

Polární metodu jsem použila v případech, kdy nebylo možné měřit pomocí GNSS - RTK, 

neboť to neumožňoval lesní porost a údolí. Při mém měření polohopisu jsem ale využila 

přístroje a  měření jsem  provedla pomocí totální stanice a metody zvané tachymetrie. 

Tachymetrie je metoda, kdy současně zaměřujeme polohopis i výškopis, nebo se do 

daného polohopisného podkladu pouze doplňuje výškopis. Princip této metody je blíže 

popsán v kapitole 7. 2. 
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6. 2 Zpracování výsledků měření 

 

 Z výsledků měření jsem vyhotovila měřické náčrty obsahující polohopisnou kresbu, 

stavby, čísla a značky podrobných bodů, hranice obvodu projektu, body PPBP, klad 

mapových listů a doplňkové údaje - název projektu, číslo měřické náčrtu, severka, měřítko, 

označení stykových náčrtů, rozpisky, vyhotovitele.  

 

 

 

Obr. č. 5- Výřez měřické náčrtu 

 

Na podkladě těchto měřických náčrtů jsem vyhotovila grafické přehledy druhů pozemků v 

měřítku 1:2000, na jejichž základě se určovaly skutečné druhy pozemků. Na základě 

mapování polohopisu byla provedena i bilance druhů pozemků a výsledná sumarizace 

výměr druhů pozemků. Ukázka bilance nesouladů druhů pozemku je uvedena v tabulce č.  

6. Celý přehled bilance nesouladů druhů pozemků je uveden v příloze č. 10. 
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Projekt pozemkových úprav v k.ú. VÍTKOVCE 

Bilancia nesúladov druhov pozemkov  

Parc.č. 
registra 

C-KN 

DP 
podľa 

KN 

Výmera 
podľa 

KN 

Výmera 
grafická v 
obvode 

PPÚ 

Nesúlady Popis pozemku 
Druh pozemku 
odsúhlasený 

komisiou 

1094 7 9610 9610 1038 lesný pozemok 10 

1094       1437 ostatná plocha 14 

1094       701 trvalý trávny porast 7 

1097/1 10 1000577 1000576 701 trvalý trávny porast 7 

1097/1       702 trvalý trávny porast - nevyužívaný 7 

1097/1       1022 lesná cesta 10 

1097/1       1038 lesný pozemok 10 

1097/1       1322 komunikácia - cestná, miestna, účelová, poľná 13 

1097/1       1433 ostatná plocha - kameňolom 14 

1097/1       1437 ostatná plocha 14 

1097/4 7 425 425 1437 ostatná plocha 14 

1097/4       1322 komunikácia - cestná, miestna, účelová, poľná 13 

1097/5 14 9601 9625 1111 vodný tok 11 

1097/5       701 trvalý trávny porast 7 

1097/5       1038 lesný pozemok 10 

1097/5       1137 vodný tok - svahy pozdĺž toku 11 

1097/5       1433 ostatná plocha - kameňolom 14 

1097/5       1437 ostatná plocha 14 

1097/6 10 87 125 1433 ostatná plocha - kameňolom 14 

1097/7 14 6837 7009 1433 ostatná plocha - kameňolom 14 

1097/8 14 59650 59553 1038 lesný pozemok 10 

1097/8       1022 lesná cesta 10 

1097/8       1433 ostatná plocha - kameňolom 14 

1097/8       1437 ostatná plocha 14 

1097/9 10 23779 23778 1022 lesná cesta 10 

1097/9       1038 lesný pozemok 10 

1097/9       1437 ostatná plocha 14 

1097/10 14 59952 59952 1437 ostatná plocha 14 

1097/10       1038 lesný pozemok 10 

1097/10       1433 ostatná plocha - kameňolom 14 

1097/11 10 15879 15878 1038 lesný pozemok 10 

1097/11       702 trvalý trávny porast - nevyužívaný 7 

1097/11       1437 ostatná plocha 14 

1097/12 10 445251 445252 702 trvalý trávny porast - nevyužívaný 7 

1097/12       1022 lesná cesta 10 

1097/12       1038 lesný pozemok 10 

1097/12       1433 ostatná plocha - kameňolom 14 

1097/12       1437 ostatná plocha 14 

1098/4 13 6155 3358 701 trvalý trávny porast 7 

1098/4       702 trvalý trávny porast - nevyužívaný 7 

1098/4       1322 komunikácia - cestná, miestna, účelová, poľná 13 

1098/4       1337 svahy a plochy pozdĺž komunikácie 13 

Tab. č. 6 - Bilance nesouladů druhů pozemku 
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Následně se přímo na obecním úřadě uskutečnilo komisionální šetření, v jehož rámci 

komise rozhodla o skutečných druzích pozemků. O skutečném druhu pozemků komise 

rozhodla na podkladě grafického přehledu, návrhu bilance druhů pozemků a dodatečného 

šetření. 

 
 

Projekt pozemkových úprav v k.ú. VÍTKOVCE 

Bilancia druhov pozemkov 

Výsledná sumarizácia výmer druhov pozemkov doterajšieho a nového stavu 

         

Druh 
pozemku 

DP podľa C KN pred 
PPÚ-spikn 

DP podľa CKN pred 
PPÚ-sgikn 

DP po zameraní v 
PPÚ Zmeny 

výmera v m2 podiel v %     
výmera v 

m2 
podiel 

v % 
rozdiel v 

m2 
rozdiel 

v % 

Orná pôda 197365 3,9% 197112 3,9% 184695 3,7% -12417 -0,2% 

Zahrady 1760 0,0% 1828 0,0% 7876 0,2% 6049 0,1% 

Tr. Tr. 
porasty 1695311 33,6% 1682345 33,3% 1233805 24,4% -448540 -8,9% 

Lesné poz. 2671635 52,9% 2649919 52,5% 2858867 56,6% 208948 4,1% 

Vodné 
plochy 95720 1,9% 95127 1,9% 83689 1,7% -11438 -0,2% 

Zastav. 
plochy 211145 4,2% 210450 4,2% 81187 1,6% -129263 -2,6% 

Ost. plochy 215162 4,3% 214110 4,2% 600771 11,9% 386661 7,7% 

Spolu: 5088098 100,7% 5050891 100,0% 5050891 100,0% 0 0,0% 

         

         

Pôdny fond výmera v m2 podiel v % výmera v m2 
podiel v 

% 
výmera v 

m2 
podiel 

v % 
rozdiel v 

m2 
rozdiel 

v % 

Poľnohosp.  
pôda 1894436 37,2% 1881285 37,2% 1426377 28,2% -454908 -9,0% 

Lesné poz. 2671635 52,5% 2649919 52,5% 2858867 56,6% 208948 4,1% 

Iné plochy 522027 10,3% 519687 10,3% 765647 15,2% 245960 4,9% 

Spolu: 5088098 100,0% 5050891 100,0% 5050891 100,0% 0 0,0% 

Tab. č. 7 - Výsledná sumarizace výměr druhů pozemků 

 

Stanovisko komise k jednotlivým druhům pozemků musí být uvedeno v zápise, která 

obsahuje: bilanci druhů pozemků, stanovisko komise k jednotlivým druhům pozemků i 

prezenční listinu komise. (příloha č.11) 
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7. Účelové mapování výškopisu 

 

Účelové mapování výškopisu slouží pro účely aktualizace map bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a pro následné projektové práce společných zařízení a opatření a 

návrh nových pozemků v rámci projektu. Praktickým výstupem z účelového mapování 

výškopisu v obvodu projektu pozemkových úprav jsou účelové mapy výškopisu, které v 

pozdějších fázích projektu slouží jako podklad pro tvorbu Místního územního systému 

ekologické stability a Obecných zásad funkčního uspořádání území. Na jejich podkladě lze 

provést analýzy terénu, stanovit stupeň zranitelnosti území vodní erozí a navrhnout 

odpovídající opatření.  

Výsledný elaborát v obvodu projektu pozemkových úprav má splňovat požadavky 

pro měření a zobrazování výškopisu ve 3. třídě přesnosti resp. 4. třídě přesnosti u lesního 

půdního fondu, kde se výškopis převzal ze Základní mapy SR 1:5 000. Měření výškopisu 

bylo provedeno současně s polohopisných měřením. Měření bylo provedeno z bodů PPBP, 

které byly stabilizovány při zřizování bodového pole a z rajónů resp. měřických bodů 

určených polygonovým tahy při měření polohopisu.  

 

Měření bylo provedeno tachymetrickou metodou ve 3. tř. p.  , kterou charakterizuje 

střední polohová chyba mxy ≤ ± 0,14 m a střední výšková chyba pro body mv ≤ ± 0,12 m. 

Střední výšková chyba se určí při opakovaném měření výšky bodu jako střední chyba 

aritmetického průměru a je v souladu s STN 01 3410 Mapy velkých mierok. Základné a 

účelové mapy.  Pro měření byly použity elektronické univerzální stanice LEICA TCRM 

1200. V místech otevřených ploch byla využita metoda měření GNSS-RTK přijímačem 

GNSS RTK Leica GPS1200 připojeným přes modem na síť" SKPOS.  

Předmětem měření výškopisu je síť podrobných výškových bodů ve vzájemné 

vzdálenosti 20 až 30 m. V závislosti na obtížnosti terénu v územích dostupných měření, 

povinné hrany s výškovým rozdílem nad 1 m, příčné profily malých vodních toků a povodí 
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se 30 m staničení, příčné profily stávajících silnic s 30 m staničení, příčné profily jiných 

liniových staveb s 30 m staničení. 

 

7. 1 Metody měření výškopisu 

 

Při mém měření výškopisu jsem použila tachymetrii. Tachymetrie je rychlá měřická 

metoda, při níž měřením z jednoho stanoviska přístroje určujeme současně polohu a výšku 

bodů zemského povrchu. Předmětem měření je terén, resp. jeho útvary. Úkolem měření 

jsou tachymetrické body, které zvolíme tak, abychom pomocí nich co nejvěrněji vystihli 

terén. Počet tachymetrických bodů se zvolí vzhledem k měřítku mapy a členitosti terénu. 

Přesnost tachymetrie při použití totálních stanic je dostatečná pro většinu modelů terénu. 

Směrodatné odchylky/střední chyby činní zhruba 0,02–0,05 m, přičemž z jednoho 

stanoviska lze měřit vzdálenosti i větší než 200 m, přičemž přesnost se vzdáleností klesá. 

 

 

7.2 Zpracování výsledků měření 

 

Naměřené údaje byly zpracovány za použití softwaru Groma. Výškové body jsou 

rozděleny na body měřené a převzaté ze Základní mapy SR. Převzaté body byly určeny 

digitalizací transformovaných rastrových podkladů. Výškové body v obvodu PPÚ, které 

jsou převzaty z polohopisu jsou číslovány podle měřických náčrtů z polohopisu v rozmezí 

128-136, které nám byly přiděleny Správou katastru v Spišské Nové Vsi. Výškové body 

mimo polohopis mají předčíslí podle vybraných údajů pro ZPMZ. 142 a 143 jsou předčíslí 

pro měřené body výškopisu a 144 pro digitalizované body. Výsledný seznam souřadnic a 

výšek podrobných bodů v textovém tvaru byl použit pro zpracování digitálního modelu 

terénu, tvorbu vrstevnicové plánu a pro tvorbu DTM. (příloha č.12)  
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7. 3 Digitální model reliéfu a tvorba odvozených účelových map 

 

Výsledkem měření výškopisu je více než 22000 podrobných bodů s výškou, z nichž byl 

vyhotoven Digitální model terénu. Vrstevnicový plán v obvodu PPÚ byl vyhotoven v 

programu Terra Modeler, interval vrstevnic je 5 metrů. Digitální model reliéfu a odvozené 

účelové mapy výškopisu se vyhotovují pouze v digitální podobě.     

 

Dalším zpracováním jsme získali jednotlivé vrstvy účelové mapy: 

 

• relativní výškové stupně 

• sklon reliéfu 

• expozice reliéfu 

• mikropovodí 

• délka svahů 

 

 

Relativní výškové stupně 

relativní výškové stupně představují relativní převýšení reliéfu na daném území vůči 

nejnižšímu bodu daného území. Hodnoty intervalů jsou v metrech s krokem 16 m. 

 

Sklon reliéfu 

sklon reliéfu představuje změnu nadmořských výšek ve směru spádové křivky. Sklon 

reliéfu je vyjádřen ve stupních. Hodnoty sklonu jsou překlasifikovány do intervalů 
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Expozice reliéfu 

expozice reliéfu představuje jeho orientaci vzhledem ke světovým stranám. Vyjádřena ve 

stupních, přičemž 0 ˚ je východ, 45 ˚ je SV, 90 ˚ je sever, 135 ˚ je SZ, 180 ˚ je západ, 225 ˚ 

je JZ, 270 ˚ je jih a 315 ˚ je JV. Rovinaté oblasti jsou označeny jako 0 ˚, přičemž jsou zde 

zahrnuty reliéfy se sklonem menším než 1 ˚. Hodnoty expozice jsou překlasifikovány do 

intervalů 

 

Mikropovodí 

mikropovodí představují elementární hydrologickou jednotku, která je charakterizována 

společnou sběrnou resp. odtokovou oblastí - odtokem. Mikropovodí je charakterizované 

průběhem vrstevnic a spádových křivek. 

 

Délka svahů 

Délka svahů představuje vzdálenost daného bodu na reliéfu od počátku svahu v horní části 

směrem k údolnici. Tato charakteristika je topografický parametr a nereflektuje vliv 

vegetačního krytu či jiných bariérových prvků, které nejsou zachyceny v DMR. Výjimkou 

jsou ty silnice, železnice apod., které jsou opatřeny příkopy. Hodnoty délky svahů jsou 

vyjádřeny v metrech. 
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Obr. č. 6 - Odvozena účelová mapa výškopisu - mapa délky svahů 
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8. Účelové mapy polohopisu a výškopisu 

 

Účelové mapy jsou mapy velkých měřítek, obsahující mimo prvků základní mapy 

ještě zakreslení dalších prvků, objektů a jevů na povrchu, pod povrchem a nad povrchem 

země v závislosti na účelu, podle kterého vznikly. Účelové mapy mohou vznikat přímým 

měřením a zobrazením, popřípadě přepracováním nebo částečným odvozením z 

existujících map. Nejvíce rozšířeným polohopisným podkladem pro jejich tvorbu je 

katastrální mapa. [15] 

 

Rozdělení účelových map: 

 

- základní účelové mapy 

- mapy podzemních prostor 

- ostatní účelové mapy [15] 

Základní účelové mapy 

- technická mapa města 

- základní mapa závodu 

- základní mapa dálnice 

- základní mapa letiště 

- jednotná železniční mapa stanic a tratí  

 

Mapy podzemních prostor 

jsou mapy jeskyň, podzemních chodeb s výjimkou dolů, tunelů a objektů metra.  

 

Ostatní účelové mapy 

jedná se o mapy sloužící hlavně pro účely projektování, pro provozní potřeby organizací, 

pro pozemkové úpravy, vodohospodářské a lesnické mapy, geodetická část dokumentace 

skutečného provedení staveb, mapy sídlišť, mapy sloužící pro dokumentaci památkových 

objektů.  
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Výsledek vyhotovení účelových map 

 

Výsledkem tvorby účelových map mohou být mapy číselné, grafické nebo digitální. 

Při volbě kvality přesnosti mapy společně s volbou měřítka vycházíme z účelu, pro který je 

mapa vytvořena. Obsah mapy se řídí cílem, pro který je vytvořena. Pro zajištění souvislého 

zobrazení mapovaného území můžeme u účelových map posunout rám mapového listu ve 

směru jedné nebo obou os souřadnicového systému. Účelové mapy se mohou zpracovat v 

libovolných rozměrech mapového rámu a v obecném kladu listů. Musí však obsahovat 

přehled kladu listů vyhotovených map. [15] 

 

 

8.1 Tvorba účelové mapy polohopisu 

 

 

Na podkladě měřických náčrtů a skutečných druhů pozemků byla vytvořena účelová mapa 

polohopisu v měřítku 1:2000 po mapových listech. Celkový počet mapových listů je 13. 

Účelová mapa obsahuje: 

• barevně odlišené objekty komisionálně odsouhlasených druhů pozemků 

• stav katastrální mapy bez parcelních čísel 

• hranice obvodu projektu 

• klad mapových listů 

 

Povrchové značky inženýrských sítí byly zaměřeny při mapování, podzemní průběh 

inženýrských sítí byl převzat z podkladů správců inženýrských sítí.  
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Po ukončení a zpracování výsledků měření byl vypracován výsledný elaborát účelového 

mapování, který se skládá z písemné a grafické části. 

 

Písemná část elaborátu obsahuje: 

• technickou zprávu 

• zápis z komisního šetření skutečných druhů pozemků, jejíž součástí jsou i bilance druhů 

pozemků v souladu s metodickým návodem na provádění geodetických činností pro 

projekt pozemkových úprav 

• v elektronické formě seznam souřadnic podrobných bodů polohopisu  

 

Grafická část elaborátu obsahuje: 

 

• účelovou mapu polohopisu v obvodu projektu 

• grafické přehledy druhů pozemků 

• měřické náčrty 

• v elektronické formě účelovou mapu ve výměnném formátu VGI s názvem 

POxxxxxx_y.vgi (příloha č.13) 
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8.2 Tvorba účelové mapy výškopisu 

 

Pozemkové úpravy jsou významným nástrojem přetvářející ráz krajiny. Účelové 

mapy odvozené z digitálního modelu reliéfu spolu s vytvořeným bodovým polem budou i 

po skončení pozemkových úprav sloužit odborníkům zejména z oblasti lesního, vodního, 

půdního hospodářství a krajinné ekologie. Účelová mapa výškopisu v obvodu projektu ve 

formě vrstevnicového plánu se vyhotovuje ve stejném měřítku a formě jako účelová mapa 

polohopisu. Vrstevnicový plán je vygenerovaný z naměřených a převzatých podrobných 

bodů výškopisu. 

 

Výsledný operát a dokumentace účelového mapování výškopisu se skládá ze dvou částí:  

Písemná část obsahuje: 

• technickou zprávu 

• v elektronické formě seznam souřadnic bodů výškopisu 

Grafická část obsahuje: 

• měřické náčrty 

• účelovou mapou výškopisu v obvodě projektu  

• v elektronické formě soubor v závazném výměnném formátu VGI s názvem 

VYxxxxxx.VGI (příloha č. 14) 
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Závěr 

 

Jedním ze základních cílů pozemkových úprav je odstranění nesouladů mezi evidovaným 

vlastnictvím půdy v katastru nemovitostí a skutečným stavem v terénu a zacelení a úprava 

malých, tvarově nevhodných a nepřístupných pozemků podle představ a potřeb 

jednotlivých vlastníků. Vlastníci pozemků se nemohou podle svých představ ujmout 

vlastnických práv a pozemky řádně užívat a obhospodařovat a bez vyřešení vlastnických 

vztahů k pozemkům není možné realizovat v území nezbytné komunikační, 

vodohospodářské, protierozivní, ekologické, půdoochranné či krajinotvorné opatření. 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit účelové mapy polohopisu, výškopisu v projektu 

pozemkových úprav. V závěru této práce bych ještě jednou chtěla zdůraznit, že měřické 

práce byly prováděny v roce 2009, a proto všechna měření byly realizována v souladu s 

tehdy platnými právními předpisy. Na závěr bych chtěla poděkovat firmě Globing. s. r. o. 

za to, že mi umožnila zúčastnit se měření, která byly použita jako podklad pro tuto 

diplomovou práci. Projekt pozemkových úprav ve Vítkovcích je pro mě důležitý i z toho 

hlediska, že je to moje rodná obec a na jejím rozvoji mi záleží. 
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