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ANOTACE: 

Cílem této diplomové práce je zaměření skutečného stavu v rámci komplexní 

pozemkové úpravy v katastrálním území Jistebník. Součástí této práce je i provedení revize 

a doplnění stávajícího bodového pole. Výsledkem práce je účelová mapa polohopisu a  

vyhotovení výsledných elaborátů revize a doplnění bodového pole a zaměření skutečného 

stavu. 
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SUMMARY: 

The aim of this thesis is measurement of the actual state of the comprehensive land 

consolidation in cadastral district Jistebník. Part of this thesis is revision and 

supplementing the existing geodetic control. The results are topographic map and complete 

documentation of the revision and supplementing geodetic control and geodetic survey  

of the actual state. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

Bpv  Balt po vyrovnání 

ETRS  Evropský terestrický referenční systém 

GDOP Anglická zkratka pro parametr geometrické přesnosti (geometric 

dilution of precision) 

GNSS Anglická zkratka pro globální družicový polohový systém (Global 

Navigation Satellite System) 

GPS Anglická zkratka pro vojenský globální družicový polohový systém 

(Global Positioning Systém) 

JPÚ  Jednoduché pozemkové úpravy 

KN  Katastr nemovitostí 

KPÚ  Krajský pozemkový úřad 

KoPÚ  Komplexní pozemkové úpravy 

k.ú.  Katastrální území 

NTRIP Komunikační protokol (Networked Transport of RTCM via Internet 

Protocol) 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

RTK Anglická zkratka pro kinematické měření prováděné v reálném čase 

(Real Time Kinematic) 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

 SGI  Soubor geodetických informací 

 SPI  Soubor popisných informací 

WGS84 Anglická zkratka pro světový geodetický referenční systém 1984 

(World Geodetic Systém) 

 ZhB  Zhušťovací body 

ZPBP  Základní polohové bodové pole 
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1. ÚVOD 

Krajina je předmětem veřejného zájmu, plní důležitou roli v zemědělství, ekologii, 

kultuře a je klíčovým prvkem blaha jednotlivce i společnosti. Mezi základní formy 

krajinného plánování dnes v České republice patří územní plán (regulační plán)  

a komplexní pozemkové úpravy, které mají za cíl zvýšení hodnoty, obnovu nebo  

vytvoření krajiny. [1] 

Konkrétní podobu krajině tedy dávají pozemkové úpravy, a to jak podrobným 

uspořádáním vlastnických vztahů k pozemkům, tak pomocí nezbytných společných 

zařízení v podobě nových polních cest, prvků územního systému ekologické stability, 

protierozních a vodohospodářských opatření. [1] 

V minulosti používaný pojem scelování je již historickým názvem pro pozemkové 

úpravy, které jsou cestou jak zkvalitnit evidenci pozemků a vlastníků. Vyjasněné 

vlastnické vztahy jsou potom odrazovým můstkem pro další rozvoj obce, vlastníků  

a zemědělců, je usnadněn rozvoj trhu s nemovitostmi, pronájem pozemků, vykupování  

pro rozsáhlé dopravní a jiné investiční záměry. [2] 

PÚ jsou multidisciplinárním oborem, který využívá poznatků a výsledků mnoha 

dalších oborů, jejichž činnosti se prolínají nebo na sebe navzájem navazují. Zpracovatelská 

firma musí zvládat geodetické i projekční práce, odborníci řešící PÚ musí mít široké 

znalosti z oblasti majetkoprávních vztahů, státní správy, zemědělství, geodézie  

a kartografie, vodohospodářství, ochrany životního prostředí a dalších. 

Tato diplomová práce se zabývá zaměřením skutečného stavu pro pozemkovou 

úpravu v katastrálním území Jistebník s cílem vytvořit podklady pro další potřeby 

navazujících prací. Výsledkem zaměření skutečného stavu je účelová mapa území 

dotčeného pozemkovou úpravou v digitální i v tištěné podobě. 

Pozemkové úpravy v k. ú. Jistebník zahájil Státní pozemkový úřad Nový Jičín  

na základě žádosti Katastrálního úřadu pro Moravskoslezký kraj, katastrální pracoviště 

Nový Jičín. V rámci provádění KoPÚ budou upřesněny a rekonstruovány příděly. 
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2. POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

2.1. Účel pozemkových úprav 

Znění § 2 zákona č. 139/2002 Sb.: „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu 

prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi 

přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro 

racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají 

vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky 

pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství  

a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu 

katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.“ [3] 

 Krajina v České republice prošla v průběhu několika desítek let velice složitým 

obdobím. Byly napáchány velké škody, jak neohleduplným působením člověka, tak 

působením střídajících se politických a hospodářských vlivů. V důsledku velkoplošného 

obdělávání půdy byly malé pozemky jednotlivých vlastníků scelovány do velkých lánů, 

byly rušeny polní cesty, meze, remízky, liniové prvky a další přírodní a krajinotvorné 

elementy. Došlo k narušení ekologické stability krajiny a krajinného rázu, devastaci 

zemědělského půdního fondu důsledkem neschopnosti krajiny zadržet vodu a degradaci 

půdy vlivem větrných a vodních erozí. Dále nebyly respektovány vlastnické vztahy 

k pozemkům. Pozemky evidované v katastru nemovitostí tak neodpovídají skutečnému 

stavu v terénu a kvalita katastrálního operátu je tím pádem zhoršena. Existence velkých 

lánů znemožnila a často ještě znemožňuje některým vlastníkům přístup k jejich 

pozemkům. [1] [4] 

Pozemkovými úpravami by měly být výše zmíněné problémy eliminovány. 

Současně musí být pozemkové úpravy prováděny ve prospěch všech zúčastněných 

subjektů. Jejich hlavním cílem je nové prostorové a funkční uspořádání, zabezpečení 

přístupnosti pozemků a celých částí území, vyrovnání hranic pozemků tak, aby byly 

vytvořeny nejoptimálnější podmínky pro obhospodařování, vyřešení vlastnických vztahů 

k jednotlivým parcelám a jejich evidence v katastru nemovitostí, realizace komunikačních, 

vodohospodářských, protierozních, ekologických a jiných opatření (ochrana a zúrodnění 
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půdního fondu, zvýšení ekologické stability území, podpora zvýšené retence krajiny, 

protipovodňová ochrana). [4] 

Výsledkem PÚ je obnovený operát katastru nemovitostí pro nezastavěnou část 

katastrálního území, je vytvořena nová digitální katastrální mapa a databáze informací  

o parcelách, vlastnících a dalších oprávněných osobách, v terénu jsou pak vyznačeny 

hranice nových pozemků. [2] 

2.2. Legislativa související s pozemkovými úpravami 

Při provádění pozemkových úprav je nutné respektovat příslušná legislativní 

opatření. Z hlediska zeměměřických prací je uvedeno níže několik nejdůležitějších: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.  

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav  

a náležitosti návrhu pozemkových úprav. 

 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí. 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech a jiných věcných práv k nemovitostem. 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 344/1992 Sb. a zákon  

č. 265/1992 Sb. 

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, jak 

vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 212/1995 Sb., č. 365/2001 Sb.  

a č. 92/2005 Sb. 
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2.3. Předmět a obvod pozemkových úprav 

„Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových 

úprav bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy  

k nim.“ [3] 

Obvodem pozemkových úprav se rozumí území, ve kterém probíhá pozemková 

úprava. Stanoví jej krajský pozemkový úřad (KPÚ) s přihlédnutím k požadavkům 

vlastníků pozemků, příslušné obce a katastrálního úřadu. Do obvodu pozemkových úprav 

jsou zahrnuty pozemky, které jsou nezbytné k dosažení cílů pozemkové úpravy a obnovy 

katastrálního operátu. V obvodu jsou umístěny pozemky dotčené pozemkovou úpravou,  

a které lze směňovat, tak i pozemky, u kterých se provádí pouze obnova SGI. [3] [4] 

2.4. Formy pozemkových úprav 

Rozlišujeme dvě základní formy pozemkových úprav. Jsou jimi komplexní 

pozemkové úpravy (KoPÚ) a jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ). Definuje je zákon [3] 

v §4. Mají podstatný vliv na rozsah a náležitosti zpracování, finanční náročnost a způsob 

zahajování řízení a rozhodování v něm.  

KoPÚ už ze svého názvu naznačují, že řešení je komplexní, nikoliv jednoúčelové. 

KoPÚ vždy se zápisem do KN řeší celé území včetně sítě polních cest, ochrany půdy 

a protierozní ochrany, vodohospodářských opatření, ekologické stability a krajinného rázu 

a dalších. Rozsah KoPÚ je tedy širší a náročnost jejich zpracování vyšší. Rozsah musí 

splňovat veškeré náležitosti definované zákonem a zvláštním právním předpisem, kterým 

je vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav. [2] [6] 

Druhou formou jsou JPÚ, které mají jeden nebo jen několik cílů a neřeší širší 

územní vztahy a veřejné zájmy. Jedná se tedy o účelové řešení hospodářské (např. 

zpřístupnění pozemků) nebo ekologické (např. lokální protipovodňové a protierozní 

opatření) potřeby v krajině. JPÚ se provádí i v případě, kdy se pozemkové úpravy týkají 

jen části katastrálního území (např. v důsledku stavební činnosti). Pomocí JPÚ lze také 
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provést upřesnění nebo rekonstrukci přídělů. V takovémto případě může KPÚ upravit 

náležitosti návrhu a provádění pozemkových úprav odlišně, než stanoví vyhláška. [3] [6] 

2.5. Účastníci pozemkových úprav 

Účastníky řízení o pozemkových úpravách můžeme rozdělit do 2 skupin, a to 

účastník a zpracovatel pozemkových úprav. 

2.5.1.  Účastník pozemkových úprav 

Mezi účastníky pozemkových úprav se řadí: 

 vlastníci pozemků, které leží v obvodu pozemkových úprav a jsou tedy dotčeny 

řešením v pozemkových úpravách, 

 fyzické či právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům mohou 

být přímo dotčena, 

 stavebník, pokud je pozemková úprava vyvolána v důsledku stavební činnosti, 

 obce, v jejichž katastrálním území pozemková úprava probíhá, 

 státní orgány jako státní pozemkový úřad, katastrální úřad, stavební úřad aj., 

 organizace jako správci lesů, vodních toků, komunikací, organizace na ochranu 

životního prostředí, správci inženýrských sítí aj. [3] [6] 

2.5.2.  Zpracovatel pozemkových úprav 

Zpracovatelem PÚ se stává renomovaná geodetická a projekční firma zabývající se 

pozemkovými úpravami, která zakázku získala na základě výběrového řízení řídící se 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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2.6. Etapy a činnosti při pozemkových úpravách 

Etapy PÚ, charakterizující postup prací při PÚ, se navzájem prolínají. Na těchto 

etapách se podílí jednak pozemkový úřad, zpracovatel, katastrální pracoviště, další orgány 

státní správy a dále správci inženýrských sítí a účastníci pozemkových úprav. 

2.6.1.  Programová etapa 

Pozemkový úřad na základě informací o území shromažďuje podklady, provádí 

vyhodnocení, stanovení naléhavosti PÚ, zájmu vlastníků a obcí, zahájí PÚ a na základě 

veřejného výběrového řízení vybírá zpracovatele. 

Pozemkový úřad zahájí PÚ vždy, požádají-li o zahájení vlastníci nadpoloviční 

většiny výměry zemědělské půdy v katastrálním území. V jiném případě se zahájení řízení 

o PÚ děje podle posouzení pozemkového úřadu na základě udaných důvodů, naléhavosti  

a účelnosti a v případě, je-li PÚ vyvolána v důsledku stavební činnosti. Zahájení řízení 

o PÚ oznámí pozemkový úřad veřejnou vyhláškou. [4]  

2.6.2.  Přípravná etapa 

Pozemkový úřad vyrozumí dotčené orgány státní správy a další organizace, které 

stanoví své podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů.  

Zpracovatel – geodet na základě shromážděných podkladů provede obnovu  

a doplnění PBPP, stanovení obvodu PÚ, zjišťování průběhu hranic, zaměření skutečného 

stavu, výpočet opravného koeficientu výměr vstupujících parcel, soupis nároků vlastníků 

podle ceny, výměry a vzdálenosti. 

Činností zpracovatele – projektanta je shromažďování podkladů, úvodní jednání, 

volba sboru zástupců, stanovení obvodu PÚ, zpracování plánu společných zařízení, 

zjišťování průběhu hranic, výpočet opravného koeficientu výměr vstupujících parcel, 

soupis nároků vlastníků podle ceny, výměry a vzdálenosti. 

Úvodní jednání svolá pozemkový úřad písemnou formou veřejnou vyhláškou  

na úřední desce obecního úřadu a písemně doručí oznámení o zahájení řízení formou 

pozvánky na úvodní jednání všem známým účastníkům jednání. Vlastníci pozemků  
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na úvodním jednání poté zvolí sbor zástupců a dohodnou se na způsobu oceňování 

pozemků a určení vzdálenosti. Zpracovatel na úvodním jednání seznámí účastníky  

se způsobem zpracování PÚ a oznámí zodpovědného řešitele, sídlo a kontakt. [2] [4] 

2.6.3.  Projektová etapa 

Zpracovatel – projektant vyhotoví návrh pozemkové úpravy, který je předmětem 

projednání. V období 30 dnů od vystavení návrhu mají účastníci poslední možnost uplatnit 

k návrhu své námitky a připomínky u pozemkového úřadu. K později podaným námitkám 

a připomínkám se nepřihlíží. 

Pozemkový úřad svolá závěrečné jednání, kde se zhodnotí výsledky PÚ a účastníci 

jsou seznámeni s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. Pozemkový úřad vydá první 

rozhodnutí „o schválení návrhu pozemkových úprav“ tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci 

alespoň tří čtvrtin výměry půdy pozemků, které jsou řešeny v pozemkových úpravách.  

Po nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydá pozemkový úřad druhé rozhodnutí  

„o přechodu a výměně vlastnických práv“. Listina o druhém rozhodnutí je zároveň 

nabývací listinou k novým pozemkům, na základě které zapíše katastrální úřad nový stav 

do katastru nemovitostí. [2] [4] 

2.6.4.  Realizační etapa 

Zpracovatel – projektant vypracuje projekt společných zařízení. 

Zpracovatel – geodet provádí vytyčování hranic nových pozemků a geodetické 

činnosti ve výstavbě, vyhotoví podklady pro zápis do KN – DKM. 

Pozemkový úřad provede obnovu operátu (zápis do KN), zajistí realizaci (výstavba, 

rekonstrukce) společných zařízení. 

Obnovou katastrálního operátu z výsledků PÚ vzniká nový soubor geodetických 

informací a nový soubor popisných informací. SGI je ve formě digitální katastrální mapy.  

Vlastník má právo po dokončené pozemkové úpravě na jedno bezplatné vytyčení 

nových pozemků, nové hranice mohou být nejdříve vytyčeny po nabytí právní moci 

prvního rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy. [2] [4] 

http://www.la-ma.cz/?p=20
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2.6.5.  Kontrolní etapa 

Pozemkový úřad dohlíží na čerpání financí ze státního rozpočtu a jiných zdrojů, 

kontroluje funkce společných zařízení a další. [4] 

2.7. Geodetické práce při pozemkových úpravách 

Pravidla pro zeměměřické práce při PÚ jsou stanoveny základními předpisy, 

konkrétně zákonem č. 139/2002 Sb. a vyhláškou č. 545/2002 Sb. Zároveň musí být 

zpracovatelem dodržovány technologické postupy a předepsané kontroly stanovené 

zvláštními předpisy, tj. návodem pro správu a vedení katastru nemovitostí a návodem  

pro obnovu katastrálního operátu a převod. [6] 

Přehled geodetických činností při pozemkových úpravách: 

 příprava podkladů – získání a zpracování podkladů z katastru nemovitostí, 

 revize, návrh a doplnění bodového pole, 

 zaměření skutečného stavu, 

 určení obvodu pozemkové úpravy a zjišťování průběhu hranic, 

 zpracování DKM, 

 vytyčení hranic pozemků po zápisu pozemkových úprav do KN, 

 měřické práce pro realizace plánu společných zařízení. 
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3. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

Přípravné práce jsou důležitou a první etapou geodetických prací při KoPÚ. Jde 

o získání potřebných informací o příslušné lokalitě. Čím více toho geodet zjistí, tím lépe 

bude připraven řešit případné problémy. Přípravné práce zahrnují: zjištění dostupných 

podkladů na příslušném katastrálním pracovišti a podrobnou rekognoskaci území. 

Katastr nemovitostí uchovává údaje o nemovitostech (jejich soupis, popis, 

geometrické a polohové určení, vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem) 

v katastrálním operátu, který tvoří dvě složky, a to soubor geodetických informací a soubor 

popisných informací. SGI obsahuje katastrální mapu, případně její číselné vyjádření. SPI 

zahrnuje údaje o katastrálních územích, parcelách, stavbách, bytech, o vlastnících a jiných 

oprávněných osobách, o právních vztazích, právech aj. [7] 

3.1. Lokalita 

Katastrální území Jistebník se nachází přibližně 12 km jiho-východně od Ostravy. 

Spadá pod katastrální pracoviště Nový Jičín. V témže městě sídlí i krajský pozemkový 

úřad pro Moravskoslezký kraj – pobočka Nový Jičín. 

 

Obr.1 – katastrální území Jistebník [8] 
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 Obec Jistebník má okolo 1500 obyvatel a je nejvíce spojována s chovem ryb. 

V jeho katastrálním území se nachází 28 menších i větších rybníků. Největší z nich, rybník 

Petr Bezruč, má rozlohu 0,7 km
2
. Obec sousedí s chráněnou krajinnou oblastí Poodří. [9]  

V severní části katastrálního území, v mírně kopcovitém terénu, se nachází 

zemědělské pozemky, které jsou v našem hlavním zájmu. Řešené území je, až na pár 

výjimek, ohraničené katastrální hranicí s k.ú. Studénka, Bravantice, Klimkovice a z jižní 

části železničním koridorem. Mapovací práce probíhaly výhradně v extravilánu, zastavěná 

oblast obce tedy nebyla řešena. Na obrázku 2 je možné vidět obvod pozemkových úprav. 

Modrá barva = vnitřní obvod, zelená barva = vnější obvod přebíraný a červená barva = 

vnější obvod řešený. 

 

 

(Obr.2 – obvod pozemkové úpravy v k.ú.Jistebník) 



Bc. Václav Kubiš: Zaměření skutečného stavu pro pozemkové úpravy v k.ú. Jistebník 

2013  19 

 

3.2. Získání dostupných podkladů 

Jako první byl získán základní přehled o dané lokalitě, a to na stránkách státní 

správy zeměměřictví a katastru [8]. Díky volně přístupnému nahlížení do KN tak bylo 

zjištěno, že katastrální území Jistebník disponuje katastrální mapou dřívějšího 

pozemkového katastru vedenou v souřadnicovém systému svatoštěpánském v sáhovém 

měřítku (tzn. 1.2880). Z podrobných informací o katastrálním území bylo určeno, kolik se 

nachází v daném území hektarů orné půdy, lesních pozemků, vodních ploch apod. Zároveň 

se vytvořila přibližná představa o rozsahu zaměřovaného území.  

Geodetická firma by měla žádat o potřebná data prostřednictvím pozemkového 

úřadu. V našem případě byla s katastrálním úřadem domluvena spolupráce a my tak 

v rámci urychlení a zjednodušení získávání potřebných informací mohli žádat o potřebná 

data přímo příslušné pracovníky katastru. 

Součástí požadovaných podkladů bylo: 

 Aktuální digitální katastrální mapy, poskytovány elektronicky v novém výměnném 

formátu katastru (*.VFK). V našem případě se jednalo spíše o SPI, které jsou také 

součástí souboru.  

 Rastrová data map katastru nemovitostí, dřívějších pozemkových evidencí  

a map grafického přídělového plánu. 

 Soubor ortofotomap v kladu mapových listů, poskytovaných nejčastěji  

ve formátech *.tiff, *.tfw, *.jpg, *.jgw. 

Pro potřeby revize a doplnění bodového pole a připojení dané oblasti do platných 

souřadnicových systémů se opět využilo portálu českého úřadu zeměměřického  

a kartografického. V sekci geodetické základy – databáze bodových polí lze zjistit stav 

bodového pole. Byly vyhledány a staženy geodetické údaje o všech potřebných bodech 

v k.ú. Jistebník i v ostatních sousedících katastrech, tedy údaje o trigonometrických  

a zhušťovacích bodech i o bodech podrobného polohového bodového pole. 
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3.3. Rekognoskace území 

Před vlastním měřením bylo nezbytné prozkoumat danou lokalitu. Porovnat získané 

mapové podklady se skutečností, zjistit stávající stav bodového pole, členitost terénu a stav 

zemědělských a lesních pozemků a četnost a prostupnost vegetace. Byly shlédnuty terénní 

tvary, jako jsou meze, remízky, lesy, údolnice aj. Dále byly hledány staré hraniční kameny, 

plastové mezníky a jiné prvky katastrální mapy, které by při pozdějších pracích mohly 

sloužit jako identické body pro transformaci dosavadních map do S-JTSK. Průzkumem 

bylo zjištěno, že se zákres katastrální mapy v určitých případech (zejména staré úvozy, 

polní cesty, vodní toky aj.) vůbec neshoduje se skutečností. Tyto nesrovnalosti je možné 

napravit až po zaměření skutečného stavu. Díky terénnímu průzkumu vznikla představa  

a návrh metod, které budou pro práci v terénu nejvhodnější.  
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4. REVIZE A DOPLNĚNÍ BODOVÉHO POLE 

Body polohového bodového pole jsou geometrickým základem pro podrobné 

měření. Cílem prací při revizi a doplnění bodových polí pro potřeby projektu 

pozemkových úprav je zajistit potřebnou hustotu a přesnost sítě bodů podrobného 

polohového bodového pole. Síť musí vyhovovat požadavkům k zajištění geodetických 

prací během vypracování, provádění a realizace projektu pozemkových úprav. Stručně  

by se dalo říci, že stávající a nově vybudované bodové pole se bude využívat pro všechny 

geodetické práce související s projektem pozemkových úprav popsané v kapitole 2.6. 

4.1. Bodové pole 

Geometrickým základem pro podrobné měření jsou body polohového bodového 

pole, popřípadě pomocné měřické body, v případě použití technologie GNSS také body 

referenční sítě permanentních stanic. [10] 

Bodová pole jsou vlastně soubory bodů, které se dle jejich účelu dělí na polohové, 

výškové a tíhové bodové pole. [11] 

4.1.1.  Polohové bodové pole 

Polohové bodové pole obsahuje: 

 základní polohové bodové pole (ZPBP), které tvoří: 

o body referenční sítě nultého řádu, 

o body Astronomicko-geodetické sítě (AGS), 

o body České státní trigonometrické sítě (ČSTS), 

o body geodynamické sítě, 

 zhušťovací body (ZhB), 

 podrobné polohové bodové pole (PPBP). [11] 
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4.1.2.  Výškové bodové pole 

 základní výškové bodové pole 

o základní nivelační body 

o body České státní nivelační sítě I. aţ III. řádu (ČSNS) 

 podrobné výškové bodové pole 

o nivelační sítě IV. Řádu 

o plošné nivelační sítě 

o stabilizované body technických nivelací [11] 

4.1.3.  Tíhové bodové pole obsahuje 

 základní tíhové bodové pole 

o absolutní tíhové body 

o body České gravimetrické sítě nultého a I. II. řádu 

o body hlavní gravimetrické základny 

 podrobné tíhové bodové pole 

o body gravimetrického mapování 

o body účelových sítí [11] 

4.2. Číslování bodů polohového bodového pole 

Jednotkou pro číslování bodů ZPBP a ZhB je triangulační list, jednotkou  

pro číslování bodů PPBP a pomocných bodů je katastrální území a jednotkou pro podrobné 

body je měřický náčrt. Body se označují úplným dvanáctimístným číslem. [12] 

4.2.1.  Číslování ZPBP a ZhB 

Body ZPBP a ZhB mají číslo ve tvaru 0009EEEECCC0, kde EEEE je číslo 

triangulačního listu a CCC je pořadové číslo bodu. Pořadové číslo bodu ZPBP je v rozmezí 

od 1 do 199 a ZhB v rozmezí od 201 do 499. Pořadové číslo přidruženého bodu k bodu 

ZPBP a ZhB se uvádí na posledním místě úplného čísla tohoto bodu namísto 0. [12] 
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4.2.2.  Číslování PPBP 

Body PPBP mají číslo ve tvaru PPP00000CCCC, kde PPP je pořadové číslo 

katastrálního území v rámci územního obvodu, ve kterém katastrální pracoviště vykonává 

působnost příslušného katastrálního úřadu. CCCC je pořadové číslo bodu v rozmezí 501  

až 3999. [12] 

4.2.3.  Číslování pomocných měřických bodů 

Pomocné měřické body se označují dvanáctimístným úplným číslem ve tvaru 

PPP00000CCCC, kde PPP je pořadové číslo katastrálního území v rámci územního obvodu 

katastrálního pracoviště, a CCCC je pořadové číslo pomocného bodu od 4001 včetně. [12] 

4.2.4.  Číslování podrobných bodů 

Podrobné body se označují ve tvaru PPPSZZZZCCCC, kde PPP je pořadové číslo 

katastrálního území (jako u pomocných bodů), S je uvnitř územního obvodu nulové číslo 

nebo může znamenat příslušnost bodu do sousedního územního obvodu a pak má hodnotu 

1 až 8, ZZZZ je číslo měřického náčrtu a CCCC je pořadové číslo podrobného bodu  

v rámci měřického náčrtu v rozmezí od 1 do 3999. [12] 

4.3. Revize stávajících bodů 

Před samotnou revizí bodů v terénu bylo potřeba provést přípravné práce. Šlo 

hlavně o získání nutných podkladů k bodům bodových polí. Na webových stránkách 

českého úřadu zeměměřického a katastrálního jsou k nalezení veškeré informace potřebné 

pro tento účel. Po získání všech údajů se vytvořila přehledka stávajících základních, 

zhušťovacích a podrobných bodů v měřítku 1:10000. Jako podklad byla použita 

ortofotomapa.  

 Naším cílem bylo, na základě přehledky a pomocí geodetických údajů, vyhledat  

a ověřit dané body ZhB a PPBP v terénu. Podle návodu [12] se rekognoskace a údržba  

na bodech ZPBP (konkrétně jsou to body 3, 8 a 29) provedla pouze v nezbytně nutném 
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rozsahu, což znamenalo opravu ochranných znaků. Geodetické údaje na těchto bodech 

byly v pořádku, proto nebyla potřeba jejich oprava.  

Při rekognoskaci bodového pole se v k.ú. Jistebník zkontrolovalo celkem: 

 3 body ZPBP, 

 18 bodů ZhB, 

 86 bodů PPBP, 

V ostatních katastrálních územích bylo zkontrolováno: 

 1 bod ZhB, 

 10 bodů PPBP. 

Tři zhušťovací body se podle geodetických údajů nepodařilo nalézt. Pomocí GNSS 

aparatury se tyto body vytyčily. Dva z nich, body č. 261 a 262, se ukrývaly pod vrstvou 

zeminy a bod č. 266 se nepodařilo nalézt vůbec. V okolí bodu proběhla úprava koryta toku 

a výstavba nového mostu. Z tohoto důvodu byl bod pravděpodobně zničen.  

U zhušťovacího bodu č. 261 navíc vznikly pochybnosti o jeho správné poloze. Bod byl 

proto kontrolně zaměřen pomocí GNSS aparatury, díky čemuž byly pochybnosti 

vyvráceny. Protokol z měření je součástí výsledného elaborátu. Kritéria přesnosti 

ověřovacího měření jsou popsána v bodě 13 přílohy vyhlášky [10].  

Zbylé body byly bez problémů nalezeny. O výsledcích rekognoskace bodového 

pole bylo vyhotoveno písemné oznámení změn a závad na formulář dle přílohy č. 11 

návodu [12] pro body ZPBP resp. dle přílohy č. 10 návodu [12] pro body PPBP. Oznámení 

se zaslalo příslušnému katastrálnímu úřadu Nový Jičín. Ukázka tohoto oznámení je  

na obr. 3, kompletní oznámení je součástí výsledného elaborátu. 

 

(Obr. 3 – oznámení závad a změn ZhB a PPBP) 
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4.4. Návrh nových bodů 

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

o nové body, které jsou zřizovány v hustotě s přihlédnutím k technickým možnostem 

měření pro účely správy katastru. Poloha bodů podrobného polohového bodového pole  

se volí tak, aby nedošlo k jejich ohrožení, aby signalizace byla jednoduchá a aby body 

mohly být využity pro připojení podrobného měření. [12] 

Na základě rekognoskace byl vyhotoven návrh nových bodů. K optimalizaci 

zahuštění bodů v extravilánu byly navrhnuty ke zřízení tři nové body v západní  

a jihozápadní části katastru. Vyhotovil se přehledný náčrt, jehož část je znázorněna  

na obr. 4 a celý je pak součástí výsledného elaborátu revize a doplnění bodového pole. 

 

 

(Obr. 4 – ukázka z přehledky návrhu nových bodů PPBP) 
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4.4.1.  Stabilizace bodů PPBP 

Body podrobného polohového bodového pole se zřizují zejména na objektech 

trvalého rázu nebo na jiných místech tak, aby co nejméně omezovaly vlastníka nemovitosti 

v užívání pozemků. Body PPBP se volí tak, aby v budoucnu nebyly ohroženy, jejich 

signalizace byla jednoduchá a aby byly body využitelné pro připojení podrobného měření. 

Poloha bodů se tak volí zejména na rozích budov nebo objektech se stávající stabilizační 

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

pozemku se znakem, který svojí stabilizací vyhovuje technickým požadavkům. [10] 

4.4.2.  Zřízení měřické značky 

Zřízení měřických značek bodů PPBP bylo 

provedeno podle zásad uvedených ve vyhláškách 

[10] a [11].  

Nejprve se jejich umístění písemně 

projednalo s vlastníky nemovitostí, na kterých bylo 

naplánováno jejich umístění. Dva body leží  

na parcelách, které jsou ve vlastnictví obce a jeden 

bod je umístěn na parcele vlastněné fyzickou 

osobou. Ke stabilizaci bodů byly použity kamenné 

hranoly o celkové délce 500 mm s opracovanou 

hlavou o rozměrech 120 mm x 120 mm x 70 mm.  

K signalizaci bodů posloužila červenobílá ochranná 

tyč umístěná 0,75 m od centra bodu a osazená 

výstražnou tabulkou s nápisem: "GEODETICKÝ 

BOD. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ". Rozměry 

ochranné tyče jsou znázorněny na obr. 5. Nakonec se podle přílohy č. 12 návodu [12] 

vyhotovilo oznámení o zřízení měřické značky, které je součástí výsledného elaborátu. 

 

          

Obr. 5 – signalizace bodu PPBP [11] 
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Body PPBP by bylo možné dle přílohy 12.5 vyhlášky [10] také stabilizovat:  

 vysekáním křížku na opracované ploše skály, 

 hřebovými značkami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, čepovými 

značkami apod., pevně osazenými na budovách, 

 železnými trubkami nebo čepy apod. v betonových blocích o velikosti nejméně 200 

mm x 200 mm x 700 mm, 

 železnými trubkami o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny nejméně  

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

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

120 mm x 120 mm x 120 mm, 

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

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

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

4.4.3.  Zaměření bodů PPBP 

Body podrobného polohového bodového pole byly zaměřeny a jejich souřadnice 

určeny pomocí technologie GNSS. Přitom byly dodrženy zásady pro měření touto metodou 

uvedené v příloze 9 vyhlášky [11]. Bližší specifikace GNSS aparatury je uvedena  

v kapitole 6.1. 

Podle bodu 12.9 přílohy vyhlášky [10] je charakteristikou přesnosti určení 

souřadnic x, y bodů podrobného polohového bodového pole střední souřadnicová chyba 

mxy daná vztahem: , kde mx a my jsou střední chyby určení souřadnic x, y. 

Body podrobného polohového bodového pole se vytváří s přesností, která je dána 

základní střední souřadnicovou chybou mxy = ± 0,06 m a vztahuje se k nejbližším bodům 

základního polohového bodového pole a zhušťovacím bodům. Mezní odchylka se stanoví 

2,5 násobkem základní střední souřadnicové chyby a mezní souřadnicová chyba uxy je 

určena dvojnásobkem základní střední souřadnicové chyby. [10] 

Posouzení dosažené přesnosti určení souřadnic nově určovaných bodů PPBP  

se provádí pomocí: 
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 výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené metodou nejmenších čtverců,  

 výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené z dvojice měření, která nesmí 

překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy.  

Ověření souřadnic stávajícího bodu PPBP je prováděno pomocí nezávislého 

kontrolního určení souřadnic. Skutečná souřadnicová chyba nesmí překročit hodnotu 

mezní souřadnicové chyby uxy. [10] 

Každý bod PPBP byl změřen nezávisle dvakrát, tzn. při nezávislém postavení 

družic. Protokol z měření je součástí výsledného elaborátu revize a doplnění bodového 

pole. Na obrázku 6 je ukázka protokolu, konkrétně porovnání dvojce měření. Z odchylek 

na jednotlivých bodech je patrné, že mezní souřadnicová odchylka nebyla překročena  

a měření tudíž splňuje požadavky na přesnost.  

 

 

(Obr. 6 – porovnání dvojího měření na bodech PPBP) 

 

Sour.Y     Sour.X       Vyska 

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

C.bodu 000936162610 

1.urceni: 481262.259 1108615.241 248.895 

2.urceni: 481262.266 1108615.270 248.896 

Rozdil :     -0.007      -0.029  -0.001 myx=0.021 

Prumer : 481262.263 1108615.255 248.895 

 

C.bodu 594 

1.urceni: 481222.896 1109433.168 244.889 

2.urceni: 481222.875 1109433.198 244.892 

Rozdil :      0.021      -0.030  -0.003 myx=0.026 

Prumer : 481222.885 1109433.183 244.891 

 

C.bodu 595 Popis: 

1.urceni: 479722.715 1109714.081 224.821 

2.urceni: 479722.701 1109714.062 224.817 

Rozdil :      0.014       0.019   0.004 myx=0.017 

Prumer : 479722.708 1109714.072 224.819 

 

C.bodu 596 Popis: 

1.urceni: 480644.634 1110360.738 226.183 

2.urceni: 480644.632 1110360.769 226.177 

Rozdil :      0.002      -0.031    0.006 myx=0.022 

Prumer : 480644.633 1110360.754 226.180 
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4.4.4. Geodetické údaje o nových bodech PPBP 

Pro body PPBP se vytvoří geodetické údaje, které jsou stanoveny v bodě 12.15 

přílohy vyhlášky [10]. Jedná se o: 

 číslo bodu, 

 lokalizační údaje o katastrálním území a obci a označení listu Státní mapy 1:5000, 

 souřadnice v S-JTSK zaokrouhlené na 2 desetinná místa, třídu přesnosti  

a výšku bodu v Bpv (pokud byla určena), 

 místopisný náčrt s vyhledávacími mírami, který by měl být jasný a přehledný, 

 nárys nebo detail, 

 popis, způsob stabilizace a určení bodu, 

 poznámky.  

K nově vzniklým bodům byly vyhotoveny geodetické údaje. Ty se vytváří  

na tiskopisech podle vzoru v příloze č. 13 návodu [12]. K bodům se s přesností  

na centimetry zaměřily vyhledávací míry (staničení a kolmice) ke vhodně zvoleným 

blízkým trvalým předmětům. Ukázka místopisného náčrtu je na obr. 7. Geodetické údaje 

všech bodů jsou součástí výsledného elaborátu. 

 

(Obr. 7 – geodetické údaje bodu 594) 
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4.4.5.  Výsledný elaborát 

Výsledný elaborát byl po ukončení celé etapy měřických prací v rámci revize  

a doplnění PPBP předán katastrálnímu pracovišti v Novém Jičíně. Elaborát se odevzdal jak 

v analogové, tak v digitální podobě. Výsledný elaborátu revize a doplnění bodového pole 

tvoří přílohu č. 1. Jeho struktura je následující: 

 projekt revize a doplnění bodového pole (příloha 1.1), 

 technická zpráva (příloha 1.2),  

 záznamy o rekognoskaci bodů, oznámení závad a změn na stávajících bodech 

ZPBP, ZhB i bodech PPBP (příloha 1.3), 

 seznam souřadnic, (příloha 1.4),  

 přehledný náčrt bodů PPBP (příloha 1.5), 

 protokoly o výpočtech pomocí technologie GNSS (příloha 1.6), 

 geodetické údaje (příloha 1.7), 

 oznámení o zřízení měřických značek (příloha 1.8),  
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5. PŘIPOJENÍ DANÉ OBLASTI DO PLATNÝCH 

SOUŘADNICOVÝCH SYSTÉMŮ 

Nejčastější metodou používanou pro připojení určité oblasti do platných 

souřadnicových systémů je geodetické měření na pomocných bodech, které byly určeny 

z bodů vyšší nebo stejné přesnosti, a to bodů ZPBP, ZhB a PPBP.  

Druhou metodou je použití technologie GNSS. Ta je dnes dynamicky se rozvíjející 

metodou měření. Přístroje používající tuto technologii jsou již cenově dostupné, 

uživatelsky jednoduché, pohodlné a rychlé a měření probíhá přímo v systému S-JTSK. 

Připojení námi měřené oblasti do souřadnicových systémů S-JTSK a Bpv bylo 

provedeno na základě pomocných bodů měřených použitím technologie GNSS  

a ověřených geodetickým měřením na bodech stávajícího bodového pole (ZhB a PPBP). 

Jako orientace byl nejčastěji používán zhušťovací bod č. 000936162600 – věž kostela 

v obci Jistebník. 

5.1. Geodetické referenční systémy 

Nejpoužívanější geodetické referenční systémy v dnešních dnech jsou souřadnicový 

systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Dalšími referenčními systémy závaznými na území 

ČR podle nařízení vlády [13] jsou: 

 Světový geodetický referenční systém 1984 (World Geodetic System 1984), který 

je určen: 

o technologiemi kosmické geodézie, které jsou součástí programů 

monitorovacího a zpracovatelského centra správce systému, 

o souborem rovinných souřadnic bodů vztažených ke světovému geodetickému 

referenčnímu systému 1984, epoše G873, 

o elipsoidem světového geodetického systému 1984. 
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 Evropský terestrický referenční systém (ETRS) je určen: 

o technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí programů 

mezinárodních zpracovatelských center, 

o referenčním rámcem vybraných bodů geodetických základů, jejichž pravoúhlé 

geocentrické souřadnice byly vztaženy k evropskému terestrickému 

referenčnímu rámci (European Terrestrial Reference Frame), epoše 1989.0, 

o elipsoidem geodetického referenčního systému 1980. 

 

 Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), který je 

určen: 

o Besselovým elipsoidem, 

o Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze, 

o souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí. 

 

 Katastrální souřadnicový systém gusterbergský je určen: 

o Cassini-Soldnerovým transverzálním válcovým zobrazením, délkojevným  

v hlavních kružnicích, s plochou válce dotýkající se konvenčního základního 

poledníku a s osou válce ležící v rovině konvenčního rovníku, 

o počátkem v trigonometrickém bodě Gusterberg v Horním Rakousku, osou X  

v konvenčním základním poledníku přiřazeném tomuto bodu a soustavou 

hlavních kružnic v rovinách kolmých k základnímu poledníku, 

o katastrální trigonometrickou sítí 1. až 4. řádu z let 1824 - 1860, 

o kartografickou pravoúhelníkovou soustavou v ekvidistantních intervalech 

vedených rovnoběžek se základním poledníkem a kolmic k tomuto poledníku, 

vytvářejících čtvercové triangulační listy, dále pak obdélníkové sekční listy, 

které se zobrazují v měřítku 1:2880 a představují mapové listy katastrální 

mapy. 

 

 Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský, který je určen: 

o Cassini-Soldnerovým transverzálním válcovým zobrazením, délkojevným  

v hlavních kružnicích, s plochou válce dotýkající se konvenčního základního 

poledníku a s osou válce ležící v rovině konvenčního rovníku, 
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o počátkem v trigonometrickém bodě ve věži chrámu sv. Štěpána ve Vídni, osou 

X v konvenčním základním poledníku přiřazeném tomuto bodu a soustavou 

hlavních kružnic v rovinách kolmých k základnímu poledníku, 

o katastrální trigonometrickou sítí 1. Až 4. Řádu z let 1821 – 1860, 

o kartografickou pravoúhelníkovou soustavou v ekvidistantních intervalech 

vedených rovnoběžek se základním poledníkem a kolmic k tomuto poledníku, 

vytvářejících čtvercové triangulační listy a obdélníkové sekční listy, které se 

zobrazují v měřítku 1:2880 a představují mapové listy katastrální mapy. 

 

 Výškový systém baltský – po vyrovnání (Bpv) je určen: 

o Výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice mořského vodočtu  

v Kronštadtu, 

o  souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelačních sítí. 

 

 Tíhový systém 1995 (S-Gr95), který je určen: 

o hladinou a rozměrem sítě, které jsou odvozeny z absolutních tíhových měření  

v mezinárodní gravimetrické síti,  

o souborem hodnot tíhového zrychlení z vyrovnání mezinárodní sítě. 

 

 Souřadnicový systém 1942 (S-42/83) je určen: 

o Krasovského elipsoidem, 

o Gaussovým příčným konformním válcovým zobrazením v 6° poledníkových 

pásech v Krügerově úpravě, 

o souborem souřadnic bodů z mezinárodního vyrovnání astronomicko - 

geodetických sítí. 

5.2. Geodetické metody 

Pomocné body je možné zaměřovat na základě geodetických metod a zásad 

popsaných v bodě 4.3.2 [12]: 

 staničením na měřických přímkách mezi body polohových bodových polí  

a pomocnými body,  
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 rajóny,  

 pomocnými polygonovými pořady (nejlépe oboustranně připojenými a oboustranně 

orientovanými),  

 protínáním ze směrů, popřípadě z délek nebo kombinovaným protínáním 

 jako volné polární stanovisko, připojené vždy nejméně na 3 body PPBP, pomocné 

body nebo jiné body odpovídající přesnosti,  

 plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a délkami s vyrovnáním metodou 

nejmenších čtverců. 

Délka rajonu může být nejvýše 1000 m a zároveň nesmí být větší, než je délka  

k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu. Největší povolená délka volného polygonového 

pořadu (nejvýše tří na sebe navazujících rajónů) je 250 m. Délka měřické přímky  

a polygonového pořadu tvořeného pomocnými body nesmí být větší než 2000 m. [12] 

5.3. Technologie GNSS 

Určení bodů měřické sítě lze provést také pomocí technologie GNSS s využitím 

měření v reálném čase nebo měření s následným zpracováním. Při určování souřadnic 

pomocných bodů užitím jednotlivých metod GNSS se postupuje podle bodu 9 přílohy 

vyhlášky [11].  

Při měření touto metodou je nutné použít takových přijímačů GNSS, výpočetních 

programů a metod měření, které nám jsou schopny zaručit požadovanou přesnost a kvalitu 

měření. Při sběru i při následném zpracování dat je nutné dodržovat zásady uvedené  

ve firemním návodu pro danou aparaturu. Při použití metody GNSS musí být provedena 

kontrola měření. [11] 

Poloha bodu je určena buď ze dvou nezávislých výsledků měření pomocí 

technologie GNSS, nebo jednoho výsledku měření technologií GNSS a jednoho výsledku 

měření geodetickou metodou. Souřadnice bodu musí vyhovět charakteristikám přesnosti 

stanovených vyhláškou [11]. Jelikož druhé určení polohy bodu technologií GNSS musí být 

nezávislé, musí být tudíž provedeno při nezávislém postavení družic. Druhé měření nesmí 

být tím pádem provedeno v čase, který se vůči času prvního měření nachází v intervalu dle 
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vzorce <-1+n.k ; n.k+1> hodin, kde k je počet dní a n = 23 hodin a 56 minut v případě 

GPS-Navstar a 22 hodin a 30 minut pro systém Glonass.  

Transformace získaných souřadnic v geocentrickém souřadnicovém systému 

WGS84 nebo ETRS do S-JTSK jsou dvojí. Tou první, v současné době nejvíce 

využívanou, je globální transformace (bez použití identických bodů). Druhá transformace 

je provedena pomocí místního klíče a volby identických bodů při splnění podmínek 

uvedených v bodě 9.11 vyhlášky [11]. 

5.4. Měřická síť pro zaměření skutečného stavu v k.ú. 

Jistebník 

Měřickou síť pro potřeby polohopisného a výškopisného zaměření tvoří výhradně 

pomocné body. Poloha těchto pomocných bodů byla určena převáženě technologií GNSS 

metodou RTK, dále rajóny nebo polygonovým pořadem. 

 Metoda RTK (anglicky Real Time Kinematic) je taková, při které rover (aparatura 

s anténou) v reálném čase přijímá kromě vlastních dat ze satelitů také korekce nutné  

pro úspěšné řešení ambiguit. Korekce tvoří opravy chyb hodin pro jednotlivé satelity  

a chyb z atmosféry získané na základě známé polohy referenční stanice. Korekce jsou 

přenášeny pomocí datových služeb mobilních operátorů (nejčastěji GPRS). V současnosti 

nejpoužívanějším zdrojem korekcí jsou NTRIP castery, ze kterých se data odebírají 

prostřednictvím internetu. Souřadnice jsou zobrazovány na displeji v reálném čase přímo 

v terénu. [14] 

Souřadnice takto měřených bodů byly určeny pomocí transformačního programu 

Leica SmartWorx Viva, který je určen pro transformaci mezi ETRS89 nebo WGS84  

a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí 

GNSS. Tento program je jeden z programů schválených českým úřadem zeměměřickým  

a katastrálním na základě bodu 9.11 vyhlášky [11]. 

V nastavení programu byl zvolen model geoidu CZ_Bpv10 a souřadnicový systém 

CZ_JT10, který byl platný pouze do konce roku 2012. 1. 7. 2012 totiž vyšel v platnost 

nový souřadnicový systém, a to CZ_JT13. Z tohoto důvodu byla provedena aktualizace 

firemního softwaru Leica SmartWorx Viva a měření dále probíhalo s novým nastavením. 
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Měření pomocí technologie GNSS probíhalo podle zásad uvedených ve vyhlášce 

[11]. Každý bod byl tedy změřen minimálně 2x při nezávislém postavení družic. Hodnota 

GDOP byla vždy menší než 7. Počet epoch při měření na bodě bylo vždy min. 5. Protokoly 

měření RTK pro každý souřadnicový systém (CZ_JT10 i CZ_JT13) jsou součástí  

přílohy 2.3.  

Stabilizace pomocných měřických bodů, které se z větší části nacházely  

na nezpevněném povrchu (orná půda, podmáčená louka aj.), byla prováděna pomocí 

dřevěných kolíků dlouhých asi 20 cm s vyznačeným křížkem. Pokud se bod nacházel  

na zpevněném povrchu, byla jeho stabilizace provedena jinými pomůckami. U štěrkových 

cest byly použity trubky (roxory), na asfaltovém povrchu geodetického hřeby. 

Pomocné měřické body byly číslovány od č.b. 053000004001 do č.b. 

053000004557. Z toho vyplývá, že vzniklo 557 pomocných měřických bodů. Ne všechny 

však byly použity k zaměření skutečného stavu, mnohé vznikly pro účel vytyčování 

obvodu pozemkových úprav. Ukázka měřické sítě je na obr. 8. Celá síť je pak doložena 

jako příloha č. 3. 

 

(Obr. 8 – ukázka měřické sítě) 
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6. ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU 

Cílem měření je vyhotovit účelovou mapu zájmového území. Podrobné měření 

polohopisu a výškopisu je důležitou etapou pozemkových úprav. Výsledek měření pak 

slouží projektantům. Na jeho základě vzniká nové uspořádání pozemků, návrh společných 

zařízení, protierozní opatření aj. Po skončení pozemkových úprav se část zaměření 

skutečného stavu stává podkladem pro novou digitální katastrální mapu. 

6.1. Přístrojové vybavení a pomůcky 

Níže uvedené geodetické přístroje a pomůcky byly použity při geodetických pracích 

v rámci KoPÚ v k.ú. Jistebník a splňují technické požadavky na přesnost mapovacích 

prací.  

Totální stanice: (Obr. 9) 

 Topcon GTS-212 (2x) 

o zvětšení 26x 

o přesnost měřeného směru: 6“ (1,8 mgon) 

o přesnost dálkoměru: ± (3mm + 5ppm) 

o citlivost krabicové libely: 10‘/2mm 

o citlivost trubicové libely: 40“/2mm 

 

GNSS aparatura: 

 Leica Viva GS12 

 Topcon HiPer +  

Aparatura Topcon HiPer+ i Leica Viva GS12 se skládají z třífrekvenčního 

integrovaného GNSS přijímače s anténou a kontrolerem (Obr. 10). Přijímač komunikuje 

s kontrolerem pomocí bezdrátové technologie BlueTooth, což se v terénu ukázalo, jako 

praktické řešení. Dosah je i několik metrů. Kontroler je zařízení pracující v operačním 

systému Windows CE. Pomocí předinstalovaného softwaru dané firmy je měření s touto 

Obr. 9 – Topcon GTS212 [15] 
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aparaturou velice jednoduché. Je umožněn 

také přístup k různým nastavením měření 

jako například počet epoch, volba 

souřadnicového systému, varování  

při překročení mezní odchylky dvou 

měření na bodě a mnoho dalšího. Záznam 

z měření se ukládá na vyjímatelnou 

paměťovou kartu.  

Jednotlivé parametry totálních 

stanic i obou GNSS aparatur obsahuje 

příloha 4. 

 

Ostatní pomůcky: 

 Psion WorkAbout s programem Psion Geus, 

 odrazný hranol s teleskopickou tyčí (2x2,5m, 1x3,6m), 

 pásma (30m) 2x + svinovací dvoumetr 2x, 

  hliníkový stativ 2x, 

 materiál na stabilizaci pomocných měřických bodů (kolíky, trubky, roxory), 

 ostatní pomůcky (kladivo, značkovací sprej aj.). 

6.2. Přesnost a metody měření 

Měření skutečného stavu bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti, která je 

charakterizovaná střední souřadnicovou chybou mxy = 0,14 m.  To bylo zajištěno měřením 

vyškolenými pracovníky, jejich pečlivostí při měření a dodržováním zásad a předepsaného 

technologického postupu měření popsaného v bodě 4.3 návodu [12]. Při měření byla 

splněna kritéria přesnosti stanovená v bodě 13 přílohy k vyhlášce [10]. 

Jako hlavní metoda měření polohopisu a výškopisu byla zvolena elektronická 

tachymetrie. Tato metoda je vhodná díky rychlému sběru dat a její dostatečné přesnosti. 

Elektronická tachymetrie spočívá v současném určování polohy i výšky jednotlivých 

Obr. 10 – Topcon HiPer+ a Leica Viva GS12 [16][17] 
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podrobných bodů. Poloha bodu se určuje polárními souřadnicemi, tzn. vodorovným úhlem 

a vzdáleností. Výšky bodů se obvykle určují trigonometricky, tzn. ze zaměřeného svislého 

úhlu a šikmé délky. 

Část území byla zaměřena použitím GNSS aparatury, metodou RTK. Jelikož se  

při měření touto metodou nedokázaly zajistit zásady uvedené ve vyhlášce [11], zejména 

opakované měření na daném bodě, bylo toto měření použito výhradně na prvky 

polohopisu, které nejsou předmětem katastrální mapy. Výsledek slouží pouze pro účely 

projektanta a má pouze informativní charakter. Jednalo se zejména o zaměření polních cest 

a rozhraní kultur. 

6.3. Předmět podrobného měření 

Při podrobném měření se nad rámec obsahu katastrální mapy v nezbytném rozsahu 

zaměřují i prvky potřebné pro návrh pozemkových úprav a podle potřeby se doplní  

i výškopisný obsah. [18] 

Prvky, které jsou předmětem obsahu katastrální mapy podle § 16 vyhlášky [10]: 

 trvale stabilizované body a trvale signalizované body polohového bodového pole, 

 hranice územní správní jednotky, hranice k.ú., hranice vlastnické,  

 hranice druhů pozemků, popř. rozhraní využití nemovitosti,  

 vnější obvody budov evidovaných v katastru nemovitostí 

 nadzemní vedení vysokého a velmi vysokého napětí vč. stožárů,  

 osa kolejí železniční tratě mimo železniční stanici a průmyslové závody,  

 hrana koruny a střední dělicí pás silniční komunikace silnice nebo dálnice, 

 mosty, 

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

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

nebo pozemní komunikace evidovaná jako parcela, 

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

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

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

staveb. 
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Výsledkem podrobného měření je účelová mapa pro potřeby návrhu pozemkových 

úprav, která obsahuje kromě základních prvků i prvky s nadstandardním obsahem, které 

jsou závislé na účelu, pro který mapa vznikla. Rozsah zaměřovaných předmětů nad rámec 

obsahu katastrální mapy bylo, přímo v terénu, dohodnuto s projektantem a jsou to např.: 

 dráhy soustředěného odtoku,  

 všechny druhy nadzemních vedení (nízké, sdělovací), 

 hospodářské přejezdy, sjezdy,  

 propustky, mosty,  

 vjezdy do objektů a do uzavřených prostor (např. do oplocených sadů), 

 skupiny stromů, keřů, solitéry,  

 u speciálních druhů pozemků (sady, vinice, chmelnice) jednotlivé řady,  

 skalky,  

 svážná území, příkopy,  

 prameniště,  

 močály, závlahy, podmáčená území, 

 výpustě, výústě, meliorační šachty, kanalizační šachty. [6] 

6.4. Měřické práce v terénu 

Měření probíhalo v období od března do července ve dvou měřických skupinách. Každá 

skupina čítala dva členy, v ojedinělých případech (měření vodních toků apod.) tři členy. 

Číslování podrobných bodů bylo vedeno ve dvou resp. třech náčrtech, pro každou měřickou 

skupinu jeden. Celkem bylo změřeno 23643 podrobných bodů a zmapováno bylo území  

o rozloze 1021 ha. 

Po rekognoskaci se navrhla metoda a postup mapovacích prací. Území nebylo 

mapováno souvisle, ale po jednotlivých úsecích v závislosti na ročním období, hustotě 

vegetace a zemědělské činnosti. Jelikož se mapování rozběhlo začátkem března, kdy byla ještě 

vegetace bez listí, byly naší hlavní prioritou nejvíce zarostlé části katastru podél železničního 

koridoru, dále různé remízky, vodní toky hustě porostlé stromy atd. 

Sběr dat probíhal pomocí zařízení Psion WorkAbout. To umožňuje automatickou 

registraci měřených údajů, jako jsou:  
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 vodorovný úhel a zenitový úhel,  

 šikmá vzdálenost,  

 číslo stanoviska a výška stroje,  

 číslo podrobného bodu a výška cíle, 

 doměrek a kolmici (pokud je potřeba), 

 kód. 

Toto zařízení zároveň ukládá údaje do přehledného zápisníku, který se následně 

importuje do výpočetního softwaru. Ukázka zápisníku z měření je na obr. 11. Měření 

probíhalo s kódováním, které velmi zjednodušuje následné zpracování v kanceláři  

a orientaci v naměřených datech a díky kterému není potřeba vést polní náčrt.  

 

(Obr. 11 – zápisník z měření) 

 

Geometrický základ podrobného měření polohopisu tvořily body ZPBP, ZhB, PPBP 

v k.ú. Jistebník i v okolních katastrech a pomocné body. Před zahájením měření se do 

přístroje zadaly hodnoty ovzduší (teplota, tlak) a přístroj vypočítal příslušné atmosférické 

korekce. Na každém bodě sítě se provedla horizontace a centrace přístroje a změření výšky 

stroje. Následovala orientace, která byla provedena vždy nejméně na dva body 

geometrického základu a pokračovalo se měřením podrobných bodů polární metodou. 

Vždy, když to situace dovolovala, byla provedena kontrola kvality měření, a to dvojím 

nezávislým zaměření bodu. Podrobný bod musel být jednoznačně identifikovatelný a 

zároveň viditelný ze dvou stanovisek.  

000936172110 2   1.640    ; <====  STANOVISKO 

000936172111 2   285.256   1.700  269.0040   98.4360 *OR    ; Or  

053000004001 2   185.121   1.600  159.9230   99.8460 *OR    ; Or 

-1    ; --- KONEC ORIENTACI ----------- 

 053000004037 2     74.486   1.850   93.3240   99.9150 *RAJ    ; Cil 

 053000100001 2     26.750   3.000  335.5140   96.5920 *XTH1   ; Cil 

 053000100002 2     28.430   3.000  326.2060   97.2700 *XP     ; Cil 

 053000100003 2     26.140   3.400  338.3030   96.7780 *XTP1   ; Cil 

 053000100022 2     53.690   1.600   14.1970  100.6780 *P2     ; Cil 

 053000100023 2     13.000   1.600  153.0100  100.9110 *NAL    ; Cil 

 053000100024 2     33.000   1.600  156.7140  100.3420 *CE2+NAL; Cil 

 053000100060 2     38.330   2.500  126.5790   98.6860 *CE2    ; Cil 

 053000100061 2     40.060   2.500  138.2320   98.6120 *CE2    ; Cil 

/    ; --- KONEC STANOVISKA ------------------------- 
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7. ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBA ÚČELOVÉ MAPY 

Zpracování výsledků měření a tvorba mapy probíhala souběžně s mapováním, a to vždy 

při nepříznivém počasí pro práci v terénu. Výpočet souřadnic probíhal v prostředí programu 

Geus v. 16 a tvorba účelové mapy v měřítku 1:1000 vznikala v programu MicroStation SE od 

firmy Bentley. 

7.1. Výpočet souřadnic 

Program GEUS je určený pro základní geodetické výpočty, jednoduché kreslení 

map velkých měřítek a práce v katastru nemovitostí. Skládá se ze dvou relativně 

samostatných částí, a to z výpočetní části a grafické části. Výpočetní část obsahuje: 

 všechny základní geodetické výpočty (ortogonální a polární metoda, volné 

stanovisko, protínání ze směrů, délek a zpět, kontrolní oměrné, výměry, 

konstrukční oměrné, spuštění kolmice z bodu k přímce aj.) včetně dávkového 

výpočtu, 

 výpočty základních typů polygonových pořadů, s rozšiřujícím 

modulem GeusNET pak výpočet libovolné geodetické sítě metodou nejmenších 

čtverců, 

 práce se seznamy souřadnic v rozsahu stovek tisíc bodů, 

 exporty a importy seznamů souřadnic, 

 spolupráci s planimetry X-Plan a digitizéry, které mají WinTAB ovladač, 

 jednoduchou digitalizaci z rastrových souborů ve formátu *.BMP, 

 zpracování souborů registrovaných v totálních stanicích, 

 tvorbu podrobných výpočetních protokolů včetně jejich tisků. [19] 

Naměřená data ve formě zápisníků ve formátu *.ODB se načetla do programu  

Geus v. 16, kde proběhl následný výpočet. V nastavení pro výpočet bylo nejprve potřeba 

nastavit automatické určování zkreslení délek, určování korekce z nadmořské výšky, 

výpočet souřadnice Z atd. Dále se do seznamu souřadnic nahrály body geometrického 

základu (program je sám schopen u bodů ZPBP a ZhB prostřednictvím internetu nalézt  

a uložit příslušné souřadnice na webu ČUZK). Poté se přistoupilo k samotnému výpočtu 
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souřadnic podrobných bodů přes funkci polární metody dávkou. Na obrázku 12 je možné 

vidět, že program uživateli nabízí průběžnou kontrolu výpočtu a sleduje, zda nejsou 

překročeny odchylky při orientacích na jednotlivých stanoviscích. Potvrzením se 

pokračovalo ve výpočtu. 

 

 

(Obr. 12 – prostředí programu GEUS) 

 

Souřadnice podrobných bodů se automaticky uložily do seznamu souřadnic  

a vytvořil se protokol o výpočtu. Ukázka protokolu z výpočtu podrobných bodů je  

na obr. 13. 
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(Obr. 13 – výpočetní protokol polární metody) 

 

Body měřené GNSS metodou byly po výstupu z programu Leica SmartWorx Viva 

uloženy v textovém souboru a v souřadnicích S-JTSK. Soubor byl tím pádem ihned 

připraven na import do kreslícího programu. 

V další fázi zpracování naměřených dat následoval export vypočtených souřadnic 

do textového souboru, který byl poté importován do programu MicroStation, v němž 

proběhla tvorba mapy. 

7.2. Tvorba účelové mapy 

MicroStation je interaktivní grafický program patřící do skupiny CAD programů 

(Computer Aided Design). Trvale nahrazuje klasický analogový způsob navrhování 

pomocí rýsovacích potřeb a papíru a je využíván odborníky téměř v každém technickém 

odvětví, ve kterém je potřeba vytvářet technické výkresy, návrhy a studie. Programy CAD 

jsou vhodné pro strojaře, elektrotechniky, projektanty, architekty, stavební inženýry, 

geodety, kartografy i pro tvůrce geografických informačních systémů. MicroStation je 

== 1   Polární metoda  ==================================================== 

ČÍSLO BODU       DÉLKA   VÝŠ.CÍL  VOD.ÚHEL   ZENIT    DOM. P.KOL 

ST: 0530 0000 4173   výš.stroje:   1.67  

1: 0009 3616 2600      0.00  2   0.00  235.1000  96.3530 

2: 0530 0000 4170    257.18  2   1.60   93.0250  98.2440 

3: 0530 0000 4174    279.85  2   1.60  257.2480 103.0820 

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

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

Příloha 13.6 (15.4)   Orientace:  Rozdíl délek: Mezní:   Rozdíl výšek: 

1:  0009 3616 2600     67.4742    neměřeno      0.05    neměřeno     

2:  0530 0000 4170     67.4737       -0.01      0.24        0.01     

3:  0530 0000 4174     67.4694       -0.02      0.25       -0.00     

Výsledná orientace :   67.4729 

Stř.chyba orientace =   0.0020     Mez.stř.chyba =   0.0800 

Zavedené zkreslení délek:   0.999958121532 

-- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------- 

0530 0011 3128    184.02  2   2.50  254.1302 103.0930 

                   482605.16   1109625.84    240.67 

     0530 0011 5232     31.10  2   1.60   71.0410  97.1810 

                   482804.02   1109546.99    251.88 

     0530 0011 5233     29.55  2   1.60   65.8370  99.2390 

                   482804.06   1109549.90    250.85 

     0530 0011 5234     29.62  2   1.60   62.3990  99.4140 
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program velmi všeobecný. Práce v něm však zjednodušují různé nadstavby, které umožňují 

odborníkům z různých odvětví používat tento program v jejich konkrétním oboru.  [20] 

Tvorba účelové mapy probíhala v tomto programu, který je vybaven nadstavbou 

Mgeo, díky níž je možné do programu importovat seznamy souřadnic v textovém formátu. 

Další užitečnou funkcí této nadstavby je možnost pracovat s kódovou kresbou.  

Před samotným importem bylo potřeba podle nové metodiky [21] nastavit atributy 

jednotlivých prvků resp. vytvořit kódovací tabulku, podle které se řídí import kódové 

kresby. Ukázka této kódovací tabulky je na obr. 14. 

  

(Obr. 14 – kódovací tabulka pro import do MicroStationu) 

 

Příloha nové metodiky [21], kterou jsme se při kreslení mapy řídili, obsahuje 

tabulku s jednotlivými atributy prvků, ze kterých jsme vytvořili kódovací tabulku pro 

import souřadnic podrobných bodů do programu MicroStation. Příloha nové metodiky [21] 

dále obsahuje soubor upravující tabulku barev (*.tbl), soubor definující buňky (*.cel) a 

soubor definující čáry (*.rsc). Všechny tyto soubory jsou určeny pro program MicrStation 

a vymezují výslednou podobu účelové mapy. Tabulka s atributy pro jednotlivé prvky 

polohopisu je dodána jako příloha 5. V tabulce však některé důležité prvky polohopisu 

;Kódovací tabulka pro pozemkové úpravy - zaměření skutečného stavu  

       

;Kód Značka Vrstva Barva Šířka Styl  PLOTY  

PL   L 01 6 0 2.12 ; bod na ploťe , ne sloupek 

BR   L 01 101 2 0 ; brána 

PD   L 01 6 0 2.10 ; dřevěný plot 

PK   L 01 6 0 2.12 ; kovový plot 

PZ   L 01 2 0 2.14 ; živý plot 

POD L 01 48 0 0 ; podezdívka plotu 

SPB 1.09 01 0 0 0 ; sloup plotu betonový 

SPD 1.09 01 0 0 0 ; sloup plotu dřevěný 

SPK 1.09 01 0 0 0 ; sloup plotu kovový 

;Kód Značka Vrstva Barva Šířka Styl  BUDOVY 

BZ   L 02 3 0 0 ; budova zděná 

BD   L 02 115 0 0 ; budova dřevěná 

BO   L 02 51 0 0 ; budova ostatní 

MO   L 03 0 0 0 ; most 

OZ L 03 48 0 2.16 ; opěrná zeď 

ZAB L 03 36 0 0 ; zábradlí 

ZBOR L 02 70 0 0 ; zbořeniště 

;Kód Značka Vrstva Barva Šířka Styl  OSATNÍ 

BT   L 04 48 0 0 ; beton 

JST  L 04 112 0 0 ; jiná stavba  

OS   L 04 0 0 0 ; ostatní plocha 

PM 4.12 04 0 0 0 ; předmět malého rozsahu 

SKR 6.22 04 0 0 0 ; skruž 

PRO  L 04 0 0 0 ; propustek 

VRT 7.09 04 0 0 0 ; vrt 
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chybí, jako například propustek, veškeré vedení apod. Proto jsme tyto prvky ukládali do 

volné vrstvy č. 61. 

Dále se přistoupilo k samotnému importu seznamu souřadnic. Prvně bylo potřeba 

nastavit měřítko kresby, v našem případě 1:1000, a pracovní jednotky, tzn. metr a 

centimetr. V programu MicroStation, resp. v nadstavbě Mgeo, je nutné při importu 

seznamu souřadnic s kódovou kresbou nastavit příslušnou kódovací tabulku. Program je 

pak schopen současně s importem bodů i samostatně automaticky vykreslit danou situaci. 

A to vše ve správné vrstvě a barvě, u čárové kresby pak program zvolí i správný styl čáry a 

u bodové kresby vybere příslušnou buňkou. 

Takto vytvořenou kresbu je potřeba prohlédnout, opravit případné nesrovnalosti 

v kódech u jednotlivých bodů, upravit kresbu (napojení jednotlivých čar k předchozímu 

měření), přidat popisy, vytvořit šrafování na svazích a v neposlední řadě vložit buňky 

charakterizující povrch (les, orná, trvalý travní porost, keře apod.). Ukázka prostředí 

programu MicroStation při tvorbě účelové mapy je na obr. 15. 

 

 

(Obr. 15 – prostředí programu MicroStation SE) 
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Po skončení prací v terénu a dokončení tvorby mapy se přistoupilo k tisku.  

Na základě dohody se Státním pozemkovým úřadem Nový Jičín se výsledná mapa 

odevzdala v digitální podobě v měřítku 1:1000 ve formátu *.dgn pro MicroStation v.8  

a v analogové podobě v měřítku 1:2000. 

7.3. Výsledný elaborát 

Výsledný elaborát podrobného zaměření skutečného stavu pro potřeby 

pozemkových úprav v k.ú. Jistebník tvoří: 

 technická zpráva (příloha 2.1), 

 výsledný zápisník z měření (příloha 2.2), 

 protokol o výpočtech pomocných měřických bodů a podrobných bodů 

(příloha 2.3), 

 seznam souřadnic daných, pomocných a podrobných bodů (příloha 2.4), 

 přehled kladů listů mapy (příloha 2.5), 

 analogová mapa v měřítku 1:2000 (příloha 2.6), 

 CD s elektronickou podobou všech těchto dat – mapa v digitální podobě 

v měřítku 1:1000 (příloha 6). 
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8. ZÁVĚR 

Úkolem této diplomové práce bylo zaměření skutečného stavu v katastrálním území 

Jistebník pro účely komplexní pozemkové úpravy. Samotnému mapování předcházely 

geodetické práce spojené s návrhem a doplněním bodového pole.  

V úvodní části diplomové práce byl proveden teoretický rozbor těchto činností  

a byla nastíněna problematika týkající se pozemkových úprav. V další části práce jsem pak 

popsal postup a činnosti při návrhu, obnově a doplnění bodového pole a při polohopisném 

a výškopisném zaměření. 

 V k.ú. Jistebník byly kromě jednoho bodu nalezeny všechny body stávajícího 

polohového bodového pole. V rámci doplnění bodového pole jsem určil tři nové body 

PPBP. Souřadnice bodů jsem určil technologií GNSS. Všechny nové body byly 

stabilizovány kamennými hranoly předepsaných rozměrů. 

Zaměření skutečného stavu jsme provedli hned po ukončení obnovy a doplnění 

PPBP. Pro účely podrobného měření byla vytvořena síť pomocných měřických bodů  

a jejich souřadnice byly určeny technologií GNSS. Podrobné body byly zaměřeny polární 

metodou pomocí totální stanice. Výpočetní práce byly provedeny v softwaru GEUS v. 16  

a grafické práce jsem vyhotovil v softwaru MicroStation V8.  

Výsledkem této diplomové práce je elaborát „revize a doplnění bodového pole“, 

který byl předán katastrálnímu pracovišti v Novém Jičíně a elaborát „zaměření skutečného 

stavu“, který byl předán pozemkovému úřadu v Novém Jičíně. Výsledné elaboráty jsou 

uvedeny v přílohách v závěru diplomové práce. Účelová mapa polohopisu pak slouží 

projektantům, jako podklad pro plán společných zařízení, návrh nového uspořádání 

pozemků aj.  
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