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Anotace : 
 

 V diplomové práce je zpracováno geodetické měření pro účel vytvoření elaborátu 

podrobného polohového bodového pole. Měření jsme prováděli v katastrálním území 

Podkopná Lhota. Pro měření byly určeny geodetické metody a technologie GNSS. 

Konkrétně byly použity následující geodetické metody: oboustranně připojený a 

oboustranně orientovaný polygonový pořad, polární metoda, vyrovnání měřické sítě a 

rajón. 

 Naměřená data jsou zaznamenávána do interní paměti elektronické pulsní totální 

stanice GPT – 3002 N. Naměřené hodnoty jsou zpracovány v početním programu Groma 

verze 8.0 a pro grafické zpracovaní přehledného náčrtu a geodetických údajů o bodech 

podrobného polohového bodového pole byl použit program MicroGEOS verze 2000. 

 

Klíčová slova: Podrobné polohové bodové pole, geodetické měření, vypracování 

elaborátu 

 

Anotation  
 
 Geodetic surveying is processed in the thesis for the purpose of  documents related 

to map creation of detailed minor control. Measurements were carried out at the land 

register of Podkopná Lhota. Geodetic methods and GNSS technology were choisen for the 

measurements. Specifically, the following geodetic methods were used: bilateral connected 

and bilateral oriented polygonal traverse, the polar Method, the compensation surveying 

network and the area method. 

 Measured data are recorded in internal memory of electronic pulse total station 

GPT - 3002 N. The measured values are processed in numerical program Groma version 

8.0. Program  MicroGEOS version 2000  was used for image processing of well-arranged 

sketch and geodetic data of the detailed minor control. 

 
Keywords: Detailed minor control, geodetic surveying, dokument creation 
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 Seznam požitých zkratek 

 

S-JTSK Souřadnicový systém jednotné sítě katastrální  

WGS 84 Světový geodetický referenční systém 1984  

ETRS  Evropský terestrický referenční systém  

S – 42/83 Souřadnicový systém 1942  

Bpv  Výškový systém baltský – po vyrovnání  

S - Gr95 Tíhový systém 1942  

GNSS Globální polohový systém 

AGS Astronomicko – geodetická síť  

ČSTS Česká státní trigonometrická síť  

ČÚZK Český úřad zeměměřický s katastrální 

TL Triangulační list 

ZHB Zhušť ovací bod 

TB Triangulační bod 

GB Geodetický bod 

MNČ Metoda nejmenších čtverců 
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1. Úvod 

 Úkolem této diplomové práce je provedení revize a budování podrobného 

polohového  bodového  pole  v intravilánu  obce  Podkopná  Lhota.  Zájmová  lokalita      

se nachází v katastrálním území Podkopná Lhota ve Zlínském kraji. Obec Podkopná Lhota 

je charakteristický zástavbou rodinných domů a chalup vesnického typu obklopeného 

převážně smíšenými lesy.  

 Měření bylo prováděno pro obnovu katastrálního operátu za účelem digitalizace 

katastrální mapy.  

 Při rekognoskaci terénu byl zjištěn skutečný stav bodů základního polohového 

bodového pole a  bodů podrobného polohového bodového pole. Pro doplnění PPBP byla 

pro určení polohy nových bodů byla volena kombinace geodetické metody s metodou 

GNSS. 

 Pro  polohopisné  měření byla  použita  elektronická pulsní  totální  stanice Topcon 

GPT-3002N, v. č. 4C0391. Výsledné souřadnice nových bodů byly určeny pomocí 

výpočetního softwaru Groma verze 8.0. Přehledný náčrt podrobného polohového 

bodového pole a geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole byly 

vytvořeny v grafickém programu MicroGEOS verze 2000. 

 Výsledkem  této  práce  jsou souřadnice nově určených bodů PPBP, geodetické 

údaje  o  bodech  PPBP  a  přehledný  náčrt  podrobného  polohového  bodového  pole        

v měřítku 1: 5000,  
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 1.1 Cíle diplomové práce 

1) Provedení rekognoskace terénu v obci Podkopná Lhota. 

2) Připojovací měření – zaměření oboustranně připojeného a oboustranně 

orientovaného polygonového pořadu. 

3) Použité metody a vlastní zaměření polohopisu. 

4) Zpracování naměřených údajů. 

5) Digitální  zpracování  v  početním programu Groma verze 8.0. a grafickém  

systému  MicroGEOS  verze  2000.   

 

 

Obr. 1  Fotografický snímek obce Podkopná Lhota 
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 2. Souhrn základních poznatků 

 Tato kapitola seznamuje se základními pojmy týkající se podrobného polohového 

bodového pole. 

 2.1 Základní pojmy 

Geodetický bod (GB) 

  Geodetický bod je trvale stabilizovaný, případně trvale signalizovaný bod 

bodového pole, pro nějž jsou určeny ve stanovených geodetických systémech souřadnice, 

nadmořská výška, tíhový údaj (nebo některý z těchto údajů).[7] 

 

Podrobné polohové bodové pole (PPBP) 

 Množina geodetických bodů předepsaným způsobem stabilizovaných geodetickými 

značkami osazenými v zemi a na objektech staveb, jejichž poloha je určena s předepsanou 

přesností potřebnou pro podrobné měření - měření změn obsahu katastrální mapy, 

tematických map velkého měřítka (1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000), pro vytyčování 

hranic pozemků a staveb nebo pro geodetickou dokumentaci skutečného provedení staveb. 

[7] 

 

Podrobný bod 

 Místo, kterým je určen lom hranice pozemku, hranice stavby, hranice území 

umělého  a  přirozeného  objektu,  který  je  předmětem  podrobného geodetického měření 

a následného určení polohy, výšky pro zobrazení hranic jednotlivých objektů v mapě nebo 

obdobné geodetické dokumentaci.[7] 
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 2.2 Polohové bodové pole 

Polohové bodové pole obsahuje [3]:  
 

a) základní polohové bodové pole (ZPBP), které tvoří 

 

• body referenční sítě nultého řádu, 

•  body Astronomicko-geodetické sítě (závazná zkratka "AGS"), 

•  body České státní trigonometrické sítě (závazná zkratka "ČSTS"), 

•  body geodynamické sítě, 

b) zhušť ovací body (ZhB), 

c) podrobné polohové bodové pole. 

 

Poloha bodu základního polohového bodového pole je volena tak, aby: 
 

a) nebyl ohrožen, 

b) jeho signalizace byla jednoduchá, 

c) byl využitelný pro připojení bodů polohového bodového pole.  

 

 Podrobné  polohové  bodové  pole  (PPBP)  doplňuje  ZPBP na  hustotu nutnou pro 

vyhotovování map velkých měřítek, pro účelová mapování, vytyčovací práce a jiné 

technické účely. Body PPBP nemají jednotnou přesnost jako body ZPBP, ale mají 5 tříd 

přesnosti.[6] 

 

Tab. 1  Kritéria přesnosti podrobného polohového bodového pole [6] 

 

Třída přesnosti Střední souřadnicová chyba 

1 0,02 m 

2 0,04 m  

3 0,06 m  

4 0,12 m  

5 0,2  m  
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 2.3 Číslování bodů polohových bodových polí [4] 

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

číslování bodů PPBP je katastrální území. 

 

Body ZPBP a ZhB  mají tvar: 009 EEEE CCC0  

 

 EEEE...číslo triangulačního listu 

 CCC...pořadové číslo bodu 

  Pořadové číslo bodu ZPBP je v rozmezí od 1-199 

  Pořadové číslo bodu ZhB je v rozmezí od 201 – 499 

  

 Pořadové číslo přidruženého bodu k bodu ZPBP a ZhB se 

 uvádí na posledním místě úplného čísla tohoto bodu namísto 

 0. 

 

Body PPBP mají tvar:  PPP 00000 CCCC 

 

 PPP...pořadové číslo katastrálního území v rámci územního 

 obvodu 

 CCCC...pořadové číslo bodu 

 

 Pořadové číslo bodu PPBP je v rozmezí 501 – 999. 
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Triangulační list [3] 

 V  jednotné  trigonometrické  síti  zavedené  na  území  ČSR  po  roce  1920    

a  uzákoněné  katastrálním  zákonem  č.  177/1927  je  poloha  všech  bodů vyjádřena 

v jediném systému pravoúhlých souřadnic (ČR tento systém převzala). Systém je 

určen  tak,  že  se celé území ČR nachází v prvním kvadrantu.  Rovnoběžky s osami Y 

a X ve vzdálenosti 50 km tvoří čtvercovou síť  a každý čtverec této sítě se nazývá 

základní triangulační list jehož výměra je 2 500 km2. 

 Základní  triangulační  list  se  zobrazují  v měřítku  1:100 000  a  označuje    

se římskými číslicemi které zároveň udávají pravoúhlé souřadnice jihozápadního rohu 

v km. Základní triangulační list se dělí rovnoběžkami s osami na 5 sloupců a 5 vrstev 

čímž vzniká 25 triangulačních listů o rozměrech 10 × 10 km.  

 Triangulační list se zobrazuje v měřítku 1:20 000. Označuje se arabskými 

číslicemi které opět udávají souřadnice jihozápadního rohu v km.  Triangulační listy 

se dělí opět rovnoběžkami s osami na 8 sloupců a 10 vrstev. Tím vzniká 80 mapových 

listů o rozměrech 1250 × 1000 m. 

 Evidenční jednotkou je triangulační list o rozměrech 10 × 10 km. 

Nomenklatura  se  uvádí  v hlavičce  zápisníku  měřených  vodorovných  směrů           

a výškových úhlů. Triangulační list vznikne dělením základního triangulačního listu 

na pět sloupců a pět vrstev. Číslo evidenční jednotky je pak čtyřciferné číslo ve tvaru 

ZZTT kde: 

 ZZ - číslo základního triangulačního listu  

 TT - číslo triangulačního listu  
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 Obr.2 Základní triangulační list [3] 

 

Obr. 3 Triangulační list [3] 
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 Body PPBP jsou číslovány v rámci katastrálního území, ve kterém se nacházejí. 

Pokud  je  bod  PPBP  totožný  s  lomovým  bodem  hranice  katastrálního  území  nebo   

se výjimečně nachází za hranicí katastrálního území, pak příslušnost bodu ke katastrálnímu 

území je v přehledném náčrtu vyjádřena zkratkou katastrálního území u čísla bodu. 

 Bod se přečísluje, pokud jeho dosavadní číslo nevyhovuje výše uvedeným 

ustanovením nebo vyskytuje – li se v rámci katastrálního území více bodů se stejným 

číslem. Čísla zrušených bodů se nesmí opakovaně použít. 

 2.4 Stabilizace a signalizace bodů 

Stabilizace bodů 

 Vyznačení polohy nebo i výšky bodu na zemském povrchu, na přirozeném nebo 

umělém pozemském objektu je uskutečněné geodetickou značkou, například kamenným 

nebo  obdobným hraničním znakem (mezníkem), měřickým hřebem, nivelační čepovou 

(do svislého zdiva) nebo hřebovou (do vodorovné plochy) značkou, dřevěným kůlem, 

ocelovou trubkou osazenou v zemi nebo v zabetonovaném obložení apod. [3] 

 

 

Obr. 4 Ukázka stabilizace bodu ZPBP [6] 

 

Podrobný popis platného stavu uvádí vyhláška č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 
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Trigonometrický bod [3] 

a) Povrchovou  značkou  je  kamenný  hranol  (obvykle žulový) s opracovanou hlavou 

a vytesaným křížkem ve směru úhlopříček na vrchní ploše hlavy hranolu. Vrchní 

podzemní značkou je kamenná deska a spodní podzemní značkou je skleněná nebo 

kamenná deska, které mají křížky jako povrchová značka. Středy křížků všech 

značek, ke kterým se  vztahují souřadnice,  musí být  umístěny ve svislici s mezní 

odchylkou  3 mm. 

b) Povrchovou značkou viz. odstavec a) a podzemní značkou, kterou je kamenná 

deska s křížkem jako u povrchové značky, zabetonovanou ve skále. 

c) Povrchovou značkou podle písmene a) nebo čepovou nivelační značkou  křížkem, 

popřípadě otvorem, které jsou zabetonovány ve skále (skalní stabilizace)V obou 

případech je značka trigonometrického bodu zajištěna čtyřmi zabetonovanými 

nivelačními značkami s křížkem nebo dvěma zajišť ovacími body. 

d) Kovovým čepem  křížkem osazeným na ploché střeše stavby, přičemž tato značka 

je zajištěna dvěma zajišť ovacími body umístěnými mimo stavbu. 

e) Dvěma konzolovými značkami zapuštěnými do svislé polohy 

staveb.Trigonometrický bod je zajištěn dvěma zajišť ovacími body. 

  

 První zajišť ovací bod se stabilizuje jako trigonometrický bod třemi značkami Druhý 

zajišť ovací bod se stabilizuje povrchovou a vrchní podzemní značkou stejně jako 

trigonometrický bod, přičemž povrchová značka má rozměr 160 x 160 x 750 mm. 

 

Zhušť ovací bod [3] 

 Zhušť ovací  body  se  stabilizují kamenem  o  rozměrech  160 x  160 x  750 mm     

s jednou podpovrchovou značkou, nelze – li provést podzemní stabilizaci, musí se zřídit 

jeden zajišť ovací bod stabilizovaný kamenným hranolem. 
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Signalizace bodů [3] 

 Ochranná a signalizační zařízení trigonometrického, zajišť ovacího a orientačního 

bodu jsou zřízena podle potřeby a tvoří je jedno nebo více z těchto zařízení: 

 

a) červenobílá nebo černobílá ochranná tyč nebo tyče zpravidla umístěné 0,75 m od 

centra bodu, 

b) výstražná tabulka s nápisem "STÁTNÍ TRIANGULACE. POŠKOZENÍ SE 

TRESTÁ", 

c) betonová skruž nebo sloupek, 

d) ochranný (vyhledávací) kopec, 

e) tříboká pyramida. 

 

Na trigonometrickém bodu může být zřízeno signalizační zařízení (zvýšené měřické 

postavení, signál nebo měřická věž). 

 

 

Obr. 5 Ukázka signalizace trigonometrického bodu číslo 009 4501 2700   „Na dílech“. 
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 2.5 Souřadnicové systémy 

 Podle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. se užívají následující geodetické referenční 

systémy: 

 

1. Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS 84) 

2. Evropský terestrický referenční systém (ETRS) 

3. Souřadnicový systém Jednotné Trigonometrické sítě katastrální (S – JTSK) 

4. Souřadnicový systém 1942 (S – 42/83) 

5. Katastrální souřadnicový systém gusterberský 

6. Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský 

7. Výškový systém baltský – po vyrovnání (Bpv) 

8. Tíhový systém 1942 (S - Gr95) 

 

 Měření PPBP v obci Podkopná Lhota bylo prováděno v souřadnicovém systému 

Jednotné Trigonometrické sítě katastrální a ve Světovém geodetickém referenčním 

systému 1984, které jsou popsány v následujícím textu. 

 

Souřadnicový systém S-JTSK  

 Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální(S-JTSK) je 

definován na Besselově elipsoidu s referenčním bodě v Hermannskogel, Křovákovým 

zobrazením, převzatým z vojenské triangulace (orientací, rozměrem a polohou elipsoidu) a 

jednotnou trigonometrickou   sítí   katastrální.    Křovákovo   zobrazení   bylo   navrženo   

v   roce   1922 Ing. Křovákem a je jednotné pro celý stát. Křovákovo zobrazení je dvojité 

konformní  kuželové  zobrazení  v  obecné  poloze.  Dvojité  zobrazení  znamená,              

že trigonometrické body se nejprve konformně zobrazily z Besselova elipsoidu na 

Gaussovu kouli. Referenční koule se dále konformně zobrazila na kužel v obecné poloze. 
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Obecná  poloha  kužele  byla  zvolena  z  důvodu  protáhlé  polohy  zobrazovaného území 

ve směru severozápad - jihovýchod.  Rovnoběžkový pás, ve kterém ležela ČSR, se zúžil 

z 370  km  na  280  km  a  maximální  délkové  zkreslení  se  na  okrajích  pásu  zmenšilo  

z +42cm/km na +24cm/km. [10] 

 

 

Obr. 6 Souřadnicový systém S-JTSK [9] 

 

Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS 84) 

 Jedná se o vojenský souřadnicový systém používaný státy NATO. Referenční 

plochou je elipsoid WGS 84 (World Geodetic System). Použité kartografické zobrazení se 

nazývá UTM (Univerzální transverzální Mercatorovo). Systém má počátek v hmotném 

středu  Země  (s přesností cca 2 m)  –  jedná  se  o  geocentrický  systém. Osa Z je totožná 

s osou rotace Země v roce 1984. Osy X a Y leží v rovině rovníku. Počátek a orientace jeho 

os X, Y, Z jsou realizovány pomocí 12 pozemských stanic se známými přesnými 

souřadnicemi, které nepřetržitě monitorují dráhy družic systému GPS-NAVSTAR.[10] 
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Obr.7 Schéma geocentrického souřadnicového systému WGS 84 [10] 
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 3. Tvorba PPBP 

 Teoretický sběr dat o daném území, volba metod a pomůcek pro měření. 

 3.1 Rekognoskace a volba nových bodů 

 Body PPBP se vyhledají v terénu a jejich poloha se ověří podle geodetických údajů. 

Rekognoskace na bodech ZPBP a ZhB  a údržba ZhB (oprava ochranných znaků, změn 

geodetických údajů) se provádí pouze v rozsahu nezbytném pro rozvržení a zaměření bodů 

PPBP. Podle výsledků rekognoskace se vyhotoví oznámení závad a změn na bodech 

ZPBP, Oznámení změn a závad na bodech ZhB a Oznámení změn a závad na bodech 

PPBP. 

 Podle  výsledků  rekognoskace  se  navrhnou  ke  zrušení  přednostně  ty  body  

PPBP, které nesplňují technické požadavky na stabilizaci podle katastrální vyhlášky 

31/1995 Sb. Následně  se  ke  zrušení  navrhnou  ty  body,  jejichž  kontrolní  měření,  

případně  přeurčení, aby bylo nehospodárné a i při jejich zrušení zůstane zachována taková 

hustota bodů PPBP, aby vyhovovala technickým možnostem měření pro účely správy 

katastru.  

 U stávajících bodů PPBP, které budou ponechány, se ověří a podle potřeby opraví 

nebo  doplní  geodetické  údaje,   popř.  se  vyhotoví  nové.  V  případě  nedostatečné  

hustoty se PPBP doplní o nové body. Vytvoří se přehledný náčrt a upraví se podle 

výsledků rekognoskace a doplnění PPBP 

 Je – li třeba doplnění stavu stávajícího bodového pole, volíme a stabilizujeme nové 

body nejlépe na místech trvalejšího rázu tak, aby nebyly ohroženy. .[4] 
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 3.2 Zaměření bodů PPBP [4] 

Pro zaměření bodů PPBP se užívají následující metody: 

1. Geodetické metody 

2. Fotogrammetrické metody 

3. Technologie GNSS 

 Pro měření v lokalitě Podkopné Lhoty byly určeny geodetické metody a 

technologie GNSS, které jsou rozepsány v následujícím textu. 

 

Geodetické metody 

 

1. Plošné sítě s měřenými vodorovnými délkami a úhly. 

2. Polygonové pořady oboustranně připojené a oboustranně orientované. 

 

 Polygonové pořady kratší než 1,5 km mohou být jednostranně orientované, popř. 

vetknuté.  Vetknuté  pořady  můžou  mít  nejvýš  4  strany  a  (je-li  to  možné)  alespoň 

na jednom vrcholu se zaměří orientační úhel. 

 

Tab. 2 Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů [4] 

 

 

 

Připojovací body Mezní délka strany  
[m] 

Mezní délka pořadu 
[m] 

Mezní odchylka  
v uzávěru pořadu 

- úhlová  [cc] 

Mezní odchylka  
v uzávěru pořadu 
- polohová  [m] 

ZPBP, ZhB 200 - 1500 5000 25.(n)1/2 0,0025.(Σd)1/2 

ZPBP, ZhB 50 – 400 3000 50.(n)1/2 0,004.(Σd)1/2 

PPBP, 
ZPBP, ZhB 

50 - 400 1500 100.(n)1/2 0,006(Σd)1/2 
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Kde: 

Σd  - součet délek stran pořadu 

n  - počet bodů pořadu včetně bodů připojovacích 

 

Pořad  má  nejvýše  15  nových  bodů  a  mezní  poměr  délek  sousedních  stran          

v polygonovém pořadu je 1:3. 

 

3. Protínáním vpřed z úhlů, protínáním z délek nebo kombinovaným protínáním 

nejméně ze tří bodů ZPBP, ZhB nebo z jiných bodů odpovídající přesnosti. 

4. Rajónem. 

 

Technologie GNSS 

 

1. K měření a jeho zpracování se používají takové přijímače GNSS a takové 

zpracovatelské výpočetní programy, které zaručují požadovanou přesnost. 

2. Určení polohy bodu pouze z jednoho měření [jedné observace při měření v reálném 

čase (RTK) nebo jednoho vektoru při následném zpracování měření 

(postprocessing)] není přípustná. Nutná jsou nejméně dvě nezávislé měření GNSS 

nebo jedno měření GNSS a jedno měření klasickou geodetickou metodou. 

3. K transformaci souřadnic i jen jednotlivých určovaných bodů do S – JTSK se 

použije některý z transformačních programů schválených katastrálním úřadem. Pro 

určení transformačního klíče se zvolí vhodný počet identických bodů, nejméně však 

čtyři, z blízkého okolí určovaných bodů. Z využitelných bodů j nutno volit ty, které 

jsou v zaměřované lokalitě rozmístěny rovnoměrně, a tak, aby jejich počet byl 

úměrný její velikosti a žádný určovaný bod nebyl vzdálen vně od spojnice k němu 

nejbližších identických bodů o více než je 1/10 délky této spojnice. 
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 3.3 Použité přístroje a pomůcky 

Elektronická pulsní totální stanice řady GPT – 3000 

Elektronická pulsní totální stAnice GPT – 3002 N, výrobní číslo 4C0391 

 

Obr. 8 Elektronická pulsní totální stanice GPT – 3002 N 

Technické parametry přístroje [15] 

Tab. 3 Technické parametry elektronické pulsní totální stanice GPT – 3002 N 

Dalekohled 150 mm 

Průměr objektivu  45 mm 

Zvětšení  30 x 

Obraz  vzpřímený 

Rozlišovací schopnost  2,8´´ 

Minimální zaostření  1,3 m 

Přesnost měření délek: Bezhranolový mód 

 1,5 – 25 m:             ± 10 mm 

 Více než 25 m:       ±  5 mm 

 Hranolový mód 

 ± (3 mm + 2 ppm x D)     D...měřená délka 

Přesnost elektronického měření úhlů:   

(Standard. odchylka dle DIN 18723) 2´´ (0,6 mgon) 
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Technologie GNSS 

Datový kontrolér TOPCON FC – 200 a přijímač HiPer+ 

Přijímač HiPer+ 

 Přijímač Topcon HiPer+ slouží ke sběru dat ze satelitní sítě a řídících stanic, které 

mohou určit přesnou polohu na Zemi. 

 Tento výrobek od firmy Topcon je 40-kanálový (GPS a GLONASS) přijímač s 

interní pamětí a možností interního UHF a GMS modelu, dále s modulem podporujícím 

bezdrátovou technologií Bluetooth. To vše je nainstalováno v odolném hliníkovém 

pouzdře s uživatelským rozhraním MINTER a konektory pro připojení kabelů [11] 

 

Technické parametry Přijímače HiPer+ a datového kontroléru TOPCON – 200 jsou 

uvedeny v příloze číslo 15.[15] 

 

Obr. 9  Přijímač HiPer+ 

 

Obr.10 Datový kontrolér TOPCON FC – 200 
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Leica DISTO
TM 

 A5 

Přístroj Leica DISTOTM  A5 je dálkoměrný přístroj od společnosti Leica Geosystems. 

Technické parametry přístroje (příloha č. 16) [13] 

 

GNSS přijímač GARMIN eTrex Legend 

Navigační přístroj pro práci v terénu od společnosti GARMIN. 

Technické parametry přístroje (příloha č. 17) [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 GNSS přijímač GARMIN eTrex Legend 
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 4. Polohopisné měření v katastrálním území Podkopná 

Lhota 

 Tato kapitola přibližuje měření v katastrálním území Podkopná Lhota a seznamuje 

s konkrétními metodami měření, výsledky a výstupy pro získání souřadnic nově určených 

bodů  PPBP (příloha č. 7),  geodetických  údajích  o  bodech  PPBP  (příloha  č.  8)             

a přehledného náčrtu  PPBP (příloha č. 13) 

 4.1 Seznámení s územím Podkopná Lhota 

 

 

Obr.12 Fotografický snímek obce Podkopná Lhota 
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Specifikace zájmového území 

 Obec Podkopná Lhota se rozkládá 18 km severně od Vizovic ve Zlínském kraji. 

Intravilán je charakteristický zástavbou rodinných domů a chalup vesnického typu. Terén 

je převážně kopcovitý se smíšenými okolními lesy.   

 

Katastrální výměra 4,82 km2  

Počet obyvatel 340 ( ke dni 3. 7. 2006) 

Zeměpisná šířka 49° 18´ 46´´ 

Zeměpisná délka 17° 49´ 29´´ 

Nadmořská výška 405 m nad mořem 

Triangulační list - 4501 

 

Informace o pomocných bodech byly získány z databáze www.cuzk.cz [5] 

 

Trigonometrický bod:   009 4501 0190   „Kopná”. 

 009 4501 0200   „Humence“. 

 009 4501 0270   „Na dílech“. 

  009 4501 0310   „Haužův vrch“. 

 

Zhušť ovací body:              009 4501 2260   „U silnice”.  

          009 4501 2270   „V zatáčce”. 

 009 4501 2280   „U pily“. 

 

 Body PPBP: 074000000501 – 074000000505, 

074000000508 - 074000000520  
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 4.2 Revize a doplnění PPBP 

 

Kancelářské práce 

 Vzhledem k dostupným materiálům k bodům polohových bodových polí nebo  

s využitím přehledu bodových polí v ISKN se připraví přehledný náčrt. Podkladem pro 

náčrt lze využít digitální grafické podklady, do kterých se zakreslí body polohových 

bodových polí.[4] 

 

 Podkladem pro nalezení míst s pravděpodobným výskytem podrobných 

polohových bodů byla využita ortofotomapa (příloha č. 1), díky níž byla možná rychlá a 

snadná orientace v terénu. 

 

Obr. 13 Ortofotomapa katastrálního území Podkopná Lhota 

 

 

 

Revize bodů PPBP 
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 Při revizi se zjišť uje skutečný stav bodů v katastrálním území na základě místopisů.  

 4.3 Rekognoskace a volba nových bodů PPBP 

Rekognoskace  

 Důkladnou  rekognoskací  terénu  byl  zahájen  průzkum  bodů  základního              

a podrobného polohového bodového pole v okolí zájmového území obce Podkopná Lhota. 

Body byly vyhledány podle geodetických údajů (příloha č. 3, 4 ).  

 Přehled  o  celkovém  stavu  bodů  PBPP vyhotovujeme formulář„Oznámení závad 

a změn na zhušť ovacích bodech a bodech podrobného polohového bodového pole“. 

(příloha č. 9). 

 Při revizi bodů ZPBP byly pro měření nalezeny a určeny pro měření zhušť ovací 

bod č. 009 4501 2270 „V zatáčce” a trigonometrický bod č. 009 4501 0270 „Na dílech“, 

které byly bez závad. Informace o závadách a změnách na bodech ZPBP a ZhB byly 

zaslány elektronicky prostřednictvím webových stránek Zeměměřického úřadu. 

 V rámci bodů podrobného polohového bodového pole (PPBP) bylo dosud 

evidováno 18 bodů (body č. 074000000501 - 074000000505 a 074000000508 – 

074000000520). 

 
Po provedené revizi bodů v terénu byl zjištěn následující stav: 

 

• Body 074000000502, 074000000508 a 074000000501 byly nalezeny a bez 

poškození. Tyto body byly použity při následném měření. 

• Body 074000000509, 074000000511, 074000000513, 074000000514, 

074000000516, 074000000517, 074000000519 byly nalezeny a zároveň 

nepřístupné. 

• Body 074000000504, 074000000518 byly nalezeny s neodpovídající stabilizací. 

• Bod 074000000501 byl nalezen poškozen. 

• Bod 074000000510 byl nalezen, ale byl umístěn v jiném katastrálním území 

(katastrální území Trnava). 

 

• Bod 074000000520 byl nalezen v nevhodné výšce pro následné měření. 
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• Bod 074000000512 byl nalezen a zrušen. 

• Body 074000000503, 074000000505 nebyly nalezeny, proto byly z měření 

vyloučeny a zrušeny. 

 

Stabilizace bodů: 

 Stabilizace  bodů  byla  v souladu  s  platnou  vyhláškou  31/1995  Sb.  ze  dne       

1.  února  1995  Českého  úřadu  zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon 

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

s jeho zavedením. 

 

 

Obr. 14 Stabilizace trigonometrického bodu  009 4501 0270   „Na dílech“. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volba nových  bodů 
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 Měřická síť  byla navržena a stabilizována pro účel měření nových podrobných 

bodů. Body nového PPBP byly zřízeny v katastrálním území Podkopná Lhota v intravilánu 

obce. Body číslo 074000004001, 074000004010 a 074000004011 byly určeny technologií 

GNSS. 

 Celkem bylo v měřické síti určeno 11 nově zřízených bodů. Body 074000004001 – 

074000004010 byly stabilizovány ocelovým hřebem a bod 074000004011 byl stabilizován 

dřevěným kolíkem. 

V nově  zřízeném  PPBP  byly  zachovány  body  číslo  074000000502,  074000000508     

a 074000000515. nově zřízené body byly číslovány od čísla 074000000521. 

 

Obr. 15 Ortofotomapa katastrálního území Podkopná Lhota se sousedními katastrálními územími 

Celkem bylo nově určených a trvale stabilizovaných bodů PPBP 16 . Z toho rohem budovy 

bylo 15 bodů a měřickým hřebem byl 1 bod. Dočasně stabilizovaných bodů bylo 11 

(Příloha č.7). 

 Žádný  z  bodů  nebyl  nově  osazen stabilizací,  která vyžaduje projednání o zřízení 
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a ochraně měřické značky. V terénu bylo využito stávající stabilizace měřickým hřebem. 

 

Číslování nově zřízených bodů: 

 

Trvale stabilizované  ... 074000000521 až 074000000536 
 
Dočasně stabilizované ... 074000004001 až 074000004011 

 

 4.4 Připojovací měření 

 Pro připojení do souřadnicového systému S – JTSK byl použit oboustranně 

připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad. Podkladem pro měření byly 

geodetické  údaje  o  ZPBP  a  PPBP.  Pro  měření  byl  určen  trigonometrický  bod       

009 4501 0270  „Na dílech“ a zhušť ovací bod  009 4501 2270 „V zatáčce”. 

 

 

Obr. 16 Měření polygonového pořadu v obci Podkopná Lhota 

 

 Pro připojovací měření byl použit oboustranně připojený a oboustranně orientovaný 

polygonový pořad.  
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 Počátečním bodem byl podrobný bod číslo 074000004001 stabilizovaný ocelovým 

hřebem s orientacemi na bod 074000004010 dočasně stabilizován dřevěným kolíkem a 

zaměřen metodou GNSS. A trigonometrický bod 009 4501 0270  „Na dílech“ stabilizován 

žulovým kamenem umístěném v ochranné skruži.  

 Koncovým bodem byl zhušť ovací bod  009 4501 2270 „V zatáčce” stabilizován 

žulovým kamenem, jehož orientace byl provedeny na bod číslo 074000004011 

stabilizovaný dřevěným kolíkem a zaměřen metodou GNSS  

 Vodorovné úkoly se měří v jedné skupině a ve dvou polohách s tím, že mezní 

odchylka v uzávěru skupiny měřené ve dvou polohách je 0,003g .[4]  

 Veškeré naměřené hodnoty polygonového pořadu byly zaznamenávány do interní 

paměti elektronické pulsní totální stanice GPT – 3002 N. 

 

Celkem bylo nově zřízeno 16 trvale stabilizovaných bodů. Body číslo 

074000000521 až 074000000536. A body číslo 074000004001 až 074000004009 byly 

stabilizovány ocelovými hřeby a body 074000004010 a 047000004011 dřevěnými kolíky.  
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Obr. 17 Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad  
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Polární  metoda 

 Princip určení polohy bodu polární metodou spočívá ve změření délky mezi 

stanoviskem, jakož i změření vodorovného směru mezi záměrou na bod určitým pevným 

směrem. Zaměřením vodorovného směru a délky je poloha bodu jednoznačně určena 

vzhledem k danému bodovému poli. [1] 

 

 Pro podrobné měření polohopisu jsem využila stanoviska, které jsou polohově 

připojeny do systému S-JTSK pomocí oboustranně připojeného a oboustranně 

orientovaného polygonového pořadu. 

 

Výpočetní zpracování 

Body nově vzniklé sítě PPBP byly zpracovány ve výpočetním geodetickém 

programovém systému Groma verze 8.0 a jsou uvedeny v příloze č. 7. Síť  byla vyrovnána 

metodou nejmenších čtverců a mezní a geometrické odchylky byly v souladu s vyhláškou 

č. 26/2007 Sb., která je určena pro práci v katastru nemovitostí České republiky. Nově 

vzniklé body byly přiřazeny do 3. třídy přesnosti. (viz tab. č. 1) 
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Ukázka výpočtu bodů polární 

 

[1] POLÁRNÍ METODA DÁVKOU 
========================= 
Orientace osnovy na bodě 074000000502: 
-------------------------------------- 
         Bod           Y           X         Z 
---------------------------------------------- 
074000000502   508201.06  1157636.67    388.67 
---------------------------------------------- 
Orientace: 
---------- 
         Bod           Y           X         Z 
---------------------------------------------- 
074000000521   508095.15  1157671.57           
074000000524   508228.28  1157620.33           
074000004002   508267.23  1157554.39           
---------------------------------------------- 
         Bod        Hz   Směrník     V or.     Délka   V délky   V přev.   m0 Red. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
074000000521   15.4559  320.2648   -0.0024   111.509     0.003              0.0034 
074000000524  229.6101  134.4179   -0.0013    31.745     0.003              0.0042 
074000004002  252.0788  156.8818    0.0036   105.594    -0.007             0.0008 * 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Orientační posun       : 304.8066g 
m0 = SQRT([vv]/(n-1))  :   0.0032g 
SQRT( [vv]/(n*(n-1)) ) :   0.0018g 
 
Test polární metody: 
-------------------- 
Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0036, Mezní hodnota: 0.0800 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy. 
 
Podrobné body 
 
Polární metoda 
         Bod        Hz         Z          dH     Délka           Y           X         Z  Popis      
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
074000000522   32.1113                          46.152   508162.45  1157661.96            ROH-BUDOVY 
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 4.5 Měření PPBP 

Rajón [8] 

Doplňková metoda pro zaměření podrobných bodů bodového pole. 

 Vektor dané délky a daného směru (orientovaná úsečka) sloužící ke geodetickému 

zaměření a určení polohy, příp. i výšky (pravoúhlých souřadnic, příp. i výšky) nového 

geodetického bodu z geodetických bodů, jejichž poloha již byla určena a dokumentována.  

 

Obecný výpočet souřadnic bodů rajónem 

 

 Xi+1 = Xi + si,i+1* cosσi,i+1 (1) 

 Yi+1 = Yi + si,i+1* sinσi,i+1  (2) 

 σi,i+1 = cosσi,i-1 + ωi (3) 

 

 σi,i-1 připojovací směrník 

 si,i+1 měřená délka ze stanoviska na určovaný bod 

 ωi  měřený vodorovný úhel od orientačního směru 

 

Vypočtené souřadnice v programu Groma verze 8.0 jsou součástí výpočetního protokolu v 

příloze č. 7. 

 

Metoda nejmenších čtverců (MNČ) 

 Některé body byly měřeny ze dnou stanovisek, aby bylo možné provést vyrovnání 

měřické sítě.  

 Metoda nejmenších čtverců slouží k nalezení takového vyrovnání sítě, aby součet 

druhých mocnin chyb nalezeného řešení byl minimální. Tedy, aby součet čtverců odchylek 

byl nejmenší. 

 Konkrétní údaje jednotlivých parametrů v rámci vyrovnání sítě, tj. počet bodů v síti 

atd., jsou uvedeny v protokolu o výpočtu (příloha č. 10). Vyrovnání měřické sítě bylo 

provedeno v programu  Groma verze 8.0. 
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Měření metodou GNSS [3] 

 Náležitostmi dokumentace bodů podrobného polohového bodového pole 

zaměřených technologií globálního navigačního družicového systému jsou technická 

zpráva, jejíž nedílnou součástí je protokol určení bodů podrobného polohového bodového 

pole technologií GNSS včetně příloh. 

 Pokud se poloha bodu určuje měřením s následným zpracováním pouze z výsledků 

jediného měření GNSS provedeného na určovaném bodě, musí být splněny tyto podmínky: 

 

a) výška antény nad bodem musí být zjištěna dvěma nezávislými způsoby nebo 

určena před a opakovaně po měření, 

 

b) jestliže souvislá doba měření využitá pro postprocessing je kratší než 1 hodinu, 

nesmí parametr GDOP nebo parametr PDOP pro žádný použitý výsledek 

měření překročit hodnotu 7,0, 

 

c) poloha bodu nesmí být určena pouze využitím virtuálních referenčních stanic 

poskytnutých sítěmi permanentních stanic, nebo kombinace virtuální referenční 

stanice a permanentní stanice ze stejné sítě permanentních stanic. 

 

  Při měření a zpracování výsledků měřických prací za použití technologií 

využívajících GNSS se musí používat takové přijímače GNSS, zpracovatelské výpočetní 

programy a měřické postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených 

měřických a výpočetních prací. Při měření i početním zpracování je nutné dodržovat 

zásady uvedené v dokumentaci pro příslušné přístroje i pro použitý zpracovatelský 

program. K měření je možné využít signály všech zprovozněných a správně fungujících 

družic všech dostupných globálních navigačních družicových systémů, které jsou založeny 

na obdobném principu jako americký systém GPS-NAVSTAR. [3] 
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Tab. 4 Vypočtené souřadnice bodů metodou GNSS 

 

Protokol  určení bodů PPBP a pomocných měřických bodů technologií GNSS je přílohou 

č. 11. 

 

 

Obr.  18 Schéma rozložení určovaných bodů a vyznačení připojovacích bodů pro měření GNSS 

 

Výsledné souřadnice

Číslo bodu Y (m) X (m) Z (m) Kv Popis
074000000502 508201,06 1157636,68 388,79 3 ZNAK_Z_PLASTU

074000004001 508006,85 1157699,07 381,16 3 OCELOVY_HREB

074000004010 507872,91 1157574,65 388,81 3 DREVENY_KOLIK

074000004011 508670,06 1156686,64 483,46 3 DREVENY_KOLIK
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Obr. 19  Měřická síť  s danými i nově určovanými body PPBP 
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 4.6 Úprava naměřených hodnot 

 Hodnoty měření byly zaznamenávány do interní paměti elektronické totální stanice 

Topcon GPT - 3002 N. Pro převedení naměřených dat byl použit program Geoman, kde se 

naměřené  hodnoty  opravily  o  korekce  měření  a  následně  se  provedl  přepočet délek 

ze šikmých na vodorovné.  

 

Ukázka  měřených  dat  po  převedení  do  programu  Geoman  bez  přepočtu  délek          

na vodorovné. 

;Měřeno přístrojem TOPCON-GPT – 3002 N 
;korekce: -149 mm/km 
 
1 521  0.000 *MER.HREB 
4001  92.522 0.000 195.6088 101.7162 *OCEL.HREB 
4001  92.522 0.000 195.6076 101.7150 *OCEL.HREB 
4001  92.522 0.000 395.6064 298.2770 *OCEL.HREB 
4001  92.524 0.000 395.6062 298.2800 *OCEL.HREB 
502  111.622 0.000 396.6490 97.1396 *ZNAK-Z-PL 
502  111.621 0.000 196.6506 302.8550 *ZNAK-Z-PL 
/ 
1 502  0.000 *ZNAK-Z-PL 
521  111.621 0.000 15.4558 102.8546 *MER.HREB 
521  111.621 0.000 15.4574 102.8554 *MER.HREB 
521  111.622 0.000 215.4576 297.1396 *MER.HREB 
521  111.622 0.000 215.4560 297.1400 *MER.HREB 
4002  105.704 0.000 252.0780 97.0834 *OCEL.HREB 
4002  105.705 0.000 52.0796 302.9142 *OCEL.HREB 
522  46.162 0.000 32.1106 101.4656 *ROH-BUDOVY 
522  46.166 0.000 232.1120 298.5290 *ROH-BUDOVY 
524  31.787 0.000 229.6100 96.8080 *ROH-BUDOVY 
524  31.783 0.000 29.6102 303.1844 *ROH-BUDOVY 
/ 
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Ukázka   měřených  dat  po  převedení  do  programu  Geoman  s přepočtem  délek          

na vodorovné. 

;Měřeno přístrojem TOPCON-GP-3002 N 
 
1 521  0.000 *MER.HREB 
4001 92.488 195.6088 *OCEL.HREB 
4001 92.488 195.6076 *OCEL.HREB 
4001 92.488 395.6064 *OCEL.HREB 
4001 92.490 395.6062 *OCEL.HREB 
502 111.509 396.6490 *ZNAK-Z-PL 
502 111.509 196.6506 *ZNAK-Z-PL 
/ 
1 502  0.000 *ZNAK-Z-PL 
521 111.509 15.4558 *MER.HREB 
521 111.509 15.4574 *MER.HREB 
521 111.509 215.4576 *MER.HREB 
521 111.509 215.4560 *MER.HREB 
4002 105.593 252.0780 *OCEL.HREB 
4002 105.594 52.0796 *OCEL.HREB 
522 46.150 32.1106 *ROH-BUDOVY 
522 46.154 232.1120 *ROH-BUDOVY 
524 31.747 229.6100 *ROH-BUDOVY 
524 31.743 29.6102 *ROH-BUDOVY 

 

4.7 Zápisník naměřených hodnot 

 Zápisníky naměřených dat mohou být v papírové formě pro záznam naměřených 

hodnot přímo v terénu do daných formulářů nebo mohou být ve formě digitální, kdy se 

naměřená data zaznamenávají do interní paměti přístroje. Formou zápisníku je nutné 

přizpůsobit požadovanému programu v němž bude dále probíhat výpočet souřadnic. 

 Měření bylo prováděno elektronickou pulsní totální stanicí GPT – 3002 N 

zaznamenáváno do interní paměti přístroje. Výpočet souřadnic se provedl v početním 

programu Groma verze 8.0. 
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Ukázka zápisníku naměřených hodnot upraveném v programu Groma verze 8.0 

 

Tab. 5 Ukázka zápisníku naměřených hodnot upraveném v programu Groma verze 8.0 

 

 

 4.8 Kontrolní měření 

 Kontrolní měření slouží k porovnání souřadnic bodů, které byly zachovány při 

rekognoskaci terénu a zároveň byly součástí měření. Při srovnání daných a nově 

vypočtených souřadnic musí být splněna kritéria přesnosti pro body PPBP. Jsou – li 

souřadnice bodů v souladu s danými kritérii přesnosti, zachovávají se dané souřadnice 

bodů určených dřívějším měřením (příloha č. 12). 
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 Bod 074000000521 je součástí měřické sítě a byl kontrolně zaměřen metodou 

GNSS a geodetickou polární metodou. Body 074000000508 a 074000000515 byly měřeny 

kontrolně geodetickou metodou. 

 Míra přesnosti podrobného měření je dána základní střední souřadnicovou chybou 

mxy, která je charakteristická pro určení přesnosti souřadnic X a Y bodů PPBP. Mezní 

odchylka určí jako 2 násobek základní střední souřadnicové chyby. 

 

Posouzení přesnosti dříve určených bodů PPBP 

Tab. 6  Posouzení přesnosti dříve určených bodů PPBP 

 

 Jelikož kontrolně měřené souřadnice bodů 074000000502, 074000000508 a 

074000000515 splňují kritéria přesnosti a nebyla překročena základní střední souřadnicová 

odchylka mxy a mezní odchylka v poloze bodu 2.mxy, ponechávají se původně vypočtené 

souřadnice bodů tak, jak bylo uvedeno v geodetických údajích o bodech  podrobného 

polohového bodového pole v příloze č. 4. 

 

 

Číslo bodu
Souřadnice dříve určené Souřadnice z kontr.měření Souřad.rozdíly Pol.odch.

074000000502 508201,06 1157636,67 508201,06 1157636,68 0,00 -0,01 0,01
074000000508 508464,15 1157172,29 508464,15 1157172,28 0,00 0,01 0,01
074000000515 508388,84 1157269,70 508388,82 1157269,67 0,02 0,03 0,04

Kritéria přesnosti stanovená pro body PPBP

0,06 m

0,12 m

Vyhodnocení
Kontrolně zaměřené body splňují stanovená kritéria přesnosti pro body PPBP.

Y [m] X [m] Y' [m] X' [m] Y-Y' [m] X-X' [m] D
P
 [ m ]

Základní střední souřadnicová chyba m
xy
:

Mezní odchylka = 2 * m
xy
:
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 4.9 Přehledný náčrt 

 Přehledný náčrt se vyhotovuje v měřítku 1: 5 000. Podkladem pro jeho tvorbu může 

být použita zmenšenina obrazu katastrální mapy, orientační mapa parcel, rastrový obraz 

SM5 nebo data ZABAGED.[4] 

 

Obsah přehledného náčrtu: 

 Přehledný náčrt obsahuje nadpis „ Přehledný náčrt podrobného polohového 

bodového pole“, zákres hranic, názvy lokality dotčených a sousedních katastrálních území, 

klad SM5, legendu s vysvětlivkami, zákres bodů polohových bodových polí včetně jejich 

čísel, zákres nových bodů ZhB a bodů  PPBP včetně jejich čísel, vyznačení polygonových 

pořadů. Dále obsahuje měřítko přehledného náčrtu, datum vyhotovení, jméno a podpis 

zpracovatele. [4] 

 

Tvorba  přehledného náčrtu PPBP 

 Podkladem pro přehledný náčrt byla stávající katastrální mapa, která byla připojená 

do grafIckého sytému MicroGEOS verze 2000. Nejprve se vytvořily hranice intravilánu 

obce Podkopná Lhota a současně se vyznačily hranice sousedních katastrálních území. 

Dále bylo nutné polohově připojit body stávajícího podrobného polohového bodového pole 

a body nově vytvořeného podrobného polohového bodového pole.  

 Přehledný náčrt byl opatřen nezbytně nutnými prvky jako jsou nadpis „ Přehledný 

náčrt podrobného polohového bodového pole“, zákres hranic sousedních katastrálních 

území Kašava a Trnava u Zlína. Označil se klad mapových listů a legenda s vysvětlivkami 

znaků a typů čar. Body stávajících PPBP se označují černě a současně se zakresluje jejich 

zrušení přeškrtnutím červenou čarou. Body nových PPBP a stanovisek se označují červeně 

s vyznačením jejich orientací. 

 Přehledný náčrt byl vyhotoven v měřítku 1: 5000 a označen názvem okresu okres 

Zlín, obcí Podkopná Lhota a katastrálním územím Podkopná Lhota. Dále datem 

vyhotovení a jménem zpracovatel.   
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Obr. 20 Ukázka tvorby přehledného náčrtu obce Podkopná Lhota 

 

 4.10 Místopisný náčrt 

 Místopisný náčrt slouží pro snadnější vyhledávání geodetických bodů. Obsahuje 

schematický zákres situace s orientací k severu a jednotnému zaměření bodu k  pevným 

bodům v okolí, kterými mohou být například rohy domů, sloupy plotu, sloup elektrického 

vedení atd. [1] 

 Místopisný náčrt byl vytvořen podle záznamu nově určených bodů v terénu. 

Grafická část tvorby byla provedena v geodetickém grafickém systému MicroGEOS verze 

2000. Použité mapové značky jsou v souladu s normou ČSN 01 3411. [2] 
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Obr.21 Ukázka místopisného náčrtu bodu 074000000508 

 

Obr.22 Ukázka detailu  místopisného náčrtu bodu 074000000508 
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 5. Výsledky tvorby PPBP 

 

Přehledný náčrt PPBP 

 Výsledkem měření PPBP v katastrálním území obce Podkopná Lhota je Přehledný 

náčrt podrobného polohového bodového pole v měřítku 1: 5000. 

 

Technická zpráva obsahuje:[4] 

 Součástí elaborátu je i technická zpráva, která byla vyhotovena po ukončení 

měřických, výpočetních a grafických pracích.  

 

• Údaje o zachovalosti stávajícího PPBP, jejich případném přečíslování, ověření 

přesnosti, zrušení, změnách verzí. 

• Údaje o nově zřízených bodech PPBP. 

• Údaje o dodržení technických předpisů, zdůvodnění případných odchylek od jejich 

ustanovení. 

• Údaje o použitých přístrojích a pomůckách. 

• Seznam částí elaborátu. 

 

Geodetické údaje o bodech PPBP 

 Geodetické údaje pro body PPBP jejichž součástí je číslo bodu, místopisný náčrt, 

souřadnice nově určených bodů, poznámka o bodu, popis bodu, způsob jeho stabilizace a 

metoda pořízení.. Dále jméno zřizovatele a datum. Možný je i nárys nebo detail bodu 

popřípadě výška či verze, která byla vytvořena. 

 

 

 

 

 



Bc. Veronika Plšková : Návrh a vytvoření elaborátu podrobného polohového bodového 
pole v katastrálním území. Podkopná Lhota 

2010  
 

47 

 

Souřadnice bodů 

 Souřadnice bodů byly měřeny elektronickou totální stanicí  Topcon GPT – 3002 N, 

v. č. 4C0391. Pro výpočet bylo užito výpočetního softwaru Groma verze 8.0. (vyrovnání 

měřické sítě, rajón a měření metodou GNSS ) Souřadnice nově vypočtených bodů 

podrobného polohového bodového pole jsou součástí přílohy číslo 7.  
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 6. Zhodnocení dosažených výsledků 

 

Všeobecné údaje: 

Obec Podkopná Lhota se nachází ve Zlínském kraji v okrese Zlín.   

Katastrální území je Podkopná Lhota. 

 

Stávající bodové pole: 

 V katastrální území Podkopná Lhota se nacházejí 2 trigonometrické body a tři body 

zhušť ovací v souřadnicovém systému JTSK. 

 Ve stávajícím PPBP bylo zaznamenáno 18 bodů. Údaje o stavu bodů PPBP jsou 

zaznamenány v příloze č. 9 Oznámení závad a změn na zhušť ovacích bodech a bodech 

podrobného bodového pole. 

 

Připojení na body stávajícího základního  polohového bodového pole: 

 Pro nově určované  body PPBP  byl použit bod ZPBP  č. 009 4501 0270 (TL č.  

5401) a bod ZhB č. 009 4501 2270 (TL č. 5401). 

 V rámci výpočtů při GNSS měření byly zvolen do transformačního klíče body 

ZPBP č. 009 4501 0160, 009 4501 0270 (TL č. 4501) a bod č. 009 4507 0120 (TL č. 4507) 

a bod ZhB č. 009 4506 2130 (TL č. 4506).  
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Nově určené body PPBP: 

 Nově zřízené body byly zřízeny v intravilánu obce Podkopná Lhota. Body číslo 

074000000502, 074000004001, 074000004010 a 074000004011 byly určeny metodou 

GNSS. Měřické a výpočetní práce těchto bodů provedl Ing. František Koupil. Údaje o 

bodech určených metodou GNSS viz Protokol určení bodů podrobného polohového 

bodového pole a pomocných měřických bodů technologií GNSS. 

 Ostatní body byly zaměřeny polární metodou v jedné skupině. Měření bylo 

prováděno elektronickou totální stanicí Topcon GPT – 3002 N, v. č. 4C0391. Pro výpočet 

bylo užito výpočetního softwaru Groma verze 8.0.  

 Celkem bylo nově zřízeno 16 trvale stabilizovaných bodů. Body číslo 

074000000521 až 074000000536.  A pomocné body číslo 074000004001 až 

074000004009stabilizované ocelovými hřeby a body č. 074000004010, 074000004011 

stabilizované dřevěnými kolíky. Souřadnice nově vytvořeného podrobného polohového 

bodového pole jsou zaznamenány v příloze č. 7 – Seznam souřadnic nově určených bodů 

podrobného polohového bodového pole. 

 

Při vyrovnání sítě bylo dosaženo následujících hodnot přesností (viz příloha č.10): 

Průměrná střední chyba vyrovnané délky [mm] 11.40 

Průměrná střední chyba vyrovnaného směru  [cc] 32.27 

Střední souřadnicová chyba mxy [mm] 15.87 
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 7. Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo vytvoření nové měřické sítě v obci Podkopná 

Lhota,  která se nachází ve Zlínském kraji, přibližně 18 Km od Vizovic. 

  Měření bylo určeno katastrem nemovitostí za účelem obnovy katastrálního 

operátu. Po provedené rekognoskaci byl zjištěn skutečný stav bodů ZPBP a PPBP a byly 

navrhnuty nové body podrobného polohového bodového pole. Plošnou síť  tvořil 

oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad . Úhlové i délkové 

měření bylo provedeno ve dvou skupinách. Měření bylo zaznamenáváno do interní paměti 

elektronické pulsní totální stanice GPT – 3002 N.  Výpočetní práce  byly provedeny           

v geodetickém početním programu Groma verze 8.0 a grafické práce v geodetickém 

programu MicoGEOS verze 2000. 

 Výsledným  elaborátem  jsou  vypočtené  souřadnice  nově  určených  bodů  

podrobného polohového bodového pole,  které jsou uvedeny v příloze č. 7, geodetické 

údaje o bodech PPBP umístěny v příloze č. 8 a  přehledný  náčrt  podrobného  bodového  

polohového  pole v měřítku 1: 5000 v příloze č. 13. 
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