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Anotace  

Tato bakalářská práce je ukázkou provedení a zpracování revize podrobného 

polohového bodového pole, jeho doplnění a vyhotovení dokumentace. 

 

 

 

Annotation  

This bachelor thesis is an illustration of realization and processing of revision 

of a minor horizontal control, its extension, and the execution of (geodetic) documentation. 
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Seznam použitých zkratek  

CD   digitální záznamové médium pro laserový zápis 

CZEPOS česká síť permanentně měřících stanic 

DGN   digitální výkresový formát softwaru MicroStation 

ETRS-89 Evropský terestrický systém vázaný k epoše 1989 

GIF, JPEG digitální formát předávaných obrázků 

GNSS  globální navigační satelitní systém 

GÚ   geodetické údaje o bodech 

ISKN   informační systém katastru nemovitostí 

k.ú.  katastrální území 

MNČ   metoda nejmenších čtverců 

PDF   digitální formát dokumentu 

PET  plastová fólie (polyetyléntereftalát), používaná pro zobrazení analogové 

mapy 

PPBP   podrobné polohové bodové pole 

RTK   metoda měření v reálném čase 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SM 5   státní mapa v měřítku 1:5000 

ÚOZI  úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

UTC   univerzální koordinovaný čas 

ZhB   zhušťovací bod 

ZPBP  základní polohové bodové pole 

ZÚ   Zeměměřický úřad 
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1. Úvod 

Téma této bakalářské práce je: Revize a doplnění PPBP na části katastrálního 

území Prostřední Staré Buky. 

Úkolem je v zastavěné části obce provést revizi stávajícího polohového bodového 

pole na bodech PPBP, ZhB, ZPBP, které se v dané lokalitě nacházejí, včetně doplnění 

stávajícího PPBP o body nové. 

Revize a doplnění PPBP má velký význam z hlediska obnovy operátu a vedení 

dokumentace katastru. V tomto katastrálním území je dosud soubor geodetických 

informací veden na mapě v analogové podobě s měřítkem mapy 1:2880 na fólii PET. Body 

polohového pole jsou geometrickým základem geodetických prací [4]. 

Na rok 2010 je Pozemkovým úřadem v Trutnově schválena jednoduchá 

pozemková úprava v tomto území. Prostor intravilánu tato pozemková úprava nezahrnuje 

a bude proto předmětem obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Pro tento účel 

je v předstihu vytvořena síť nových měřických bodů, ze kterých bude možno danou 

lokalitu bez problémů zmapovat a to buď pověřenými zaměstnanci Katastrálního 

pracoviště Trutnov nebo prostřednictvím vyhlášení veřejné zakázky na obnovu novým 

mapováním. 
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2. Revize PPBP, ZhB, ZPBP a dopln ění PPBP  

2.1. Revize 

2.1.1 Příprava dokumentace 

Z dostupných podkladů měřické dokumentace se připraví přehledný náčrt. 

Do tohoto jsou zakresleny stávající body polohových polí. Jako podklad lze využít mapové 

podklady SM 5, ortofotografické zobrazení. Do tohoto náčrtu jsou zakresleny body 

polohového pole, včetně bodů, které dosud nemají určeny souřadnice v S-JTSK. Pořídí 

se kopie geodetických údajů o bodech zakreslených v přehledném náčrtu. Tento náčrt je 

veden v oddělení dokumentace, jako grafický přehled bodů polohového a výškového pole 

na mapě SM 5. Jako další zdroj existence bodů polohového bodového pole je databáze 

ISKN, do které je možno nahlédnout přímo na katastrálním pracovišti 

nebo prostřednictvím nahlížení do databáze bodových polí na webové stránce ZÚ. 

V případě, že spolu s revizí dochází i k doplnění polohového bodového pole, je vyhotoven 

jeden přehledný náčrt, ve kterém jsou vyznačeny body stávající, rušené a nově doplněné 

[5]. 

2.1.2 Účel revize 

Účelem revize polohového bodového pole je zjištění, zda je body v terénu 

dle geodetických údajů možno nalézt, jestli nedošlo k jejich změně, zda splňují 

požadovanou přesnost. V případě pochybnosti se ověří poloha a přesnost souřadnic 

původních bodů PPBP. Ověření se provádí pomocí nezávislého kontrolního určení 

souřadnic [1]. 

2.1.3 Výsledky revize 

Elaborát revize je součástí měřické dokumentace katastrálního úřadu. Body, 

které nesplňují technické požadavky na stabilizaci PPBP, se vyřadí z evidence. U bodů, 

kde byly zjištěny nesoulady v geodetických údajích, se tyto údaje opraví, případně 

se vyhotoví nové. U bodů PPBP se také kontroluje příslušnost číslování ke katastrálnímu 
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území. Jestliže bod nevyhovuje, provede se jeho přečíslování v rámci katastrálního území, 

ve kterém se nalézá. 

Při ověřování souřadnic stávajícího bodového pole nesmí souřadnicová odchylka 

pu , ve výpočetních programech označovaná také jako polohová odchylka bodu, překročit 

hodnotu mezní souřadnicové chyby xyu [1]. 

xyxy mu ⋅= 2   06,0=xym  m 

Souřadnicová odchylka se vypočte: 22 )()( jijip yyxxu −+−=  

xi, yi →  původní souřadnice bodu 

xj, yj →  souřadnice zjištěné novým určením 

mxy  základní střední chyba. V případě PPBP je stanovena na 0,06 m. 

Určuje přesnost bodu PPBP vzhledem k bodům ZPBP a zhušťovacím bodům. 

Změny a závady zjištěné na bodech ZPBP, ZhB, PPBP se oznámí správci značky 

prostřednictvím elektronického formuláře na webové stránce Zeměměřického úřadu a tyto 

závady se uvedou i v příloze technické zprávy v oznámení změn a závad na bodech. 

Tato dokumentace slouží jako podklad pro doplnění polohového bodového pole, které je 

geometrickým základem pro další zeměměřické činnosti pro účely katastru. 

Provedení revize u nalezených a nerušených bodů se zaznamená do poznámky 

v geodetických údajích. [5] 

2.2. Volba nových bod ů PPBP 

2.2.1 Zřizování zna ček bod ů polohového pole [3] 

Orgány státní správy a osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti jsou 

v nezbytném rozsahu oprávněny využívat nemovitosti k zřízení, údržbě, obnově 

či přemístění značky.  

Správcem značky jsou orgány zeměměřictví a katastru s výjimkou značek 

zřízených při zeměměřických činnostech vykonávaných pro účely obrany státu. 



Zdeněk Zelinka: Revize a doplnění PPBP na části k.ú.  

2010   4 

Osoba, která značku zřizuje, je povinna před jejím zřízením projednat její 

umístění s vlastníkem nemovitosti, na které má být značka umístěna. 

Správce značky je povinen písemně poučit vlastníka či oprávněného uživatele 

o omezeních vyplývajících z umístění značky na nemovitost. Omezení výkonu 

vlastnického nebo uživatelského práva musí být spojeno s poskytnutím náhrady. 

Vlastník je povinen strpět umístění značek a zdržet se činností, které by značku 

mohly poškodit nebo zničit. 

2.2.2 Požadavky na body PPBP 

S přihlédnutím k výsledku revize bodů polohového pole se přistoupí ke zhuštění 

PPBP. Poloha a rozvržení nových bodů PPBP se volí přiměřeně technickým možnostem 

měření pro účely katastru. Význam má i tvar a rozsah lokality, ve které je nové polohové 

bodové pole zřízeno, zejména aby nebyly body ohroženy, signalizace byla jednoduchá, 

aby umístění bodů neomezovalo vlastníka nemovitosti a body mohly být plně využitelné 

pro připojení podrobného měření. Obvykle se body PPBP volí v obvodu dopravních 

komunikací [1]. Při zřizování nových bodů je třeba uvažovat i o způsobu určení souřadnic. 

Pokud budou nové PPBP určeny technologií GNSS musí tyto body být umístěny tak, 

aby nebyly zastíněny hustou vegetací, stavbou nebo se v blízkosti nenacházelo vedení 

vysokého napětí, které může negativně ovlivnit výsledky měření. 

Body podrobného polohového pole se zřizují [1]: 

• Na technických objektech poskytujících trvalou stabilizaci, zejména rozích budov. 

• Na hranici pozemku se znakem, který svojí stabilizací vyhovuje ustanovením vyhlášky 

[1]. 

• Na objektech se stabilizační značkou, nivelační hřebovou značkou, na mostcích, 

nivelačních kamenech. 

• Kamennými hranoly délky min. 500 mm a rozměrem hlavy 120x120x70 mm. Byl-li 

v místě již k jinému účelu osazen kámen shodných rozměrů, použije se po doplnění 

křížkem nebo důlkem. 

• Vysekáním křížku na opracované ploše skály. 
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• Hřebovými značkami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, čepovými 

značkami pevně osazenými na budovách. 

• Železnými trubkami nebo čepy v betonových blocích o velikosti 200x200x700 mm. 

• Železnými trubkami o průměru 30 mm tloušťce stěny nejméně 3 mm, délky nejméně 

600 mm a pevně připojenou hlavou z plastu o velikosti nejméně 120x120x120 mm. 

• Kovovými značkami o průměru nejméně 8 mm s plochou hlavou o průměru nejméně 

25 mm a délce značky nejméně: 

• 100 mm, zatlučenými do zpevněného povrchu. 

• 40 mm s hmoždinkou, zapuštěnou do pevných konstrukcí. 

Nově rezervovaná čísla PPBP poskytne Katastrální úřad způsobilé osobě  

na požádání. 

Číslo bodu PPBP je dvanáctimístné a skládá se [1]: 

• První tři číslice označují příslušnost ke katastrálnímu území v rámci okresu. 

• Čtvrtá číslice je nulová, pokud se bod nachází uvnitř okresu nebo je vyjádřena 1 - 8 

v případě příslušnosti do katastrálního území sousedního okresu. 

• Pozice 5 – 8 je označena nulami. 

• Poslední čtyři číslice jsou vlastním číslem bodu uvnitř katastrálního území. Číslo je 

v rozmezí 0501 – 3999. 

U dočasně stabilizovaných bodů PPBP je prvních 8 pozic číslování shodné 

s číslováním bodů PPBP a na posledních čtyřech místech je vlastní číslo bodu, počínaje 

číslem 4001 včetně. Číselná řada by měla navazovat na poslední použitá čísla bodů, 

která jsou evidována v dokumentaci katastrálního úřadu. 

Zaměření každého bodu PPBP se provede nejméně dvakrát nezávislým způsobem. 

Měření musí být připojeno na body nejméně takové přesnosti, která je požadována  

na určovaných bodech [1]. 
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2.2.3 Možné metody zam ěření bod ů PPBP a geometrické parametry 

• Polygonové pořady [5] 

 

Obrázek 1: Postup měření osnovy směrů ve skupině 

PPBP lze zaměřovat polygonovými pořady oboustranně připojenými 

a oboustranně orientovanými. Polygonové pořady kratší 1,5 km mohou být jednostranně 

orientované, popř. neorientované o 4 stranách. Mezní poměr délek stran v pořadu je 

max. 1:3, počet nových vrcholů max. 15. Osnovy směrů se měří ve skupinách (nejméně 

v jedné), teodolitem zajišťujícím přesnost měřených směrů 0,0006 gon, při délkách 

do 500 m je možné použít teodolit s přesností 0,0020 gon. Mezní odchylka v uzávěru 

skupiny a mezní rozdíl mezi skupinami je 0,0030 gon. Délky se měří 2x, dálkoměrem 

s přesností na 0,01 m obousměrně. Použijí se kalibrované dálkoměry a pásma. Naměřené 

délky se opravují o fyzikální redukce (teplota, tlak), matematické redukce (do roviny 

zobrazení, z nadmořské výšky, přepočet šikmé délky na vodorovnou). 

Za mezní rozdíl délek dvojice měření je považován rozdíl 0,02 m u délek kratších 

500 m a 0,04 u délek nad 500 m. Centrační prvky se nezavádějí při excentricitě menší 

než 0,01 m. V polygonových pořadech se zásadně používá trojpodstavcová sestava. 

Souřadnice bodů určené geodeticky se vypočítají u polygonového pořadu 

rovnoměrným rozdělením úhlové odchylky na jednotlivé vrcholy pořadu a rozdělením 

odchylek v souřadnicích, úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů. 

• Protínání vpřed z úhlů nebo protínání z délek nebo kombinované protínání nejméně 

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

na určovaném bodě musí být v rozmezí 30 gon až 170 gon. [5]. 
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• Rajón do délky 1500 m s orientací na daném bodě na dva body ZPBP, ZhB nebo jiné 

body s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou do 0,04 m nebo s orientací 

na daném i určovaném bodě. Délka rajónu nesmí přesáhnout délku nejvzdálenější 

orientace. Pokud je délka rajónu větší než 800 m, měří se všechny úhly ve dvou 

skupinách. Vychází-li rajón z bodu se střední souřadnicovou chybou mezi 0,04 m 

až 0,06 m, nesmí být záměra delší než 300 m [5]. 

• Rajón do délky 1500 m s orientací na určovaném bodě na nejméně tři body ZPBP, ZhB 

nebo jiné body s prokazatelnou střední souřadnicovou chybou do 0,04 m. Úhel 

protínání mezi směrem s měřenou délkou a ostatními orientačními směry 

na určovaném bodě musí být v rozmezí 30 gon až 170 gon. Pokud je délka rajónu větší 

než 800 m, měří se všechny úhly ve dvou skupinách. Vychází-li rajón z bodu se střední 

souřadnicovou chybou mezi 0,04 m až 0,06 m, nesmí být záměra delší než 300 m [5]. 

• Plošné sítě s měřenými vodorovnými úhly a délkami. Pokud měření obsahuje 

dostatečný počet měření, lze souřadnice vypočítat vyrovnáním sítě. 

• Technologie GNSS [2] 

Při určování polohy bodů technologií GNSS metodou RTK nesmí vycházet 

výsledná poloha bodu pouze z jedné kombinace určení souřadnic. Nutná jsou nejméně dvě 

nezávislá měření GNSS nebo jedno měření GNSS a jedno měření klasickou geodetickou 

metodou. Při opakované observaci na bodě musí být splněna podmínka časového rozdílu 

1 hodiny mezi prvním a druhým měřením, aby bylo dosaženo odlišného postavení družic 

při jednotlivých měřeních a obě měření tak byla nezávislá. 

Pro dodržení časového rozdílu jedné hodiny v případě opakovaného měření v jiný 

den je důležité si uvědomit, že rozdíl jedné hodiny má být určen dle siderického času 

oběhu družic kolem Země. Jeden oběh družice je přibližně 11 hodin 58 minut a siderický 

den je roven 23 hodin 56 minut 4 sekundy. Tento časový rozdíl nabývá po 14 dnech rozdíl 

přibližně jedné hodiny. 

V čase UTC by rozdíl sice činil jednu hodinu, jak je stanoveno, ale díky době 

oběhu družic by mohlo jít o tentýž čas měření a tím i relativně shodné postavení satelitů. 

K transformaci souřadnic i jen jednotlivých bodů do S-JTSK smí být použity 

transformační programy schválené ZÚ. Jejich seznam je zveřejněn na jeho webových 
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stránkách. Pro určení transformačního klíče do S-JTSK se zvolí nejméně 4 body z blízkého 

okolí určovaných bodů. Body transformačního klíče nesmí mít přesnost určení nižší, než je 

požadovaná kvalita určovaného bodu. Body mají být voleny tak, aby rozložení bylo 

rovnoměrné a žádný z identických bodů nebyl vzdálen vně spojnice obrazce o více 

než 1/10 délky této spojnice. Pokud je lokalita rozsáhlá, přesahuje území 4 triangulačních 

listů nebo u liniových prvků 3 triangulačních listů, pak nelze použít jeden transformační 

klíč. 

Pro udržení homogenity výsledku měřických prací se doporučuje používat v dané 

lokalitě tentýž transformační klíč. 

Připojení do geocentrického souřadnicového systému se provede pomocí 

minimálně dvou bodů, které jsou těmto vztahům společné. Připojení do systému ETRS-89 

pomocí jediného bodu je nepřípustné. Připojení lze provést pouze jediným bodem, 

pokud je tímto bodem ověřená permanentní stanice GNSS nebo virtuální stanice 

poskytnutá sítí permanentních stanic např. CZEPOS. 

Souřadnice bodů určené GNSS se po výpočtu vyrovnají. O výsledku měření 

a výpočtu je vypracován protokol o určení bodu PPBP technologií GNSS. 

2.2.4 Charakteristika p řesnosti 

Charakteristikou přesnosti určení souřadnic x, y bodů PPBP, je střední 

souřadnicová chyba mxy. 

2

)( 22
yx

xy

mm
m

+
=  

mx, my → střední chyby určení souřadnic x, y. 

 U nově určených bodů se kontrola přesnosti provede [1]: 

• Pomocí střední souřadnicové chyby vypočtené MNČ. 

• Pomocí výběrové střední chyby vypočtené z dvojice měření, která nesmí překročit 

hodnotu mezní souřadnicové chyby. 
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2.3. Dokumentace budování, revize nebo dopln ění PPBP 

Dokumentace obsahuje [5]: 

• Projekt (nebyl zpracován) 

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

• Seznam souřadnic 

• Přehledný náčrt PPBP 

• Zápisníky měření, doklad o splnění požadavku na měřidla  

• Protokol o výpočtech, protokol výsledků měření GNSS 

• Geodetické údaje 

• Potvrzená oznámení o zřízení měřické značky 

• Technická zpráva 

• Kontrolní záznamy – (nejsou součástí této práce) 

• Záznamové médium 

2.4. Ověření výsledku revize a dopln ění PPBP 

Celý elaborát revize, obnovy a údržby PPBP je výsledek zeměměřické činnosti 

a musí být ověřen osobou s úředním oprávněním vydaného Zeměměřickým úřadem [3]. 

Úřední oprávnění se uděluje mimo jiné pro ověřování dokumentace o zřízení, 

obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření 

předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby 

orgánů zeměměřictví a katastru. 

Úřední oprávnění je vydáno fyzické osobě, která je plně způsobilá k právním 

úkonům, bezúhonná, má ukončeno vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru 

alespoň magisterského programu a poté vykonala minimálně 5 let praxe v oboru, 

pro který žádala o udělení oprávnění a složila zkoušku odborné způsobilosti. 
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Osoba s úředním oprávněním potvrdí výsledek zeměměřické činnosti na technické 

zprávě, pokud dokumentace obsahuje více technických práv, pak ověří každou jednotlivou 

zprávu. Dále ověří výsledek na poslední straně elaborátu. K ověření připojí svůj podpis, 

otisk razítka se státním znakem, číslo položky ověření a datum. 



Zdeněk Zelinka: Revize a doplnění PPBP na části k.ú.  

2010   11 

3. Příprava a provedení revize 

3.1. Stávající dokumentace 

 

Obrázek 2: Grafický přehled polohového bodového pole na stránce ZÚ 

V měřické dokumentaci Katastrálního pracoviště Trutnov byly pořízeny kopie 

geodetických údajů o bodech PPBP, z katastrálního území Prostřední Staré Buky. Spolu 

s těmito údaji byly vyhotoveny dvě kopie formátu A4 z mapy SM 5, které znázorňují 

oblast zastavěné části obce, kde má být revize polohového bodového pole provedena. 

Body, které se nacházejí v oblasti prováděné pozemkové úpravy, budou dotčeny revizí 

zpracovatele pozemkových úprav. 

Z internetových stránek Zeměměřického úřadu byly opatřeny kopie geodetických 

údajů bodů ZPBP a ZhB, které jsou rovněž v zastavěné části a tedy budou revizí dotčeny. 

Z těchto stránek lze jednoduše získat údaje o PPBP, pokud jsou v dané lokalitě 

a pokud jejich souřadnice byly určeny v S-JTSK. 
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Ze zpracovaného přehledu vyplývá, že revize se vztahuje na 4 body ZPBP. 

Mezi nimi je střed makovice kostela Svaté Anny ve Starých Bukách č. 0916160210 a jeho 

tři zajišťovací body č.: 

• 0916160211 – žulový hranol  

• 0916160212 – žulový hranol 

• 0916160213 – křížek v nivelační čepové značce 

dále zhušťovací bod č.: 

• 0916162270 – žulový hranol v zeleném pásu u silnice 

a body PPBP č.: 

• 122000000509 – roh objektu, bez souřadnic S-JTSK 

• 122000000510 – roh objektu, bez souřadnic S-JTSK 

• 122000000512 – roh objektu, udávaná přesnost 4 

• 122000000513 – měřický hřeb v kraji odstavné plochy 

• 122000000514 – měřický hřeb v komunikaci  

• 122000000515 – měřický hřeb v komunikaci 

• 013000000595 – znak z plastu 

• 115000000536 – údaje bez místopisu, pouze souřadnice S-JTSK k.ú. Pilníkov III 

• Pomocné měřické body, poslední použité číslo je v 122000004032 

3.2.  Činnost v terénu 

Pro vyhledání příslušných bodů v terénu slouží geodetické údaje bodů, 

které poskytuje Katastrální pracoviště v Trutnově a jsou dostupné na internetových 

stránkách ZÚ spolu s grafickým přehledem na mapě SM 5. Pro vyhledání bodů 

dle místopisu a k ověření vyhledávacích oměrných dle GÚ je použito ocelové pásmo. 

Totální stanice je použita v případě pochybností o poloze bodu pro nezávislé ověření 

polohy v S-JTSK a při vyhledání bodu bez místopisného náčrtu v GÚ, kde jsou udány 

pouze souřadnice viz. bod č. 115000000536. Tento nemá vyhotoven místopis a nebyl 
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při revizi nalezen. Jeho existence byla zjištěna jen díky databázi ISKN neboť nebyl uveden 

v grafickém přehledu měřické dokumentace na mapě SM 5. Kontrolně byly určeny 

souřadnice bodu 122000000512 viz. kapitola 3.3. 

Při revizi se kontrolují všechny údaje. 

Před započetím měření jsou zadány do totální stanice údaje o teplotě, tlaku 

a konstantě na použitý hranol. 

3.3. Výsledek revize 

Při pochůzce v terénu bylo zjištěno, že mezi body ZPBP 0916160211 

a 0916160212 je snížena viditelnost vzrostlou vegetací. U bodu 0916160212 je navíc 

zničena ochranná tyč. 

U bodu ZhB 0916162270 je zničena ochranná tyč činnostmi zimní údržby silnice 

a viditelnost orientace je snížena náletovými porosty. 

Bod PPBP 013000000595 B byl nalezen. Protože číselně je zařazen 

do katastrálního území Bojiště u Trutnova, ale bod se nachází v katastrálním území 

Prostřední Staré Buky, je přečíslován v číselné řadě k.ú. Prostřední Staré Buky na bod číslo 

122000000533 a jsou opraveny jeho geodetické údaje. Orientační bod dle původních GÚ 

byl zničen v roce 2007 při zimní údržbě. 

Bod PPBP 122000000512 byl ověřen dle GÚ, které souhlasí s údaji zjištěnými 

při revizi v terénu. Protože je v GÚ uvedeno, že bod je určen v třídě přesnosti 4, byla jeho 

poloha ověřena polárním zaměřením. Z velikosti souřadnicové odchylky bodu je zřejmé, 

že bod splňuje kritérium bodu PPBP, protože není překročena hodnota mezní souřadnicové 

chyby vypočtené z nezávislého určení souřadnic. Zjištěná souřadnicová odchylka je: 

0,07 m, stanovená mezní souřadnicová chyba je: 0,12 m. Teorie výpočtu viz. kapitola 

2.1.3. 
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Tabulka 1: Kontrolní určení původního bodu PPBP č. 512 

 
Oprava sou řadnic bodu číslo 122000000512 
---------------------------------------- 
Bod                 Y            X         Z  Popis             
--------------------------------------------------- ----------- 
Starý      635211.440  1006562.360      0.00   
Nový       635211.412  1006562.415         -   
Rozdíl          0.028       -0.055      0.00   
--------------------------------------------------- ----------- 
Uložený    635211.440  1006562.360      0.00   

 

 

Body PPBP 122000000510, 122000000509 nemají určeny souřadnice S-JTSK 

a jsou zrušeny. 

Bod 115000000536 nebyl nalezen a proto je v dokumentaci zrušen. 

Na bodech PPBP 122000000513 – 122000000515 nebyly shledány závady. 

3.4. Zpracování dokumentace 

Na základě provedené revize byla sepsána technická zpráva, která charakterizuje 

území a použité podklady pro revizi, včetně údajů o bodech vstupujících do revize 

a jmenováním zjištěných závad. Samostatnou přílohou technické zprávy je formulář 

oznámení změn a závad na bodech PPBP, ZhB, ZPBP viz. příloha č. 2. U bodů ZPBP 

a ZhB jsou závady oznámeny příslušnému správci značky elektronickým podáním 

na internetové stránce ZÚ. Závady jsou až do odstranění uvedeny v poznámce na GÚ, 

což je možné ověřit prostřednictvím internetových stránek ZÚ. 

Součástí dokumentace je i grafický přehled, který byl pořízen z měřické 

dokumentace katastru. Body, které jsou rušeny, se v tomto přehledu škrtnou. 

Na příslušných GÚ se uvede poznámka, kdy a proč byly body vyřazeny z evidence. 

Nedělitelnou součástí dokumentace je i zápisník kontrolního určení bodu 

122000000512, výpočetní protokol, seznam souřadnic pomocných měřických bodů 

použitých při revizi, porovnání charakteristik přesnosti viz. příloha č. 11. 

Při současném provádění revize a doplňování PPBP je tato dokumentace spojena 

v jeden celek a náčrt z revize PPBP je nahrazen přehledným náčrtem PPBP, kde jsou 

uvedeny změny. 



Zdeněk Zelinka: Revize a doplnění PPBP na části k.ú.  

2010   15 

4. Dopln ění PPBP 

4.1. Umíst ění nových bod ů 

Z výsledku revize polohového bodového pole vyplývá, že v dané lokalitě nejsou 

body polohového bodového pole téměř žádné. Jejich rozložení je pro budoucí nové 

mapování nevyhovující. 

Celá zastavěná část obce se rozkládá podél silnice III. třídy Staré Buky – Horní 

Žďár a zároveň kopíruje tok Žďárského a Starobuckého potoka. S přihlédnutím k této 

okolnosti, byly nové body PPBP navrženy tak, aby kopírovaly průběh silnice v obci 

a umožnily co nejsnáze zmapovat danou lokalitu. 

Body byly stabilizovány měřickými hřeby délky 100 mm v povrchu silnice, 

střídavě doplněny zavrtávacími umělými mezníky a body trvale signalizovanými na rozích 

budov. 

 

Obrázek 3: Stabilizace bodu - umělý mezník bod č. 525 
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Hlavní tělo umělého mezníku tvoří kónická ocelová trubka o průměru 5 cm 

s níž je pevně spojena hlava z pryskyřice a spodní část tvoří závit, který má jednak ulehčit 

stabilizování bodu a za druhé má bránit snadnému vytažení. 

V lokalitě nejsou dostupné nivelační čepové značky vhodné pro umístění nového 

bodu PPBP, proto byly v několika případech zvoleny body PPBP přímo na rozích objektů. 

Po dokončení stabilizace, může začít vlastní měření. 

4.2. Měřické práce 

4.2.1 Pomůcky k m ěření 

K měření byla použita totální stanice Trimble 3303 DR výrobní číslo 601748 A, 

úhlová přesnost přístroje 1.0 mgon, přesnost dálkoměru ±  (2+2 ppm) mm. 

 

Obrázek 4: Totální stanice Trimle 3303 DR 



Zdeněk Zelinka: Revize a doplnění PPBP na části k.ú.  

2010   17 

Dále bylo k měření použito trojpodstavcové sestavy s dvěma hranoly Topcon 

s konstantou -35 mm, optický centrovač Zeiss použitý k urovnání stativu a podložky 

na stanovisku, tři dřevěné stativy, ocelové pásmo pro zaměření oměrných při zřizování 

místopisných náčrtů o bodech PPBP, desky a psací potřeby. 

Před započetím měření byly zkontrolovány údaje o teplotě: 

Dne 1. 11. 2009, teplota 4 C, atmosférický tlak 1007 HPa. 

Dne 10. 11. 2009, teplota 4 C, atmosférický tlak 1012 HPa. 

Ověřovací měření dne 5. 2. 2010, teplota 0°C, atmosférický tlak 1025 HPa 

Údaje spolu s údajem o konstantě odrazného hranolu byly zadány do programu 

v totální stanici. Tyto údaje následně slouží k opravě měřených délek. 

 

Obrázek 5: Optický centrovač Zeiss 

Oprava z nadmořské výšky a z kartografického zkreslení nebyla v terénu zadána. 

Pro určení bodů pomocí GNSS byla použita aparatura firmy Leica: 

Přijímač: Leica SmartRover 

Typ: RX1250X 
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Výrobní číslo: 306707 

Anténa: Leica SmartRover 

Výrobní číslo: 183827 

Typ: ATX1230GG 

Modem: Siemens - MC75 (GSM/GPRS) 

Čísla nových PPBP č. 516 – 533 byla poskytnuta katastrálním pracovištěm. 

4.2.2 Polygonové po řady, GNSS 

PPBP byly zaměřeny dvěma polygonovými pořady oboustranně připojenými, 

oboustranně orientovanými. Úzké a dlouhé rozložení intravilánu obce dává jedinou 

možnost zaměření PPBP tímto způsobem. Zastavěná část obce je v průměru 200 m široká 

a kopíruje silnici v délce přibližně 4 km. Ke každému měřenému bodu byly registrovány 

šikmé délky, horizontální úhly a zenitové úhly. Všechny osnovy směrů byly měřeny 

v jedné skupině. 

Jelikož se jedná o podhorskou oblast, kde jsou body ZPBP a ZhB situovány 

na vyvýšených místech, ze kterých není celá oblast dostupná, musely být k připojení 

prvního polygonu určeny dva body metodou GNSS. Opakované měření určovaných bodů 

proběhlo s hodinovým odstupem tentýž den. Doba měření na bodech 9 sekund. K měření 

v reálném čase bylo použito připojení přes modem do sítě CZEPOS. Zaměření bodů 

technologií GNSS provedl technický útvar Katastrálního úřadu z Hradce Králové. 

Pro kontrolu výpočtu byly určeny souřadnice bodu č. 527, který je přibližně 

ve středu druhého polygonového pořadu. Z tohoto byla převzata nadmořská výška. Celé 

měření bylo v závěru vyrovnáno jako síť a odchylky souřadnic porovnány s výpočtem 

souřadnic polygonovým pořadem. 
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Tabulka 2: Porovnání souřadnic bodu č. 527 určených RTK a polygonem 

Číslo bodu Y X Z určení 

122000000527 634930,14 1007081,60 0,00 polygon 

122000000527 634930,12 1007081,59 370,21 GNSS 

Rozdíl 0,02 0,01 370,21 m 

Polohová 0,02 m   

Tabulka 3: Porovnání souřadnic bodu č. 527 určených vyrovnáním sítě a RTK 

Číslo bodu Y X Z určení 

122000000527 634930,13 1007081,60 0,00 Vyrovnání sítě 

122000000527 634930,12 1007081,59 370,21 GNSS 

Rozdíl 0,01 0,01 370,21 m 

Polohová 0,01 m   

4.3. Výpočty 

Po úspěšném zaměření v terénu přichází etapa zpracování. Pro výpočetní část je 

na katastrálních úřadech používán program Groma verze 7.0 a 8.0 spolupracující 

s programem MicroGeos, ve kterém probíhají grafické práce. Postup zpracování je 

následující: 

• Stažení dat z přístrojů do počítače. 

• Nastavení programu, opravy z kartografického zkreslení a oprava 

z nadmořské výšky. Opravy jsou vztaženy k zadaným souřadnicím S-JTSK ZhB 

(1616) 227 a k jeho nadmořské výšce udané na formuláři ZÚ. Vypočtené měřítko je 

0,999986606686 m. 

• Načtení zápisníku měření do softwaru Groma 8.0. Nastaveným měřítkem 

jsou opraveny všechny vzdálenosti v zápisníku. Program automaticky převádí 

měřené šikmé délky na vodorovné. 

• Úprava měřického zápisníku před početním zpracováním. Při tomto 

zpracování jsou na každém stanovisku opraveny horizontální úhly a zenitové úhly 
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o chyby přístroje zjištěné měřením v obou polohách dalekohledu. U horizontálních 

úhlů je to oprava kolimační chyby a u zenitových úhlů je to oprava indexové chyby. 

Ze čtení v obou polohách jsou následně vypočteny průměry čtení horizontálního 

kruhu, vertikálního kruhu a měřené délky tam a zpět v obou řadách. V katastru jde 

především o polohové měření. 

Stanovisko: 122000000527 
------------------------ 
 
  Cíl            Hz I    Hz II      Z I     Z II     D I    D II       Hz       Z   Délka 
                           Kol    V Kol    Index V Index     V D                                        
--------------------------------------------------- --------------------------------------- 
122000000526   0.0002 199.9970  99.6112 300.3912 14 0.050 140.048 399.9986  99.6100 140.049 
              -0.0016  -0.0016  -0.0012  -0.0012  - 0.001 
 
000916160210 175.1518 375.1486  87.5500 312.4534                 175.1502  87.5483   
              -0.0016  -0.0016  -0.0017  -0.0017 
 
122000000529 207.4238   7.4210 100.0896 299.9124 13 1.957 131.956 207.4224 100.0886 131.957 
              -0.0014  -0.0014  -0.0010  -0.0010   0.000 
 
122000000528 392.5844 192.5802  98.3460 301.6590  1 9.521  19.530 392.5823  98.3435  19.526 
              -0.0021  -0.0021  -0.0025  -0.0025   0.004 
 
122000000526 399.9990 199.9976  99.6158 300.3902 14 0.050 140.049 399.9983  99.6128 140.050 
              -0.0007  -0.0007  -0.0030  -0.0030   0.000 

 

Obrázek 6: Ukázka zpracování zápisníku 

• Výpočet souřadnic bodů určených GNSS. Při opakovaném měření 

na stejném bodě je u bodu uveden souřadnicový průměr z obou měření. 

Tabulka 4: Ukázka výpočtu průměru souřadnic určených souřadnic GNSS 
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• Zadání souřadnic připojovacích bodů do seznamu. 

• Výpočet polygonových pořadů a uložení souřadnic nových bodů, kontrolní 

určení souřadnicových rozdílů. 

• Výpočet vyrovnání sítě, stanovení středních souřadnicových chyb. 

• Výpočet polární metody. 

• Uložení bodů v seznamu souřadnic. 

•  Kontrola protokolu o výpočtech. 

• Tiskový výstup protokolu, zápisníku měření, vstupních dat. 
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Tabulka 5: Ukázka rozdílu souřadnic vypočtených polygonem a vyrovnáním sítě 

 
Oprava sou řadnic bodu číslo 122000000518 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X         Z  Popis            
--------------------------------------------------- --------- 
Starý      634594.93  1007893.99      0.00  VYROVNÁ NÍ 
Nový       634594.94  1007893.99      0.00   
Rozdíl         -0.01        0.00      0.00   
--------------------------------------------------- --------- 
Uložený    634594.93  1007893.99      0.00   
Oprava sou řadnic bodu číslo 122000000520 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X         Z  Popis            
--------------------------------------------------- --------- 
Starý      634552.67  1007766.57      0.00  VYROVNÁ NÍ 
Nový       634552.67  1007766.56      0.00   
Rozdíl          0.00        0.01      0.00   
--------------------------------------------------- --------- 
Uložený    634552.67  1007766.57      0.00   
Oprava sou řadnic bodu číslo 122000000521 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X         Z  Popis            
--------------------------------------------------- --------- 
Starý      634537.90  1007615.21      0.00  VYROVNÁ NÍ 
Nový       634537.92  1007615.20      0.00   
Rozdíl         -0.02        0.01      0.00   
--------------------------------------------------- --------- 
Uložený    634537.90  1007615.21      0.00   
Oprava sou řadnic bodu číslo 122000000524 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X         Z  Popis            
--------------------------------------------------- --------- 
Starý      634756.68  1007503.44      0.00  VYROVNÁ NÍ 
Nový       634756.68  1007503.45      0.00   
Rozdíl          0.00       -0.01      0.00   
--------------------------------------------------- --------- 
Uložený    634756.68  1007503.44      0.00   
Oprava sou řadnic bodu číslo 122000000525 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X         Z  Popis            
--------------------------------------------------- --------- 
Starý      634827.60  1007376.41      0.00  VYROVNÁ NÍ 
Nový       634827.60  1007376.42      0.00   
Rozdíl          0.00       -0.01      0.00   
--------------------------------------------------- --------- 
Uložený    634827.60  1007376.41      0.00   
Oprava sou řadnic bodu číslo 122000000526 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X         Z  Popis            
--------------------------------------------------- --------- 
Starý      634903.11  1007219.03      0.00  VYROVNÁ NÍ 
Nový       634903.12  1007219.03      0.00   
Rozdíl         -0.01        0.00      0.00   
--------------------------------------------------- --------- 
Uložený    634903.11  1007219.03      0.00   
Oprava sou řadnic bodu číslo 122000000527 
---------------------------------------- 
Bod                Y           X         Z  Popis            
--------------------------------------------------- --------- 
Starý      634930.13  1007081.60    370.21  VYROVNÁ NÍ 
Nový       634930.14  1007081.60    370.21   
Rozdíl         -0.01        0.00      0.00   
--------------------------------------------------- --------- 
Uložený    634930.13  1007081.60    370.21   
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Tabulka 6: Ukázka výpočtu 2. polygonového pořadu 

Naměřené hodnoty: 
----------------- 
         Bod    S zp ět   S vp řed      Úhel    V úhlu 
               Sm ěrník   D vp řed    D zp ět         D   Dp - Dz 
--------------------------------------------------- ----------- 
              164.5235 
000916162270    0.0000  347.7989  347.7989    0.000 5 
              112.3229    92.959    92.959    92.95 9     0.000 
 
122000000524  141.9943  397.2553  255.2610    0.000 5 
              167.5844   145.478   145.478   145.47 8     0.000 
 
122000000525  196.5901    0.5213  203.9312    0.000 5 
              171.5160   174.554   174.554   174.55 4     0.000 
 
122000000526  399.9989  216.1229  216.1240    0.000 5 
              187.6405   140.051   140.051   140.05 1     0.000 
 
122000000527  399.9985  207.4224  207.4239    0.000 5 
              195.0648   131.953   131.953   131.95 3     0.000 
 
122000000529  399.9994  196.8401  196.8407    0.000 5 
              191.9060    99.041    99.041    99.04 1     0.000 
 
122000000530  285.2259   26.4323  141.2064    0.000 5 
              133.1129   118.281   118.281   118.28 1     0.000 
 
000916160211  160.8072    0.0000  239.1928    0.000 5 
              172.3061 
 
 
Parametry polygonového po řadu: 
------------------------------ 
Typ po řadu                         : Vetknutý, oboustrann ě orientovaný 
Délka po řadu                        :  902.317m 
Úhlová odchylka                    :   0.0037g 
Odchylka Y/X                       :   -0.003m /   -0.050m 
Polohová odchylka                  :    0.050m 
Nejv ětší / nejmenší délka v po řadu :  174.554m/   92.959m 
Poměr nejv ětší / nejmenší délka    : 1:1.88 
Max. pom ěr sousedních délek        : 1:1.56 
Nejmenší vrcholový úhel            : 141.2064g  
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4.4. Kontrola geometrických parametr ů 

Při provádění výpočtu je důležitá průběžná kontrola dodržení všech stanovených 

geometrických parametrů a kritérií přesnosti daných pro polygonové pořady, 

kterými se zaměřují body PPBP. 

Stejně tak při zpracování výsledků měření GNSS je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost výběru vhodných bodů pro transformaci, jak již bylo popsáno v kapitole 2.2.3. 

Vše je zaznamenáno v protokolu o výpočtech. Geometrické parametry 

polygonových pořadů byly dodrženy, jak je možno vidět v tabulce 7. 

Tabulka 7: Geometrické parametry polygonových pořadů 

Vypočtené body: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
122000000524   634756.682  1007503.447 
122000000525   634827.597  1007376.415 
122000000526   634903.116  1007219.033 
122000000527   634930.135  1007081.604 
122000000529   634940.354  1006950.038 
122000000530   634952.912  1006851.789 
-------------------------------------- 
 
Test polygonového po řadu: 
------------------------- 
PPBP: P řipojovací body PPBP, ZPBP, ZhB, délka po řadu do 1500m 
Úhlová odchylka    [g]: Skute čná hodnota:   0.0037, Mezní hodnota:   0.0283 
Polohová odchylka  [m]: Skute čná hodnota:    0.050, Mezní hodnota:    0.180 
Mezní po čet bod ů      : Skute čná hodnota: 6, Mezní hodnota: 15 
Mezní délka po řadu [m]: Skute čná hodnota:  902.317, Mezní hodnota: 1500.000 
Mezní délka strany [m]: Skute čná hodnota:  174.554, Mezní hodnota:  400.000 
Mezní pom ěr délek     : Skutečná hodnota: 1:1.56, Mezní hodnota: 1:3.00 
 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemov itostí byly dodrženy. 
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastr u nemovitostí byly dodrženy. 

 
Vypočtené body: 
         Bod            Y            X 
-------------------------------------- 
122000000518   634594.939  1007893.990 
122000000520   634552.674  1007766.562 
122000000521   634537.915  1007615.204 
-------------------------------------- 
 
Test polygonového po řadu: 
------------------------- 
PPBP: P řipojovací body PPBP, ZPBP, ZhB, délka po řadu do 1500m 
Úhlová odchylka    [g]: Skute čná hodnota:   0.0024, Mezní hodnota:   0.0224 
Polohová odchylka  [m]: Skute čná hodnota:    0.033, Mezní hodnota:    0.150 
Mezní po čet bod ů      : Skute čná hodnota: 3, Mezní hodnota: 15 
Mezní délka po řadu [m]: Skute čná hodnota:  625.364, Mezní hodnota: 1500.000 
Mezní délka strany [m]: Skute čná hodnota:  180.664, Mezní hodnota:  400.000 
Mezní pom ěr délek     : Skutečná hodnota: 1:1.35, Mezní hodnota: 1:3.00 
 
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemov itostí byly dodrženy. 
Geometrické parametry stanovené pro práci v katastr u nemovitostí byly dodrženy. 
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Z tabulky 8 je patrné, že na žádném z měřených bodů nebyla překročena mezní 

odchylka v opakovaném prvním směru, která činí 0,003 gon. 

Tabulka 8: Úhlový uzávěr osnovy směrů ve skupině 

číslo stanoviska orientace/opakovaný 
směr 

opravený Hz směr 
 I. řada/II. řada 

uzávěr skupiny [cc] 

122000000516 399,9991 122000000517 
  122000000516 0,0010 

19 
  

122000000517 399,9979 122000000518 
  122000000517 399,9970 

9 
  

122000000518 399,9979 122000000520 
  122000000518 399,9982 

3 
  

122000000520 399,9977 122000000521 
  122000000520 399,9976 

1 
  

916160210 399,9983 916162270 
  916160210 399,9979 

4 
  

916160210 399,9977 122000000524 
  916160210 399,9982 

5 
  

916160210 399,9986 122000000525 
  916160210 399,9973 

14 
  

122000000525 399,9989 122000000526 
  122000000525 399,9989 

0 
  

122000000526 399,9986 122000000527 
  122000000526 399,9983 

3 
  

122000000527 399,9986 122000000529 
  122000000527 0,0002 

16 
  

916160210 0,0005 122000000530 
  916160210 0,0007 

2 
  

909250120 399,9992 916160211 
  909250120 0,0007 

15 
  

Geometrické parametry bodů určených rajonem na objektech nebyly překročeny. 

Mezní délka ud rajonem určeného bodu při přesnosti připojovacích bodů 0,04-0,06 m 

nesmí přesáhnout 300 m [5]. Délky jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9: Porovnání délek rajonů 

Číslo bodu Délka rajonu v [m] 

122000000519 ud>20,35 

122000000522 ud >10,63 

122000000523 ud >86,74 

122000000532 ud >11,02 

122000000528 ud >19,53 

122000000531 ud >55,70 
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4.5. Charakteristiky p řesnosti  

Jak bylo popsáno v kapitole 2.2.4, je přesnost souřadnic nově určovaného bodu 

PPBP posuzována pomocí výběrové střední souřadnicové chyby. 

Tabulka 10: Střední souřadnicové chyby xym  vypočtené vyrovnáním sítě 

VYROVNANÉ SOUŘADNICE: 
===================== 
         Bod             Y             X       my       mx      mxy 
                                             [mm]     [mm]     [mm] 
--------------------------------------------------- ---------------- 
122000000518   634594.9341  1007893.9922     8.58     7.41     8.02   
122000000520   634552.6684  1007766.5662     9.96     8.54     9.27   
122000000521   634537.9015  1007615.2104     7.78     7.81     7.79   
122000000524   634756.6840  1007503.4444     7.60     4.64     6.30   
122000000525   634827.5976  1007376.4128     9.44     8.41     8.94   
122000000526   634903.1136  1007219.0316    11.35    10.14    10.76   
122000000527   634930.1303  1007081.6046    10.95    10.13    10.55   
122000000529   634940.3485  1006950.0413     8.40     9.36     8.89   
122000000530   634952.9078  1006851.7935     6.92     7.00     6.96   
--------------------------------------------------- ------------------ 
St řední sou řadnicová chyba mxy                    [mm]: 8.73 

 

  

Tyto chyby nesmí překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby xyu , což je 

v případě PPBP 0,12 m. Toto kritérium bylo dodrženo viz. tabulka 10. 

Předpokladem správného výpočtu je úprava měřického zápisníku, přesné zadání 

hodnot úhlové a délkové přesnosti použitého přístroje, které udává výrobce viz. kapitola 

4.2.1, případně jsou uvedeny v kalibračním protokolu. V neposlední řadě je výpočet 

závislý na zvolení vhodných bodů, na které je síť vázána. 

Metodu vyrovnání sítě nelze použít pro vyrovnání bodů určených rajonem 

na objektech, pokud vychází z jedné kombinace. Protože nelze jiným vhodným způsobem 

posoudit dosaženou přesnost určených souřadnic u těchto bodů, z důvodu nedostupnosti 

polohového bodového pole a nepřístupnosti okolního terénu, byla proto na místo pevných 

stanovisek vypočtena pozice volného stanoviska z pozměněné kombinace měření 

a souřadnice bodů na objektech porovnány s původně určenými. Výsledek nového určení 

souřadnic s porovnáním původního určení je zaznamenán v protokolu o výpočtech a je 

i samostatně zpracován v příloze č. 11. Odpovídá jednomu ze způsobů posouzení 

charakteristik přesnosti určení souřadnic. 
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Střední souřadnicové chyby vypočtené z dvojice měření jsou pro tyto účely 

zanedbatelné a žádná z vypočtených chyb nepřekračuje hodnotu základní střední 

souřadnicové chyby. 

Pro další nezávislé ověření přesnosti byly totální stanicí zaměřeny vzájemně délky 

mezi všemi body na objektech. Porovnání délek vypočtených ze souřadnic s měřenými, 

prokazuje přesnost vůči určení nového PPBP. Porovnání měřených délek je uvedeno 

v tabulce 11. 

Tabulka 11: Porovnání rozdílů oměrných u excentrických PPBP 

Stanoviště / 
způs. výpočtu 

bod A číslo bod B číslo měřená vzdálenost 
S [m] 

mezní 
odchylka [m] 

1. 122000000531  87,662  
   122000000528 118,987  

vypočtená 
oměrná 

  206,536  

vzdálenost ze 
souřadnic 

  
206,568  

rozdíl oměrné  
A-B 

  -0,032 0,082 

2. 122000000532  118,154  
  122000000523 56,119  

vypočtená 
oměrná 

  170,096  

vzdálenost ze 
souřadnic 

  
170,112  

rozdíl oměrné  
A-B 

  -0,016 0,075 

3. 122200000523  93,984  
  122000000522 138,517  

vypočtená 
oměrná 

  196,908  

vzdálenost ze 
souřadnic 

  
196,906  

rozdíl oměrné 
 A-B 

  0,002 0,080 

4. 122000000522  196,528  
  122000000519 124,983  

vypočtená 
oměrná 

  312,271  

vzdálenost ze 
souřadnic 

  
312,283  

rozdíl oměrné 
 A-B 

  -0,012 0,098 
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5. Zpracování dokumentace 

Po dokončení výpočtů je vyhotovena zbývající část dokumentace. Jsou 

to technická zpráva s popisem použitých metod, stabilizace bodů, použitých podkladů, 

geodetické údaje o bodech a přehledný náčrt bodů PPBP. Spolu s geodetickými údaji je 

vyhotoven dokument o zřízení a ochraně měřické značky. 

 

Dokument o zřízení a ochraně měřické značky je odeslán nebo  osobně doručen 

vlastníku nemovitosti, na jehož pozemku je v terénu umístěna měřická značka. 

V dokumentu je uvedeno číslo bodu PPBP, 

parcelní číslo a druh pozemku, na kterém je 

měřická značka umístěna, označení stabilizace 

bodu a číslo triangulačního listu. Součástí tohoto 

dokumentu je i poučení o ochraně měřické 

značky a zobrazení místopisného náčrtu. Vlastník 

svým podpisem potvrdí souhlas s umístěním 

značky na svém pozemku. Umístění značky bylo 

s vlastníky probráno již při činnostech v terénu. 

Obrázek 7: Místopisný náčrt bodu č. 517 

V náčrtu jsou zobrazeny měřené směry, měřené směry na vzdálené cíle, začátek 

a konec polygonového pořadu, příslušnými značkami je rozlišeno určení bodu geodetickou 

metodou nebo určení bodu technologií GNSS. Jsou zde zobrazeny pomocné měřické body, 

(pokud byly v terénu určeny), PPBP, ZhB, ZPBP a v případě rušení nebo změny jsou body 

škrtnuty. Náčrt obsahuje údaje o počtu zřízených a zrušených bodů, dále údaje 

o vyhotoviteli dokumentace, datum, měřítko zobrazení, název okresu, katastrálního území, 

obce, přibližný zákres katastrální hranice a hranice zastavěného území. 

Geodetické údaje se vyhotovují ve dvojí formě. Jednak v tištěné formě, 

která zůstává založena v měřické dokumentaci katastrálního pracoviště v Trutnově 

a jednak v digitální podobě, aby mohly být údaje zobrazeny v nahlížení na webové stránce 

ZÚ. V digitální podobě jsou odevzdávány obrázky místopisných náčrtů a detaily 

ve formátu JPEG, GIF spolu se souřadnicemi, údaji o stabilizaci, způsobu určení 
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a vyhotoviteli ve formátu CSV umožňující automatizované načtení do ISKN. Jestliže 

se jedná o malý počet bodů, lze odevzdat obrázky ve formátu JPEG, GIF spolu s textovým 

souborem obsahujícím čísla bodů, jejich souřadnice v S-JTSK a údaje o určení nadmořské 

výšky. 

Do formuláře geodetických údajů se doplní údaje: 

• Údaj o katastrálním území, obci. 

• Číslo bodu PPBP a číslo verze bodu. 

• Souřadnice S-JTSK a výška bodu, pokud byla určena. U výšky je uveden odkaz 

na výškový systém. 

• Místopisný náčrt, nárys nebo detail bodu. 

• Označení listu mapy SM 5, na kterém se bod nachází. 

• Datum, rok zřízení bodu, jméno nebo označení zřizovatele bodu a datum platnosti 

bodu. 

• Údaje o způsobu určení bodu, popis stabilizace bodu. 

• Poznámka, kde je uvedeno datum revize popřípadě doplňující údaje. 

V současné době jsou geodetické údaje vyhotoveny počítačovými prostředky. 

V tento okamžik je dokumentace hotova. K úplnému dokončení již stačí jen podepsat 

seznam souřadnic, výpočty, hlášení změn a závad na bodech a předat ke kontrole. 

Kontrolní záznam je poslední dokument celého elaborátu. ÚOZI ověří výsledek 

zeměměřické činnosti, připojí datum, podpis a číslo výsledku ověření a otisk razítka 

se státním znakem [3]. 

Celý elaborát je uložen na záznamovém médiu CD a spolu s dokumentací předán 

oddělení měřické dokumentace katastrálního pracoviště. 
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6. Závěr 

Cílem bylo provést revizi a doplnění PPBP na části katastrálního území Prostřední 

Staré Buky. Při zpracování dokumentace se podařilo dodržet všechny geometrické 

parametry, charakteristiky přesnosti a zásady zpracování dokumentace stanovené pro tyto 

práce. 

V této práci byly souřadnice bodů určeny a porovnány dvěma metodami měření 

a výpočtu. Porovnáním časové náročnosti zaměření a zpracování polygonového pořadu 

s metodou určování souřadnic pomocí GNSS, je metoda GNSS o více jak 50 % rychlejší 

o proti klasické geodetické metodě a to s dosažením téměř shodných výsledků. Tohoto 

způsobu lze použít jen v přehledném terénu bez vegetace. V prostoru s hustou vegetací 

nebo vysokou zástavbou GNSS ztrácí ze svých výhod. Z časového a tím i ekonomického 

hlediska má tato metoda větší přínos. 

Z hlediska výpočtu je vhodné pro výpočet souřadnic nových bodů použít metodu 

vyrovnání sítě, čímž máme zároveň okamžitou kontrolu nad splněním požadovaných 

kritérií přesnosti. Porovnáním rozdílů výsledných souřadnic bodů PPBP vypočtených 

vyrovnáním sítě a určených metodou RTK je zřejmé, že pro účely tvorby PPBP jsou tyto 

rozdíly zanedbatelné a oba způsoby vyhovují. 
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