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ANOTACE 

 

V bakalářské práci je popsána jedna z etap obnovy katastrálního operátu, 

vybudování a zaměření podrobného polohového bodového pole v katastrálním území 

Traplice.  

 

 

Klíčová slova: GNSS, RTK, měření, geodetické údaje, podrobné polohové bodové pole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

My bachelor thesis describes one of the renewing phases of the registry authority, 

building and measuring detailed position of the orientating field in the territory of the 

Traplice´s registry. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AGS  Astronomicko-geodetická síť 

ČSTS Česká státní trigonometrická síť 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

ETRS-89 Evropský terestrický referenční systém  

ISKN  Informační systém katastru nemovitostí 

JTSK  Jednotná trigonometrická síť katastrální 

K.ú. Katastrální území 

Kat. Katastrální 

KMD Katastrální mapa digitalizovaná 

OKO   Obnova katastrálního operátu 

PBP Polohové bodové pole 

PDOP   Parametr přesnosti polohy 

PPBP  Podrobné polohové bodové pole 

RTK   Kinematika v reálném čase, metoda měření GNSS 

SGI Soubor geodetických informací 

S-SK Souřadnicový systém stabilního katastru 

TL Triangulační list 

UTM  Univerzální transverzální Mercatorovo kartografické zobrazení 

V.č.  výrobní číslo přístroje 

VRS Virtuální referenční stanice 

WGS 84 Světový geodetický referenční systém z roku 1984 

ZhB Zhušťovací body  

ZPBP  Základní podrobné bodové pole 
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1. ÚVOD 

Úkolem této bakalářské práce je vybudovat, zaměřit a vyhotovit dokumentaci pro 

podrobné polohové bodové pole v intravilánu obce Traplice, ve Zlínském kraji.  

Zaměření PPBP je provedeno jako součást jedné etapy obnovy katastrálního 

operátu přepracováním v obci Traplice, kde je dosud analogová mapa v souřadnicovém 

systému stabilního katastru sv. Štěpán, v měřítku 1 : 2880. Výsledkem obnovy 

katastrálního operátu v této obci bude katastrální mapa digitalizovaná v systému jednotné 

trigonometrické sítě katastrální. Plánovaný termín dokončení obnovy katastrálního operátu 

je v prosinci 2012. 

Před měřičskými pracemi je nutné zjistit skutečný stav bodů polohového bodového 

pole v terénu rekognoskací. Následuje doplnění PPBP metodou GNSS přístrojem Topcon 

HiPer+ a klasickými geodetickými metodami pomocí přístroje Topcon GPT-3002. 

Výpočet naměřených dat GNSS jsem provedla ve výpočetním softwaru TopSURV, 

verze 7.2 (výpočet geocentrických souřadnic) a TranGPS, verze 2.1.1.1 (pro transformaci 

do JTSK). Pro geodetické metody jsem pouţila výpočetní software Groma verze 9.0. 

Další činností v programu MicroGEOS verze 2000 jsem vyhotovila přehledný náčrt 

PPBP a geodetické údaje o bodech PPBP. Nedílnou součástí elaborátu je technická zpráva 

vyhotovena softwarem Microsoft office – Word. 

Výsledkem činností jsou souřadnice nově určených bodů PPBP, údaje o těchto 

bodech a jejich přehledný náčrt v měřítku 1:5000. Síť nově vybudovaného podrobného 

polohového bodového pole je moţné vyuţít pro další zeměměřické činnosti. 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Obnova katastrálního operátu  

Je vyhotovení nového souboru geodetických informací ve formě grafického 

počítačového souboru a nového souboru popisných informací katastrálního operátu.  

Lze ji provést: 

a) novým mapováním 

b) přepracováním souboru geodetických informací 

c) na podkladě výsledků pozemkových úprav 

V k.ú. Traplice, je zvolena obnova katastrálního operátu přepracováním SGI [2]. 

 

Geodetický bod  

Je trvale označený bod stanovenými měřickými značkami a signalizačními nebo 

ochrannými zařízeními [5]. 

 

Geodetické údaje  

Jsou to soubory písemných, číselných a grafických údajů o bodech polohového, 

výškového a tíhového bodového pole, které jsou součástí dokumentovaných 

výsledků zeměměřických činností nebo báze dat bodového pole [5].  

 

Báze dat bodového pole  

Jsou to údaje o bodech dokumentované orgány státní správy zeměměřictví a 

katastru nemovitostí České republiky [5]. 

 

Permanentní stanice pro příjem signálů globálních polohových systémů  

Je soubor technických zařízení, který provádí souvislý záznam dat ze signálů 

globálních navigačních druţicových systémů a umoţňuje poskytovat tato data nebo 

případné další sluţby a výstupy, které z těchto dat vycházejí, jednotlivým 

uţivatelům [5]. 
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Geodetické referenční systémy  

Závazné geodetické referenční systémy jsou 

a) Světový geodetický referenční systém 1984 (WGS 84) 

b) Evropský terestrický referenční systém (ETRS) 

c) Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) 

d) Katastrální souřadnicový systém gustenberský 

e) Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský 

f) Výškový systém baltský-po vyrovnání (Bpv) 

g) Tíhový systém 1995 (S-Gr95) 

h) Souřadnicový systém 1942 (S-42/83) 

Závazné referenční systémy se uţívají na celém území státu pro zeměměřické 

činnosti a výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu. V obci Traplice jsme 

vyuţili souřadnicové systémy S-JTSK a WGS84 [6]. 

 

Souřadnicový systém S-JTSK  

Je definován Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermannskogel a 

Křovákovým dvojitým konformním kuţelovým zobrazením v obecné poloze. 

Trigonometrické body se nejprve konformně zobrazí z Besselova elipsoidu na 

Gaussovu kouli. Referenční koule se dále konformně zobrazí na kuţel v obecné poloze. 

Maximální délkové zkreslení na okrajích rovnoběţkového pásu je +24 cm/km.  

Za počátek pravoúhlé rovinné soustavy byl zvolen obraz vrcholu kuţele. Osa X je 

tvořena obrazem základního poledníku (λ = 42°30´ východně od Ferra) a její kladný směr 

je orientován k jihu. Osa Y směřuje na západ [13]. 

 

  

Obr. 1. Schéma Křovákova zobrazení 
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Souřadnicový systém WGS 84 

Referenční plochou je elipsoid WGS 84 (World Geodetic System), pouţité 

kartografické zobrazení je univerzální transverzální Mercatorovo (UTM). Jedná se o 

geocentrický systém, s počátkem v hmotném středu Země.  

Osa Z je totoţná s osou rotace Země v roce 1984. Osy X a Y leţí v rovině rovníku. 

Počátek a orientace jeho os X, Y, Z jsou realizovány pomocí 12 pozemských stanic se 

známými přesnými souřadnicemi, které nepřetrţitě monitorují dráhy druţic [13]. 

 

  

Obr. 2. Schéma souř. systému WGS84 
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3. POLOHOVÉ BODOVÉ POLE 

Geodetické body slouţí jako podklad pro navazující polohové měření.  

Předmět a obsah správy bodových polí a náleţitosti podání týkajících se bodových 

polí řeší vyhláška č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. Vyhláška 

č._26/2007 Sb. řeší technické poţadavky na body podrobného polohového bodového pole. 

 

Polohové bodové pole se rozděluje na: 

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

 body referenční sítě nultého řádu 

 body Astronomicko-geodetické sítě (AGS) 

 body České státní trigonometrické sítě (ČSTS) 

 body geodynamické sítě 

b) Zhušťovací body (ZhB) 

c) Podrobné polohové bodové pole 

Jednotlivé body jsou označeny číslem, případně i názvem a příslušností k evidenční 

jednotce. Body jsou trvale stabilizovány stanovenými značkami. Podle potřeby jsou u bodů 

zřízena ochranná zařízení (skruţe, tyče, výstraţné tabulky). Chráněná území bodů, podle 

§_9 odst. 2, zákona č. 200/1994 Sb. jsou označena výstraţnými tabulemi s nápisem 

„CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ GEODETICKÉHO BODU“ [5]. 

3.1. Přesnost PPBP  

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

chyba mxy, daná vztahem 

, kde 

mx, my jsou střední chyby určení souřadnic x a y. 

 PPBP se vytváří s přesností, která je dána střední souřadnicovou chybou 0,06 m a 

vztahuje se k nejbliţším bodům základního polohového bodového pole a zhušťovacím 

bodům. 

Mezní souřadnicová chyba uxy se stanoví dvojnásobkem základní střední 

souřadnicové chyby mxy. 



Eva Kašíková: Vybudování a zaměření podrobného polohového bodového pole 

 

2011  12 

 

Posouzení dosaţené přesnosti určení souřadnic nově určovaného bodu PPBP se 

provádí pomocí  

a) výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené metodou nejmenších čtverců 

b) výběrové střední souřadnicové chyby vypočtené z dvojice měření, 

která nesmí překročit hodnotu mezní souřadnicové chyby uxy. V případě souboru 

obsahujícího více neţ 20 nově určovaných bodů PPBP musí být současně nejméně 40 % 

výběrových středních souřadnicových chyb menších, neţ je hodnota základní střední 

souřadnicové chyby mxy [3]. 

3.2. Číslování bodů polohových bodových polí  

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

číslování bodů PPBP je katastrální území. Body označujeme dvanáctimístným úplným 

číslem [1]. 

 

Pro body ZPBP a ZhB, má číslo tvar  

0009 EEEE CCC0 

  EEEE.. …….. číslo triangulačního listu 

 CCC……….. je pořadové číslo bodu ( ZPBP v rozmezí od 1 do 199, 

ZhB v rozmezí od 201 do 499). 

0……………. Namísto nuly se uvádí pořadové číslo přidruţeného 

bodu k bodu ZPBP a ZhB 

 

 

Pro body PPBP, má číslo tvar 

PPP0 0000 CCCC 

PPP………… je pořadové číslo k.ú. v rámci územního obvodu, ve 

kterém katastrální pracoviště vykonává působnost 

příslušného katastrálního úřadu 

CCCC……… je pořadové číslo bodu v rozmezí od 501 do 3999  
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Číslování pomocných bodů, má tvar 

PPP0 0000 CCCC 

PPP………… pořadové číslo k.ú. v rámci územního obvodu 

katastrálního pracoviště 

CCCC……… je pořadové číslo pomocného bodu od 4001 

Nesmí dojít k duplicitě s body určenými při revizi a doplnění PPBP. 

 

 

Číslování podrobných bodů, má tvar 

PPPS ZZZZ CCCC 

PPPP………. pořadové číslo k.ú. v rámci územního obvodu 

katastrálního pracoviště 

S …………… je uvnitř územního obvodu nulové číslo nebo můţe 

znamenat příslušnost bodu do sousedního územního 

obvodu a pak má hodnotu 1 aţ 8 

ZZZZ………. je číslo měřického náčrtu 

CCCC……… je pořadové číslo podrobného bodu v rámci měřického 

náčrtu v rozmezí od 1 do 3999 [1]. 
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4. BUDOVÁNÍ, REVIZE A DOPLNĚNÍ PPBP  

Pro potřeby podrobného měření při OKO a při jeho následném vedení se z bodů 

ZPBP, ZhB, PPBP a bodů referenční sítě permanentních stanic určují body PPBP. Z těchto 

bodů se dále při podrobném měření určují pomocné měřické body. Technické poţadavky 

na body PPBP řeší kapitola č. 4.2. této bakalářské práce. 

Pokud by revize a doplnění PPBP nebyla součástí obnovy katastrálního operátu, 

zpracoval by se pro katastrální území samostatný projekt budování nebo revize a doplnění 

PPBP. 

Nadmořské výšky bodů PPBP se určují pouze tehdy, pokud nedojde 

k nepřiměřenému navýšení časové náročnosti pracovního postupu [1]. 

4.1. Přípravné práce 

Pomocí přípravných prací získáme potřebné údaje o lokalitě a přehled o bodech. 

Připravíme přehledný náčrt, na základě dostupných podkladů k bodům polohových 

bodových polí nebo s vyuţitím přehledu bodových polí v ISKN, v měřítku 1:5 000 nebo 

1:10 000. Do náčrtu zakreslíme body polohových bodových polí, včetně bodů které dosud 

nemají určeny souřadnice v S-JTSK. 

Jako podklad pro přehledný náčrt lze vyuţít digitální grafické mapové podklady, 

např. orientační mapu parcel, SM5, ZABAGED, ortofotografické zobrazení. 

Pořídíme kopie geodetických údajů o bodech zakreslených v přehledném náčrtu[1]. 

Geodetické údaje jsou k dispozici na internetových stránkách ČÚZK [14]. 

4.2. Rekognoskace a volba nových bodů PPBP 

Rekognoskací v terénu fyzicky ověříme body, jejich aktuální stav a moţnost 

dalšího pouţití. Body PBPP vyhledáme a jejich polohu ověříme podle geodetických údajů. 

Při pochybnosti o totoţnosti těchto bodů se jejich poloha ověří kontrolním měřením a 

výpočtem podle následujících kapitol č. 4.3. a č. 4.4.  

Pokud by byla obnova katastrálního operátu prováděna jen na části katastrálního 

území, rozsah budování nebo revize a doplnění PPBP se omezí pouze na tuto část. 

Rekognoskace na bodech ZPBP, ZhB a údrţba ZhB (oprava ochranných znaků, 

změna geodetických údajů) se provádí pouze v rozsahu nezbytném pro rozvrţení a 

zaměření bodů PPBP. Informace o závadách a změnách se zasílají elektronicky 

prostřednictvím webového rozhraní Zeměměřického úřadu a v technické zprávě se uvede 

seznam revidovaných bodů nebo se vyhotoví oznámení závad a změn, které se zašle 
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písemně příslušnému správci, tj. Zeměměřickému úřadu v případě ZPBP (na formuláři 

podle přílohy č. 11 návodu [1]), příslušnému katastrálnímu úřadu v případě ZhB a 

příslušnému katastrálnímu pracovišti v případě PPBP (na formuláři podle přílohy č. 10 

návodu [1]). 

Podle výsledku rekognoskace se navrhnou ke zrušení přednostně ty body PPBP, 

které nesplňují technické poţadavky na stabilizaci podle bodu 12.4 a 12.5 přílohy [3]. 

Následně se ke zrušení navrhnou ty body, jejichţ kontrolní zaměření, popřípadě přeurčení, 

by bylo nehospodárné a i při jejich zrušení zastane zachována taková hustota bodů PPBP, 

aby vyhovovala technickým moţnostem měření pro účely správy katastru. 

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

opraví nebo doplní geodetické údaje, popřípadě se vyhotoví nové.  

V případě nedostatečné hustoty se PPBP doplní o nové body, které volíme 

v hustotě s přihlédnutím k technickým moţnostem měření pro účely správy katastru. 

Přehledný náčrt se upraví podle výsledku rekognoskace a doplnění PPBP.  

U bodů PPBP určených v bývalé třídě přesnosti 4 nebo 5, které nebyly navrţeny ke 

zrušení, se z dokumentace původního určení prověří, zda skutečně dosaţená přesnost 

splňuje kritérium charakteristiky přesnosti v určení souřadnic, střední souřadnicové chyby 

mxy. Je-li kritérium překročeno, body se přeurčí. 

Provedení rekognoskace u nalezených a nerušených bodů se zaznamená do 

poznámky v geodetických údajích těchto bodů [1]. 

 

Volba nových bodů a technické požadavky na body PPBP 

Poloha bodů PPBP se volí tak, aby body nebyly ohroţeny, aby jejich signalizace 

byla jednoduchá a aby body byly vyuţitelné pro připojení podrobného měření. 

Body PPBP se volí především na objektech trvalého rázu nebo na jiných místech 

tak, aby co nejméně omezovaly vlastníka v uţívání pozemků, např. v obvodu dopravních 

komunikací. 

Body PPBP zřizujeme: 

a) Na technických objektech poskytujících trvalou signalizaci, zejména na rozích 

budov 

b) Na hranici pozemku se znakem, který svoji stabilizací vyhovuje ustanovením 

bodu 12.4 a 12.5 přílohy vyhlášky č. 26/2007 Sb. 
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c) Na objektech se stabilizační značkou, například na nivelačních kamenech, 

stabilizacích tíhových bodů, znacích lomových bodů na hranicích obcí, na 

mostcích a propustcích s nivelační hřebovou značkou. 

Pokud nejsou k dispozici vhodné objekty, výjimečně se PPBP stabilizuje 

kamennými hranoly o celkové délce nejméně 500 mm a s opracovanou hlavou o 

rozměrech nejméně 120 mm x 120 mm x 70 mm. Byl jiţ v místě pevně osazen 

k jinému účelu opracovaný kámen o stejných rozměrech, pouţije se po doplnění 

kříţkem nebo důlkem.  

 

Body PPBP je moţné také stabilizovat: 

a) Vysekáním kříţku na opracované ploše skály 

b) Hřebovými značkami zabetonovanými do skály, kovovými konzolami, 

čepovými značkami apod., pevně osazenými na budovách  

c) Ţeleznými trubkami nebo čepy apod. v betonových blocích o velikosti 

nejméně 200 mm x 200 mm x 700 mm 

d) Ţeleznými trubkami o průměru nejméně 30 mm a tloušťce stěny nejméně 

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

opatřena závitem proti vytaţení znaku) a pevně připojenou hlavou z plastu 

velikosti nejméně 120 mm x 120 mm x 120 mm 

e) Kovovými značkami o průměru nejméně 8 mm s plochou hlavou o průměru 

nejméně 25 mm a délce nejméně  

 100 mm, zatlučenými do zpevněného povrchu 

 40 mm s hmoţdinkou, zapuštěnými do pevných konstrukcí 

Takto stabilizovaný bod se zpravidla zřizuje spolu s dalším bodem na 

blízkém technickém objektu poskytujícím trvalou signalizaci (roh budovy). 

 

Body PPBP volíme v hustotě s přihlédnutím k technickým moţnostem měření pro 

účely správy katastru.  

Body PPBP se zaměřují v terénu určováním hodnot délek a úhlů (určovací prvky), 

popřípadě výšek nebo určením souřadnic technologií GNSS. 

Zaměření kaţdého bodu PPBP se provede nezávisle nejméně dvakrát. Měření musí 

být připojeno na body nejméně takové přesnosti, která má být dosaţena u nově určovaných 

bodů [3]. 
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4.3. Zaměření bodů 

Zaměřováním bodů a následným zpracováním naměřených hodnot, získáme 

souřadnice bodů PPBP. 

4.3.1. Geodetické metody 

Body PPBP můţeme zaměřit 

a) Plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a délkami 

b) Polygonovými pořady oboustranně připojenými a oboustranně orientovanými 

Polygonové pořady kratší neţ 1,5 km mohou být jednostranně orientované, 

popř. neorientované (vetknuté). 

Neorientované pořady mohou mít nejvýše 4 strany a je-li to moţné, alespoň na 

jednom z jeho vrcholů se zaměří orientační úhel a porovná se podle tabulky č.2, 

písmene e) nebo f). Tabulka je obsahem této bakalářské práce, viz dále v textu. 

Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů jsou:  

 

Tabulka č. 1 – Geometrické parametry a kritéria přesnosti polygonových pořadů [1] 

Připojovací body Mezní délka 

strany [ m ] 

Mezní délka 

pořadu d [ m ] 

Mezní odchylka v uzávěru pořadu 

Úhlová [ cc ] Polohová [ m ] 

ZPBP, ZhB 200-1500 5000   

ZPBP, ZhB 50-400 3000   

PPBP, ZPBP, ZhB 50-400 1500   

   n…….počet bodů pořadu včetně bodů připojovacích 

   …..součet délek stran pořadu 

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

v polygonovém pořadu je 1:3 

c) Protínáním vpřed z úhlů nebo protínáním z délek nebo kombinovaným 

protínáním nejméně ze tří bodů ZPBP, ZhB nebo jiných bodů odpovídající 

přesnosti. Úhel protínání na určovaném bodě musí být v rozmezí 30-170 gon. 

Kratší vzdálenost od daného bodu k bodu určovanému v určovacím 

trojúhelníku nesmí být větší neţ 1500 m. Směry na body vzdálené od 

stanoviska více neţ 500 m se měří ve dvou skupinách. 
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d) Rajónem 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 být delší neţ délka 

nejvzdálenější orientace. Pokud je délka rajónu větší neţ 800 m, měří se 

všechny úhly ve dvou skupinách. Vychází-li rajón z bodu se střední 

souřadnicovou chybou mezi 0,04 m aţ 0,06_m, nesmí být delší neţ 300 m. 

Vodorovné úhly se měří ve skupinách (nejméně v jedné) teodolitem zajišťujícím 

přesnost měřených směrů 0,0006 gon podle zvláštního předpisu [7]; při délkách do 500 m 

je moţné pouţít teodolit s přesností 0,002 gon. Mezní odchylka v uzávěru skupiny (v 

opakovaném prvním směru) a mezní rozdíl mezi skupinami je 0,003 gon. 

Délky se měří dvakrát, dálkoměrem s přesností na 0,01 m a obousměrně, není-li to 

vyloučeno a vţdy s vyuţitím optických odrazných systémů na cílových bodech. Krátké 

délky lze měřit pásmem (zpravidla na jeden klad). Pouţijí se kalibrované dálkoměry a 

pásma. Naměřené délky se opravují o fyzikální redukce (z teploty a tlaku vzduchu), o 

matematické redukce (do vodorovné roviny, z nadmořské výšky) a o redukce do 

zobrazovací roviny S-JTSK. Mezní rozdíl dvojice měřených délek je 0,02 m u délek 

kratších neţ 500 m, 0,04 m u délek do 500 m. 

Centrační prvky se nezavádějí při excentricitě menší neţ 0,01 m. V polygonových 

pořadech a v plošných sítích se zásadně pouţívá trojpodstavcová souprava. 

Při měření mezi body PBP nesmějí rozdíly mezi změřenými a ze souřadnic 

vypočtenými nebo původně určenými hodnotami vodorovných úhlů a délek překročit tyto 

mezní odchylky: 

Tabulka č. 2 – Mezní odchylky při měření mezi body PBP [1] 

  Mezní odchylka 

  V úhlu [gon] V délce [m] 

a) 

 

Mezi body ZPBP nebo mezi jejich orientačními body 

OB1 a OB2 

0,0015 0,03 

0,0015 0,05 

b) Mezi bodem ZPBP a ZhB 0,0020 0,05 

c) Mezi ZhB 0,0030 0,05 

d) Mezi body podle písm. a), b), c) a orient. bodem OB3 0,0060 - 

e) Mezi body podle písm. b) a bodem podle písm. f) 0,0100 0,13 

f) Mezi body PPBP 0,0300 0,15 

g) 

Mezi body podle písmena f) na technických 

objektech přidruţených k témuţ určujícímu bodu do 

vzdálenosti 50 m od něj 

0,0500 0,04 
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Záznam výsledků měření se provádí zápisem do příslušných tiskopisů Úřadu nebo 

záznamem na polní elektronické registrační zařízení. Elektronicky registrovaná data se 

v textovém tvaru trvale uloţí na digitální záznamové médium a jsou součástí předávaného 

elaborátu. Soubory s registrovanými daty musí obsahovat v hlavičce souboru informace o 

měření, zpracovateli, datum měření, popř. název souboru výpočetního protokolu [1]. 

4.3.2. Fotogrammetrické metody 

Body PPBP a popř. současně vlícovací body (popis vlícovacích bodů řeší kapitola 

č. 4.3.7.2, návodu [1]) se určují analytickou nebo digitální analytickou aerotriangulací. 

Pouţijí se letecké měřické snímky (dále jen „snímky“) o formátu 23 cm x 23 cm na 

rozměrově stálé podloţce, pořizované kalibrovanými leteckými komorami se 60% 

podélným a 30% příčným překrytem a skenované s rozlišením alespoň 1210 DPI (pixel 

0,021 mm) nebo snímky pořízené kalibrovanými digitálními leteckými komorami. 

Nejmenší pouţitelné měřítko takových snímků je 1:6000. Je účelné, aby současně s těmito 

snímky byly dodány jejich prvky vnější orientace měřené během snímkového letu 

aparaturami GNSS/IMU. 

Výchozími body jsou vlícovací body ZPBP a ZhB a jiné body určené s přesností 

splňující kritéria mezních odchylek podle tabulky č.1. a tabulky č.2. písm. e) aţ g) 

zpřísněná o 30% (kapitola  č. 4.3.1.) Výchozí body musejí být (po fotogrammetrické 

signalizaci) identifikovatelné na snímcích. Rozloţeny mají být pokud moţno především 

rovnoměrně na vzdálenost 2 aţ 3 základen snímkování po obvodu bloku a dále uvnitř 

bloku tak, aby výsledná hustota byla nejméně 0,4 bodu na jednu snímkovou dvojici. 

Nadmořské výšky výchozích bodů se určí se střední chybou do 0,10 m. 

Výchozí body se signalizují čtvercovými znaky o rozměru 0,20 m x 0,20 m. Znaky 

se doplňují třemi rameny o rozměru 0,10 m x 0,60 m svírajícími vzájemně úhel 133 gon 

a odsazenými od bodu o 0,40 m. Barva těchto znaků a ramen musí být výrazná a vůči 

jejich okolí kontrastní (světlá – tmavá), umístěnými centricky s max. odchylkou 0,01 m. 

Určované body PPBP a body vlícovací se signalizují stejně jako body výchozí, 

doplňují se však pouze dvěma rameny svírajícími vzájemně úhel 100 gon. Pro větší 

měřítka snímků se všechny výše uvedené délkové rozměry mohou úměrně zmenšit. 

Snímkové souřadnice se měří a registrují na přístrojích s moţností čtení na 0,001 mm [1]. 

V katastrálním území Traplice, fotogrammetrická metoda nebyla vyuţita. 
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4.3.3. Technologie GNSS 

Při určení souřadnic bodů PPBP pomocí jednotlivých metod vyuţívajících GNSS 

se postupuje přiměřeně podle bodu 9 přílohy zvláštního předpisu [5]. K měření a jeho 

zpracování se pouţijí takové přijímače GNSS a takové zpracovatelské výpočetní 

programy, které zaručují poţadovanou přesnost výsledků provedených měřických a 

výpočetních prací. Při měření i početním zpracování je nutné dodrţovat zásady uvedené ve 

firemních návodech pro příslušné přístroje a pouţitý zpracovatelský výpočetní program. 

Určení polohy bodu pouze z jednoho měření není přípustné. Nutná jsou nejméně 

dvě nezávislá měření GNSS nebo jedno měření GNSS a jedno měření klasickou 

geodetickou metodou. Při opakované observaci RTK nebo přeměření vektoru musí být 

opakované měření provedeno při dostatečně odlišné konstelaci druţic (příloha 9 zvláštního 

předpisu [5]). Doporučuje se provádět opakované měření při odlišné výšce antény. 

K transformaci souřadnic i jen jednotlivých určovaných bodů do S-JTSK se pouţije 

některý z transformačních programů schválených ČÚZK, jejichţ seznam je zveřejněný na 

jeho internetových stránkách. Pro určení transformačního klíče se zvolí vhodný počet 

identických bodů, nejméně však čtyři, z blízkého okolí určovaných bodů. Souřadnice 

těchto bodů nesmí být ani v jednom souřadnicovém systému, mezi kterými se transformace 

provádí, určeny s přesností niţší, neţ jaká je poţadována u určovaných bodů. Z 

vyuţitelných bodů je nutno volit ty, které jsou v zaměřované lokalitě rozmístěny 

rovnoměrně, a tak, aby jejich počet byl úměrný její velikosti a ţádný určovaný bod nebyl 

vzdálen vně od spojnice k němu nejbliţších identických bodů o více neţ je 1/10 délky této 

spojnice. Jestliţe je lokalita tak rozsáhlá, ţe by vzhledem k její velikosti mohlo dojít k 

potlačení smyslu transformace, která vystihuje místní podmínky, je nutno lokalitu rozdělit 

na několik menších dílčích lokalit a při výběru bodů dodrţet jejich překryt mezi 

jednotlivými dílčími lokalitami. Zvláštní pozornost volbě bodů transformačního klíče 

a jejich překrytu je třeba věnovat především u lokalit, jejichţ tvar má liniový charakter. 

Nelze pouţít jeden transformační klíč pro lokality přesahující velikost území 

4 triangulačních listů, u lokalit ve tvaru linie pak 3 triangulačních listů. 

Pro udrţení homogenity výsledků měřických prací se doporučuje v případech, kdy 

je to moţné, pouţívat v dané lokalitě pro veškeré měřické práce vţdy tytéţ transformační 

vztahy včetně volby matematického postupu transformace. Připojení do geocentrického 

souřadnicového systému shodného se systémem, ve kterém byly transformační vztahy 

určeny, se provede pomocí nejméně dvou společných bodů. Připojení do ETRS-89 pomocí 

pouze jediného bodu lze provést pouze v případě, kdy je tímto bodem ověřená permanentní 

stanice GNSS nebo virtuální referenční stanice poskytnutá sítí ověřených permanentních 

stanic [1]. 
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4.4. Výpočet souřadnic bodů 

Při určení bodů PPBP plošnými sítěmi, analytickou aerotriangulací a pomocí GNSS 

se pouţije výpočet souřadnic bodů s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců. Pokud je 

bod určen polární metodou pouze dvojicí měření, souřadnice se vypočtou jako aritmetický 

průměr. Dodrţení kriterií přesnosti se posuzuje podle bodů 12.11 a 12.12 přílohy 

katastrální vyhlášky [3] a je uvedeno ve výpočetním protokolu. 

V ostatních případech se souřadnice bodů určené geodeticky mohou vypočítat 

přibliţným vyrovnáním: 

 aritmetickým průměrem z jednotlivých kombinací určovacích prvků. 

Rozdíly v souřadnicích mezi jednotlivými kombinacemi nesmějí překročit 

2,5 násobek základních středních souřadnicových chyb podle bodů 12.9 a 

12.10 přílohy katastrální vyhlášky [3] 

 polygonového pořadu rovnoměrným rozdělením úhlové odchylky na 

jednotlivé vrcholy pořadu a rozdělením odchylek v souřadnicích úměrně 

absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů. Mezní odchylky v uzávěru 

polygonového pořadu jsou stanoveny v kapitole č. 4.3.1., v tabulce č.1. 

O průběhu automatizovaného výpočtu se zpracovává (tiskne) protokol. Ten musí 

obsahovat nejméně identifikační údaje o měření (lokalitě), schematický náčrt sítě 

obsahující měřené prvky sítě, vstupní údaje, údaje o dosaţených odchylkách v určovacích 

obrazcích sítě (např. v polygonových pořadech) a při vícenásobném určení souřadnic bodů 

údaje o dosaţených odchylkách, včetně porovnání dosaţených a mezních odchylek a 

určení průměru z výsledných souřadnic. Souřadnice se udávají v metrech a zaokrouhlují se 

na dvě desetinná místa podle § 77 odst. 1 katastrální vyhlášky. 

Součástí dokumentace k výpočtu plošné sítě je schematický náčrt sítě obsahující 

měřené prvky sítě (délky, směry), případně elipsy chyb na určovaných bodech. Do výpočtu 

sítě nesmí být zahrnuty body určené pouze z jedné kombinace (např. jediným rajonem) [1]. 

4.5. Výsledný elaborát PPBP 

Elaborát budování nebo revize a doplnění PPBP tvoří podle rozsahu prováděných 

prací: 

a) projekt (je-li zpracován samostatně) 

b) oznámení závad a změn na stávajících bodech ZPBP, ZhB a bodech PPBP 

c) seznam souřadnic 

d) přehledný náčrt 
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e) zápisníky měření 

f) protokol 

1. o výpočtech při geodetickém určení a při pouţití analytické 

aerotriangulace 

2. o výpočtech vektorů, vyrovnání sítě nebo určení bodů metodou RTK a 

transformaci souřadnic do S-JTSK při uţití GNSS 

g) geodetické údaje 

h) vrácená potvrzená oznámení o zřízení měřických značek, popř. doručenky a 

kopie odeslaných oznámení 

i) technická zpráva 

j) kontrolní záznamy z průběţných kontrol a závěrečné kontroly 

k) záznamové médium se všemi ostatními částmi elaborátu se stavem po 

provedení případných oprav na základě závěrečné kontroly, a to ve struktuře 

podle přílohy č. 56 [1]. 

Dílčí části elaborátu podle písm. a), d) a g) aţ j) musí mít vţdy i analogovou 

podobu. Na digitálním záznamovém médiu podle písm. k) nemusí být záznam kontroly 

provedené zeměměřickým a katastrálním inspektorátem. 

Geodetické údaje o nově zřízených bodech PPBP se po ukončení etapy budování 

nebo revize a doplnění PPBP a odstranění nedostatků zjištěných při závěrečné kontrole 

předají příslušnému katastrálnímu pracovišti ve formátu *.csv ve struktuře věty dané 

uţivatelskou dokumentací ISKN k provedení aktualizace tabulek bodových polí v ISKN a 

pro provedení kontroly také ve formátu *.dgn nebo *.pdf. Místopisný náčrt a případně 

detail se předávají v samostatných souborech ve formátu *.jpg nebo *.gif [1]. 

 

Obsah dokumentace o zřízení bodu PPBP obsahuje [3]:  

a) Technickou zprávu s protokolem, jejíţ přílohou je zápisník měření, protokol o 

výpočtech a seznam souřadnic 

b) Geodetické údaje o bodu PPBP a přehledný náčrt 

c) Doklad o oznámení nebo projednání umístění měřické značky bodu podrobného 

polohového bodového pole s vlastníkem dotčené nemovitosti (pokud je bod 

PPBP stabilizován podle bodů 12.4 a 12.5 přílohy. 
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Technická zpráva 

Technická zpráva se vyhotoví po skončení všech činností spojených s revizí a 

doplněním PPBP. Obsahuje zejména: 

a) údaje o zachovalosti stávajících bodů PPBP, jejich případném přečíslování, 

ověření přesnosti, zrušení, změnách verzí 

b) údaje o nově zřízených (doplněných) bodech PPBP (počet a hustota bodů, 

pouţitá stabilizace a signalizace, dosaţená přesnost) 

c) údaje o dodrţení technických předpisů, zdůvodnění případných odchylek 

od jejich ustanovení 

d) údaje o pouţitých přístrojích a pomůckách, včetně údajů prokazujících 

splnění podmínek zvláštního předpisu [9], o měřických metodách a 

metodách výpočtu souřadnic 

e) seznam částí elaborátu, jméno vyhotovitele a datum vyhotovení 

Neopakují se údaje obsaţené v projektu, komentují se jejich případné změny [1]. 

Geodetické údaje 

Pro body PPBP se zpracují geodetické údaje podle bodů 12.15 a 12.16 přílohy 

katastrální vyhlášky [3] a vzoru v příloze návodu pro obnovu kat. operátu č. 13 [1]. Mají-li 

body PPBP orientační směry, uvádějí se pouze v místopisném náčrtu geodetických údajů. 

Při vyhotovení místopisného náčrtu se pouţijí pro předměty, které nejsou uvedeny 

v bodu 10 přílohy katastrální vyhlášky [3], mapové značky podle zvláštního předpisu [8], 

přitom není nutné dodrţet jejich předepsané velikosti. K bodům se zaměří s přesností 

na centimetry vyhledávací míry vztaţené k blízkým trvalým předmětům, zejména staničení 

a kolmice, u bodu při pozemní komunikaci (s výjimkou dálnice, ţeleznice), nejsou-li 

poblíţ vhodné předměty, jeho vzdálenosti od středu a okraje vozovky s přesností na 

decimetry. Od ostatních bodů nejednoznačně identifikovatelných se měří vyhledávací míry 

rovněţ na decimetry. Míry nesmí omezovat přehlednost údajů místopisného náčrtu, nárysu 

nebo detailu. Při kresbě nárysu u bodu na technickém objektu se tento objekt zvýrazní 

šrafováním [1]. 

Přehledný náčrt PPBP 

Přehledný náčrt se vyhotoví v měřítku 1:5000, popř. v jiném vhodném měřítku. 

Jako podklad je moţné vyuţít zmenšeninu obrazu katastrální mapy, orientační mapy 

parcel, rastrový obraz SM5 nebo data ZABAGED. Přehledný náčrt obsahuje zejména 

nadpis „Přehledný náčrt podrobného polohového bodového pole“, zákres správních hranic, 

názvy v rámci lokality dotčených a sousedních katastrálních území, klad SM5, legendu 
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s vysvětlivkami, zákres bodů polohových bodových polí včetně jejich čísel (černě) a 

vyznačení jejich případného zrušení (červeně), zákres nových ZhB a bodů PPBP včetně 

jejich čísel (červeně), vyznačení polygonových pořadů (červeně) s určením jejich počátku 

a konce značkami (červeně), měřítko přehledového náčrtu, datum vyhotovení, jméno a 

podpis zpracovatele. Není na závadu, jsou-li v přehledném náčrtu zobrazeny skutečnosti 

nad rámec stanoveného obsahu (například upřesnění metod určení bodu), nesmí tím však 

být zhoršena čitelnost nebo reprodukovatelnost přehledného náčrtu. V případě, ţe jsou pro 

měření vyuţity i body mimo zájmové území, jsou rovněţ zakresleny v přehledném náčrtu, 

a pokud jsou od zájmového území značně vzdáleny, mohou být znázorněny schematicky 

způsobem vylučujícím pochybnost o jejich totoţnosti. Vzor přehledného náčrtu je v příloze 

č. 9 [1]. 
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5. BUDOVÁNÍ, REVIZE A DOPLNĚNÍ PPBP 

V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ TRAPLICE 

5.1. Popis lokality 

Obec Traplice leţí v údolí, asi 10 km od města Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. 

Obcí protéká Jankovický potok. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228. 

Počet obyvatel je 1141 k datu 1. 1. 2010. Výměra k.ú. Traplice je 528 ha [15]. 

Dosavadní analogová mapa, vedená katastrálním úřadem, je v Katastrálním 

souřadnicovém systému stabilního katastru, Svatý Štěpán. 

5.2. Přípravné práce 

V katastrálním území Traplice je naplánovaná obnova katastrálního operátu 

přepracováním souboru geodetických informací. Katastrální úřad dle §63, odstavce 2 

vyhlášky [3], oznámí zahájení obnovy katastrálního operátu, nejméně dva měsíce předem 

na úřední desce a oznámení také zašle územně příslušné obci s ţádostí o jeho zveřejnění. 

Budování, revize a doplnění PPBP v k.ú. Traplice, bude po vyhotovení součástí 

elaborátu obnovy katastrálního operátu, jenţ provádí Katastrální úřad pro Zlínský kraj, 

Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. 

V rámci přípravných prací bylo nutné na katastrálním úřadu zjistit informace o 

rozsahu obnovy katastrálního operátu, na kterém vybudujeme a zaměříme PPBP. Dále 

vyhledáme informace o stávajícím polohovém bodovém poli ve zpracovávaném 

katastrálním území Traplice. Informace o bodovém poli jsou dostupné na internetových 

stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Zde jsou k dispozici geodetické 

údaje o bodech PPBP, které obsahují především číslo bodu, souřadnice v souřadnicovém 

systému S-JTSK, místopisné náčrty, popis a způsob stabilizace pro jejich snadné nalezení v 

terénu. 

V okolí k.ú. Traplice existovalo dosud několik trigonometrických a zhušťovacích 

bodů. V rámci bodů PPBP byl dosud evidován pouze jeden bod číslo 070000000501 se 

souřadnicemi v systému S-JTSK. 

Před samotným výjezdem do terénu jsem si připravila místopis daného bodu č._501 

(Příloha č. 1) a přehledný náčrt lokality, který obsahuje dosavadní polohové bodové pole. 

Jako podklad náčrtu volím ortofotografický snímek dané lokality, pro lepší orientaci 

v terénu (Příloha č. 2).  
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5.3. Rekognoskace a volba nových bodů PPBP 

Rekognoskaci provádíme před vlastním měřením, pouze na území, kde je 

plánovaná obnova katastrálního operátu. V k.ú. Traplice je naší zájmovou lokalitou 

intravilán obce.  

V terénu fyzicky vyhledáme dosud evidovaný bod PPBP číslo 070000000501. 

Bodem je plastový znak v zeleném pásu, který byl určen technologií GNSS. Bod je nalezen 

bez závad, splňuje parametry pro stabilizaci dle přílohy č. 12, vyhlášky [3] a tak zůstane 

ponechán v PPBP. Pomocí geodetických údajů jsme bod ověřili. Protoţe se ale okolí bodu 

mírně pozměnilo a především nebyl původní místopis orientován k severu, rozhodla jsem 

se pro vyhotovení místopisu nového. Tvorbu geodetických údajů o bodech PPBP, řeší dále 

kapitola 5.7. 

Vyhotovila jsem protokol „Oznámení závad a změn na bodech podrobného 

polohového bodového pole“, dle přílohy č.10 [1]. Tento formulář jsem pak předala 

příslušnému katastrálnímu pracovišti ve výsledném elaborátu (Příloha č. 3). 

Vzhledem k nedostatečné hustotě bodů PPBP v zájmové lokalitě, ji doplníme o 

nové body PPBP. Na katastrálním úřadu jsem zarezervovala nová čísla bodů. K zaměření 

PPBP jsme v intravilánu obce vybudovali měřickou síť, kterou tvoří 57 pomocných bodů 

v číselné řadě 070000004001 aţ 070000004057, které jsou dočasně stabilizované a účelně 

rozmístěné po obci. 

Stabilizaci jsme zvolili u pomocných bodů 070000004007 a 070000004045 pomocí 

dřevěného kolíku, ostatní body jsou stabilizovány ocelovými hřeby. Body jsem v terénu 

zvýraznila modrou barvou.  

Nové body PPBP volíme v takové hustotě, s přihlédnutím k technickým 

moţnostem měření pro účely správy katastru. Volíme je tak, aby nebyly ohroţeny, aby 

jejich signalizace byla jednoduchá a aby byly body vyuţitelné pro připojení podrobného 

měření. Zvolili jsme body PPBP na objektech trvalého rázu, na rozích budov a na rozích 

zídek. V jednom případě, kdy nebyly k dispozici vhodné objekty, jsme bod stabilizovali 

pomocí ţelezné trubky s plastovou hlavou (dále „plastový znak“).  

Určili jsme celkem 72 nových bodů PPBP v rozmezí čísel 070000000502 aţ 

070000000573. 

Z toho bod číslo 070000000513 je stabilizován plastovým znakem. Body číslo 

070000000508, 070000000521, 070000000522, 070000000526, 070000000530, 

070000000538, 070000000539, 070000000554 a 070000000563 jsou trvale stabilizovány 

a signalizovány rohy zídek. Ostatní body jsou trvale stabilizovány a signalizovány rohy 

budov. 
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U jediného bodu číslo 070000000513, který byl nově stabilizován, bylo nutné 

projednat zřízení a ochranu měřické značky s vlastníkem nemovitosti. Bod jsme umístili do 

zeleného pásu na parcelu katastru nemovitostí s číslem 3105/125. K datu zřízení bodu je 

parcela zapsána na listu vlastnictví číslo 10 000. Vlastnické právo se vztahuje na 

právnickou osobu, Obec Traplice. Se zástupcem obce jsem projednala zřízení měřické 

značky na nemovitosti a fyzicky jsem mu nově zřízený bod ukázala v terénu. O projednání 

zřízení měřické značky číslo 070000000513 je vyhotoven protokol dle vzoru č.12 [1] 

(Příloha č. 4),  a dále podepsaný zástupcem obce (Příloha č. 5). 

Dříve vyhotovený přehledný náčrt jsem upravila podle výsledku rekognoskace a 

doplnění PPBP (Příloha č. 6). 

5.4. Zaměření bodů 

Zaměření probíhalo v období od 16. 6. 2010 do 20. 8. 2010. Měřickou skupinu 

tvořili Eva Kašíková, Gabriela Jandová a Radim Svozil.  

Navrhnuté PPBP bylo nutné zaměřit v souřadnicovém systému S-JTSK ze 

stabilizovaných pomocných měřických bodů. Pro následné práce jsme si zvolili na začátku 

a na konci intravilánu celkem 4 pomocné body, které jsme určili technologií GNSS. 

Ostatní pomocné body jsou určeny polygonovými pořady. Body PPBP jsme určili metodou 

rajónů. 

Jelikoţ k měření a zpracování měření technologií GNSS jsou pověřeni pouze 

někteří zaměstnanci oddělení katastrálního pracoviště, u těchto prací jsem mohla pouze 

asistovat. 

5.4.1. Technologií GNSS 

Technologii GNSS je vhodné pouţít na místech, kde není pro práci dostačující 

počet bodů polohového bodového pole v systému S-JTSK.  

V katastrálním území Traplice jsme měřickou metodu GNSS vyuţili u pomocných 

bodů v rozmezí čísel 070000004001 aţ 070000004004. Dva body jsme zvolili na začátku a 

dva body na konci obce. Pouţili jsme přístroj Topcon, typ TPS HiPer+, který zaručuje 

poţadovanou přesnost výsledků měřických prací.  

Nejprve jsme si nachystali transformační klíč ze souřadnic ETRS-89 do S-JTSK, 

který byl jiţ dříve určený měřickou skupinou na měření metodou GNSS, z roku 2010. Byly 

vyuţity body ZPBP, které mají souřadnice v ETRS-89 a zároveň v souřadnicovém systému 

S-JTSK. Pro transformaci jsme pouţili transformační software TranGPS, verze 2.1.1.1. 
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Transformace byla provedena na 8 identických bodů ZPBP (Příloha č. 7). 

 TL č. 4517 - bod č. 29 

 TL č. 4518 - body č. 5, 22, 29 

 TL č. 4522 - body č. 24 

 TL č. 4523 - body č. 7, 24, 214 

Měření na bodech bylo provedeno vţdy dvakrát, nezávisle a při odlišné konstelaci 

druţic, metodou RTK s VRS. Na kaţdém stanovisku jsme získali celkem dvanáct 

naměřených údajů.  

Jelikoţ jsme pouţili v kontroléru transformační klíč k dané lokalitě, v terénu jsme 

pozorovali naměřené hodnoty jiţ v souřadnicích S-JTSK. Tyto hodnoty jsme vzájemně 

porovnávali a vyloučili tak případnou hrubou chybu měření. 

Mezi měřeními na stejných bodech byl nejmenší rozestup měření 4 hodiny. Při 

měření dosahovala největší hodnota parametru polohové přesnosti PDOP hodnoty 2,62. 

Výšku antény jsme měřili v šikmé vzdálenosti od měřeného bodu. 

5.4.2. Geodetickými metodami 

Na body určené technologií GNSS jsme navázali geodetické měření. Bylo nutné 

určit polohu námi zvolených bodů PPBP v souřadnicovém systému S-JTSK. Pro zaměření 

pomocných bodů jsme pouţili polygonové pořady a body PPBP jsme určili rajóny. Měřili 

jsme elektronickou pulsní totální stanicí TOPCON GPT-3002 s registračním zařízením, za 

pouţití trojpodstavcové soustavy.  

V polygonových pořadech měříme levostranné vodorovné úhly a délky. Úhly jsme 

měřili v jedné skupině a ve dvou polohách dalekohledu, přičemţ rozdíl nepřekročil 

povolenou mez 0,003 gon pro uzávěr skupiny. Délky jsme měřili dvakrát, obousměrně za 

pomocí odrazných hranolů na cílových bodech. Rozdíl dvojice měřených délek nepřekročil 

hodnotu 0,02 m u délek do 500 m. 

Pouţili jsme 9 oboustranně připojených a oboustranně orientovaných 

polygonových pořadů a 4 volné polygonové pořady. Ve všech případech byly dodrţeny 

mezní odchylky a geometrické parametry, stanovené pro práci v katastru nemovitostí. 

V rámci volných polygonových pořadů byly určeny pomocné body 70000004007, 

70000004034, 70000004038, 70000004040, 70000004051 a 70000004052. Ostatní 

pomocné body byly určeny oboustranně připojenými a oboustranně orientovanými 

polygonovými pořady. 
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Pro volné polygonové pořady platilo: 

 Maximální počet nových bodů = 2 (mezní hodnota je 3 nové body) 

 Maximální délka pořadu = 184,03 m (mezní hodnota 250 m) 

 Maximální délka strany = 93,46 m (mezní hodnota 400 m) 

 Maximální poměr sousedních stran = 1 : 1,04 (mezní poměr sousedních 

stran je 1 : 3) 

 

Pro oboustranně připojené a oboustranně orientované polygonové pořady platilo: 

 Maximální počet nových bodů = 13 (mezní hodnota je 15 nových bodů) 

 Maximální délka pořadu = 1490,80 m (mezní hodnota 1500 m) 

 Maximální délka strany = 166,15 m (mezní hodnota 400 m) 

 Maximální poměr sousedních stran = 1 : 2,57 (mezní poměr sousedních 

stran je 1 : 3) 

Bod PPBP číslo 070000000513 je určen oboustranně připojeným a oboustranně 

orientovaným polygonovým pořadem, ostatní body PPBP jsou určeny rajóny. 

Rajónem rozumíme orientovanou a délkově zaměřenou spojnici daného a 

určovaného bodu, pomocí které dokáţeme matematicky určit polohu určovaného bodu 

v souřadnicích S-JTSK. Rajóny byly měřeny do 100 m, ve dvou polohách dalekohledu a 

v jedné skupině, přičemţ měřená délka nepřekročila délku nejvzdálenější orientace. 

Zápisník měření PPBP obsahuje příloha č. 8. 

 

 

 

 

Obr. 3. Ukázka zápisníku měření PPBP. 
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5.5. Výpočet souřadnic bodů 

Naměřená data byla nutná zpracovat a spočítat v kanceláři. Data z GNSS TPS 

HiPer+ a z totální stanice TOPCON GPT-3002 jsme naimportovali pomocí převáděcích 

programů do počítače. Nejdříve jsme zpracovávali data GNSS, poté navazovalo zpracování 

geodetického měření. 

5.5.1. Metody GNSS 

Pro výpočet pomocných bodů v rozmezí čísel 070000004001 aţ 070000004004 

jsme pouţili software TopSURV, verze 7.2. Program vypočítá geocentrické souřadnice 

zaměřených pomocných bodů. Výstup z výpočetního softwaru je přílohou č. 9.  

Body jsme dále transformovali v programu TranGPS, verze 2.1.1.1 do 

poţadovaného souřadného systému S-JTSK. Protokol o provedené transformaci souřadnic 

tvoří přílohu č. 10. Výsledné souřadnice, rozdíly mezi prvním a druhým měřením obsahuje 

příloha č. 11. 

Pro zaměření a zpracování měření metodou GNSS byla vyhotovena technická 

zpráva (Příloha č. 12). 

5.5.2. Geodetických metod  

Nejprve jsem pomocí softwaru Geoman převedla data z totální stanice do počítače. 

Výpočty zpracovávám dále v software Groma, verze 9.0. Tento program automaticky 

zavádí matematické redukce a redukce do zobrazovací roviny S-JTSK. 

Body dříve určené technologií GNSS, povaţujeme za dané body. Upravila jsem 

zápisníky měření do poţadovaného tvaru pro výpočet polygonového pořadu a spočítala 

jsem pomocné body. 

 

 Obr. 4. Ukázka upraveného zápisníku pro výpočet. 
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Polární metodou následně spočítáme body PPBP. O výpočtech, je zpracován 

protokol (Příloha č. 13). Výsledkem výpočtů, jsou souřadnice pomocných bodů a bodů 

PPBP (Příloha č. 14). 

Vzhledem k tomu, ţe jsme nemohli v lokalitě zaměřit nadbytečná měření, měřická 

síť se nevyrovnávala. 

5.6. Přehledný náčrt PPBP 

Přehledný náčrt jsem vyhotovila v programu MicroGEOS verze 2000, v měřítku 

1_:_5000, ve formátu A2. 

Zakreslila jsem přibliţnou hranici intravilánu a hranici sousedních katastrálních 

území včetně popisu. Do výkresu jsem naimportovala souřadnice pomocných bodů a bodů 

PPBP. Jednotlivým bodům jsem přiřadila jejich vlastní čísla a značky dle legendy.  

Dále jsem vyznačila jednotlivé polygonové pořady s jejich počátkem a koncem. 

Z jednotlivých stanovisek jsem zakreslila měřené směry na body PPBP. 

Přehledný náčrt jsem doplnila o nadpis, měřítko, rámy mapového listu s kladem, 

legendu a nakonec jsem doplnila datum vyhotovení a zpracovatele. Přehledný náčrt tvoří 

přílohu č. 6.  

 

 Obr. 5. Ukázka části přehledného náčrtu 
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5.7. Geodetické údaje 

Pro jednotlivé body PPBP jsem vypracovala geodetické údaje o bodech. V terénu 

jsem zakreslila polohopisnou situaci kolem bodu PPBP. Pokud byl v blízkosti pomocný 

bod, byl zakreslen i ten. Ke kaţdému bodu jsme zaměřili pásmem vyhledávací míry 

s přesností na centimetry, vztaţené k blízkým trvalým předmětům a v některých případech 

staničení a kolmice. V ostatních případech u nejednoznačně identifikovatelných předmětů, 

např. strom, jsme zaměřili míru na decimetry.  

Pro místopisné náčrty jsem pouţila mapové značky dle bodu č. 10 přílohy vyhlášky 

[3] a mapové značky podle zvláštního předpisu [8]. 

K bodům, které byly zvoleny na technickém objektu, byl vyhotoven nárys, který 

zobrazuje skutečný profil objektu, se šrafováním zděné části, doplněn o měřené míry. Na 

některých bodech byly zakresleny orientace na body polohového pole.  

 

 

 

Formulář geodetických údajů o bodech, jsem doplnila o číslo bodu, označení 

katastrálního území a obce, označení listu Státní mapy 1 : 5000, souřadnice bodu PPBP, 

popis, způsob stabilizace a určení bodu. Do poznámky jsem uvedla číslo pomocného bodu 

a jeho stabilizaci.  

Geodetické údaje o bodech PPBP se předávají katastrálnímu úřadu na tiskopise 

nebo na tiskovém výstupu shodném s úpravou tiskopisu katastrálního úřadu. Vyhotovila 

jsem tiskový výstup, který je součástí předávané dokumentace. Geodetické údaje jsou 

obsahem přílohy č. 15. 

Obr. 6. Ukázka místopisného náčrtu 
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5.8. Technická zpráva 

Po ukončení činností při revizi a doplnění PPBP jsem vyhotovila technickou 

zprávu.  

Do technické zprávy jsem uvedla všeobecné údaje o katastrálním území Traplice, 

dále informace o stávajícím polohovém bodovém poli, o připojení na body stávajícího 

polohového bodového pole a informace o nově určených bodech. Součástí technické 

zprávy jsou i pouţité předpisy a části výsledného elaborátu (Příloha č. 16). 

5.9. Výsledný elaborát 

Výsledky činností jsem seskládala do dokumentace, kterou tvoří: 

 Technická zpráva 

 Přehledný náčrt PPBP 

 Seznam souřadnic bodů PPBP 

 Geodetické údaje o bodech PPBP 

 Oznámení závad a změn na bodech 

 Zápisník a protokol o výpočtu (obsahuje zápisník polární metody měření a 

protokol výpočtu polygonového pořadu a výpočtu polární metody) 

 Protokol určení bodů technologií GNSS 

Přílohy obsahují datum vyhotovení a jméno zpracovatele. 

Výsledný elaborát se nechá potvrdit úředně oprávněným zeměměřickým inţenýrem 

a odevzdá příslušnému katastrálnímu úřadu. Výsledný elaborát se také předává 

v předepsané struktuře dat v elektronické podobě dle přílohy č. 56 [1]. 

5.10. Použité přístroje 

Pro měření technologií GNSS byl pouţit přístroj Topcon TPS HiPer+, výrobní číslo 

279-0840. 

Přístroj se vyuţívá ke sběru dat ze satelitní sítě a řídících stanic. Z takto získaných 

dat lze určit přesnou polohu kdekoliv na zeměkouli. 

Přístroj Topcon TPS HiPer+ zpracovává signály L1 a L2.  

Přístroj komunikuje s datovým kontrolérem TOPCON FC-200, pomocí Bluetooth. 
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Technické parametry přijímače HiPer+ [10]: 

 

Tabulka č. 3 – Technické parametry GNSS přijímače [10] 

        

  Přijímač HiPer+ 

  

  

  

40-kanálový přijímač s interní pamětí   

  moţnost interního UHF a GSM modemu   

  modul podporující Bluetooth   

  uţivatelské rozhraní MINTER   

        

  Typ přijímače GGD-GPS/GLONASS L1/L2   

  Měřické módy 

  

  

  

Statický   

  Kinematický (Kontinuální, stop a Go)   

  RTK (kinematické měření v reálném čase)   

  DGPS (diferenciální GPS)   

        

 

Modem GSM modem - 900/1800 Mhz 

 
    

 

Anténa GPS/GLONASS  anténa Interní 

 
 

Typ antény Microstrip  

 
  

 

 

Baterie dvě interní 

 

 

Kontrolér Externí 

 

 

Klávesy 

  

  

Napájení - (Power On/OFF) 

 

 

Funkční klávesa (FN) - spuštění/zastavení sběru dat; přepínání informačních módů 

 

 

Reset - resetace hardwaru přijímače 

 

 
  

 
  Led diody 

  

  

  

STAT-informace o stavu satelitů a přijímače   

  REC - informace o záznamu a datech   

  BATT - informace o stavu baterií   

  RX-informace o stavu modemu   

      

 

Přesnost měření  

 
  RTK metoda Pro L1 + L2  Hor. 10 mm + 1,5 ppm x D   

  Ver. 15 mm + 2,0 ppm x D   
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  RTK     

  formát korekcí CMR2/CMR+, RTCM SC104 Ver. 2.2 nebo 2.3   

  Typ RTCM zpráv 3, 18, 19, 20, 21, 22; volitelný uţivatelský   

  Inicializace ambiguit OTF (on the fly) (L1, L1/L2)   

  Délka vektoru Aţ 50 km ráno a večer. Aţ 32 km v poledne.   

  Inicializační čas 5 sekund aţ 10 minut v závislosti na délce vektoru a na vedlejších odrazech   

  elevační maska 0° aţ 90°   

  Mód řešení 

  

Delay (zpoţdění)(synchronizace)   

  Extrapolace (není synchronizováno)   

        

  

Status Fix, Float, DOP, Data Link Status (stav datové linky), Modem Latency (reakční 

doba modemu), Common satellites (společné satelity), Percentage of fixing 

(procentuální vyjádření fixace)   

  Výsledky RTK souřadnice, HRMS, VRMS, kovarianční matice   

  

Úrovně fixace 

ambiguit 

Volitelné úrovně nízká: 95%; střední: 99,5%; vysoká: 99,9% 

  

        

 

 

 

 

Obr. 7. GNSS přijímač Topcon TPS HiPer+ 
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Tabulka č. 4 – Technické parametry datového kontroléru TOPCON FC-200 [11] 

    

 
Kontrolér 

  

 
Mirkoprocesor Xscale PXA 270 

 

 
Taktování mikroprocesoru 520 MHz 

 

 
Operační systém Microsoft Windows CE 5.0 

 

 
Paměť 128 MB Ram /256 MB SDRAM 

 

 
Displej 230 x 320 QVGA (barevný) 

 

 
Klávesnice 7 kláves 

 

 
LED diody 2 LED-diody 

 

 
Dotykový displej Odolný dotykový displej/pasivní dotykové pero  

 
Pracovní čas 15 hodin 

 

    

 
Bluetooth 

  

 
Specifikace Bluetooth ver. 1.2 

 

 
Metoda přenosu aktivní frekvence, spektrum (FH-33)  

 
Rychlost přenosu 1 Mbps (max) 

 

 
Anténa Chip anténa (vestavěná) 

 

 
Rozsah frekvence 2.402 MHz - 2.480 MHz 

 

 
Dosah 5 m  

 

     

 

 Obr. 8. Datový kontrolér TOPCON FC – 200 
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Pro geodetické metody jsme pouţili elektronickou pulsní totální stanici TOPCON 

GPT-3002, v.č. 420181.  

Technické parametry[12]: 

 

Tabulka č. 5 – Technické parametry pulsní totální stanice TOPCON GPT-3002 [12] 

 

 Dalekohled Délka 150 mm  

 Průměr objektivu 45 mm  

 Zvětšení 30 x  

 Obraz Vzpřímený  
 

 
 

 Elektronické měření úhlů Metoda Absolutní čtení  

 Přesnost 2" (0,6 mgon)  

 

 Délkové měření 

   

 

 Měřický dosah Bezhranolový mód 1,5 aţ 250 m  

 Hranolový mód 3000 m  

 Přesnost měření délek Bezhranolový mód 1,5 - 25 m :  ±(10mm) m.s.e.  

 více neţ 25m :  ±(5mm) m.s.e.  

 Hranolový mód ±(3mm +2ppm x D) m.s.e. D…měřená 

délka 

 

  
 

   

 

 

  

Obr. 9. Totální stanice TOPCON GPT-3002 

 



Eva Kašíková: Vybudování a zaměření podrobného polohového bodového pole 

 

2011  38 

 

6. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo vybudování a zaměření podrobného polohového 

bodového pole v katastrálním území Traplice, v okrese Uherské Hradiště. Pro splnění 

úkolu bylo vyuţito měřické metody GNSS a geodetických metod polygonových pořadů 

s rajóny. V běţných geodetických programech byly poté provedeny výpočty a grafické 

zpracování příloh. 

Bakalářská práce obsahuje v první části teorii a v druhé části řeší konkrétní postup 

v obci Traplice. Všechny výpočty, grafické výstupy a dílčí technické zprávy jsou 

předmětem příloh bakalářské práce, stejně tak jsou součástí příloh na datovém nosiči. 

Zaměření a následné výpočty byly zpracovány v souladu s platnými předpisy: 

Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 26/2007 Sb., v platném 

znění a Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, v platném znění. 

Současně s bakalářskou prací byl vyhotoven elaborát podrobného polohového 

bodového pole, který byl oraţen razítkem úředně oprávněného zeměměřického inţenýra. 

Elaborát je součástí dokumentace obnovy katastrálního operátu k.ú. Traplice. 

Výsledkem je doplněné polohové bodové pole, které přináší další vyuţití geodetům 

pro účely a správu katastru nemovitostí.  
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